XXVIII. évfolyam, 13. szám
2018. június 28.

Ingyenes városi lap

www.behir.hu

A Csabai Mérleg következő száma július 19-én jelenik meg

Fejlesztőszoba

szebb és zöldebb lesz Békéscsaba

Juniális a Szigligeti óvodában

Herczeg Tamás mutatja be a fejlesztéseket

Békéscsaba szemmel láthatóan fejlődik, egymást érintik a beruházások, a fejlesztések. A város egyik részén
befejeződnek a munkálatok,
a másik részén most zárnak
le egy teret.

Példamutató összefogás a gyermekekért
Juniálisra várták a gyermekeket és szüleiket a Szigligeti óvodában. Az esemény keretében került sor
az elkészült fejlesztőszoba
átadására is.
A helyiség korábban raktárként szolgált, melyet Békéscsaba
önkormányzatának,
Fülöp Csaba, a körzet egyéni
önkormányzati képviselőjének
és a Marzek Kner Packaging
Kft.-nek a támogatással sikerült fejlesztőszobává alakítani.
Királyné Egri Mónika, az
intézmény vezetője elárulta:
eddig nem rendelkeztek fejlesztőszobával, korábban a
nevelői szobában dolgoztak
a logopédusok és a gyógypedagógusok. Mint mondta:
szükséges volt a környezet kialakítása azért, hogy nyugodt
környezetben tudjanak a pedagógusok fejlesztő gyakorlatokat végezni a gyermekekkel.
– Zöld óvodává szeretnénk válni, amelynek több

feltétele is van. A fejlesztési
alkalmakon kívül más funkciója is lesz a szobának. A
helyiség jelenleg üres, de
alkalmas lesz arra is, hogy
berendezzünk egy tehetségműhelyt, ahol a gyerekek bogárvizsgálót használhatnak
vagy térképet böngészhetnek
majd. Több olyan tevékenységet tudnak majd végezni,
amellyel a környezettudatos
szemléletet tudjuk erősíteni
– fogalmazott az intézmény
vezetője.
Az átadón részt vett Herczeg Tamás országgyűlési
képviselő, aki örömét fejezte
ki, hogy az óvoda számára
nélkülözhetetlen elem jöhetett létre egy példamutató
összefogásból. Amit azért
tart különösen fontosnak,
mert az eltérő fejlettségi
szintű kisgyermekekkel való
speciális, egyéni foglalkozás
kifejezetten hatékony lehet
formálódásukban, amely később egész életükre kihat.

Ebben az időszakban bizony
türelmesnek kell lennünk,
hogy később a munka végeztével közösen élvezhessük a
gyümölcsét. A belváros rehabilitációjának harmadik üteméről, a Munkácsy-negyed
program beruházásairól Herczeg Tamás országgyűlési
képviselőt kérdeztük.
Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselőjeként
rendkívül fontosnak tartom
és támogatom azokat a beruházásokat, melyek a város
mindennapjait gazdagítják, az
itt élők életminőségét javítják,
és egyben erősítik a csabai
identitást. Az ilyen fejlesztések
révén több látogatót vonzhat a
megyeszékhely, és ez kihathat
a helyi gazdaságra is. A „Belváros-rehabilitáció III. ütem –
Munkácsy-negyed program”
keretében elsősorban a belváros zöldterületeinek felújítása valósul meg. Több mint 76
ezer négyzetméter közterület
fog megújulni, ebből közel 50
ezer négyzetméter a zöldterület – kezdi bemutatóját az országgyűlési képviselő.
Összességében hat önálló
városterület szerepel a pályázatban. Ezek jobbára egymáshoz közeli, bizonyos értelem-

A város kedvelt helyévé válhat az Élővíz-csatorna megújult partja
ben egymáshoz kapcsolódó,
jellemzően zöldterületek, illetve olyan közterületek, amelyek
felújítása által a város zöldebb
lesz. A megújuló területek a város központjában újabb lehetőséget biztosítanak aktív pihenésre, kikapcsolódásra mind a
város lakosai, mind a városba
látogatók számára.
A Széchenyi liget és környezete a legjelentősebb eleme
a fejlesztésnek. Mindannyian
láttunk száz évvel ezelőtti képeket, melyeken jól kivehető,
hogy a liget a szó átvitt értelmében a város szíveként lüktetett.
Az a célunk, hogy ez a jövőben
is így legyen, természetesen
tiszteletben tartva Lischka Lipót örökségét.
A Gőzmalom tér egy leromlott, lebetonozott közterület volt, amit szinte egyáltalán
nem használtak a városlakók.
A tér felújításával megválto-

zik az arány a zöldfelület és a
pihenésre szolgáló felületek
javára, vagyis növekszik az élhető terület a város szívében.
Ide kapcsolódik majd az Aradi
Vértanúk liget és a Beliczey
kert is – sorolja a lokálpatrióta
parlamenti politikus.
A harmadik városrész a
Szobor-sétány és az Élővízcsatorna partja. Mint látjuk, a
sétány leágazik és eléri a partot. A megépített parti stéggel
sajátos hangulatot biztosít majd
és a csabaiak egyik kedvenc
helye lesz, amit az is bizonyít,
hogy még át sem lett adva, de
a városlakók máris birtokukba
vették. Ilyen területátalakításra
nem volt még példa, így ezen
a területen Békéscsaba úttörő
szerepet vállalt.
A fejlesztés negyedik eleme
a Kossuth térhez tartozó közel
ezer négyzetméteres terület,
az ötödik pedig a téren talál-

ható, egykori állomásépület,
mely szimbolikus jelentőséggel bír városunk történetében.
A csinosodó épület, a megújuló Anikó kút és kültéri padok
szépen illeszkednek majd az
élhető, zöld belvároshoz.
A hatodik megszépülő belvárosi rész az egykori buszállomás területe, a Hunyadi tér. Az
a cél, hogy a korábbi kaotikus
helyzet rendeződjön, a parkoló
funkció megmaradjon, hiszen
arra szükség van, de a korábbi
beton egy részét itt is átvegye
a zöld terület és ez a tér is illik
majd a megújuló városközponthoz – zárja a projekt bemutatását Herczeg
Tamás.

Békéscsaba volt a bábszínházak fővárosa
Négy nap alatt 27 előadás várta a gyerekeket
Június végén négy napra
bábosok lepték el Békéscsaba köztereit, ugyanis a
város adott otthont a XVII.
Nemzetközi Bábfesztiválnak.

Lenkeﬁ Zoltán és Fekete Péter

A Minősített Európai Fesztivál címmel büszkélkedő
eseményt Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és
Lenkeﬁ Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház
igazgatója nyitotta meg.
A fesztivál az Amatőr Bábjátékos Találkozóval kezdődött, majd a bábművészet
atyjának, a nemzetközi bábfesztivált megálmodó Lenkefi
Konrád emléktáblájának megkoszorúzásával folytatódott.
A rendezvényen a 15 hazai
társulat mellett cseh, szerb,

spanyol és olasz együttes
mutatkozott be. A közönség
összesen 27 előadást és koncertet láthatott a Békéscsabai
Jókai Színházban.
Az esemény zárásaként
kihirdették az eredményeket, ugyanis az előadásokat
a Gulyás Sára, Márta Edit,
Bobály Vendel, Kis Martin Attila és Mlinár Pál összetételű
gyermekzsűri értékelte.
A fesztivál és Békéscsaba rangját emelve az eseményen részt vett Fekete
Péter, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kulturális
ügyekért felelős államtitkára,
aki a bábos társulatok vezetőivel egyeztetett.
Fekete Péter örömét fejezte ki, hogy a kultúra területén
ismét Békéscsabára figyel

Magyarország és Európa.
Megköszönte, hogy a hazai
bábszínházak igazgatói, képviselői összegyűltek, hogy a
szakmai vita során megtárgyalják a bábszínházak helyzetét, másrészt a kormányzat ez irányú stratégiáját és
elvárásait. Az államtitkár
elmondta, hogy a kulturális
értékekhez való hozzáférést a legkisebb korban kell
elkezdeni, és ebben stratégiai partnerek az óvodák,
továbbá azok a kulturális és
művelődési intézmények is,
amelyek ezt a korosztályt és
családjaikat leginkább meg
tudják szólítani. Ebben a
csodálatos és rendkívül fontos feladatban a szaktárca
feltétlenül számít a bábszínházak támogatására.

2 közgyűlés

Csabai Mérleg

V Is sz at ek I N t é s a közgy ű l é sR e
A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
Békéscsaba képviselő-testülete június 21-én tartotta a
nyári szünet előtti utolsó ülését. A legfontosabb döntéseket ezúttal Szarvas Péter polgármester értékelte, a
pártok közül pedig a Fidesz, az MSZP, az LMP és a DK
képviselői éltek ezzel a lehetőséggel.

Szarvas Péter: Sikerült megegyezni a nemzetiségi
önkormányzattal

Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila

Borbola István, Szarvas Péter, Nagy Ferenc
A júniusi ülésen meghozott határozatok közül elsőként a diétás gyermekétkeztetés térítési díjáról fejtette ki a véleményét
a megyeszékhely polgármestere, aki a módosítást ezúttal sem
szavazta meg.
Döntését így indokolta: A legutóbb is olyan döntés született,
amelyben nem támogattam az előterjesztést, akkor mintegy tíz
százalékkal nőttek a térítési díjak, ezt messze inﬂáció feletti
mértékűnek gondolom, ezért nem támogattam. Azt gondolom,
hogy a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézménynél jobban
elő kellene készíteni a nyersanyagbeszerzésre vonatkozó pályázatokat – fogalmazott a polgármester
Szarvas Péter beszélt az Országos Szlovák Önkormányzattal
kötött vagyonkezelési megállapodásról, ugyanakkor kitért arra
is, hogy a Békéscsaba újratelepítésének 275. évfordulója alkalmából elhelyezett emlékkövet új helyen helyezik el a főtéren.
Mint mondta, az emlékmű külön talapzatot is kap majd, ebben
a megoldásban sikerült megállapodni a Békéscsabai Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal.
Nagy Ferenc alpolgármester már a 2018-as költségvetési rendelet módosítására tért ki, mint mondta, több olyan központi, köztük
bértámogatással egészült ki a büdzsé, amely a kulturális és szociális területen használható fel. Mint mondta, az első féléves számokat
majd csak szeptemberben értékelik, ugyanakkor úgy fogalmazott,
hogy jelen állás szerint rendben van a város költségvetése.
Borbola István fejlesztési tanácsadó a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kapcsán kiemelte, hogy újabb
projektek esetén indulhat el a kivitelezés, ezek közül az egyik a
játszótérfejlesztést, kerékpárutak, járdák felújítását is magában
foglaló leromlott városterületek fejlesztése, a másik a piacfelújítás, amely érinti a vásárcsarnok korszerűsítését, a szabadtéri
árusítóhelyek lefedését és a pavilonsor bővítését.

Fidesz: Elkezdődhet a piac felújítása
A nyári szünet előtti utolsó közgyűlésen a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. is beszámolt éves munkájáról. A napirend vitájában szóba került, hogy a cég átesett egy minisztériumi
ellenőrzésen a kétmilliárd forint értékű útépítési projekt kapcsán.
– A megyei jogú városok között az elsők között Békéscsabán
semmilyen hiánypótlást nem kellett benyújtani. Dicséretet illeti a
cég munkatársait – emelte ki Hanó Miklós alpolgármester.
A júniusi ülésen vita nélkül fogadták el a fejlesztéseket érintő
határozatokat, de a többségi frakció szerint mindenképpen érdemes kiemelni többek között a 800 millió forint értékű piacfejlesztést, amelynek kivitelezőjéről is döntöttek.
– Az irányító hatóság döntése előtt kellett meghoznunk a
kivitelezőről szóló döntést, mert ellenkező esetben elhúzódna
a beruházás. Ez a piaci árusok szempontjából nem lenne szerencsés, ezért a város úgy döntött, hogy nem várjuk meg a
döntést, de a terveknek megfelelő ütemezéssel elkezdődhet a
beruházás – hangsúlyozta dr. Ferenczi Attila. A frakcióvezető
kiemelte: a most elkezdődő beruházásban a csarnok épülete
újul meg, és a szabadtéri árusítóhelyek lefedése is tovább folyik majd, a pavilonsor átalakítása azonban nem ebben a projektben történik meg. A közgyűlés döntött arról, hogy ki tervezi
az ötmilliárd forint értékű piacfejlesztést.
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő:
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai előkészítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Emellett a képviselők kitértek arra, hogy egy új játszótér épül,
egyet pedig felújítanak a városban, továbbá a Berényi úton egy
járdaszakaszt újítanak fel, és három útszakaszon kerékpároslétesítményeket alakítanak ki a közeljövőben.
A Fidesz-KDNP frakció képviselői véleménye szerint egy méltó
és megszenvedett életút 90. évét köszönthették, azzal, hogy a közgyűlésen adták át jókívánságaikat a születésnapját ünneplő Fekete
Pálnak, Békéscsaba díszpolgárának. Továbbá ismét elismerésüket
fejezték ki a Tündér-kert, illetve a Százszorszép óvoda vezetőinek,
akiknek további öt évre meghosszabbították a megbízatását.

MSZP: A családi ezüstöt kezdi el kiárulni a város
A nyári szünet előtti utolsó
közgyűlést az MSZP részéről
kivételesen csak Miklós Attila
értékelte.
Évek óta halljuk, hogy a költségvetés „egyensúlyban lévő,
stabil, takarékos, a város működése finanszírozható”. Azonban
többször felhívtuk a figyelmet,
hogy az egyensúly megteremtése érdekében – ami törvényi
kötelezettség – fiktív vagy túl- Miklós Attila
tervezett bevételeket is tartalmaz. Ezek az adósságszolgálattal, a kamatok emelkedésével hiányt
okoznak és fognak is okozni. Ezért is próbálja meg a városvezetés
értékesíteni a családi ezüstöt: a lakásokat, telkeket, üdülőket.
Amíg a költségvetésben kevés a bevétel, ingatlaneladással
be lehet tömködni a réseket – bár nem szerencsés ehhez az
eszközhöz nyúlni. Egyszer azonban elfogynak az ingatlanok, és
ha addig nem születik megoldás a bevételek növelésére vagy a
kiadások csökkentésére, szűkös esztendők várnak városunkra
és lakosaira – fejtette ki az MSZP önkormányzati képviselője.
Fejleszteni egyéb bevételek hiányában európai uniós és kormányzati forrásokból tud a város, amelyeknek a fenntartási, működési költségei a városkasszát fogják terhelni. Ezeknek a fedezetét sem látjuk a költségvetésben. Fejleszteni csak így tudunk,
de a költségek alultervezése, az alapanyagárak és a munkabérek emelkedése miatt akar 30-40 százalékos áremelkedéssel is
számolni kell. Ezért kellett már nyertes pályázatból visszalépnie a
városnak, elhalasztania a fejlesztést.
A turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket – ami bevételt hozhat
Békéscsabának – az attrakcióra kell kihegyezni és magas színvonalú szolgáltatásokat kell nyújtania Békéscsabának. A CsabaPark fejlesztése vagy a Munkácsy-negyed kialakítása is ilyen attrakció lehet.
Együttműködésben kell gondolkodnia és dolgoznia a turizmusban
érdekelt vállalkozásoknak és az önkormányzatnak. Így vonzóbb célpont lehet Békéscsaba az utazóknak – mondta el Miklós Attila.

LMP: A Városfejlesztési Kft.
hatékonyan látja el feladatát
Takács Péter képviselő tájékoztatójában elsőként az
önkormányzati
lakásokkal
kapcsolatosan mondta el a
véleményét: a lakásügyi bizottság ülésén fogalmaztam
meg módosító javaslatot a lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban. Ennek lényege, hogy
amennyiben a bérlő ez év január elejével betöltötte a 65. Takács Péter
életévét és a feltételek adottak, akkor meghosszabbítható a szerződés, függetlenül attól,
hány éve lakik a bérleményben. A javaslatot a bizottság, majd
a közgyűlés is támogatta, így elkerülhető, hogy idős emberek a
szerződés felmondásának következményeként albérletbe vagy
az utcára kerüljenek.

Nem támogattam az önkormányzat tulajdonában lévő balatonszárszói üdülő eladását. Szerintem meg kellett volna vizsgálni, hogy a Balaton körüli fejlesztésekbe hogyan lehet bekapcsolni az ingatlant. Az eladás szándéka is bizonyítja, a város
költségvetése egyre nehezebb helyzetben van – tette hozzá a
képviselő.
Ismételten beszámolt a Városfejlesztési Kft. az elmúlt fél évben végzett munkájáról. Többször elmondtam, hogy szerintem
jól és rendkívül hatékonyan végzi a feladatát, sok esetben a
kft.-t ért kritikák és támadások ellenére is. Ezt bizonyítja az a
tény, hogy a megyei jogú városok összevetésében Békéscsaba élen jár a TOP-források lehívásában, mely elsősorban a dr.
Sódar Anita által vezetett kft. munkájának, munkatársainak köszönhető. Abban is komoly szerepük volt, van, hogy egyre több
békéscsabai cég nyer megbízást a különböző pályázatok eredményeként – folytatta a politikus.
A főtéren felállítandó Szent István-szobor miatt áthelyezésre
kerül a kő, melyet a felvidéki szlovákok Csaba területére történő
1718-as megérkezésének emlékére állítottak 1993-ban. Ezzel
összefüggésben a Szlovák Önkormányzat egy igen szokatlan
hangvételű, néhány sorában nehezen értelmezhető levelet fogalmazott meg. Megítélésem szerint az ilyen típusú megnyilvánulások nem szolgálják a békés együttélés ügyét, bár hozzá kell
tenni, az áthelyezést végül ők is elfogadták – fejezte be tájékoztatóját Takács Péter.

DK: Gyermekélelmezés és szociális bérlakások
Kaposi László közgyűlést
értékelő közleményében kiemelte a diétás gyermekétkeztetésről hozott döntést.
Mint írja, mivel a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény nem rendelkezik a
vonatkozó jogszabályokban
foglalt előírásoknak megfelelő
konyhával, a diétás ételt igénylő gyermekek ellátását külső
cég segítségével kell megoldani. Az ajánlatkérésre mind- Kaposi László
össze egy cég pályázott, mely
hivatkozva egy 8,4 százalékos nyersanyagköltség- és egy 62,5
százalékos rezsiköltség-emelkedésre, 11,7 százalékos áremelést kért. A politikus szerint ahhoz képest, hogy az árak folyamatosan növekednek, ezt a lakosság igen nagy számának bevételi oldalán történő jövedelememelkedések nem kompenzálják.
„Hallottuk ezt már többször fideszes képviselőktől: a gyermekek
mintegy 60 százaléka igen rossz szociális körülmények között
él, így ők térítésmentes ellátásban részesülnek, így csak kevés
családot érint az áremelkedés” – fogalmazott.
A DK képviselője kiemelte a szociális bérlakásokkal foglalkozó
előterjesztést is. Az alapproblémának azt látja, hogy egyre több
szociális bérlakásra lenne igény, ám ezeket az önkormányzat
nem tudja kielégíteni. Mint mondta, ezeknél a bérlőknél évente
felülvizsgálják a bérléshez való jogosultságot, és ha valakinek
az életszínvonala olyan pozitív emelkedést mutat, amely már
nem teszi lehetővé a szociális lakás bérlését, akkor szabadul
fel lakás, erre pedig kevés a példa. Megdöbbentő megoldásnak
tartja azt a bizottsági ülésen elhangzott javaslatot, miszerint kevesebb szociális bérlakásra lenne szükség, ha egyesek inkább
összeköltöznének. De Takács Péter javaslata is elgondolkodtatta, miszerint a Modern Városok Programban lehetett volna szociális bérlakások építésével modernizálni Békéscsabán. Annak
ellenére, hogy jogosnak tartja a felvetést, azt kérdezte: így nézne ki a „magyar modern város”?

HIRDetMéNy
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:
Békéscsabán, Jamina városrészben, a Török Ignác utcában található 50552/84 hrsz.-on nyilvántartott, 646 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 3 302 000 Ft, azaz bruttó hárommillió-háromszázkettőezer forint (nettó 2 600 000 Ft), a hatályos
áfa-törvénynek megfelelően.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/egyéb
hirdetmények elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
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„A hősök városa”
A közgyűlés tagjai és a jelenlévők 90. születésnapja
alkalmából köszöntötték
Fekete Pált, Békéscsaba
díszpolgárát.
Szarvas Péter köszöntőbeszédében úgy fogalmazott,
hogy a város soha nem tudja
megköszönni azokat a tetteket, amelyekkel a Békés
megyei forradalmi bizottság
egykori elnöke a szabadságharc idején megmentette a
lakosságot az atrocitásoktól.
Kutatómunkájának méltatását követően a polgármester átadta Fekete Pál Csak a
szél felettünk című könyvének egyik munkapéldányát,
illetve a város ajándékát.
Fekete Pál beszédében
kiemelte, hogy Békéscsabát érzi szülővárosának,
még akkor is, ha nem innen származik. „Egy olyan

korszakot éltünk át, amikor
színt kellett vallani, a város
pedig hűséges, becsületes és elkötelezett volt, a
küszködés ellenére is fennmaradtunk. Békéscsaba a
hősök városa. A város a legnehezebb időkben is mellettem állt, az itteniek is részt
vettek a forradalomban. A
város nem tagadott meg,
amíg börtönben voltam, ennek köszönhetem a túlélésemet. A haláltáborokban is
szentül hittem, hogy Békéscsaba velem marad. Boldog
vagyok, hogy láttam önöket,
hiszen engem az önök apjai, nagyapjai akkor fiukká
fogadtak. Boldog vagyok,
hogy hű maradtam ama nemes harchoz, és hiszem,
hogy az önök szeretetének
sikerült meghosszabbítania
az életemet” – fogalmazott
Fekete Pál.

Fekete Pált 90. születésnapja alkalmából köszöntötték

Indulhatnak a munkálatok

Kezdődik a piac-, játszótér- és járdafelújítások sora

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) segítségével két
újabb beruházás indulhat
el, miután a békéscsabai
képviselő-testület a júniusi
közgyűlésen kiválasztotta
a kivitelezőket.
A mintegy 800 millió forint
összköltségű, TOP-keretből
finanszírozott
piacfelújítás
részeként a vásárcsarnok
energetikai korszerűsítésen
megy keresztül, illetve a szabadtéri elárusítóhelyek egy
részét fedik le. Az eredeti
tervek szerint a piaci pavilonsort is ebben az ütemben
bontották volna el és építet-

Változó szabályok
Közgyűlési
jóváhagyás
után módosulnak a szociális bérlakásokra vonatkozó
szabályok.
Idén 58 szociálisan rászoruló, önkormányzati lakásban
élő család szerződése jár le.
Szociális bérlakást csak 10
évre lehet bérelni, hosszabbításra nincs mód. Azért, hogy
minél több nehéz helyzetben
lévő békéscsabai lakhatásának megoldásában tudjon átmeneti segítséget nyújtani az
önkormányzat, a közgyűlés
módosította az idevágó rendeletet.
Ez alapján – tekintettel a
bérlők élethelyzetére, korára,
egészségi állapotára és az
öngondoskodásra – a beköl-

tözéstől számított legfeljebb 15
évig lakhat szociális bérlakásban az, akinek a beköltözéstől számított lakáshasználata
2018 és 2028 közt eléri a 10
évet, ezen belül fogyatékkal
élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel, ő vagy a lakásban élő hozzátartozója be-

töltötte a 65-öt, megváltozott
munkaképességű, a lakásban
élő hozzátartozó vagy a bérlő
maga nyugdíj- vagy nyugdíjszerű ellátást kap, esetleg a
hosszabbításkor igazolja, hogy
legalább 5000 forint összegű
lakás-előtakarékossági szerződést kötött.

Megállapodás
A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium fenntartói jogát a feladatellátást szolgáló vagyon
használatával a békéscsabai
önkormányzat az Országos
Szlovák Önkormányzattal meghosszabbítja, a megállapodás
2025. június 30-áig hatályos.
Egy korábbi kormányhatározat értelmében ilyen esetben
ingyenes vagyonkezelésbe kell

adni az ingatlant, de tekintettel
arra, hogy az érintett terület
egyes részei közös használatban vannak a Békéscsabai
Tankerületi Központtal, illetve
a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézménnyel, háromoldalú tárgyalást kezdeményeztek az érintett felekkel.
Megegyeztek arról, hogy
a közös használatú tornacsarnok a korábbi használati

szerződéssel
összhangban
a szlovák önkormányzat vagyonkezelésébe kerül, a közös
használat módját, a költségek
megosztását a két fenntartó (tankerületi központ és a
szlovák önkormányzat) külön
megállapodásban rögzíti. A
tankerületi központ a gyermekélelmezési intézmény részére
továbbra is biztosítja a gépjárműtárolók használatát.

ték volna újra, ám ezt a projektelemet a Modern Városok Program térségi vásártér
projektjéhez csoportosították
át. Ehelyett bekerült a tervek
közé a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése. A kivitelező a Swietelsky Magyarország Kft. lesz.
Játszótereket érintő fejlesztés is elindul, a „Leromlott városterületek rehabilitációja” nevű projektben a
Veres Péter – Monda – Zsigmond – Tavasz utca által
határolt parkban gyermek
és felnőtt (fitnesz) játszótéri eszközöket telepítenek,
míg a Pulszky és a Lenkey
utca sarkán új játszótér épül.

Ugyanebben a projektben
szerepel a Berényi út Lenkey
utca – Békési út közötti szakaszán, a páratlan oldalon
járdafelújítás, a Berényi út
– Baross utca – Szeberényi
téri vonalon kerékpárforgalmi
létesítmény megvalósítása.
A Franklin utcán kerékpáros
nyom kerül jelzésre az Ilyés
Gyula – Pataky, Kolozsvári
utcák közötti szakaszon, míg
a Szabolcs – Szerdahelyi
– Kazinczy – Illésházi utcai
vonalon
kerékpárforgalmi
létesítmény kerül kialakításra. A pályázó cégek közül a
közgyűlés a Koléner Kft., a
Épcenter Kft. és a Galéria
Invest mellett döntött.

Beszámoló
A Békéscsabai Városfejlesztési Kft.-nek önkormányzati cégként beszámolási kötelezettsége van a közgyűlés felé.
A cég jelenleg több mint 440
szerződést kezel, az Európai
uniós forrásból finanszírozott
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból és a
kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Programban több mint 31 milliárd
forint értékben menedzselnek
projekteket. 32 munkaterületen folynak kivitelezése munkák, a cég munkatársai látják
el a projektmenedzsmenti és
a műszaki ellenőri feladatokat
is. 2018-ban 3 óvodai beruházás kivitelezési munkái mellett

további 4 önkormányzati épület energetikai korszerűsítését
fejezik be határidő előtt.
Ezen felül a kft. feladata a
Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvény fejlesztésének
és fenntartásának menedzselése, üzemeltetése, a hulladékgazdálkodási és köztisztasági
feladatok műszaki ellenőrzése.
Az ülésen arról is szó esett,
hogy nemrég egy nagyobb
ellenőrzés zajlott a kft.-nél,
amely a pénzügyi és projektmenedzseri területet érintette. Mint kiderült, az eddig
ellenőrzött városok közül Békéscsaba az egyetlen, ahol
semmilyen hiányosságot nem
tapasztaltak.

Emlékkő
A főtéren készülő Szent
István-szobor miatt új helyre
kerül az az emlékkő, amelyet
1993-ban Békéscsaba újratelepítésének 275. évfordulója
alkalmából állítottak fel.
Az emlékkövet egyszer már
áthelyezték, most az országzászló mellől kerül 13 méterrel
távolabb jelenlegi helyéről. Az
ülésen kiderült, hogy a Békéscsabai Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat véleményét is
kikérték az ügyben, az emlékkő

ezt figyelembe véve kerül a városháza előtt található, Csaba
első írásos említésének emléket állító, szószék formájú emlékmű mellé. Az önkormányzat
vállalta, hogy a műalkotásnak
talapzatot is készíttet.
A Máté István által készített
Szent István-szobor talapzata már készül a főtéren, az
alkotás július végén érkezhet
Békéscsabára, amelyet az államalapítási ünnepségen, augusztus 20-án lepleznek le.

Elismerés
A grémium zárt ülésen
határozott több kitüntetés
adományozásáról. A döntés
nyomán Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyűlésének
elismerésében
részesül
munkásságáért Szabóné dr.
Kállai Klára klinikai szakpszichológus és a Békés Megyei
Népművészeti Egyesület. A
képviselő-testület szintén zárt
ülésen határozott a Békéscsaba Ifjúságáért díj odaítéléséről, amelyet a helyi fiatalságért
végzett munkásságáért idén a
Békéscsabai Diákönkormányzat és Kutyejné Ablonczy Katalin, a Szeberényi Gusztáv
Adolf evangélikus iskola tanára, kórusvezető vehet át.

Áremelés
A diétás gyermekétkeztetés térítési díja 8,4 százalékkal nő július 1-jétől. Az indoklás szerint erre azért van
szükség, mert növekedtek a
nyersanyagköltségek. A szolgáltatást a Békéscsabai Gyermekétkeztetési Intézmény vásárolt szolgáltatással látja el.
Az ülésen elhangzott, hogy a
megyeszékhelyen speciális
vagy diétás étkezésként havonta 44 adag reggelit, 662
adag tízórait, 1029 adag ebédet, 646 adag uzsonnát és 15
adag vacsorát biztosítanak.

Kézilabda
A Magyar Kézilabda Szövetség májusban küldte meg
értesítését, miszerint Békéscsaba önkormányzata a magyar kormány támogatásával
a „Rekortánpálya fejlesztési
programban” kültéri kézilabdapálya építésre támogatásban
részesül. Így az Arany János
Kollégiumnál a már meglévő
betonpályát újíthatják fel, illetve
két kaput helyezhetnek majd
el. A közgyűlés a kézilabdapálya üzemeltetésére és karbantartására a Békéscsabai Szakképzési Centrumot kérte fel.

Nyaralók
Két önkormányzati nyaralót is értékesít árverés útján
a békéscsabai önkormányzat. Az egyik ilyen ingatlan a
650 négyzetméter alapterületű, 88 millió forint kikiáltási
árról induló balatonszárszói,
míg a másik a 617 négyzetméter alapterületű, 12 millió
forint kikiáltási árról induló
gyomaendrődi üdülő. Az ülésen elhangzott, hogy a feszes
városi költségvetés miatt van
szükség az önkormányzat vagyonának növelésére, ezért
értékesítik az üdülőket.
Az oldalt írta
Varga Diána
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„Békéscsaba hazavár!”
Szeptember végéig lehet pályázni

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú
tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba
hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére,
valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj
pályázati kiírása
A pályázat célja: A felsőoktatásban tanuló békéscsabai fiatalok
felsőfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat kialakítása,
a fiatalok Békéscsabához való
kötődésének erősítése.
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege félévenként
5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig)
havi 40 000 Ft, amely a pályázat
benyújtásakor folyamatban lévő
félévtől négy félévig, de legfeljebb
az oklevél megszerzéséig jár.
Az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén pályázatot
nyújthatnak be azok a személyek, akik:
• a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény hatálya alá
tartozó felsőoktatási intézményben
alapképzésben,
mesterképzésben vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton államilag támogatott
képzésben vesznek részt,
• legalább 10 éves békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
• a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig
28. életévüket nem töltik be,

•

a pályázat benyújtásáig főiskolai szintű alap- vagy mesterképzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél
megszerzéséhez előírt tanulmányi pontok (a továbbiakban:
kreditek) legalább 50 százalékát, osztatlan képzésben az
adott felsőoktatási intézmény
által az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek legalább 60
százalékát teljesítették.

A „Békéscsaba hazavár!”
életkezdési támogatás pályázati kiírása
Célja: A diplomás pályakezdő békéscsabai fiatalok életkezdésének
segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok Békéscsabához
való kötődésének erősítése.
Az ösztöndíj összege egyszeri
300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15
napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi
számlára.
Az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén pályázatot
nyújthatnak be azon személyek, akik:
• a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
felsőoktatási intézményben
alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsőfokú
tanulmányok befejezését igazoló oklevéllel rendelkeznek,
• legalább 10 éves békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
• a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig
30. életévüket nem töltik be,
• az oklevél megszerzését követő 2 éven belül az oklevélben

•

•
•

meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt
létesítettek,
a pályázat benyújtásáig az
oklevélben
meghatározott
végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6 hónapon keresztül
teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak,
életvitelszerűen Békéscsabán laknak és
jövedelmük nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
800 százalékát (228 000 Ft).

A pályázatok benyújtásának
helye: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének
határideje: 2018. szeptember 30.
A pályázati űrlap Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető
Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá:
„Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy
„Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló
értesítés várható ideje: 2018.
október 31.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és a
„Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésének
feltételeiről bővebben a www.
bekescsaba.hu oldalon a pályázati hírek között olvashatnak.

Az NTP-PKTF-17-0014. kódszámú,
Innovációra fel című pályázati
programunk 2017. július 1-jén
vette kezdetét.
A programba bevont célcsoporttagok két stratégiai fejlesztési módszer révén szerezhették meg azokat
a kompetenciákat, melyek innovatív képességeiket kiteljesítik, bátorítják, szakmai mederbe terelik és a
megvalósítás talajára helyezik.
Ezek a módszerek: elsősorban a személyes EGYÉNI kompetenciák feltárása és fejlesztése (egyéni
szupervízió, mentorálás, személyes konzultációk révén). Itt kiemelném az önérvényesítés, önmenedzselés jelentőségét, e képesség elsajátításával ugyanis a fiatalok képessé válhatnak meghatározni
magánéleti és szakmai céljaikat, rendszerezni az ezen célok eléréséhez szükséges tevékenységeket.
Továbbá a módszerek CSOPORTOS fejlesztések révén nyújtottak szakmai segítséget a résztvevőknek
(tréningek, szituációs gyakorlatok, prezentációk gyakorlása, érzékenyítés révén).
A WORKSHOP-ok segítik a résztvevőket önmenedzselésük fejlesztésében. A workshop segítségével
a résztvevők könnyebben meg tudják fogalmazni céljaikat, meg tudják határozni a célokhoz szükséges
megvalósítási lépéseket, melynek köszönhetően önmagukat is meg tudják valósítani. Definiáljuk, merre
van az irány, hogy juthatnak el oda, milyen motivációs bázissal rendelkeznek, és sorra vesszük azt is,
hogy milyen akadályokra számíthat és hogy azokat hogyan lehet elhárítani.
Elérhetőség: www.nyitottszemmelkhe.hu
A programot támogatta:

Az NTP-PKTF-17-0014. kódszámú,
Innovációra fel című pályázati
programunk 2017. július 1-jén vette
kezdetét.
A program elsődleges célja az volt, hogy felkutassa, bevonja és a bevontak közül kiválassza azokat a
14–20 év közötti fiatalokat, akik érdeklődnek a start-upok világáról, kellően motiváltak és innovatív gondolkodással rendelkeznek. Bevonásra kerültek továbbá azok a 16–35 év közötti kiemelkedően tehetséges fiatalok, akiknek önmenedzselési készségeik és társadalmi felelősségvállalásuk megerősítésével
egy hatékony innovátor közösséget tudnak létrehozni, és ahol a kiemelkedő interperszonális képességgel rendelkező fiatalok vezetői kompetenciáik továbbfejlesztéséhez kapnak szakmai segítséget. Két
téma, amely köré épültek a foglalkozások, az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság.
A meghatározott célokat mentori és szakmai segítségnyújtással segítettük elő, annak érdekében, hogy
Békés megyében ki tudjon alakulni egy olyan Innovációs Közösségi Tér (IKT), mely a helyi problémákra
helyi válaszokat ad innovatív jelleggel, ezzel megerősítve a fiatalok helyben maradását.
Elérhetőség: www.nyitottszemmelkhe.hu
A programot támogatta:

Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba
Megyei Jogú Város területén és várostérségében
TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001
A Széchenyi 2020 program
keretében megvalósuló Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programból létrehozott Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum céljai között
szerepel az álláskeresők és

inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek
foglalkoztathatóságának javítása, munkahelyi elhelyezkedésének támogatása, továbbá az
is, hogy a közfoglalkoztatásból
minél többen kerüljenek át a
nyílt munkaerőpiacra. 2018 júniusáig 189 fő került programba
vonásra.
A projektben nyújtott szolgáltatások egyebek mellett segítenek
abban, hogy könnyebb legyen feltérképezni az álláslehetőségeket,
az emberek megismerjék a hatékony álláskeresési technikákat.
A projekt munkatársai segítenek
abban, hogy az állásinterjúk sikeresek legyenek. A dolgozókat és
a munkavállalókat fel is tudják készíteni azokra a feladatokra, munkavégzési folyamatokra, amelyeket igényelnek a munkaadók.
Továbbá fontos az, hogy munkáltatók igényeire épülő képzéseket

biztosítson a projekt a potenciális
álláskeresők számára.
A Paktum fontos feladata,
hogy a hosszú távú, sikeres foglalkoztatás eléréséhez szükséges
munkaerő-piaci szolgáltatásokat
biztosítson. A munkáltatók számára béralapú, valamint munkába
járáshoz kapcsolódó támogatások érhetőek el. A Békéscsabai
Járási Foglalkoztatási Paktum
szakmai koordinációval és működtetéssel kapcsolatos operatív
feladatait a Paktum Iroda látja el,

amelyet a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. működtet.
A Paktum Iroda tájékoztatást és
személyre szabott szolgáltatást
tud nyújtani a potenciális munkavállalók és vállalkozások számára a támogatási lehetőségekről,
közvetíti a feltárt problémákat a
releváns szakmai szervezetek és
hatóságok felé.
A gyakorlat azt mutatja, hogy
ezt felismerték azok a stratégiai partnerek, munkáltatók,
akik meghatározzák a békéscsabai járás, illetve Bé-

kés megye foglalkoztatási jövőjét.
Eddig 131 munkáltatóval sikerült
kapcsolatot kialakítaniuk, melyből
107 cég már igénybe is vette az
iroda szolgáltatásait.
Forduljon a Paktum Iroda munkatársaihoz bizalommal, szívesen
állnak a munkáltatók és az álláskeresők rendelkezésére!
Elérhetőségek:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit
Kft, 5600 Békéscsaba, Szent István tér
10. I. emelet,
Opitzerné Tóth Zsanett
projektmenedzser
E-mail:
tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon:
+36-66/510-133, +36-20/391-7683.

Európai Szociális
Alap
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„t B ” s a R O k
Egészség, biztonság Európában
A nyári hónapokban sokan
terveznek nyaralást Európába, melyre célszerű időben felkészülni, és az úti
okmányok mellett ellenőrizni az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényességét.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya
szükséges ahhoz, hogy a magyar
egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személyek
az Európai Unió, illetve az
Európai Gazdasági Térség
országaiban az orvosilag
szükséges
egészségügyi
szolgáltatásokat a magyar
egészségbiztosítás terhére
vehessék igénybe.
Fontos tudni, hogy az
orvosi ellátást (melynek
szükségességéről az adott
ország kezelőorvosa dönt)
csak az államilag finanszírozott intézményekben
lehet igénybe venni, a tagállamokban eltérő mértékű
önrész megfizetésével, amit
az ottani állampolgárok maguk is megfizetnek. Néhány
országban, például Belgiumban, Franciaországban,
Luxemburgban az egészségügyi ellátások, gyógy-

szerek költségeit az ellátásban részesülő személy
köteles megelőlegezni.
A kártyát Békés megyében a megyei illetékességgel rendelkező járási
hivatal adja ki kérelemre,
Békéscsabán, Luther u. 3.
sz. alatt történik az ügyintézés. A kártya személyesen
vagy meghatalmazott útján
– kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével – továbbá postai
úton, valamint ügyfélkapun
keresztül is igényelhető. A
kártya kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket,
ha megsemmisül, megrongálódik, elvész vagy ellopják.

A kártya alapvetően az
egészségügyi
szolgáltatásra jogosultság végéig,
de legfeljebb a kiállítástól
számított 36 hónapig érvényes. Egyes államokban a
magyarországinál szűkebb
a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető
szolgáltatások köre, ezért a
biztonság érdekében ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is, amely
egyszerűen, az internet segítségével is intézhető.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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emlékezés az áldozatokra

Tisztelgés az 1944-ben elhurcolt és kivégzett zsidók előtt

5

Felújítások 324 gyermek érdekében

A magyar holokauszt békéscsabai és Békés megyei
áldozatai deportálásának
74. évfordulója alkalmából
tartottak megemlékezést
a békéscsabai városháza
udvarán, majd a ligeti zsinagógában
folytatódott
az 1944-ben elhurcolt és
kivégzett zsidók előtti tisztelgés.
Elsőként dr. Moskovits
Sándor, a Békéscsabai Zsidó
Hitközség elnöke emlékezett
a 74 évvel ezelőtti szomorú eseményekre. Elmondta,
hogy 1944-ben nem számított, hogy idős, fiatal, férfi
vagy nő, aki zsidó volt és ki-

toloncolták az országból, az
szinte mind meghalt.
Majd Domokos László,
az Állami Számvevőszék
elnöke történelmi visszaemlékezésében kiemelte, hogy

térségünkben a 18. század
közepétől éltek és dolgoztak
zsidó magyarok, akiket elfogadott, befogadott és elismert Békéscsaba és Békés
megye lakossága.

Máglyát gyújtottak
Tűzugrás az év legrövidebb éjjelén

Szent Iván Éji Vigadalmat
tartottak Békéscsaba főtéren. Hiedelmek szerint ezen
a napon az emberek nagy
tüzeket raktak, hogy elűzzék
a sötétséget.
A programon magyar népi
hagyományok és szokások
tárháza tárult az érdeklődők elé, továbbá a Balassi, a Csaba Nemzetiségi, a
Hétpróbás
Néptánciskola
és a Balkán Táncegyüttes
táncosai szórakoztatták a
jelenlévőket. A máglya meg-

gyújtásával megkezdődött a
körtánc, majd a legbátrabb

látogatók a tűzugrást is kipróbálhatták.

Folyik a munka a Lencsési úti óvodában
Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás
fejlesztése valósul meg
két-két békéscsabai bölcsődében és óvodában. A
fejlesztésekről dr. Ferenczi
Attila tanácsnokot, bizottsági elnököt kérdeztük.
A beruházás a Békéscsaba, Lencsési út 15. szám
alatti és Szegfű utca 11.
szám alatti óvodát, illetve
a Wlassics sétány 4. szám
alatti és a Pataky László
2. szám alatti, úgynevezett
MIVA bölcsődéket érinti.
A projekt hosszú távú célja talán úgy fogalmazható
meg, hogy a nevelésben,
illetve Békéscsaba városában olyan korszerű, modern, magas minőségi el-

látást biztosító intézmény
működjön, amely biztosítja
az óvoda és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztés következtében javulnak az óvodai
ellátás körülményei, ezáltal
a gyermekközpontú nevelés
további fejlesztése is megvalósulhat – részletezi a beruházásokat a tanácsnok.
Azt várjuk a fejlesztésektől, hogy a bölcsődék
esetében a 0–3, az óvodák
esetében pedig a 3–6 éves
korú gyermekek ellátását
magas színvonalon biztosítsák.
Mivel a kormány az idei
esztendőt a Családok évének nyilvánította, ezért kiemelten fontos, hogy az
érintett óvodákban és böl-

csődékben a beruházások
megvalósításával hozzájárulunk a kisgyermeket nevelők munkavállalásának
támogatásához, a családok
segítéséhez.
A négy beruházással
összességében 324 gyermek ellátása javul. A fejlesztés összértéke közel
400 millió forint és 100 százalékos támogatást élvez.
A munkálatok októberben
fejeződnek be – összegezte dr. Ferenczi Attila.

VÁ l a s z tÁ s I kö z l e M é N y
Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban adok tájékoztatást a békéscsabai
8. számú egyéni választókerület vonatkozásában a
2018. július 22. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselőválasztással
kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókról.
Nyilvántartásba
vett jelöltek
A Helyi Választási Bizottság – a törvényben biztosított határidőig – az alábbi két
jelöltet vette nyilvántartásba:
1. Körömi János (független
jelölt);
2. Paláncz György (Fidesz
– Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt)
A szavazólap a jelöltek
nevét a sorsolás alapján
megállapított, fenti sorrendben tartalmazza.
A szavazás ideje
Szavazni 2018. július 22.
napján reggel 6.00 órától 19.00
óráig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még
szavazhatnak, azonban ezután
a szavazatszámláló bizottság
a szavazást lezárja.
Mozgóurnás szavazás
A mozgásában gátolt választópolgár július 20. nap-

ján 16 óráig a Helyi Választási Irodánál, a szavazás
napján 15 óráig az illetékes
szavazatszámláló bizottságnál írásban jelezheti igényét
mozgóurnás
szavazásra.
A választópolgár kizárólag
írásban, saját szavazókörének illetékességi területére
kérhet mozgóurnát.
A szavazókörök
Minden
választópolgár
csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. A szavazás napját
megelőzően
kipostázott
valamennyi értesítőn feltüntetésre került a választópolgár szavazókörének pontos
címe. Kérjük, figyelmesen
olvassák el az értesítést, aki
ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt
a szavazatszámláló bizottság
visszautasítja a szavazástól.
A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.
A választópolgár
azonosítása
A szavazást megelőzően
a szavazatszámláló ellenőrzi
a választópolgár
• személyazonosságát és
• személyi
azonosítóját
(korábbi
elnevezéssel:

személyi számát) vagy
lakcímét.
A szavazni kívánó állampolgároknak ehhez az alábbi – magyar hatóságok által
kiállított – okmányokat kell
bemutatniuk:
a) személyazonosság igazolására:
aa) személyazonosító igazolvány,
ab) útlevél vagy
ac) (kártya formátumú) vezetői engedély
b) személyi azonosító igazolására:
ba) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a hátoldala a
személyi azonosítót igazolja)
vagy
bb) hatósági bizonyítvány
vagy igazolás a személyi
azonosító jelről
c) lakcím igazolására:
ca) lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
cb) lakcím igazolására is
alkalmas személyazonosító
igazolvány (olyan régi típusú személyazonosító igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz).
Kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék
el időben megvizsgálni fenti
okmányaik
érvényességét
és szükség esetén gondoskodjanak a Járási Hivatal
Kormányablak Osztályánál

azok cseréjéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis nem
igazolható megfelelően a
személyazonosság, illetőleg
a személyi azonosító vagy
lakcím, ezért az adott választópolgár nem szavazhat.
A szavazás
A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi
a szavazólapot és átadja a
választópolgárnak.
Ennek
megtörténtét a választópolgár
köteles a névjegyzékben saját
kezű aláírásával igazolni. Az
aláírás megtagadása esetén a
szavazatszámláló bizottság a
választópolgárt visszautasítja.
A szavazólap az előzetesen
kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét.
Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz
– titkosságának biztosítása
érdekében – szavazófülke
áll rendelkezésre, de annak
használata nem kötelező. Aki
nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok
akadályozza a szavazásban,
más választópolgár – ennek
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes – segítségét veheti
igénybe. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti

körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet. Ha a
választópolgár a szavazólap
kitöltését elrontotta, és ezt
az urnába helyezése előtt
jelzi, a bizottságtól a rontott
szavazólap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot
az urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott boríték
használata nem kötelező.
Választási kampány
a szavazás napján
Választási kampánytevékenységet 2018. július 22.
napján 19 óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több korlátozást is előír
a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény:
• A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység
nem
folytatható.
• Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.
• Nem tartható választási
gyűlés.
• Közvélemény-kutató
a
szavazóhelyiségbe nem
léphet be, kizárólag a

helyiségből
kilépőket
kérdezheti meg, és közvélemény-kutatási eredmény csak a szavazás
lezárását követően tehető közzé.
Választási iroda
A Helyi Választási Iroda
ügyfélszolgálati munkatársai
elérhetőek a Polgármesteri
Hivatal Békéscsaba, Szent
István tér 7. I. emelet 113.
sz. irodájában. Telefonszám:
66/523-811 és 66/886-623.
Választási bizottság
A Helyi Választási Bizottság elnöke: Gojdárné dr.
Balázs Katalin, elnökhelyettese: Pusztai Istvánné, választott tagja: Kalló Mártonné. A Bizottság székhelye:
Békéscsaba, Szent István
tér 7., elektronikus levélcíme:
valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu; faxszáma:
66/523-804.
Információk az interneten
A választással kapcsolatos legfontosabb információk,
a választási szervek elérhetőségei és döntései megtalálhatók a www.bekescsaba.hu
oldalon.
Dr. Bacsa Vendel
jegyző,
a Választási Iroda vezetője
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Békéscsabán ünnepelnek a szlovákok
„Szlováknak lenni jó… – a
magyarországi szlovák közösség a július 5-ei szlovákiai állami ünnephez, szent
Cirill és Metód napjához
kötődően minden év július
első szombatján rendezi
meg legnagyobb ünnepét.
Az Országos Szlovák Önkormányzat ebben az évben
július 7-én Békéscsabán
tartja a Magyarországi Szlovákok Napját.
A rendezvény a korábbi évek
hagyományait követi: a program 10 órakor kezdődik a
városháza dísztermében a
Magyarországi
Szlovákok
Kutatóintézetének
„Fejezetek a békéscsabai szlovákok
múltjából és jelenéből” című
könyve bemutatásával. A hivatalos program 13.30 órakor
ökumenikus áhítattal és ünnepi beszédekkel indul az evangélikus kistemplomban, majd
az Országos Szlovák Önkormányzat „Nemzetiségünkért”
díjainak átadásával folytatódik
Áchim Kovács Anikó hegedűművész közreműködésével.
16 órától a Lami István-díjat
a Szent István téren felállított színpadon adják át, majd
a Magyarországi Szlovákok
Kulturális Intézete „Hegyen át,
völgyön át” elnevezésű gálaműsora következik. Este hét
órakor indul a Szlovák Kultúra
Háza udvarán a hagyományos
szlovák bál.
Mindeközben a Szent István téren vajdasági és romá-

niai szlovák népi iparművészek részvételével rendezik
meg a Dél-alföldi vásárt, a
Szlovák Kultúra Háza udvarában és éttermében a Gazdaudvart, ahová kitelepül a
Hrabal Söröző, és hagyományos szlovák ételekből is
tartanak kóstolót. A Szlovák
Kultúra Háza termeiben és a
Szlovák Tájház Áchim Termében a többszörös Gránátalma
díjas Rozmaring Hímzőkör
munkáiból látható kiállítás.
Kultúrműsor keretében ismerkedhetnek meg a vendégek a Szlovák Tájházzal, és
kulturális programmal megfűszerezett, tíz megállóból álló
Harruckern Történelmi Útra
indulhatnak.

Az Országos Szlovák Önkormányzat mellett a Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézete, a Magyarországi
Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák Önkormányzata és a
Csabai Szlovákok Szervezete
– Szlovák Kultúra Háza szervezte az egész napos programot, támogatóként a Határon
Túli Szlovákok Hivatala, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
és a Békéscsabai Evangélikus
Egyházközség állt a rendezvény mellé.
Tartson velünk, legyen
vendégünk a hazai
szlovákság ünnepén!

Csabai Mérleg

közélet

egy hajóban evez a kormányhivatal
és az építészkamara

A lakóépületek építésének
egyszerű bejelentésén túlmenően a tervezői művezetés témakörében, illetve a
lakóépületek egyszerű bejelentéséhez kapcsolódó hatósági bizonyítvány kiállításának feltételeivel összefüggő
előadások hangzottak el a
szakmai fórumon.
– Az építészkamarával aláírt megállapodás két szempontból is nagy jelentőségű a
kormányhivatal számára. Egyrészt, mivel a kormányhivatal
számos építésügyi hatósági
jogkörben jár el, nyilvánvaló,
hogy e területen is elsődleges
cél a szakmai kamarával folytatott közös munka kibővítése,
megerősítése. Másrészt a

Beszámolók a júniusi megyegyűlés
napirendjén
A katasztrófavédelem múlt
évi tevékenysége mellett a
megyei kórházak helyzetéről és a lakosság egészségi állapotáról informálódtak a képviselők.

kormányhivatal már kilépett a
klasszikus ellenőrző, engedélyező hatósági szerepköréből.
Kiemelt célunk ugyanis, hogy
a lehető leghatékonyabban
támogassuk a kamara és az
építészszakma
munkáját.
Ennek egyik módja, hogy a
kormányhivatal, illetve az érintett járási hivatalok átadják a
hatósági feladatellátás során
szerzett tapasztalataikat a
maihoz hasonló fórumokon,
és párbeszéd alakuljon ki a
szakma, valamint a hivatal között – hangsúlyozta köszöntőbeszédében dr. Krizsán Anett,
a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója.
Csatlakozott e gondolatsorhoz Fajzi Tamás, a Békés
Megyei Építész Kamara elnöke is, aki örömének adott
hangot, hogy a szakmai szervezet tagságának mintegy
egyharmada tisztelte meg
részvételével a rendezvényt.
A lakóépületek építésének
egyszerű bejelentésével kap-

csolatosan Hegedűs Katalin,
a Békéscsabai Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának építésügyi
szakügyintézője, illetve dr.
Tari Béla, hatósági szakügyintéző tartott előadást.
Hegedűs Katalin építésügyi szakügyintéző a –
jogszabályi
változásokon
túlmenően – a helyes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása érdekében a tapasztalt
hiányosságokra, problémákra egyaránt felhívta a szakma gyakorlóinak figyelmét.
A tervezői művezetés témakörében Börner Miklós, a
Békés Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi
Osztályának vezetője tartott
előadást.
A lakóépület egyszerű bejelentéséhez kapcsolódó hatósági bizonyítvány kiállításának
feltételrendszerét
Petróczki
Zsuzsanna, a Gyulai Járási
Hivatal építésfelügyelője ismertette a résztvevőkkel.

A nyári szünet előtti utolsó
munkaprogram szerinti megyegyűlésen tájékoztatót tartott 2017. évi tevékenységéről
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Kiss
András ezredes, megbízott
igazgató elmondta: az igazgatóság a kitűzött fő feladatait múlt évben magas szinten
hajtotta végre, mellyel jelentős mértékben hozzájárult a
megyében élők biztonságérzetének növeléséhez. A tűzoltói beavatkozások szempontjából 2017 átlagon felülinek
tekinthető, összesen 2584
vonulás volt, 517 esetben viharkárok felszámolására kérték a tűzoltók segítségét. A
hatósági és a polgári védelmi
szakterület is elvégezte feladatát, a kitűzött célokat teljesítették. Mindezek eredményeként a katasztrófák elleni
védekezés, a bekövetkezett
események hatásainak csökkentése hatékonyabbá vált.
A képviselők a tájékoztatóval
elégedettek voltak, kérdések
az eszközpark újításával és
a kéménysepréssel kapcsolatosan merültek fel. Kiderült,
hogy az eszközök folyamatosan cserélődnek, már mind a
hat megyei tűzoltó-parancs-

Fotó: Zentai Péter

Máris gyümölcsöt termett
a Békés Megyei Kormányhivatal, illetve a Békés Megyei Építész Kamara által
tavaly október 6-án parafált
együttműködési megállapodás. Ugyanis a Békés
Megyei Építész Kamara
tagságának egyharmada,
mintegy 50 építész tervező vett részt június 14-én a
két szervezet által közösen
szervezett, a Békés Megyei
Kormányhivatal épületében
megrendezett szakmai fórumon. A tanácskozáson az
is elhangzott, hogy a kamara és a hivatal egy hajóban
evez, hiszen a közös cél az
épített környezet gyarapítása, védelme.
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nokság rendelkezik RábaHeros gépjárműfecskendővel. Kéményseprést pedig
csak két településen nem végeznek, azért, mert ott még a
korábbi szolgáltató szerződése nem járt le.
Napirenden szerepelt a
megyei kórházak helyzetéről
szóló tájékoztató. Árgyelán
György és Gajdos Attila képviselők nehezményezték, hogy
az érintettek részéről nincs
senki jelen a megyegyűlésen,
akinek a jelzéseket, kérdéseket feltehetnék. Zalai Mihály
elnök elmondta, a kérdéseket
írásban továbbítják az illetékeseknek. A tájékoztatót tartóknak a megjelenés nem kötelező, az anyagot elkészítették,
elküldték, a testület tud informálódni a kórházak helyzetéről. Ennél többet nem is kérhet
egy olyan testület, amelynek
elsődleges feladata a területfejlesztés, területrendezés.
A megye lakosságának
egészségi állapotáról tartott

tájékoztatót a Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya.
Dr.
Gaálné dr. Maráczi Gabriella
a megye közegészségügyi,
járványügyi helyzetéről és a
népegészségügyi tevékenységről is informálta a testületet. Kitért a megelőzés, a szűrővizsgálatok fontosságára,
az egészséget veszélyeztető
tényezőkre, az életmód-változtatást segítő támogatásra.
Fontos napirendi pont volt
az a felmérés, amit a megyei önkormányzat készített
a települések határon túli
kapcsolatairól: jelenleg 64
megyei településnek öszszesen 150 határainkon túli
testvértelepülési kapcsolata
van. Ezen információ a pályázatokon való közös részvétel miatt is jelentős.
A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, melyekből kiderült, hogy a testület következő munkaprogram szerinti
ülése szeptemberben lesz.

Csapadékcsatorna-építés

Helyszíni bejárás a Keleti kertekben és a Kastélyszőlőkben
Pályázhat a Magyar Kézműves Remek címre
A megye kézművesei számára

társaság, egyéni vállalkozó, művé-

lése szempontjából, ha megszerzik

zat tárgyát képező termékek köre a

jó lehetőség az ismertségük növeaz iparkamara rangos címét. A Ma-

gyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) idén is kiírta kétfordulós

pályázatát a Magyar Kézműves
Remek elismerő cím elnyerésére.

Célja többek között a magyar kézművesség értékeinek és mesterei-

nek elismerése. A pályázaton való

szi kézműves, iparművész. A pályákézműipari tevékenység keretében
(építőiparban; fémiparban; faipar-

ban; ruházat, textil- és bőriparban;

élelmiszeriparban; üveg-, - papír-,
kerámia- és egyéb iparban) készített,
a pályázati célkitűzésnek megfelelő
termék.

Az élelmiszer-ipari jellegű pá-

részvételhez az iparkamara önkén-

lyázatokat külön kategóriában dí-

Pályázhat Magyarországról, il-

Érdemes már most tájékozód-

tes tagjaiknak ingyenes a nevezés.

jazzák.

letve a Kárpát-medence területéről

ni. A kiíró kéri a pályázókat, hogy

jogi személyiség nélküli gazdasági

napokra.

minden természetes és jogi személy,

a beadást ne halasszák az utolsó

A részletes kiírást megtalálják
honlapunkon:

(www.bmkik.hu).

Kérje a Békés megyei iparkamara
segítségét!

(Kiss István, istvan.kiss@bmkik.hu,

66/324-976).

A TOP-6.3.3-16-BC1-201700001 azonosítószámú,
„Békéscsaba
csapadék- és belvízhálózat-fejlesztése” tárgyú projekt
megvalósítása során az
építési munkák megkezdésének első lépéseként
a lakosok által felvetett
problémákra a Gulyás utcában, a Rózsakert utcában és a Bogár utcában
a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
kezdeményezésére helyszíni bejáráson kerestek
megoldást a résztvevők.
A helyszíni bejárás a Városfejlesztési Kft., a műszaki ellenőr, a kivitelező, az üzemeltető, illetve
az érintett ingatlantulajdonosok
részvételével
zajlott.
A bejárás során újra
rögzítve lett, hogy a kapubejárók előtti átereszek
nem lehetnek keskenyebbek a meglévő kapubejáróknál, áteresz a személyi
kapubejárok (kis kapuk) elé
nem lesz elhelyezve. Felmerült, hogy néhány újabb
ingatlan esetében sor kerülhet a rendezési tervben szereplő szabályozási vonalon
kívül eső ingatlanrészek leadására. A lakók ezt jelezni
fogják Békéscsaba Megyei

Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Stratégiai-Fejlesztési
Osztálya felé. A lakók az ingatlanok előtti zöldnövényzet védelmét kérték. A kivitelező képviselője ígéretet
tett arra, hogy a nyílt árok
építése során csak az elengedhetetlenül szükséges
növényekhez nyúlnak, az
érintett növények áttelepítésében segítséget nyújtanak.
Az üzemeltető képviselője
elmondta, hogy a fák közvetlen közelében a zárt csatorna nem megoldás, mert a
gyökérzet kárt tehet a csőben. A lakók érdeklődésére
válaszolva a Városfejlesztési Kft. képviselője rögzítette,
hogy a projekt támogatási
szerződésében
meghatározott csatornahossz – az

elfogadott kiviteli tervek szerinti – megépítésére Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata kötelezettséget vállalt. A csatornaszakaszok megépítése nem
maradhat el. A Gulyás utcán
a kerítésáthelyezések során
jó viszony alakult ki a lakók,
illetve a kivitelező között. A
résztvevők együttműködése
a megvalósítás további szakaszaiban is azt jelentheti,
hogy közösen megoldásokat találnak a felmerült problémákra.
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BÉKÉSCSABAI

találkozások

A csabai élet eseményei

Marika néni 100 éves Békéscsaba példát mutat az országnak
Vendégünk volt Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár

A 7.Tv Aktuális magazinműsorának vendége volt
Fekete Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős
államtitkára. A korábbi
békéscsabai színházigazgató a városhoz való kötődéséről, az előtte álló
feladatokról beszélt.
Munka, boldogság, öröm és szomorúság a hosszú élet titka
Száz éve Békéscsabán
született, itt élt és itt is dolgozott, közel negyven éve
pedig már nyugdíjas éveit tölti szerettei körében.
Mosonyi Istvánné az elmúlt
egy évszázadban a Békési megyeszékhelyen élte
mindennapjait,
pillanatnyilag Jaminában, a Nagy
Sándor utcában lakik. A
kerek születésnapján Marika nénit a város nevében
köszöntötték.
– Szerintem a hosszú élet titka a munka, a boldogság, az
öröm, a szomorúság – minden egybekötve, mint egy virágcsokor. Ez élteti az embert,
és az, hogy hiszünk Istenben.
Minden este imádkozom és
úgy látszik, hogy segített a
százéves kort elérni – mondta
el Mosonyi Istvánné.
Ilyen szép születésnapom,
amikor ennyien felköszöntöttek, még nem volt a száz év
alatt. Nagyon örülök, hogy
megélhettem a 100 éves
kort, ami nagyon sok idő
és igazából nem is tudom,
hogy mivel töltöttem ki. A
legnagyobb öröm az életben
akkor ért, amikor a gyerme-

kem megszületett és a legnagyobb szomorúság akkor
ért, amikor elveszítettem. Az
unokáim, dédunokáim nagyon szeretnek, tisztelnek és
megbecsülnek. Én is nagyon
szeretem őket – mondta el
Marika néni.
Születésnapján a családja körében ünnepelt,
másnap pedig Békéscsaba
közgyűlése és önkormányzata nevében Szarvas Péter,
polgármester és Kutyej Pál
önkormányzati képviselő köszöntötte otthonában a 100
éves hölgyet.
Átadtuk az önkormányzat
üdvözletét, kifejeztük tiszteletünket, megköszöntük mindazt
a munkát, amit a városban, a
városért tett. Marika néni itt
született az első világháború utolsó évében. Lényegében egész életében itt élt, itt
volt aktív, itt segítette a város
fejlődését. Köszönjük neki –
mondta el Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere.
A meghitt ünnepségen a
városvezető átadta a város
jókívánságait és ajándékát,
valamint azt az állami oklevelet is, melyet Orbán Viktor
miniszterelnök írt alá.

Amikor kineveztek kulturális
államtitkárnak, első utam
a Szarvasi Vízi Színházba
vezetett, a színház nyári
programjának sajtótájékoztatóján vettem részt. Ez
nemcsak szimbolikus jelentőségű volt, hanem üzenetértéke is van: itt Békés
megyében tanultam és innen vittem tovább a legtöbb
szakmai ismeretemet. Kulturális államtitkári feladatom ellátásánál jól tudom
majd hasznosítani a Békéscsabán szerzett tapasztalatokat – vall a békéscsabai
évekről Fekete Péter.
Kérdésünkre, hogy milyen
volt Békéscsabáról a Fővárosi Nagycirkuszba kerülni,
azt válaszolta az egykori
csabai színidirektor, hogy:
„Nem volt könnyű a váltás,
mert eszem ágában sem
volt elhagyni egy olyan fantasztikus alkotóközösséget
és egy olyan fantasztikus
közönséget, mint amit Békéscsabán volt szerencsénk
közösen kialakítani. Viszont
az a lehetőség, hogy megépíthetjük Európa legkomolyabb cirkuszművészeti
központját – amely nemcsak
a magyar nemzeti, hanem
egész Európa cirkuszművészetét kiszolgálja –, egy

Fekete Péter világraszóló kulturális innovációkra készül
ilyen felkérésre nem lehet,
nem szabad nemet mondani.”
Mitől vonzó Békéscsaba? – kérdeztük még a
kulturális államtitkártól, aki
válaszában így fogalmazott: „Induljunk ki abból,
hogy mitől jó színház a Békéscsabai Jókai Színház.
Attól, hogy egy fantasztikus és befogadó alkotóközösség. A helyi zenészeknek, irodalmároknak,
képzőművészeknek találkozási helyet tud biztosítani. És nem csak a helyi
művészeknek. Bárki, aki a
világból, a határon túlról,
Erdélyből vagy Budapestről művészként ideérkezik,
egy befogadó és inspiratív
közösséget talál. Ettől tud
ez egy jó közeg lenni. És
a Fővárosi Nagycirkusz is

ettől egy jó közeg, ettől jó
közösség. Ilyen szempontból Békés megye és a Békéscsabai Jókai Színház
példaként állhat az ország
többi része előtt.”
Kérdésünkre, hogy milyen feladatai és tervei
vannak
államtitkárként,
azt válaszolta, hogy elsőként a háttérintézmények
rendszerét és magát a minisztériumot kell átlátnia.
Majd hozzátette: „Magában a minisztériumban az
egyik első célom, hogy az
előadóművészeti osztályt
felépítsem. Egy másik fontos szelet, hogy a különböző ágazatok képviselőivel,
nemcsak a vezetőkkel, hanem az alkotókkal is leüljek
beszélgetni.
Megértsem,
hogy mik az ő problémáik.
Fel kell térképeznünk kul-

turális szempontból egész
Magyarországot: a legkisebb falut és tanyát is.
Nekünk kell kitalálni, hogy
melyik lesz az a szelete a
kultúrának, amelyik az ott
élő családot, az ott élő gyerekeket megtalálja, megszólítja. A komolyzene? A
múzeum? A színház? Nagy
a felelősségünk.”
A nyárról, a pihenésről
szóló kérdésre a következőket felelte Fekete Péter: „Most arra vágyom,
hogy innen kirohanhassak
Szanazugba, és belecsobbanhassak a Kettős-Körösbe. A pihenésre eddig
is kevés volt az idő, és azt
gyanítom, hogy most ez
még inkább így lesz. De az
embernek akkor kell a munkát elvégezni, amikor szükség van rá.”

Olvasni jó! – közel két hétig tartott az Ünnepi könyvhét
Idén is nagy sikerrel zajlott az Ünnepi Könyvhét,
mely sorban a 89. volt. A
program záróeseményét
a Szlovák Tájház udvarán
rendezték meg Könyvhétzáró irodalmi délután
címmel, mely a Bárka, a
Békés Megyei Könyvtár és
a Körös Irodalmi Társaság
közös szervezésében valósult meg.

Az irodalmi délutánt a Szlovák Tájházban rendezték meg

A záróprogramon a Bárka
legújabb száma került a középpontba a szerzők közreműködésével, majd nyolc
Békés megyei szerző kapott
lehetőséget, hogy bemutassa friss kötetét.

– A közönség is várja, a
frisskötetes szerzők pedig
mindig számon tartják ezt a
rendezvényt és nagyon örülnek annak, hogy itt megjelenhet az új könyvük. Az alkotók
ezen a délutánon beszélgethetnek róla az olvasókkal,
így élővé válhat a könyvük a
Békés megyei piacon – emelte ki Farkas Wellmann Éva.
A Bárka online szerkesztője
hozzátette: idén is nagyon
változatosak a bemutatott
könyvek, hiszen van debütkötet, próza- és interjúkötet,
de még monográfiai is.
Minden évben ezen a rendezvényen adják át a Körösök Gyöngye Díjat, amelyet

2018-ban Csillag Tamás elsőkötetes költő vehetett át.
Az irodalmi díjat a Körös Irodalmi Társaság elnöksége ítéli
oda az arra érdemeseknek.
– Azt tűztük ki célul, hogy
az előző évben legnívósabb
irodalmi alkotást produkáló
alkotónkat díjazzuk. A díjat a
társaság többi jeles tagja már
átvehette az elmúlt években.
Most pedig egy fiatal alkotó,
Csillag Tamás az, aki megkapta. Őt díjaztuk, mert néhány
hónapja jelent meg egy remek verseskötete, ami kiváló
indulás az irodalmi pályán, és
ezzel is szeretnénk őt megerősíteni az alkotói szándékaiban
– emelte ki Elek Tibor.
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Békéscsaba anno

MesélŐ MÚzeUM

A XX. század beköszöntése
Békés-Csaba új nevével

A Gajdács-tanya
Békés megye évszázadokon keresztül a magyarországi gabonatermesztés
és -feldolgozás központja
volt. Korábban nagy számban működtek itt szárazés szélmalmok, aminek
okán megfogalmazódott
egy múzeum létrehozásának gondolata.
Az 1970-es években a Gabonatröszt, a Békés Megyei
Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat, valamint a megye mezőgazdasági üzemeinek támogatásával létrejött
a Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Gabonamúzeum),
melynek az évtizedek alatt
több működtetője is volt. Jelenleg a Munkácsy Mihály
Múzeum kiállítóhelye, melynek legfontosabb kiállítási
egysége a Gajdács, vagy
más néven Csabai tanya.

Az eredetileg 1824-ben
épült, háromosztatú, 14 öl
hosszú épület az 1888-as
árvíz után színnel, istállóval
és melléképületekkel bővült.
A vert falazatú, szabadkéményes épület, a rőzsevázra
sártapasztással készült kemence, a konyhai tüzelőhelyek, a nádfedés, az alföldi
építkezési mód ősi
maradéka. Az eredeti tetőszerkezeti
ácsolatot a melléképület őrzi. A hombár 1871-ben épült,
és az újkígyósi Réti
család udvaráról
telepítették át. A
tanya és annak
berendezése
a
hagyományos gabonatermesztésre
b e r e n d ez ke d e t t
életformának állít
emléket,
ugyanakkor bemutatja a
tej-, káposzta- és
kenderfeldolgozás
eszközeit is.
Az idő vasfoga
azonban ezzel az
épülettel sem volt

kíméletes, a külső környezeti tényezők hatására jelentősen megromlott az állapota.
A Munkácsy Mihály Múzeum 2016-ban célul tűzte ki,
hogy elvégzi a Gajdács-tanya műemlék jellegű épületének és a csabai népéletet
bemutató kiállítótereinek állapotjavítását. Pályázati támogatásból és saját forrásból a tanya teljes épületét
megújítottuk, a nádtető lecserélésével megszüntettük
annak beázását, kijavítottuk
a kiállítóhelyiségek falfelületeinek hibáit, újramázoltattuk a döngölt padlót,
így az állandó kiállításban
elhelyezett néprajzi tárgyak
számára tiszta és megfelelő műtárgyvédelmi körülményeket teremtettünk. A 2017
év végére elkészült munkálatokat követően a felújított
tanyaépület ez év áprilisától
megújulva,
megszépülve
várja újra a látogatókat. Látogasson el Ön is a Gabonamúzeumba!
Salamon Edina,
Munkácsy Mihály Múzeum
néprajzkutatója

Vasút utcai életkép, 1900
A szilveszterek estjei – a
vidámság
évbúcsúztató
órái –, a nevezetes századfordulók nem minden nemzedéknek lehetett átélhető
élmény, amely új korszak
kezdete volt. 1899-ben a
XIX. század órák múlva már
a múlté, a századvég letűnt. S friss erővel lép színre a következő – 1900, a XX.
század. Mint a világ, Csaba
népe is 1899. szilveszter
estjén éjfélkor átélhette az
új századba lépés perceit.
A Vigadó színültig megtelt előkelő közönséggel a
Csaba Nőegylet rendezte
évbúcsúztató esten. A vidám zene, dal éjfélkor elnémult. A nyitott ablakon
át behallatszik a templomi harangok mély búgó
hangja – messze hangzik
a csillagos, fagyos csabai
éjszakában. Megérkezett
az 1900. esztendő.

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk.hu kolcs@bmk.hu http://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

Körösök Völgye
Látogatóközpont
TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogatóközpont festői környezetben,
a Széchenyi liget közepén fekszik, Békéscsaba belvárosából
indulva kellemes, ötperces sétával megközelíthető.
Elhelyezkedése, felszereltsége, termeinek kialakítása lehetőséget teremtenek arra, hogy
konferenciák, illetve nagyobb
családi rendezvények, pl. esküvők kedvelt színhelyévé váljon.

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, állatokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal,
madarakkal, rovarokkal.
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.
A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő.

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001
kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–17.00. Kedd–péntek: 11.00–17.00. Szombat: zárva
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő: 14.00–17.00. Kedd–péntek: 11.00–17.00. Szombat: zárva
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

NYÁRI NYITVATARTÁS JÚLIUS 2-TŐL AUGUSZTUS 4-IG!
A Békés Megyei Könyvtár július 2. (hétfő) és augusztus 4.
(szombat) között, hétköznapokon rövidített nyitvatartással, 17
óráig várja látogatóit, illetve július 7-én, 14-én, 21-én, 28-án
és augusztus 4-én, szombati
napokon zárva tart. A pontos
nyitvatartást megtalálja honlapunkon.
Értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy az Életvezetési Kör szeptember 12-étől,
szerdától folytatódik a Jaminai Könyvtárban. Mindenkit
szeretettel vár Aranykőné Sajti
Julianna kineziológus, terapeuta. További információ:
66/647-739, batsanyi@bmk.hu.
Az EU szigorú követelményeket meghatározó, GDPR nevet
viselő, adatvédelmi rendelete május 25-én lépett életbe,
melynek lényege a természetes
személyek adatainak védelme
és adatvédelmének lehetővé tétele. A rendelet megértéséhez
nyújt segítséget a Békés Megyei

Europe Direct Tájékoztató Központ kiállítása, amit a Békés Megyei Könyvtár emeleti folyosóján
lehet megtekinteni.
Kedves Olvasóink! A zenei
témájú könyveket az emeleti olvasóteremben érhetik el, ahol –
a zenei könyvek mellett – zenei
CD-ket és kottákat is ki tudnak
kölcsönözni!
Családfakutatók, ﬁgyelem!
A Békés Megyei Könyvtárban
hozzáférést biztosítunk a békéscsabai evangélikus gyülekezet digitalizált anyakönyveihez
(1722-től kezdve). A kutatáshoz
érvényes könyvtári olvasójegy
szükséges!
Könyvtárunkban elérhető a
MeRSZ (Magyar Elektronikus
Referenciaművek Szolgáltatás)
adatbázis, ami a friss tartalmak
mellett számos olyan nélkülözhetetlen referenciamunkát tesz
ismét hozzáférhetővé, amelyek
már nyomtatásban nem, vagy
csak igen nehezen érhetők el.
Az adatbázis használatához érvényes olvasójegy szükséges.

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

Az új év első, Csabára
nagy jelentőségű eseményre, a január 9-ére meghirdetett bíróválasztásra, közel
ezer választásra jogosult
gyűlt össze a városháza
udvarán. A bírójelöltek: Zsíros K. András (a leköszönő
bíró), Kitka György és Áchim
F. Tamás. A nevek elhangzásakor óriási éljenzés zúgott.
Ebből a többséget konstatálni lehetetlen volt. Sztraka főszolgabíró név szerinti szavazást rendelt el. Dél körül
az eredményhirdetéskor kiderült, Zsíros K. András 453
szavazattal biztosan nyert,
és újból bíró lett. Csaba első
XX. századi bírája.
Az esztendő első eseménye megörvendeztette a
jaminaiakat. Február 3-án
megnyílt a község harmadik
állami elemi népiskolája. A
hat osztály 57 tanulóját két
állami tanító vezeti. Szomorú hír érkezett, május 1-jén

meghalt Munkácsy Mihály
magyar festőgéniusz. Még
január végén megérkezett a
kereskedelemügyi miniszter
leirata, melyben Csaba helyett a Békés-Csaba felirat
jelenjen meg az állomás
épületén. Erről az augusztusi közgyűlés döntött, miután
a Helységnévtárt szerkesztő bizottság leiratában a
község nevét – „Békéscsaba” – egy szóba javasolja
használni. A kánikulai álmos
hangulatú ülésen Korossy
első jegyző előterjesztette
a miniszteri rendeletet (melyet két ellenszavazattal), a
többség megszavazta, Csaba hivatalosan írandó neve
Békés-Csaba lett.
A XX. század első esztendejének végén tartott
népszámlálás adatai szerint a megye legnépesebb
települése 37 108 lakossal Békés-Csaba lett, akik
6047 házban laktak.

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
BÉKÉSCSABA 300
2018. július 7–8., 11 órakor a Meseházban
a Harruckern séta frissítő állomásaként megtekinthetők kiállításaink.
kertmozi THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA kertmozi
2018. július 11-én, szerdán 20.30 órakor
a Meseház udvarán (Békési út 17.).
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
BEÉPÍTETT HIBA
Paul Thomas Anderson vígjátéka, 2014.
Esőhelyszín: Nemzetiségi Klubház.
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2018. július 12-én, csütörtökön 19 órától
PENGŐ CSABA szóló nagybőgőkoncertje 40 percben. A koncert rendezője
a Meseházi Alapítvány. Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.
A 15. jazz-évad támogatója:

NYÁRI GYERMEKTÁBOROK A MESEHÁZBAN
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt
a szabad idő vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa
alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával
készülünk a nyárra. 2018. július 30.–augusztus 3. IGAZSÁGOS MÁTYÁS KIRÁLY – lovagi és reneszánsz tábor, 2018. augusztus 13–17.
MESEHÁZ 30 – születésnapi kézművestábor, 2018. augusztus 27–31.
BÉKÉSCSABA 300 – hagyományőrző népi kézművestábor. Táboraink
részvételi díja: 15 000 Ft/hét, ami tartalmazza az étkezések és a kézműves-foglalkozások összes költségét. Többhetes részvételnél vagy
testvéreknek kedvezményt adunk. Jelentkezni lehet a 66/326-370 és
a 06-30/383-4743 telefonszámon, valamint a mesehaz@mesehaz.hu
címen. Bővebb felvilágosítás kérhető munkatársainktól ugyanitt.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Csabai Nyár 2018

Világslágerek, víg játékok, táncszínház és operett
Koncerttel és zenés színházi bemutatókkal folytatódik a Csabai Nyár színes
programsorozata, minden
előadás este fél kilenckor
kezdődik a városháza díszudvarán.
Június 28-án a Bartók Béla
Vegyeskar és a Gyulai Erkel
Ferenc Vegyeskar Musical
Varázs címmel szórakoztatja
a közönséget. A két kórus a
West Side Story, a My Fair
Lady, a Hegedűs a háztetőn, a Macskák, az Evita, Az
Operaház fantomja című musicalek ismert dalait szólaltatja meg, de felcsendülnek
a Valahol Európában, a Légy
jó mindhalálig és a Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról számai is.
A József Attila Színház
Eric Assous Boldogság
című darabját adja elő június 29-én. A fergeteges vígjáték igazi kellemes nyáresti
szórakozást ígér, a történet
váratlan
találkozásokról,
nagyon különböző két ember szerelméről és az öszszetartozás vágyáról mesél. Pikali Gerda és Rékasi
Károly játssza a főszerepet,
az előadást Verebes István
rendezte.
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Itt a vakáció

Praktikus tanácsok a rendőrségtől
Mindig legyen elérhető a
szülő és a gyermek egymásnak – ez is szerepel
azok között a tanácsok
között, amelyekkel a rendőrség igyekszik ellátni a
családokat. Hogy mi mindenre kell még odaﬁ gyelni
a nyári szünet alatt, arról
a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatta a szülőket és a gyermekeket.

Horváth
Krisztián
és
Moravecz Levente Ha jó a
nő! Avagy A Világ teremtődése című komédiáját a
Moravecz Produkció mutatja be június 30-án. A zenés vígjáték cselekménye
ott kezdődik, amikor az Úr
rádöbben, hogy a férfi, a
teremtés koronája egyedül
nem boldogul… Mikó István,
Beleznay Endre, Dévényi Ildikó, Szívós Győző és Buch
Tibor szerepel a darabban.
A Drótos Jankó című táncszínházi produkció a szarvasi
Cervinus Teátrum előadásában kerül színre július 6-án.
A zenés darab, amely régi
néphagyományokat ötvöz a
mindennapokkal, egy XIX.

Békéscsaba
az Én városom

Kisfilmes pályázat
indul
amatőr és profi kategóriában

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát?
Itt a lehetőség, hogy megmutasd nekünk
egy kisfilmben!
Előnyben részesülnek az okos- és
mobileszközzel készült művek
(max. 2 perc, 1 film/fő)!
Az első három helyezett értékes
nyereményekben részesül.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 2.

Nevezési díj NINCS!

A pályázat a „Belváros rehabiliáció III. ütem – Munkácsy-negyed
program ” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt „soft” szemléletformáló program
keretein belül indul. Bővebb infó és jelentkezés a
bit.ly/bcsazenvarosom címen.
Keresd a „Békéscsaba az én városom videópályázat”
csoportunkat Facebookon!
A pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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század végi mese alapján
készült. A főhős kalandjairól,
vándorlásairól, hazatéréséről szóló előadást Csasztvan
András rendezte.
Huszka – Bakonyi – Martos Bob hercegét a Magyar
Zenés Színház előadásában láthatja a közönség
július 13-án. Huszka Jenő
műve volt az első magyar
nyelven írt operett, 1902.
december 20-án mutatták
be a Népszínházban. A királynő szerepében Kállay
Bori érdemes művészt,
György hercegként Dósa
Mátyást láthatja a közönség, Annie Tóth Dorottya/
Bodor Szabina. A rendező,
koreográfus Bozsó József.
Július 14-én Ray Conney
Dől a lé, avagy pénz áll a
házhoz című produkcióját
adja elő a Vidám Színpad.
Mi kell ahhoz, hogy egy öregedő kishivatalnokot megvádolhassanak idegen férfiak zaklatásával? Ez még
hagyján, de ahhoz mi kell,
hogy be is ismerje? Kiderül
az előadásból, amelynek
szereplői
Straub Dezső,
Götz Anna, Böröndi Tamás,
Nyertes Zsuzsa/Fésűs Nelly,
a rendező Straub Dezső.

A szülői példamutatás és a
szabályok ismerete az egyik
legfontosabb – hangzott el
a tájékoztatón, ahol a szakemberek a nyáron a gyermekekre leselkedő veszélyekre
hívták fel a figyelmet.
– A gyermekek koruknál
és
tapasztalatlanságuknál
fogva veszélyeztetettebbek,
mint a közlekedés többi szereplője, ezért arra kérjük a
közlekedőket, hogy a megszokottnál is óvatosabban
közelítsék meg a játszótereket, sportpályákat. Ha például kiguruló labdát látnak az
úttesten, számítani kell arra,
hogy egy kisgyermek szalad
majd utána – magyarázta
Kutyik Margit rendőr hadnagy. A Békéscsabai Rend-

őrkapitányság baleset-megelőzési főelőadója szerint a
közlekedési ismereteket is
érdemes átismételni az óvodásokkal és iskolásokkal.
A főelőadó a passzív
biztonsági eszközök használatának fontosságát is
hangsúlyozva arra emlékeztetett, hogy a 150 centiméternél
alacsonyabb
vagy három évesnél fiatalabb gyermeknél kötelező
a gyermekbiztonsági rendszer használata.
Telekné Furák Mónika
rendőr alezredes arra hívta fel a figyelmet, hogy az a
legjobb, ha a szőlő mindig
tudja, merre és kivel van a
gyermek, véleménye szerint

ez könnyen ellenőrizhető a
mobiltelefonok világában. A
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési
Osztályának vezetője a nagyobbaknál a biztonságos
internethasználatot és szórakozást emelte ki.
– Gondolják át, hogy
mennyi pénzre lehet szüksége a gyermeknek, és
csak annyit vigyen magával, amit várhatóan elkölt
majd. Kérjék meg rá, hogy
a telefonját, táskáját sehol
ne hagyja őrizetlenül, még
rövid időre se. Vízparton,
strandon nem elég törülközővel letakarni a táskát, érdemes értékmegőrzőt használni – hangsúlyozta.

Nyárindító játék pároknak
Közös időtöltésre igyekeznek rávenni a párokat a
Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvaron.
A résztvevőknek három
hónap alatt 10 békéscsabai
helyszínt kell bejárniuk és
megtölteniük pontgyűjtő füzetüket az értékes ajándékért.

12 tV MűsOr

Csabai Mérleg

A 7.TV MŰSORA • 2018. július 2–július 22.
2018. július 3., kedd

2018. július 2., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Cirkuszmisszió Fesztivál 2/1.
22.00 Tudományos estek 5/1.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Púder (női magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 Kikötő (egyházi magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Cirkuszmisszió
Fesztivál 2/2.
22.05 Tudományos estek 5/2.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 4., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag (közél. mag.)
8.40 Utánpótláslesen (sportmag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
21.00 Musical Neked 2/1.
22.00 Tudományos estek 5/3.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2018. július 9., hétfő

2018. július 10., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 A foci háza táján 2/1.
(dok.-film)
22.00 Tudományos estek 5/4.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 A foci háza táján 2/2.
(dok.-film)
22.00 Tudományos estek 5/5.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 16., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Ikarosz zuhanása
(dok.-film)
21.55 Szomszéd vár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 17., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Púder (női magazin)
8.40 Csabai forgatag (közél. mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kikötő (egyházi magazin)
18.30 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly
(dok.-film)
21.55 Lövéte (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Öko-Logikus
(körny.-véd.
mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Musical Neked 2/2.
21.45 Föld sója (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 6., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech
(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Ezüstbojtár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 7., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Praktikák
11.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Liszi Melinda
22.10 Ott vagyok otthon, ahol
muzsikálok (dok.-film)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 8., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Festett mosoly –
Bohócgála
22.25 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. július 11., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
21.00 Kikiriki (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,

2018. július 5., csütörtök

2018. július 12., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Utánpótláslesen (sportmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közél. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Bűn és bűntelenség
(dok.-film)
22.10 BRSE TV (magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 13., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
21.00 Vérbírók (dok.-film)
22.00 Fehér galamb (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 14., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
11.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya
10/5. (ism.-terj. filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Gulyás Attila
21.55 Áramlat-Flow (dok.-film)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 15., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Valóságos Kincsesbánya
10/5. (ism.-terj. filmsorozat)
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen (sportmag.)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Mit akar ez az ember (dok.-film)
22.40 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. július 18., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag (közél. mag.)
8.40 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 Global Menü (dok.-film)
21.55 Ott vagyok otthon, ahol
muzsikálok (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 19., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szomszéd vár
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Fekete aranyláz (dok.-film)
21.55 Biketour in Europe 2015
(útifilm) 1.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 20., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Öko-Logikus
(körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 ARTista Café 4/1.
22.00 Épí-Tech (építészeti mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 21., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya
10/6. (ism.-terj. filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Kadelka László
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 22., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Valóságos Kincsesbánya
10/6. (ism.-terj. filmsorozat)
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Egy élet e tánc (dok.-film)
23.15 Híradó
23.35 Kikötő (egyházi magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG
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öt új játékos érkezik az előréhez
Évértékelés Paláncz György elnökkel

A Békéscsabai Előre Női
Kézilabda
SE
nemrég
rendkívül nehéz és változásokkal teli szezont zárt.
A legfontosabb, hogy az
együttes továbbra is a
nemzeti bajnokság első
osztályában folytatja. A
szezon végén értékelésre
kértük az egyesület elnökét, Paláncz Györgyöt.
Nehéz évkezdet után novemberben a vezetőedző személyében változás történt,
ugyanis a kölcsönös bizalom
hiánya miatt szerződést bontottunk Skaliczki Lászlóval.
Horváth Roland – aki az előző
szezonban a Balaton-partiak
felnőtt csapatát irányította az
NB I-ben – érkezése új színt
vitt a csapatba, nagyon kemény munkával sikerült részben pótolni a hiányosságokat.
Két új játékos is megkezdte a
feladatokat, Giricz Laura fiatal,
tehetséges beállóként érkezett
Mosonmagyaróvárról, illetőleg
visszatért Szögi Tímea, aki
irányítóként kapcsolódott be a
munkába – mondta el Paláncz
György.
Alig egy hónap alatt szemmel látható változás történt,
bár az első bajnoki győzelemre január 13-áig kellett várni,
folyamatosan gyarapodtak a
pontjaink, a bajnokság végéig 11-et sikerült összeszedni,
mellyel ki tudtuk vívni az első

osztályú tagságunkat a következő szezonra is.
A következő idény keretének összeállítása nem bizonyult egyszerű feladatnak,
hiszen januárban, amikor más
klubokhoz hasonlóan az első
tárgyalásokat elkezdtük, még
a tabella végén álltunk, sokan
nem bíztak a bennmaradásunkban. Az eredményekkel
persze nőtt a bizalom is, de
akkorra már nagyon sok játékos talált magának egyesületet a következő időszakra.
Ennek nyomán hét játékos
távozott: Györkös Rebeka,
Jovana Kovacevic, Mihálffy
Adrienn, Szarka Adrienn, Tamara Popovic, Pintér Zsanett
és Farkas Kata – részletezi az
elnök.
Az új keret kialakítása a vezetőedző, Horváth Roland javaslata alapján történt. Ennek
alapján szerződést hosszabbítottunk eddig a következő
játékosokkal: Bottó Rózsával,

Walﬁsch Mercédesszel, Szögi
Tímeával, Aleksandra Vukajloviccal, Gidai Eszterrel, Giricz
Laurával, Horvát Dorinával és
Kovács Anettel. Az idei szezonban már bemutatkozott fiatalok: Hős Kata, Dombi Kata
mellett lehetőséget kapnak
más fiatalok is a felnőtt csapatban.
Öt új játékossal született
megállapodás. Kapusként érkezik Balogh Judit Kisvárdáról,
illetőleg Bínó Boglárka Győrből, aki jelenleg a junior válogatott kapusa is. Két szerb
átlövő is erősíti csapatunkat,
Sandra Radovic és Marija
Agbaba. Az ötödik érkező
Dokovic Anasztázia, aki szélső, illetőleg belső pozíciókban
játszik majd. Az említett játékosokon kívül folynak még tárgyalások. A felkészülés július
9-én kezdődik majd, addig a
játékosok önálló edzésprogramot hajtanak végre – zárta az
értékelést Paláncz György.

Vb-lázban ég Békéscsaba
Közéleti szereplők tippjei

Javában tart az év legnagyobb sporteseménye, a
labdarúgó-világbajnokság,
melynek először ad otthont
Oroszország. A vb-láz kitört Békéscsabán is. Az
esemény idejére a város főterén kialakított Vb-sörkert
valóságos közösségi térré
vált, a mérkőzések idején
megtelik szurkolókkal, akik
óriás ledfalon követik az
eseményeket. De nemcsak
az utca embere követi a világbajnokságot, hanem a
helyi közélet szereplői is.
Lapunk közvélemény-kutatást végzett közöttük, hogy
kit várnak végső győztesként.
Herczeg Tamás, Békéscsaba
és környékének országgyűlési képviselője elmondta, hogy
amennyiben ideje engedi,
akkor követi a mérkőzéseket. Legszívesebben fiával
és családjával ül le a televízió
elé. Szerinte a csoportkörben
bármi megtörténhet, de az
igazi izgalmakat az egyenes
kieséses szakasz fog hozni.
Bár Angliának szurkol, azonban a döntőbe a brazilokat
és/vagy a spanyolokat várja.
Szarvas Péter, Békéscsaba
polgármestere szintén futballrajongó, ő maga is rendszeresen játszik. Mint mondta,
bokros teendői miatt csak az
esti mérkőzéseket tudja nézni,
de nyomon követi a világbaj-

Vb-sörkert a város főterén
nokság történéseit. Szarvas
Péter a brazilok mellett leginkább európai csapatokat látna
szívesen a döntőben, bár azt
nem merte megjósolni, ki nyeri a küzdelmet. Azt azonban
elárulta, hogy a horvát csapat
felé húz a szíve.
Dr. Bacsa Vendel, Békéscsaba jegyzője is a labdarúgás szerelmese. Teendői
miatt elsősorban az esti mérkőzéseket nézi, de figyelemmel kíséri az eseményeket.
A csoportmérkőzések alatt
több csapat nyújtott számára kiábrándító teljesítményt,
de látott nagyon jó mérkőzéseket is. Végső győztesként
kedvenc csapatát, Horvátországot látná szívesen, amire
szerinte meg is van az esély,
hiszen nagyon jó csapattal
utazott ki déli szomszédunk.
Bíró Csaba, a közművelődési, ifjúsági, oktatási és
sportbizottság elnöke maga
is focizik, de egyébként is
szereti a labdarúgást, ezért

követi az eseményeket. Igazán kiélezett küzdelmet az
egyenes ági kieséses szakaszban vár, a csoportmérkőzések győzteseinek pedig
az olyan nagyobb focis hagyományokkal
rendelkező
országok csapatait várja,
mint a franciák, a brazilok
vagy a németek. Kiemelt
kedvence nincs, de hajlik az
utóbbi csapat felé.
Miklós Attila, a jogi, ügyrendi és ellenőrzési bizottság
elnöke, az MSZP köztudottan jégkorongpárti képviselője elárulta, hogy a vízilabda-világkupa mellett baráti
társaságával a labdarúgó-világbajnokság történéseit is
nyomon követi. Mint mondta,
inkább a dél-amerikai csapatoknak, köztük a mexikóiaknak és az argentinoknak
drukkolt, ám végső találgatásokba nem bocsátkozik. Anynyit azért megjegyzett, hogy
az angolokat szívesen látná
a fináléban.
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streetball Fesztivál
Több száz indulóval a főtéren

Tizenhárom pályán több
száz induló mérte össze
tudását az idei Streetball
Fesztiválon Békéscsabán,
ahová még az ország másik feléből és a határon
túlról is érkeztek versenyzők. Ennek a stílusnak a
népszerűségét az is jól
tükrözi, hogy a streetball
olimpiai sportággá növi ki
magát a következő világjátékokra.
A streetball a kosárlabdázás
őshazájából, Amerikából indult el hódító útjára. Grundon, utcán és parkolókban
játszották és játsszák ma is
ezt a 3–3 elleni játékot egy
palánkra. A streetball elsősorban a tömegek és nem a
profik játéka, bárki beszállhat, nincsenek bonyolult
szabályok – az egyetlen cél
a sportszerűség, az élvezet,
a szórakozás, az egészségmegőrzés és a játék.
Hazánkban
1993-ban
rendeztünk először utcai kosárlabda-bajnokságot. Akkor
még egy helyszínen, de hatalmas sikerrel. Békéscsabán
21. alkalommal várták a kosárlabda szerelmeseit a lelkes szervezők.
Az egész napos program egy közös bemelegítéssel kezdődött, melynek
a sportolók mellett Herczeg
Tamás országgyűlési képvi-

Békéscsabán 21. alkalommal várták a kosárlabda
szerelmeseit
selő is aktív szereplője volt.
Később a centerpályán bemutató mérkőzést játszott
a Békéscsabai Kosárlabda Klub öregfiúk csapata a
város csapatával, melyben
Herczeg Tamás mellett dr.
Ferenczi Attila tanácsnok,
bizottsági elnök és Paláncz
György, a Széchenyi István
Közgazdasági Szakgimnázium, vagyis a Közgé igazgatója, az Előre Női Kézilabda
klub elnöke pattogtatta a
labdát.
– A következő ötkarikás
játékokon a sportág hivatalos versenye, a B33 már
olimpiai sportág lesz. Azt
gondolom, hogy ez az elmúlt
húsz év, amit a streetballban elértünk, komoly alapot
jelentett hozzá. Alapvetően ezt érzem a játék elő-

nyének, hiszen a dinamika
mellett rendkívül nagy koncentrációt is igényel. Ez a
három a három elleni játék,
amire a streetball épül, tulajdonképpen a kosárlabdázás sava-borsa, sűrített változata. A játékosoknak egy
pillanatra sem lehet máshol
a fi gyelmük – hangsúlyozta
Vida András, az OTP Junior
Adidas Streetball Challenge
helyi főszervezője.
A csabai sportélet nagyon színes – mondta a
programon Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő, aki
maga is pattogtatta a labdát
a fesztiválon és szórta a kosarakat. Kiemelte, most is
több százan jöttek el erre a
rendezvényre, ami egy nagyon magas szám az indulókat tekintve.
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Ballagások városszerte

Faültetéssel búcsúztak iskolájuktól a Lencsési suli végzősei

Diákokat és tanárokat díjaztak
210 elismerést adtak át Békéscsabán

Több száz nyolcadikos
ballagott el Békéscsaba
11 általános iskolájából. A
ballagást megelőző napon
a Lencsési Általános Iskola végzős tanulói több éve
nyomot hagynak maguk
után, ugyanis egy-egy fát
ültetnek el az iskola melletti területen. A tradíció
idén is folytatódott.
Az intézmény életében már
hagyománynak számító esemény amellett, hogy természeti értékeket hordoz magában, a
ballagó diákoknak is emlék az
iskolában eltöltött nyolc évről.
A
kezdeményezés
a
2011/2012-es tanévben indult el, és azóta a tér már
30 fával gazdagodott, mára
egész fasorrá nőtte ki magát
– mutatta be a programot
Vida András, a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
igazgatója.
A faültetésen részt vett a
körzet önkormányzati képviselője, dr. Ferenczi Attila,
aki elmondta: nemcsak arra
emlékeztetnek a fák, hogy
milyen jó volt ebbe az iskolába járni, hanem ilyen módon

Seregi Zoltán a tanévzárón
talán felidéződnek azok a
barátok, iskolatársak, akikkel együtt töltötték ezeket az
éveket. Úgyhogy reményeink
szerint az évek múlásával a
fák egyre szebbek, terebélyesebbek lesznek, tehát a
környezet szépítése szempontjából is szép mementója
lesz az iskolai éveknek.
De nemcsak az általános
iskolákban tartottak búcsúztatókat, hanem a Színitanházban
is. Divat- és stílustervezők,
gyakorlatos színészek, színészek, színpadtechnikusok,
szcenikusok – harmincan végeztek idén a Baross Imre

A szokásos faültetés

Artistaképző Intézet Előadóművészeti Szakgimnázium tagintézményében.
Seregi Zoltán színházigazgató köszöntőjében elmondta,
hogy 25 év telt el azóta, hogy
az első diplomákat átadták.
Jóleső érzés útjára bocsátani
néhány fiatalt, akik megszerezhették iskolánkban mindazt az ismeretet és tudást,
amely megfelelő szakmai
alapot nyújthat számukra a
magyar színházi világban való
boldogulásukhoz. Reméljük,
bebizonyítják életük során,
hogy elsajátították szakmájuk
fortélyait. A magyarországi
színiiskolákban egyedülálló
az a békéscsabai gyakorlat,
hogy a diákok a Jókai színház
színpadán, a Napsugár Bábszínház műhelyében már a
képzés alatt szakmai gyakorlatot szerezhetnek, a színház
produkcióiban profi színészekkel együtt léphetnek fel.
A hang- és fénytechnikusok,
díszlet-, jelmez- és kellékas�szisztensek, súgók, rendezőasszisztensek pedig a háttérszakmákban
dolgozhatnak
– hangsúlyozta a tagintézmény-vezető.

Békés megyei fordulóin,
illetve országos döntőin
kiemelkedő teljesítményt
nyújtott Békés megyei
diákok teljesítményét jutalmazta és felkészítő tanáraikat ismerte el, jutalmazta az Oktatási Hivatal
Békéscsabai Pedagógiai
Központja Békéscsabán,
a Békés Megyei Kormányhivatalban.
Békés megye valamennyi
településének összes általános-, valamint középiskolás
diákja vetélkedhetett a legjobb
helyezésekért. Ez azt jelenti,
hogy a megye 75 településén,
több mint 3 ezer diák méretett
meg mintegy 20 féle tanulmányi verseny keretében.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által támogatott országos tanulmányi
és tehetséggondozó versenyek Békés megyei fordulóit
az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási
Központja szervezte. Az Ok-

tatási Hivatal a megyei fordulókon kiemelkedő helyezést
elérő tanulókat és tanáraikat
részesítette elismerésben.
Megyei szinten összesen 115 diákot és 95 pedagógust díjaztak. A diákok
könyvjutalomban, könyvvásárlási ajándékutalványban
és oklevélben részesültek,
amelyet Simon Dóra Edina
főosztályvezető adott át.
Teleki Szávai Krisztinától, a
Gyulai Tankerületi Központ
igazgatójától a tanárok vehették át elismerő oklevelüket.
A főosztályvezető kiemelte: ez az ünnepség a fiatalok
és az őket segítő pedagógusok egész éves munkájának
megkoronázása. A tehetség
nemcsak ajándék, hanem
felelősség is, diákoknak,
szülőknek, pedagógusoknak
egyaránt.
Dr. Rákóczi Attila, a Békés
Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kifejtette: az oklevél, túl azon,

hogy fontos visszaigazolása
az eddigi teljesítménynek,
egyben biztatás diáknak és
tanárnak egyaránt, hogy a
jövőben is érdemes időt és
energiát fordítani a tanulásra,
illetve a felkészítő munkára.
A tanulással ugyanis sosem
végez az ember. Soha nem
mondhatjuk, hogy „most már
tudok mindent”.
Az oklevél visszaigazolás,
és egyben biztatás a diákok
számára, azt jelenti, hogy
érdemes időt és energiát
fordítani a tanulásra és felkészítő munkára. Hozzátette, hogy a tanulással sosem
végez az ember, hiszen a ma
megszerzett tudás holnap
után akár elavulttá válhat.
Véleménye szerint fontos,
hogy a szorgalom és belső
motiváltság mellett megőrizzük az új ismeretanyagokkal
szembeni nyitottságunkat,
amelynek megvalósításában
kiemelt szerepe van a pedagógusoknak – mondta el a
főigazgató.

K I TEK I N T Ő
Nemzetközi Shakespeare Fesztivál Gyulán

A XIV. nemzetközi Shakespeare Fesztivált idén Hamlet
és Társai címmel rendezik
meg a Gyulai Várszínházban
július 9–15. között.
Nemcsak Shakespeare halhatatlan műve, hanem a különböző átiratai, parafrázisai
is középpontba kerülnek,
így a színház saját bemutatójaként a Rosencrantz
és Guildenstern halott című
Tom Stoppard-mű. Az olasz
(Teatro Potlach: Shakespeare
Ouverture, július 9.), román
(Metropolis: Hamlet, július
10.; Unteatru: Hamlet, július
13.) orosz (Kolyada Theatre:
Hamlet, július 11.), angol
(Flute Theatre: Hamlet, ki
van ott?, július 12.) és magyar
(Neptun Brigád: Hamletman,
július 9., dunaújvárosi Bartók
Kamaraszínház: Rák Jóska,
dán királyfi, július 11.) előadások mindegyike rendkívüli élményt ígér.
A
világszerte
ismert
Jekatyerinburgból
érkező
Kolyada Színházra (rendező:

Nikolay Kolyada), a bukaresti
Metropolis színházra (rendező: Victor Frunză) és az angol
Tiger Lillies-re talán érdemes
külön is felhívni a figyelmet.
A zenekar önálló koncertet is ad Hamlet címmel (július 13.), majd közreműködik a
Rosencrantz és Guildenstern
halott című előadásban (július 14–15.). Igazi nemzetközi
összefogás eredménye lesz
tehát ez az előadás, hiszen
az angol együttes mellett a
romániai magyar Aradi Kamaraszínházzal és a szintén aradi
román Ioan Slavici Klasszikus
Színházzal közösen mutatja
be a Gyulai Várszínház. Rendező: Tapasztó Ernő, az Aradi
Kamaraszínház igazgatója, a
főszereplők pedig Gulyás Attila
és Tege Antal, a békéscsabai
Jókai Színház művészei.
A színházi előadások mellett zenei és irodalmi programokkal (a Gyulai Kamarazenekar reneszánsz és barokk
koncertje, július 12., Shakespeare és Térey János, július
15., tudományos konferen-

cia, július 14.) is várják a közönséget.
A hét minden napján levetítik a filmtörténet egy-egy
Hamlet klasszikusát, lesz
workshop középiskolásoknak és egyetemistáknak, a
Békéscsabai Jókai Színház
Színitanházának
hallgatói
pedig utcára is viszik a Hamlet egyes jeleneteit, sőt, az
egyik étteremben gasztronómiai ínyencségekkel is találkozhat a közönség Shakespeare konyhája, reneszánsz
menűsor címmel.
További részletek a színház (gyulaivarszinhaz.hu) és a
fesztivál (shakespearefesztival.
hu) honlapján olvashatók.

Várszínházi buszjárat csabaiak számára
A Gyulai Várszínház a békéscsabai színházlátogatók számára egy 8 személyes mikrobusszal
és egy 4 személyes személyautóval biztosítja az előadások után a visszautazás lehetőségét.
Az igényt jegyfoglaláskor, illetve jegyvásárláskor kell jelezni legkésőbb két nappal az előadás előtt
a 66/463-148-as telefonszámon vagy a gyulaivarszinhaz@t-online.hu e-mail-címen.
A Gyulai Várszínház az előadás előtti napon visszajelez az utazásról.
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Hartai tamás – Átlagon felüli tudású, átlagos srác a lencsésiről
Információt szereztünk arról, hogy a Lencsési Általános Iskola ballagói között
van egy igazi csodagyerek, aki eddigi pályafutása
alatt 45 különböző, városi,
megyei és országos versenyen vett részt és szerzett
dicsőséget
önmagának,
családjának, iskolájának,
Békéscsabának. Nagyon
jó eszű, szerény gyerek –
jellemezte Vida András, az
intézmény igazgatója. Mint
tudjuk, az a jó, ha a teljesítmény és az ego nagyjából
azonos szinten van – nála
a teljesítmény jóval magasabban van. Az ego még
fejlődik, ami nem baj, mert
van még idő beérnie. A 14
esztendős Hartai Tamással
beszélgettünk.
– Hogyan kezdődött? Mikor
derült ki, hogy a tudásod átlagon felüli?
– Mivel a családommal a
Lencsési lakótelepen élünk,
ezért a Lencsési suliban
kezdtem a tanulmányaimat
2010-ben. Másodikos voltam,
amikor elindultam a Nemzet-

közi Kenguru Matematikaversenyen, ahol a megyei
szinten 5. helyezett lettem.
Azonban az áttörés harmadikos koromban történt, amikor a Kenguru mellett – ahol
akkor 3. helyezést értem el
– beneveztünk a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyre.
Ott
megnyertem a megyei döntőt
és az országoson 3. lettem.
– Milyen volt a fogadtatás?
– Mindenki el volt ájulva. Egyébként elvileg első
lettem, ugyanis nekem is
ugyanannyi pontom volt,
csak számomra érthetetlen
módon a két másik versenyző kapott valami segédpontot
és azzal előztek meg. Ekkor,
2013-ban merült fel, hogy
érdemes komolyan venni és
versenyekre járnom.
– De ez csak a kezdet volt.
– Igen. Negyedikben a Zrínyi Ilona Matematikaverseny
mellett a Bolyai Matematika
Csapatversenyen is indultunk,
dobogó közeli eredménnyel
zártunk. A következő mérföldkő a felső tagozatba lépés volt,
ugyanis, ahogy gyarapodott a
tantárgyak száma, úgy jöttek

az újabb versenylehetőségek.
Ötödikben a szokásos matekverseny mellett a Bendegúz
NyelvÉsz és a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen
vettem részt és megnyertem
a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny megyei döntőjét. Hatodikban ugyanezek a versenyek voltak, ebben az évben is
többnyire eljutottam az országos döntőkre. Illetve a városi
angolversenyen 2. helyezést
értem el.
– Majd jön a hetedik év új
tantárgyakkal.
– Pontosan, és beindult az
igazi dömping. Matekból ebben az évben nem indultam,
viszont a két magyar versenyen az országos döntőig jutottam. A kedvenc tantárgyam
lett a kémia, ebben a tudományban elindultam a Curie
Emlékversenyen,
melynek
a megyei döntőjét megnyertem, az országoson pedig 8.
lettem. Ezzel párhuzamosan
a Lila VegyÉsz Országos Kémiaverseny gyulai döntőjén
első helyezést értem el. Érdekesség, hogy ugyanazon a
napon a Csabagyöngye Kupa
Országos Keresztrejtvényfejtő
Versenyen 3. lettem. Boldog
voltam és mindenki nagyon
büszke volt rám. Ezenfelül
megnyertem a Herman Ottó
Országos
Biológiaverseny
megyei döntőjét és részt vettem az országos megmérettetésen. Továbbá megnyertem a
TELC Megyei Angolversenyt.
– Lehet ezt fokozni? Ha jól
tudom, idén már a zenei pályafutásod is beindult.
– Megpróbáltuk. Hetedikben 11, nyolcadikban 16 versenyen indultam el. Ebben a
tanévben újra bevállaltam a
matekversenyeket, de ott már

Díjátadón Csomósné Tanka Ilona osztályfőnökkel a Békéscsabai Kormányhivatalban
nagyon nehéz jó eredményt
elérni, ugyanis annyira elvakult
gyerekek vannak, akik csak
azzal az egy tantárggyal foglalkoznak. A magyar, az angol
és a rejtvényfejtő versenyek
mellett a Békés Megyei Zeneiskolák Fuvolaversenyén 3.
lettem. Biológiából ismét megnyertem a megyei versenyt és
az országoson úgy lettem 5.
helyezett, hogy az első négynek ugyanannyi pontja lett.
Idén már elindultam a Savaria
Országos Történelmi Versenyen is, melynek megyei döntőjét megnyertem és az országoson 2. lettem. És akkor a
kémia: a Curie Emlékverseny
megyei döntőjét ismét megnyertem, az országoson pedig
újra 8. lettem. Hihetetlen, de a
Lila VegyÉsz verseny országos döntőjét idén is megnyertem. Nagyszerű érzés volt.
– Melyik volt a legkellemesebb emlékű verseny? Melyikre vagy a legbüszkébb?
– Mindegyikre nagyon
büszke vagyok, persze elsősorban a kémiaversenyekre.
Amit kiemelnék, az a szombathelyi történelemverseny, ahol
egyetemi oktatók előtt kellett

Állásbörze
Békéscsabán
2018. június 30.
09:00-15:00

beszámolni a tudásunkról. A
legkomolyabb verseny pedig
a Herman Ottó Biológiaverseny, mely Kisújszálláson zajlott és három napig tartott. Ott
prezentációt kellett készíteni,
elméleti és gyakorlati tudásról
számot adni.
– Kik támogattak a nagyszerű eredményekben?
– Elsősorban a családom,
akiknek nagyon köszönöm a
támogatást. Másodsorban osztályfőnökömnek, Csomósné
Tanka Ilonának köszönhetek
nagyon sokat. Rajtuk kívül
azoknak a kiváló pedagógusoknak, akik megszerettették
velem a tantárgyakat, így Ruzsa Klárának, Farkas Évának,
Farkasné Krucsó Júliának és
Nagy Dávid tanár úrnak. És köszönet jár a támogatásért Vida
András igazgatónak is.
– Szabad idődben mi az,
amivel a legszívesebben foglalkozol?
– Abból nem sok van, napi
1-2 óra. Akkor, mint a korosztály többi tagja, a telefonomat
nyomogatom vagy számítógépezek. A sport sajnos nem
fér bele az időmbe, de rendszeresen körbebicajozom a

várost, azt nagyon szeretem.
Mivel a magyarok nem jutottak ki, ezért a foci-vébét sem
fogom követni.
– Mivel töltöd a nyarat?
– Júniusban még megyünk
a fúvószenekarral Szerbiába nemzetközi versenyre. A
biológiaversenyen
voltam,
amikor az írásbeli nyelvvizsga volt, így azt pótolnom kell
augusztus végén. Erre fogok
készülni a szünetben, de
azért pihenek is.
– Mik a távlati terveid?
– A 100 pontos központi
középiskolai felvételimet 96
pontosra írtam. Tanulmányaimat Békéscsabán az
Andrássy Gimnázium reál
tagozatán folytatom. Mindenképpen a kémiával szeretnék
hosszú távon foglalkozni. 4-5
év múlva Pesten vagy Szegeden szeretnék egyetemre
járni. Szívesen kipróbálnék
külföldi iskolákat, és ha úgy
alakul, akkor dolgoznék is
kint, azért, hogy tapasztalatot
szerezzek. Viszont terveim
között szerepel, hogy majd
visszatérek Békéscsabára
és itthon is kamatoztatom a
megszerzett ismereteket.

APRÓ H I RD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS
Iroda, lépcsőház takarítását
vállalom
számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Németországi munkavégzésre
alkalmazunk:
VIZ- FŰTÉSSZERELŐKET,
LÉGTEHNIKÁSOKAT,
VILLANYSZERELŐKET, HEGESZTŐKET,
német bejelentéssel
és magas bérezéssel.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, roletta, reluxa szerelése, javítása,
kulcsmásolás:
Lencsési út 42.
Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés,
Dobos
István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Helyszín: Munkácsi Hotel,
H-5600 Békéscsaba, Kórház u. 4.
Infó: Kolb und Sohn GmbH
+49-175-5680-163

Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521,
20/944-6986.

Békéscsabán
a jelzőlámpás forgalomirányító
készülékek üzemeltetését a

„FORG-TECH” Kft. végzi.
Címünk:
Békéscsaba, Berényi út 144/1.
Észrevételeikkel kapcsolatos
bejelentéseiket a
06-66/528-150-es
telefon/fax számon, illetve
az info@forgtech. hu e-mail
címen tehetik meg.

Automata mosógépek helyszíni javítása.
Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.
Békéscsabai Labdarúgó SC
várja jelentkezésedet 6 éves kortól. Bencsik Éva, 30/506-4202.

INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es, karbantartott
belterületi telek fúrott kúttal, fa-

fészerrel, gyümölcsfákkal eladó.
Telefonvezeték az utcában, villany bekötése folyamatban.
Tel.: 30/574-0913, délután.
OKTATÁS
Matematikából korrepetálás.
Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás.
Tel.: 70/392-0459.
EGYÉB
Eladó: 2 db képcsöves televízió, 2 db új napozóágy, 1 db
női kerékpár.
Tel.: 30/684-5745.
Eladók Békéscsabán:
Nagy méretű majomkenyérfa
(crassula), tripla virágú hibiszkusz, szimpla rózsaszín virágú leanderek, Daewoo 40" és Graetz
60" tv, fém vállfás akasztó vagy
virágtartó,
gyermekíróasztal,
azonos stílusú 7-7 darabos süteményes- és kompótoskészlet,
új 178 x 228 cm-es zöld színű,
bambusznád mintás, erős anyagú asztalterítő, új ülőkés táska,
barométer.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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ITT KELL LENNED,

HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi
a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

