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A tervezés után új szakasz-
ba lépett a Modern Városok 
Program – közölte Kósa 
lajos február elsejei láto-
gatásakor a városháza dísz-
termében. A tárca nélküli 
miniszter kiemelte, hogy Bé-
késcsabán összesen 81 mil-
liárd forintból hajtanak vég-
re különböző fejlesztéseket, 
de az M44-es autóút meg-
építésével együtt összesen 
439 milliárd forint összér-
tékű beruházásról van szó. 
Megjegyezte, hogy ezekkel 
a fejlesztésekkel Békéscsa-
ba nemcsak az ország, ha-
nem Európa vérkeringésébe 
is képes lesz becsatlakozni.

Kósa Lajos emlékeztetett 
arra, hogy a 23 megyei jogú 

városban több mint 3500 
milliárd forint összértékben 
hajtanak végre fejlesztése-
ket részben hazai, részben 
uniós forrásból, ebből a kor-
mány mintegy 600 milliárd 
forintot fi zetett ki eddig. 

 Az M44-es autóútról a 
miniszter azt mondta, hogy 
az útépítés 2022-ig elkészül 
a tervezett ütem szerint. A 
fürjesi összekötővel kapcso-
latban megjegyezte, hogy a 
tervezésre átadták a forrást a 
városnak, ennek teljes bekerü-
lési összege 8 milliárd forint. 

Kósa Lajos kiemelte, hogy 
a reptérfejlesztést újraprogra-
mozták, a tervezett több mint 
4 milliárd forintos keret 6,5 
milliárd forintra duzzadt. Mivel 
azonban a projekt fenntartha-

tósága egyelőre nem biztosí-
tott, ezért további egyezteté-
sekre van szükség.  

A miniszter kitért az ipari 
parkokra is, mint mondta, az 
önkormányzat kettő, míg az 
állam egy területen hajt vég-
re beruházást, 6,8 milliárd 
forintot pedig már át is utalt a 
kormány részben a városnak, 
részben pedig a Nemzeti Ipari 
Park Üzemeltető és Fejlesztő 
Zrt.-nek.

Hűtőház, paradicsomsűrít-
mény-üzem, piacfejlesztés 

Régi terv a hűtőház, a pa-
radicsomsűrítmény-üzem és 
zöldségfeldolgozó létreho-
zása – emlékeztetett Kósa. 
A miniszter ugyanakkor kö-

zölte: a tiltott támogatásokat 
vizsgáló iroda jelezte, hogy 
az eredeti tervben szereplő 
70–30 százalékos arányban 
megoszló, nagyobb részt uni-
ós forrásból, kisebb részt egy 
befektetői csoport által fi nan-
szírozott beruházás nem felel 
meg az uniós jogszabályok-
nak, ezért újra kell tárgyalni a 
feltételekről. 

Kósa Lajos a térségi vá-
sárteret illetően kiemelte, 
hogy a nagybani piacra és 
a kiskereskedelmi forgalmú 
épület kialakításának terve-
zésére a pénz már rendelke-
zésre áll, a bekerülési összeg 
itt 5 és 6 milliárd forint közötti 
összegre tehető.

Békés megye a gazdasági-
lag leszakadó megyék közé 
tartozik, ez a tendencia 
azonban a következő évek-
ben változhat – fogalmazott 
Orosz Tivadar, a Békés Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke a szervezet 
gazdasági évnyitóján. 

Orosz Tivadar szerint jelen-
leg az egyik legrosszabb tő-
kevonzatú megye Békés, úgy 
tűnik azonban, hogy a hely-
zet az elkövetkező években 
változik a gazdasági feltéte-
lek javulása miatt. Kiemelte, 
hogy a szakképzés terén 
nem teljesít rosszul a me-
gye, a fejlődéshez azonban 
elegendő számú gyakorlati 
képzőhelyre, megfelelő szak-
oktatásra és tanulólétszámra 

van szükség. Fontos krité-
riumnak nevezte továbbá a 
munkaerő helyben tartását, 
ehhez azonban véleménye 
szerint megfelelő anyagi tá-
mogatás kell. 

A rendezvényen ismerhet-
ték meg az érdeklődők azt 
a kiadványt, amely a megye 
száz legnagyobb vállalkozá-
sát és a térség gazdasági 
helyzetét vázolja fel. A TOP 
100 kiadványt Kovács Tamás, 
a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal Békés Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságának ve-
zetője mutatta be. Parragh 
László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke 
pedig beszélt arról is, hogy a 
migrációs válságnak a politi-
kai mellett komoly gazdasági 
vonatkozásai vannak.

Vitályos Eszter, a Minisz-
terelnökség európai uniós 
fejlesztésekért felelős ál-
lamtitkára az elmúlt időszak 
eredményeiről, valamint a 
2014–2020 között tervezett 
gazdasági előrelépésekről 
tájékoztatott. Mint mondta: 
Magyarország fejlődése az 
európai uniós támogatások 
nélkül nem lehetséges.

Vitályos Eszter megje-
gyezte, hogy a kormány a 
2014–2020-as uniós költ-
ségvetési periódus minden 
pályázatát meghirdette 2017. 
március végéig. Hozzátet-
te azt is, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
programban a teljes keret 87 
százalékát már odaítélték a 
sikeres pályázóknak. 

Varga Diána, Papp ádám

A belváros-rehabilitáció 
harmadik ütemének fej-
lesztéseit mutatták be a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban azon a szak-
mai konferencián, ahol épí-
tészek cseréltek tapaszta-
latot. A Munkácsy-negyed 
projekthez kapcsolódó 
„szépül a városunk” soro-
zat nyitórendezvényén test-
vérvárosunk, Wittenberg 
képviselői is részt vettek.

Minél több élményben le-
gyen része azoknak, akiket a 
festő emléke Békéscsabára 
vonz: ez volt a célja a szak-
embereknek akkor, amikor 
megalkották a Munkácsy-ne-
gyed terveit. Herczeg Tamás 
tanácsnok a konferenciát 
megnyitó beszédében úgy 
fogalmazott, szélesebb kör-
ben szeretnének a művészre 
gondolni, ez köszön vissza 
az elképzeléseken.

Jochen Kirchner, Witten-
berg polgármestere elmondta, 
hogy a reformáció németor-

szági bölcsőjét és a protestan-
tizmus egyik magyarországi 
fellegvárát nemcsak a törté-
nelem köti össze. Békéscsaba 
és Wittenberg között eddig is 
jó volt a kapcsolat, és fontos, 
hogy a két város a közösségi 
terek fejlesztésében is kicse-
rélje egymással a tapasztala-
tait. Jochen Kirchner szerint 
gazdasági területen is hasz-
nos lenne a partneri kapcsolat 
és az együttműködés kialakí-
tása.

A már megvalósult és fo-
lyamatban lévő fejlesztéseket 
Szloszjár György tájépítész 
mutatta be. Megjegyezte, 
hogy nehéz volt megtalál-
ni az egyensúlyt a közös-
ségi terek kialakításakor a 
közlekedési igények és a 
zöldfelületek, találkozóterek 
között. Hozzátette, az volt a 
szándékuk, hogy a meglevő 
értékek megőrzése mellett a 
közösségi funkciókat tovább 
bővítsék, ezzel növeljék a 
városlakók elégedettségét.

zsíros András

Orosz tivadar: Fontos a szakképzett munkaerő helyben tartása
Gazdasági évnyitót tartott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Városrehabilitáció
Indul a „szÉpül a városunk” program 

Óriási mértékű fejlesztés a városban
Kósa Lajos: Több mint 81 milliárd forintot kap Békéscsaba az MVP-ben 

Vitályos Eszter: A TOP-keret 87 százalékát már odaítélték a pályázóknak

Az elképzeléseket a Csabagyöngyében ismertették

Herczeg Tamás, Vantara gyula, Kósa lajos és Szarvas Péter a városháza dísztermében 
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2 Csabai Mérlegközgyűlés

Január 25-én tartotta idei első ülését Békéscsaba kép-
viselő-testülete. A közgyűlés után a legfontosabb dön-
téseket értékelte Szarvas Péter polgármester, valamint 
a Fidesz, az MSzP, a Jobbik, az lMP és a DK önkor-
mányzati képviselői.

Ahelyett, hogy a háziorvosi ügyelet ellátására pályázatot írtak 
volna ki, inkább megvásárolta az önkormányzat a Csaba Ügyeleti 
Kft.-t – mondta dr. Kerekes Attila a Fidesz-frakció tájékoztatóján. 
Az önkormányzati képviselő hozzátette: így azok a békéscsabai 
háziorvosok biztosítják az ellátást, akikben megbízik a lakosság.

A közgyűlés januári ülésének egyik legfontosabb pontja az idei 
költségvetés első olvasatának vitája volt. Herczeg Tamás frakcióve-
zető-helyettes kiemelte: 585 millió forintos fedezethiányt kell meg-
oldaniuk. Megjegyezte, hogy a közgyűlés reggelén még 544 millió 
forintos  hiányra kellett volna fedezetet találniuk, de az ülésen a 
jegyző arról tájékoztatta a grémiumot, hogy – egy bírósági határo-
zat értelmében – további 41 millió forint fedezetre lesz szükség. 

– A kiadásokat át kell tekinteni, a bevételek növelésére pedig 
erőfeszítéseket kell tenni. Amint kiderülnek a 2017-es záróadatok, 
egyensúlyi költségvetést kell készíteni – emelte ki Herczeg Ta-
más, hozzátéve, hogy az idei esetében egy fejlesztésorientált 
költségvetésről van szó.

A fenntartóváltást követően dr. Sonkoly Ivánt bízta meg a gré-
mium a Csaba Ügyeleti Kft. vezetésével. Az ügyvezetői javadal-
mazás mértéke vitát váltott ki a közgyűlésen.

 – Amikor az előterjesztést előkészítettük, megnéztük, hogy 
a hasonló nagyságú kft.-knél az ügyvezetés költségeire meny-
nyit fordítanak. Ez az összeg általában 20–30 százalékát teszi 
ki a cég összbevételének, de mi ezt 10 százalékban határoztuk 
meg. Így az összbevétel fennmaradó 90 százaléka a bérekre és 
annak járulékára terjedhet ki – hangsúlyozta dr. Kerekes Attila 
önkormányzati képviselő.

A képviselők kitértek arra is, hogy a várhatóan szoros költség-
vetés mellett is 5 millió forintos gyorssegélyt szavaztak meg a 

A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
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Szarvas Péter

Herczeg Tamás és dr. Kerekes Attila

Szarvas Péter: Nem kellett volna közkézbe venni 
a Csaba Ügyeleti Kft.-t 

Fidesz: Fejlesztésorientált az idei költségvetés 

MSzP: Újra hiánnyal küzd a város 

Takács Péter: Sokára lesz újra erdő a Lencsési úton

Jobbik: Nehéz éve lesz Békéscsabának 

tornaklubnak, mert nem engedhetik, hogy egy ilyen patinás klub 
veszélybe kerüljön. Februárra egy üzleti tervet várnak a sport-
egyesülettől, hogy ne forduljon elő ilyen probléma a jövőben.

Az idei költségvetés első ol-
vasatának vitája során inkább a 
szavakkal és nem a számokkal 
bűvészkedtek a képviselők – fo-
galmazott Miklós Attila az MSZP 
közgyűlés utáni tájékoztatóján. 

Mint azt Miklós Attila és Fülöp 
Csaba elmondta, a költségvetés 
első sora a tavalyi évből áthúzó-
dó ki nem fi zetett összegekkel 
fog kezdődni, ennek egyik oka 
az, hogy túltervezett bevételek-
kel számolt az önkormányzat. A 
2018-as költségvetés hiánya 544 millió forint, ezen felül 250 millió 
forint hitel felvételével számol a tervezet. 

– A múlt évben a helyi adóbevételeket nem sikerült az előirány-
zott szinten teljesíteni, a vagyoni bevételek is messze elmaradtak az 
előre tervezettől, valamint a kormányzat csak 20–25 százalékban 
kompenzálta a béremeléseket – fogalmazott Fülöp Csaba.

A képviselők kiemelték, hogy újra hiánnyal küzd a város, ezért 
vagy növelni kell a bevételeket, vagy csökkenteni a kiadásokat, vala-
mint bízni kell a helyi vállalkozások teljesítményének és adóerejének 
növekedésében. Beszéltek arról is, hogy tavaly önként vállalt felada-
tokra 1,4 milliárd forintot fordított Békéscsaba, nem tudni, idén me-
lyekből terveznek visszalépést. 

Miklós Attila a kistérségi ügy kapcsán megjegyezte, hogy a jogi, 
ügyrendi és ellenőrzési bizottság nem sok segítséget kapott a kis-
térségi társulás elnökétől, azért döntöttek úgy, hogy „az értékarány-
talanságra, semmisségre hivatkozva felmondott, illetve a fel nem 
lelhető szerződések összegében javasolják a polgári eljárás megin-
dítását”. Mivel a jegyző úr álláspontja szerint az önkormányzat nem 
tehet ilyen feljelentést, a kistérségi társulásnak javasolták volna an-
nak megtételét. Elsőre nem kapott többséget a javaslat, de a kérdést 
újra napirendre tűzték, amikor az a döntés született, hogy intézményi 
szinten folytatódjon a vizsgálat: a kistérségtől városi fenntartásba ke-
rült intézményeknél vizsgálják meg, hogy érte-e őket anyagi kár.

Szarvas Péter polgármester 
a 2018. évi költségvetési ren-
delettervezet első olvasatának 
megszavazását nevezte a leg-
fontosabb döntésnek a januári 
közgyűlés határozatai közül. 
Kiemelte, hogy várhatóan 38,1 
milliárd forint lesz a költségvetés 
főösszege, ebből 27 milliárd fo-
rint a fejlesztési forrás. Emlékez-
tetett ugyanakkor arra, hogy 544 
millió forintra még nincs fedeze-
te az önkormányzatnak. 

Szarvas Péter szót ejtett a 
békéscsabai campusról: arról tájékoztatott, hogy az állam átvállalta 
bizonyos épületek PPP terheit, így például a nagyelőadón nincs több 
hitel, de az továbbra is félig állami, félig önkormányzati tulajdonban 
van. Kiemelte, hogy egyeztetések folynak további ingatlanok teher-
mentesítéséről is.

A polgármester beszélt arról, hogy 2017-ben mintegy 316 millió 
forint értékű munkát végeztek el a közfoglalkoztatottak Békéscsa-
bán, ehhez 31 millió forintot biztosított az önkormányzat. Hozzátette: 
parlagfű-mentesítésben, szemétszedésben, csapadékvíz-elvezető 
rendszer megtisztításában, önkormányzati küldemények kézbesíté-
sében vettek részt a legtöbben.

A városvezető szerint nem lett volna szükség a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyelet ellátását biztosító Csaba Ügyeleti Kft. önkor-
mányzati tulajdonba vételére, mert a cég képes e nélkül is eredmé-
nyesen működni. Túlzónak tartotta a vezetői javadalmazások 350 
százalékos emelését is. 

Szarvas Péter kiemelte, hogy a csabai tornaklub rossz anyagi 
körülményei miatt egy szóbeli előterjesztésre 5 millió forint egyszeri 
támogatást ítéltek meg a sportszervezetnek azzal a kikötéssel, hogy 
üzleti és szakmai koncepciót kell készítenie.

Végül tájékoztatott arról, hogy a közgyűlés zárt ülésen ítélte oda 
a Békéscsabáért kitüntetést a Csabai Kolbászklub Egyesületnek, a 
Békéscsabai Életműdíjat Krizsán Miklós korábbi könyvvizsgálónak 
és Szeberényi Andornak, a Békés Megyei Közlekedési Felügyelet 
nyugalmazott igazgatójának.

Nehéz helyzetben van Bé-
késcsaba a 2018-as költség-
vetést tekintve – kezdte Takács 
Péter az LMP közgyűlés utáni  
tájékoztatóját.

– 544 millió forintos jelen-
leg a költségvetési hiány, amit 
kezelni kell. Ez részben abból 
adódik, hogy a kormányzat – 
nagyon helyesen – elrendelte 
a bérek emelését, ugyanakkor 
ennek a kompenzációját csak 
részben biztosította az önkor-
mányzatok számára, ami így 
folyamatosan hiányt generál – fogalmazott Takács Péter. 

A képviselő beszélt arról, hogy a költségvetési hiány kezelésé-
re értelemszerűen két megoldás van, a kiadások csökkentése és 
a bevételek növelése. Békéscsaba rendelkezik bizonyos vagyoni 
portfólióval, amelynek értékesítésével jelentős bevételre tehetne 
szert a város. Ugyanakkor Takács Péter megjegyezte: azt viszont 
nem támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakáso-
kat adják el, hiszen ezekből egyébként sincs sok. 

A képviselő arról is beszélt, hogy egyre több közfoglalkoztatott 
tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, ami örven-
detes. Míg például 2014-ben több mint 1600 volt éves szinten a 
közfoglalkoztatottak száma, tavaly ez alig haladta meg az ötszáz 
főt. Azt azonban problémásnak látja, hogy a közmunkások bére a 
2017-es éviről 2018-ra nem emelkedett. Mint mondta, a gazdaság 
teljesítménye szerinte lehetővé tenné, hogy a közfoglalkoztatottak 
bérét is emelje központilag a kormány. 

A képviselő korábban kérdést tett fel a Lencsési úton, az Arany 
János kollégiumnál folyó fakitermeléssel kapcsolatban. A polgár-
mestertől azt a választ kapta, hogy a fák öregek, részben betegek 
voltak. Mint mondta, szerinte szakaszosan kellett volna megoldani a 
fák kivágását és újratelepítését, mert így a korábbihoz hasonló erdős 
képet csak úgy harminc-negyven év elteltével mutat majd a Lencsési 
úti környék, és a madarak sem vesztették volna el az élőhelyüket. 

Nehéz éve lesz Békéscsabá-
nak 2018-ban, javaslatokat kell 
tenni a költségek csökkentésére, 
és várhatóan vissza kell venni 
az önként vállalt feladatokból – 
fogalmazott a Kocziha Tünde. A 
Jobbik önkormányzati képviselő-
je hozzátette, ugyan a kormány 
emelte a béreket, de annak ter-
heit az önkormányzatokra rótta.

Kocziha Tünde kiemelte, 
ahhoz, hogy megmaradjon az 
egyensúly Békéscsaba költ-
ségvetésében, az önként vállalt 
feladatokból kell visszavenni, ami szerinte leginkább a sportot és 
a szociális területet érintheti majd. A Jobbik politikusa szerint nagy 
feladatot, komoly átgondolást igényel ez a változás, hogy minél ke-
vesebb sérülés érje az adott területeket. Leszögezte azt is, hogy új 
helyi adók bevezetése nem szerepel a tervek között.

Kocziha Tünde megjegyezte, ingatlanértékesítésre is van be-
tervezve összeg, ugyanakkor fi gyelembe kell venni, hogy egyre 
több szociális és önkormányzati lakásra lenne szükség. Hangsú-
lyozta: a kormány az egyébként pozitívnak számító béremeléssel 
nehéz helyzetbe hozta a településeket, mert annak terheit rész-
ben az önkormányzatokra rótta. Fontosnak tartja, hogy az önkor-
mányzati képviselők és a jelöltek is közvetítsék a kormány felé 
ezeket a nehézségeket.

A Jobbik önkormányzati képviselője a korábban feltett képvise-
lői kérdésével, illetve az erre kapott válasszal kapcsolatban hang-
súlyozta, a karácsonyi vásár üzemeltetőjével kötött megállapodás 

Miklós Attila, Fülöp Csaba

Takács Péter

már az első pontban sem felelt meg a követelményeknek, ugyanis 
abban az szerepel, hogy egy olyan rendezvényt kell megvalósítani, 
ami a karácsony előtti ünnepi, békés hangulatot sugározza. Koczi-
ha Tünde szerint pedig a vásár évről évre alacsonyabb színvonalat 
képvisel. Hozzátette, a változás érdekében petíciót nyújt majd be, 
illetve aláírásgyűjtésbe kezd, hogy a jövőben megfelelő kezekben 
legyen a vásár.

Kocziha Tünde

DK: Nehéz költségvetési helyzetben van a város 

A költségvetési hiány és 
a Csaba Ügyeleti Kft. – erről 
a két témáról beszélt a köz-
gyűlés után tartott sajtótájé-
koztatóján Kaposi László. A 
Demokratikus Koalíció képvi-
selője szerint már korábban is 
küzdött költségvetési hiánnyal 
a város, 2018-ban pedig ez a 
probléma tovább fokozódhat.

A több mint félmilliárdos hi-
ány lefaragása érdekében a 
DK képviselője szerint keve-
sebb sport- és kulturális feladatot kellene vállalnia a városnak, úgy 
gondolja ugyanis, hogy ezek nem számítanak létszükségletnek.

– A költségvetés első olvasatában 544 milliós hiány szere-
pelt, muszáj tehát a kiadásokból lefaragni. Számomra érthetet-
len ragaszkodást tapasztalok a közgyűlésben a Fidesz részéről 
egy olyan támogatási rendszer iránt, amely ilyen költségvetési 
számok mellett nem tartható. A kötelező feladatokat el kell lát-
ni, de úgy gondolom, hogy az önként vállalt feladatokat illetően 
minden területet meg kell vizsgálni. Már akkor is komoly pénze-
ket lehet megspórolni, ha pár százalékkal kevesebb támogatást 
kapnak az érintettek – fogalmazott Kaposi László, hozzátéve: 
azt viszont nem szeretné, ha a szociális kiadásokban, a rászo-
rulók megsegítésében lépne vissza a város, sőt, ott talán még 
több segítségre lenne szükség. 

A tájékoztatón szó esett a Csaba Ügyeleti Kft. önkormányzati 
kézbe kerüléséről is. Kaposi László úgy fogalmazott, ez egy olyan 
kényszermegoldás, amit ő nem szavazott meg. Mint mondta, az 
önkormányzat eddig is komoly összegekkel támogatta az ügye-
letet. Kiemelte, hogy dr. Sonkoly Iván tájékoztatása szerint a 26 
háziorvosból korábban gyakorlatilag 5-6 vállalta csak az ügyele-
tet, pedig a képviselő szerint őket erre szerződés kötelezi. Hozzá-
tette, szerinte megérne egy vizsgálatot az, hogyan alakulhatott ez 
így, de most elsődleges cél az ügyelet biztonságos ellátása.

Varga Diána, zámbori Eszter, Szendi Rita, 
Papp ádám, Kovács Dávid 

Kaposi lászló
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Csaknem a felére csökkent 
az utóbbi években a köz-
foglalkoztatottak száma 
Békéscsabán. A statiszti-
kák szerint ez azt jelenti, 
hogy közel 600-an helyez-
kedtek el a munkaerőpia-
con. A programot tovább 
folytatná az önkormányzat.

Javult a munkaerő-piaci hely-
zet a térségben az elmúlt 
években, ezt mutatja a regiszt-
rált álláskeresők számának 
csökkenése. Tavaly például 
rekordkevesen: 1363-an vol-
tak regisztrált munkanélküliek 
Békéscsabán, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal statiszti-
kája szerint ez az elmúlt évek 
legalacsonyabb mutatója.

Emiatt tavaly például nem 
is sikerült teljesen feltölteni az 
önkormányzat kérelmében 
szereplő közfoglalkoztatotti 
létszámkeretet. Hosszabb 

időtartamú közfoglalkozta-
tásban 534-en vettek részt 
2017-ben a békési megye-
székhelyen, ők jellemzően 
a járdalap- és betonelem-
gyártást, járda- és térburko-
lat-építést, illetve felújítást 
végeztek, de volt, aki a vá-
rosüzemeltetési feladatok 
ellátásában, parlagfű-men-
tesítésben, a csapadékvíz-
elvezető árkok és vízelveze-
tő lefolyók tisztításában, a 
belvíz elleni védekezésben, 
közterületi szemétszedés-
ben vettek részt, sőt, a haj-
léktalanok foglalkoztatására 
is kiemelt támogatás jutott.

A közmunkaprogramban 
tavaly mintegy 316 millió fo-
rint értékű munkát végeztek 
el a közfoglalkoztatottak Bé-
késcsabán, ehhez 31 millió 
forintot biztosított az önkor-
mányzat. A programot idén 
is folytatná a városvezetés.

Békéscsaba önkormány-
zatának tulajdonába ke-
rült a Csaba Ügyeleti Kft., 
amely a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeletet 
biztosítja a megyeszékhe-
lyen, illetve a csatlakozott 
településen.

A hétvégi felnőtt ügyeleti 
ellátás zavartalanságának 
biztosításáért tavaly alvál-
lalkozó segítségét kellett 
igénybe vennie a Csaba 
Ügyeleti Kft.-nek, kevés volt 
ugyanis az ügyeletes orvos 
a városban. Volt, amikor a 
megyén kívülről érkeztek 
szakemberek azért, hogy 
ügyeljenek, így többet kellett 
fizetni az ellátásért – derült 
ki az előterjesztésből. Plusz 

bevételszerzésként novem-
berben Újkígyós és Szabad-
kígyós csatlakozott a csabai 
ügyelethez, emellett a cég 
kiegészítő támogatást kért 
az önkormányzattól, illetve 
felajánlotta a városnak a tu-
lajdonjog megszerzését.

Az ülésen elhangzott, 
hogy a kft. hitel nélkül gaz-
dálkodik, nincs tartozása, 
vesztesége minimális. A 
megvásárlás mellett érvként 
hangzott el, hogy a köztulaj-
donba kerüléssel a csabai 
házorvosokat támogatják, 
mivel az ügyeletesek az 
országos átlaghoz közelítő, 
arányosan emelt óradíjakért 
dolgozhatnak. A testület a 
cég élére dr. Sonkoly Ivánt 
szavazta meg. 

A képviselő-testület zárt 
ülésen határozott arról, ki 
kapja 2018-ban a Békés-
csabáért kitüntetést. Az 
elismerés annak a magán-
személynek vagy közös-
ségnek ítélhető oda, aki, 
vagy amely Békéscsabáért 
maradandót alkotott, illet-
ve kiemelkedő tevékenysé-
get végzett. A kitüntetést 
idén a Csabai Kolbászklub 
Egyesület veheti majd át. A 
képviselők szintén a januári 
ülésen döntöttek a Békés-
csabai Életműdíjakról, ame-
lyet Krizsán Miklós korábbi 
könyvvizsgáló és Szeberé-
nyi Andor, a Békés Megyei 
Közlekedési Felügyelet 
nyugalmazott igazgatója 
vehet majd át a város fejlő-
déséért végzett kiemelkedő 
tevékenységéért a március  
15-ei városi ünnepségen.

Áder János köztársasági 
elnök április 8-ára tűzte ki az 
országgyűlési választás idő-
pontját, ennek értelmében 
megalakultak a választóke-
rületi bizottságok. Békés me-
gye 1. számú országgyűlési 
egyéni választókerületének 
székhelye Békéscsaba, ide 
tartozik Csabaszabadi, Csor-
vás, Gerendás, Kétegyháza, 
Kétsoprony, Kondoros, Sza-
badkígyós, Telekgerendás és 
Újkígyós is. A testület felelős 
egyebek mellett a szavazás 
eredményének megállapítá-
sáért, a választás tisztasá-
gáért, illetve a pártatlanság 
érvényesítéséért. A testü-
let tagjának Bogár Évát, dr. 
Styaszni Andreát és Tálas 
Csabát, póttagnak Kócsi 
Sándornét és Szeleczki Er-
zsébetet választották.

Ismét vesztesége egy ré-
szének megtérítését kérte a 
békéscsabai önkormányzat-
tól a közösségi közlekedést 
üzemeltető Dél-alföldi Köz-
lekedési Központ, összesen 
89,2 millió forint értékben. A 
szerződés rögzíti azokat az 
eseteket, amikor a szolgálta-
tó az éves önkormányzati el-
lentételezés összegén felül 
veszteség-kiegészítéssel 
számolhat, ebbe beletartozik 
a tervezettnél alacsonyabb 
utasszám, az üzemanyagár- 
emelkedés vagy olyan jog-
szabályi változás, ami miatt 
gazdasági hátrány éri a tár-
saságot. A DAKK idesorol-
ta a számára bizonytalan 
gazdasági hátránnyal járó, 
és ezért általa nem kívánt 
új közszolgáltatási feladatra 
kötelezést is.

Rakonczás Szilvia veze-
ti tovább a Békés Megyei 
Könyvtárat a következő öt év-
ben, Ando György pedig ma-
rad a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója, 
miután a januári közgyűlésen 
mindkettejük igazgatói pályá-
zatát támogatta a grémium.

A képviselő-testület döntött 
továbbá arról, hogy a Penza 
Lakótelepi és a Becsei Osz-
kár Utcai Óvoda, illetve a 

Hajnal Lenkey-Jázmin Utcai  
Általános Művelődési Központ 
esetében az eddigi vezetőket 
bízza meg az intézmények 
vezetésével, így Nagyné Kere-
kes Mónika és Szegfű Ferenc-
né is marad a pozíciójában 
2023-ig. A Békéscsabai Tün-
dérkert Óvoda és a Százszor-
szép Művészeti Bázisóvoda 
esetében az önkormányzat 
márciusban intézményvezetői 
pályázatot hirdet.

Takarékos és jól átgondolt 
költségvetést kell tervezni 
2018-ban: ebben a képvi-
selők szinte kivétel nélkül 
egyetértettek az év első 
közgyűlésén. Több mint 
580 millió forintra ugyanis 
még nincs fedezete az ön-
kormányzatnak, a január 
25-ei ülésen például ennek 
megoldási lehetőségeiről 
is szó volt.

A költségvetés első olvasata 
szerint 2017-hez hasonlóan 
2018 is fejlesztésorientált 
lesz, amely főként a Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Programnak és a 
Modern Városok Program-
nak köszönhető. A két pályá-
zatból összesen 25 milliárd 
forintot használhat fel az ön-
kormányzat 2018-ban.

Az is kiderült, hogy tavaly 
kevesebb helyi adó folyt be a 
tervezettnél, ennek ellenére a 
szakemberek idén is a 2017-
es mércét alkalmazzák, azaz 
4,1 milliárd forintos bevétel-
lel kalkulálnak. A tavalyihoz 
képest emelkedik a központi 
támogatás mértéke, így közel 
3 milliárd forint kerül Békés-
csabára az államkasszából. 
Ez az összeg részben fedezi 
a kötelező illetményemelése-
ket.

Külön soron szerepelnek 
a 2016-ban felvett, ám még 
le nem hívott hitelek, ezek 
végösszege 553 millió forint. 
Ezt a forrást beruházásra, 
felújításra irányozták elő. Az 
önkormányzat idén várható-
an több mint 250 millió forin-
tos hitelt vesz fel ugyanerre a 
célra. Habár a város kedvező 
kamattal vette fel ezeket a hi-
teleket, a törlesztés komoly 
adósságszolgálatot jelent 
majd a következő években. 
A költségvetés első olvasata 
azt is előrevetíti, hogy az idei 
78 millió forintos adósságtör-
lesztés 2020-ra 200 millió fo-
rintra emelkedhet.

Továbbra is kérdéses, mi-
ből fedezi a város a kötelező 
bérfejlesztéseket, központi 
pótelőirányzatot ugyanis csak 
részben kapott az önkor-

mányzat – idén ráadásul to-
vább emelkedik a minimálbér 
és a garantált bérminimum 
összege. Az önkormányzati 
intézményeknél elsősorban 
a meglévő létszámmal, stá-
tuszokkal, a közfoglalkozta-
tási rendszert segítségül híva 
végzik el a munkát. A békés-
csabai önkormányzat idén is 
sok feladatot lát el, de több 
esetben csökkenő előirány-
zattal kell majd számolni. A 
nemzetiségi önkormányzatok 
például 3 millió forinttal keve-
sebb támogatást kapnak.

A költségvetés főösszege 
várhatóan 38 milliárd forint 
lesz, de több mint 580 millió 
forintra még fedezetet kell ta-
lálni a februári közgyűlésig, 
költségvetési hiány ugyanis 
nem keletkezhet az önkor-
mányzatnál.

Nincs több teher a csabai 
campus nagyelőadóján. Ki-
váltási megállapodást és 
ingatlan adásvételi szerző-
dést kötött a békéscsabai 
campust február 1-jéig mű-
ködtető Szent István Egye-
tem és az Erste-Strabag 
konzorcium még múlt év 
decemberében. A hivatalos 
dokumentumban rögzítet-
ték, hogy a főiskola érintett 
ingatlanjainak tulajdonjoga 
az államé lesz. A közgyűlés 
elé azért került az ügy, mert 
az önkormányzatnak az épü-
let alapjául szolgáló terület 
felére, azaz 1624 négyzetmé-
terre elővásárlási joga volt. 

Azzal, hogy a városatyák igen-
nel szavaztak, utóbbiról mond-

tak le. A kiváltás a campus két 
ingatlanját, a nagyelőadót és 
a könyvtárat érintette, ezt a 
két épületet terhelte ugyanis 
PPP teher. (A Public-Private 
Partnership a közfeladatoknak 
a közszféra és a magántőke 
együttműködésében történő 

ellátását jelenti.) Az ülésen el-
hangzott, hogy tovább zajlanak 
az egyeztetések a fenntartó és 
az állam közt a harmadik, a 
kollégium építésére felvett hitel 
kiváltásáról. A főiskolát érintő 
további változásokról a 4. olda-
lon olvashatnak.

Nem kezdeményez polgári 
peres eljárást az önkormány-
zat azért, hogy több mint 60 
millió forint értékben kártérí-
tést követeljen a kistérségnél 
történt visszaélések miatt.

Habár a büntetőeljárások 
bizonyíték hiányában lezá-
rultak, a közgyűlés további, 
polgári peres lépéseket fon-
tolgatott a Békéscsaba és 
Térsége Többcélú Kistérsé-
gi Társulás intézményeinél 

vélhetőleg 2012–2014-ben 
elkövetett szabálytalanságok 
miatt. A közgyűlés jogi, ügy-
rendi és ellenőrző bizottsága 
az utalványozás, az ellen-
jegyzésre és az érvényesí-
tésre vonatkozó normák so-
rozatos megszegése miatt 
vizsgálódott, de arra is fel-
hívták a figyelmet, hogy fel-
tételezhetően több esetben, 
nem a hatásköri lista szerinti 
beosztású személy járt el.

Az ülésen elhangzott: 
a kistérségi társulás nem 
tehet feljelentést például 
az Életfa Idősek Otthona 
kapcsán vélt szabálytalan-
ságok miatt, az ugyanis 
már önkormányzati fenntar-
tásban van. A testület úgy 
döntött, hogy a szakértői 
vélemények, a jelentések 
megismerése és a nyomo-
zás lezárta után a vizsgáló-
dást megszünteti.

közfoglalkoztatás
Sokan találtak munkahelyet

Orvosi ügyelet

kitüntetések

Választás 

autóbusz

továbbra is igazgatók

Még 580 millióra kell fedezet
Nehéz költségvetési év előtt áll Békéscsaba

tehermentesen

kistérség – kártérítés nélkül

Az oldalt írta
Varga Diána

A Csabagyöngye-ültetvényen is dolgoztak
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Nyílt nap
A Békéscsabai Szent 
lászló Utcai általános 
Iskola április 17-én, ked-
den és április 19-én, 
csütörtökön tart nyílt 
napot, ahol a leendő első 
osztályosok szülei be-
tekinthetnek az ott folyó 
munkába.

Beszélő robottal igyekez-
nek felkelteni a kisiskolások 
érdeklődését a közlekedési 
szabályok iránt a rendőrség 
baleset-megelőzési szak-
emberei Békés megyében.

Egy beszélő robottal tartott 
előadást 2018. január 23-án 
a Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság baleset-megelőzési 
előadója a Békéscsabai Bel-
városi Általános Iskola negye-
dikeseinek. A robot először 
köszöntötte a tanulókat, majd 
hasznos tanácsokkal látta el 
őket. Olyan közlekedési sza-
bályokat mondott el, amelyek 
betartásával megelőzhetőek, 
elkerülhetőek a balesetek. A 
gyermekek a rendőrnő segít-
ségével átismételték a kerék-
pár kötelező felszereléseit, 
megbeszélték a leggyakrab-
ban előforduló közlekedési 
jelzőtáblák jelentését.

Fontos, hogy a szülők ne 
engedjék el a gyermekeiket 

otthonról olyan kerékpárral, 
amelyen nincsenek működő 
világítások, jó állapotú priz-
mák. Gyalogosként és kerék-
párosként is be kell tartani az 
elsőbbségadás, illetve a ka-
nyarodás szabályait. A játékos 
tanórán a rendőrnő arra kérte 
a gyerekeket, hogy mindig le-
gyenek fi gyelmesek, körülte-
kintőek. Inkább álljanak meg, 
és kérjék felnőtt segítségét, 
ha nem biztosak abban, hogy 
biztonságosan át tudnak men-

ni az út túloldalára. Gyalogos-
átkelőhelyen, ha nincs kerék-
páros átvezetés, szálljanak le 
a bicikliről. Ha van átvezetés, 
akkor is alaposan nézzenek 
körül, mielőtt kihajtanak az 
útra. A robot bemutatta a for-
galomirányító rendőr karjelzé-
seit is, a baleset-megelőzési 
előadó pedig elmagyarázta, 
hogy az adott mozdulatnál mit 
kell tenniük a gyermekeknek, 
ha gyalogosan vagy kerékpár-
ral közlekednek.

Súlyos betegség után, 82 
éves korában elhunyt Pa-
lotai Károly olimpiai bajnok 
labdarúgó, minden idők 
egyik legkiválóbb játékve-
zetője. 

Palotai Károly 1935. szep-
tember 11-én született Bé-
késcsabán. 1950-ben kezdett 
futballozni a Békéscsabai Épí-
tőkben, 1954 decemberében 
a Viharsarokból ment Győrbe. 

1956 őszén elhagyta az or-
szágot, a Freiburger FC-hez 
került. 1958-ban jött haza Né-
metországból. Játékos-pálya-
futása legnagyobb sikerét az 
olimpiai válogatottal Tokióban 
érte el 1964-ben, ahol arany-
érmes lett. Az együttes hét 
mérkőzéséből haton pályára 
lépett Japánban, és egy gólt 
szerzett. 

Palotai Károly unikum volt 
a világ labdarúgásában. Nincs 
még egy olyan nemzetközi 
szintű játékvezető, aki olyan 
sikeres lett volna labdarúgó-

ként, mint Palotai. Senki sem 
nyert olimpiai aranyat, senki 
nem játszott BEK-elődöntőt 
rajta kívül. Palotai játékvezetői 
karrierje egészen elképesztő, 
hiszen valamennyi európai 
kupadöntőben vezetett (BEK-
döntőt kétszer is), emellett két 
olimpián, három világbajnok-
ságon és egy Európa-bajnok-
ságon volt közreműködő. Ő 
volt az első tartalék játékveze-
tő a futball történetében, 1974-
ben, a világbajnoki döntőben. 

1990-ben a Győr-Moson-
Sopron megyei labdarúgó-szö-

vetség elnökévé választották, 
1998-ig töltötte be ezt a sze-
repkört. 1985 és 2005 között 
az UEFA játékvezetői ellenőre-
ként járta az európai stadiono-
kat, s felügyelt a mérkőzések 
tisztaságára. 2012-ben Győr 
város díszpolgára lett, 2014-
ben jelölték a Prima Primissi-
ma díjra, 2017 decemberében 
pedig megkapta a Békéscsa-
ba halhatatlan sportcsillaga 
címet Ónodi Henrietta és Gedó 
György társaságában. 

Palotai Károly 82 évet élt. 
Emlékét megőrizzük.

Döntött a kormány arról, 
hogy a jövőben ki lesz a 
fenntartója a Szent Ist-
ván Egyetem agrár- és 
gazdaságtudományi kar 
békéscsabai telephelyű 
gazdasági campusának. 
A Magyar Közlöny febru-
ár 1-jei számában meg-
jelent kormányhatározat 
szerint a kar februártól 
az egyházi fenntartásban 
működő Gál Ferenc Főis-
kolához csatlakozik.

A határozat tartalmazza azt 
is, hogy a Gál Ferenc Főis-
kolának a feladatátvétel nap-
jától, azaz február elsejétől 
biztosítania kell a képzési 
és a kutatási feladatok sze-
mélyi, illetve tárgyi feltételeit. 
Dr. Kozma Gábor, a Gál Fe-
renc Főiskola rektora szerint 
a feladat nem új a számukra, 
hiszen a főiskola korábban 
már átvette a Szent István 
Egyetem egyik campusát, a 
szarvasi pedagógiai kart. 

Szarvas Péter polgár-
mester úgy fogalmazott: si-
kernek tekinti a kormányzati 
döntést, hiszen már régóta 
harcolt a campus fenntartó-

váltását illetően. Mint mond-
ta, megítélése szerint a ko-
rábbi fenntartó nem tudta 
eléggé motiváltan fejleszte-
ni a campust. A polgármes-
ter bizakodó a tekintetben, 
hogy a Gál Ferenc Főiskola 
végre tudja hajtani azokat 
a lépéseket, amelyekkel az 
infrastrukturális fejlesztése-
ken túl az oktatás is kiszé-
lesedhet. 

Békéscsabai látogatása-
kor Kósa Lajos, a megyei 
jogú városok fejlesztéséért 
felelős tárca nélküli minisz-
ter kiemelte, hogy a kor-
mány vállalta a békéscsabai 

felsőoktatás fejlesztésének 
áttekintését. Hozzátette: a 
város jelezte, hogy 2,5 mil-
liárd forintos igény lenne a 
korszerűsítésre, amelyből a 
főiskola korábbi hitelét is ki 
tudják váltani.

Herczeg Tamás tanács-
nok leszögezte: a hosszú 
távú cél az, hogy megma-
radjon a felsőoktatás Bé-
késcsabán, és a fenntar-
tóváltás is ezt szolgálja. 
Megjegyezte, szeretnék 
elérni, hogy a továbbiakban 
a régióból egyre többen ta-
nuljanak majd itt.

V. D., P. á.

A „Belváros-rehabilitáció 
III. ütem – Munkácsy-ne-
gyed program” keretében 
megújul a Széchenyi liget 
és környéke is. A kivite-
lező még 2017 negyedik 
negyedévében megkezd-
te a tervezett felújítási 
munkát. Az aktuális fel-
adatok között van néhány 
fa kivágása is.

A részletes állapotfelmé-
rés szerint a ligetben a 
faállomány 1143 darabból 
áll, ezek között változa-

tos korú, méretű, állapo-
tú egyedek találhatók. A 
belváros-rehabilitáció mi-
att ezekből csupán 13 fát 
vágnak ki, ezek a követke-
zők: 1 kiszáradt kocsányos 
tölgy, 1 száradó mezei szil, 
1 korhadt amerikai vasfa, 1 
út felé hajló, kiszáradó vad-
gesztenye, 7 feketefenyő, 1 
nyugati ostorfa, 1 alulról ki-
hajtott, cserje formájú cse-
resznyeszilva.    

A kivitelező az előírtak 
szerint teljesíti a kivágott 
fák pótlását, és a projekt 

keretében a liget területén 
további 19 fiatal fát ültet 
majd el. A fák kivágását 
legkésőbb február köze-
péig szeretnék teljesíteni, 
amennyiben az engedély 
birtokában a munka meg-
kezdhető lesz.

A területen dolgozó fe-
lelős kivitelező: a SADE-
Magyarország Mélyépítő 
Kft., melynek székhelye: 
1117 Budapest, Budafoki út 
72–74.  A helyszíni munkák 
felelős vezetője: Szabó Ta-
más építésvezető.

Kilenc konténert telepí-
tettek a Hajléktalanok át-
meneti Szállásán. Ezzel 
a közel 30 millió forintos 
beruházással huszonnégy 
hajléktalan személynek 
biztosít szálláshelyet a Bé-
késcsabai Családsegítő és 
gyermekjóléti Központ.

Az önkormányzat segítségé-
vel alakulhatott ki a hajlékta-
lanok átmeneti szállásán a 
kilenc konténerből felépülő 
lakórész – mondta el Varga 
Éva, a Békéscsabai Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezető-
je. Január 30-án telepítették 
azokat a mobil létesítménye-
ket, amelyeket hármas blok-
kokba rendezve alakítanak 
ki. Egy blokkban két szálló-
konténer van, ez összesen 
nyolc személyt fogadhat. A 
blokkokhoz fürdőszoba és 
illemhely is tartozik. 

– Ez a kilenc konténer a 
férfi részleget jelenti, amely 
összesen huszonnégy sze-
mélynek jelenthet szállást, 
azonban tervben van egy 
nyolc főt befogadó női blokk 
létrehozása is – tájékoztatott 
Varga Éva, hozzátéve: az 
egyik blokkot úgy alakították 
ki, hogy az mozgáskorláto-
zottak lakórésze legyen. 

A létesítmények telje-
sen hőszigeteltek, azokat 

mínusz 10 fokban 25 fokra 
lehet felfűteni. A konténe-
rekbe bekötik az elektromos 
áramot is.

Varga Éva hangsúlyozta, 
hogy a konténerek telepíté-
se után már csak a belső tér 
rendezése, tehát az ágyak, 
szőnyegek, szekrények elhe-
lyezése van hátra. Az első la-
kók február második felében 
már be is költözhetnek.

Papp ádám

Beszélő robot az iskolában 
Közlekedési szabályokat tanultak tőle a gyerekek

elhunyt Palotai károly 
Békéscsaba legendás sportcsillaga 82 évet élt

Változás a felsőoktatásban 
A Gál Ferenc Főiskola a csabai campus fenntartója

zajlik a munka a ligetben

konténerlakások a gyár utcában
Huszonnégy új lakóhely a hajléktalanoknak 

Egyelőre kilenc konténert telepítettek a szálláson

A cél, hogy megmaradjon a felsőoktatás Békéscsabán
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Nyomdaipari képzőközpont, 
 felsőoktatás

A nyomdaipari képzőköz-
pontról szólva kiemelte: az 
épület és az infrastrukturá-
lis fejlesztések, a tanműhely 
kialakítását rögzítő tervekre 
a kormány 300 millió forintot 
biztosított. Hasonlóan fontos-
nak nevezte a felsőoktatás 
fejlesztését is. Arra emlékez-
tetett, hogy az önkormányzat 
2,5 milliárd forintot igényelt 
erre a célra, majd megje-
gyezte, hogy a fenntartóvál-
tás költségeit a kormány áll-
ta, de a békéscsabai campus 
két épületének PPP terheit is 
kiváltotta az állam.

 
Sportok háza, sportuszoda 

és Röplabda Akadémia 

A tárca nélküli miniszter 
kiemelte a multifunkcionális 
sportcsarnokot és az új, 50 
méteres fedett sportuszoda 
létrehozását, ez utóbbira 4,2 
milliárd forintot szánnak. A 
Röplabda Akadémiáról azt 
mondta, hogy részben a vá-
rosé, részben pedig a Ma-
gyar Röplabda Szövetségé a 
projekt, és nem csak a költ-
ségek oszlanak meg köztük, 
hanem várhatóan a későbbi 
fenntartás is. Megjegyez-
te ugyanakkor, hogy a kor-

mányzati elvárás alapján a 
beruházás a sportág TAO-s 
felfutását követően önműkö-
dő lesz.

Munkácsy-negyed,  
kerékpárút, CsabaPark

A Munkácsy-negyed pro-
jektet érintve Kósa Lajos 
kiemelte, a kormány 2,3 mil-
liárd forintot biztosított a fej-
lesztésre, az önkormányzat 
már dolgozik a projekten. 
Mint mondta, hasonló összeg 
áll rendelkezésre a térségi 
kerékpárút-fejlesztésre is.  

A gasztronómiai parkra 
2,8 milliárdot szánnak, elvá-
rásuk, hogy ez is önfenntar-
tóvá váljon.

 
Példaértékű energetikai 

fejlesztés

A miniszter utoljára emlí-
tette azt a komplex energe-
tikai beruházást, amely az 
egyik legnagyobb elemként 
akár 16,2 milliárd forintba is 
kerülhet. Hangsúlyozta: ilyen 
programot más város nem fo-
galmazott meg, úgynevezett 
pilot program is egyben. 

Kiemelte, hogy Békés-
csaba olyan intelligens köz-
világítási rendszert kíván 
létrehozni, amelyre egyelőre 
még a Magyar Villamos Mű-
vek Zrt. sincs felkészülve, 
ugyanakkor példaértékűnek 

nevezte a tervezetet: a forga-
lomirányító rendszerről szóló 
elképzelést, a geotermikus 
fűtés kialakítását és a nap-
erőmű-park kiépítését. Mint 
mondta, egyelőre 7 milliárdot 
biztosítanak erre a projektre, 
közös érdek, hogy mindez si-
kerüljön.

 
Szarvas Péter: Ilyen 

volumenű fejlesztés még 
nem volt Békéscsabán

A Modern Városok Prog-
ram egyedülálló fejlesztési 
lehetőség Békéscsaba szá-
mára – fogalmazott Szarvas 
Péter polgármester, megje-
gyezve, hogy az eddigiekben 
és ezután is kiáll a program 
mellett. 

Emlékeztetett arra, hogy 
az M44-es út építése jól 
halad és a fürjesi elkerülő 
terveztetése is jól áll. A rep-
térfejlesztésről azt mond-
ta: ha a finanszírozás és a 
fenntartás is a várost terheli, 
a képzeletbeli takarón nem 
nyújtózkodhatnak túl. Le-
szögezte ugyanakkor, hogy 
a reptér forgalma az elmúlt 3 
évben nőtt, ez pedig a bevé-
telen is látszik.

A városvezető pozitívan 
nyilatkozott az ipari parkok-
kal kapcsolatban, a hűtő-
házról pedig azt mondta, át 
kell gondolni a fejlesztést, 
ugyanakkor tárgyalni kell 

arról, hogy a megváltozott 
feltételekkel együtt vállalja-e 
a beruházást a befektető 
csoport.

A nyomdaipari képzőköz-
pontról elmondta: a fejlesztés 
a város gazdasági erejéhez 
kapcsolódó beruházás lesz. 
Emlékeztetett: az ipari zász-
lóshajó-utánpótlásképzés 
bázisát alakítanák ki itt. Hoz-
záfűzte, hogy a remények 
szerint kapcsolódó mérnök-
alapképzést is Békéscsabá-
ra hoznának.

A térségi vásártér kialakí-
tását Szarvas Péter komoly 
beruházásnak nevezte, mint 
mondta, nagyon elavult a te-
rület, ezért teljes területren-
dezést, új csarnok felhúzását 
és a nagybani piac elköltöz-
tetését tervezik.

A Röplabda Akadémia 
létrehozása mellett kiemelte 
az új fedett uszoda építését 
és a sportcsarnok felújítását, 
amelyre a pénz már megér-
kezett. Ebből az öltözők, a 
parketta, a fűtésrendszer, a 
lelátók és az eredményjelző 
újul meg. 

A komplex energetikai 
projektet komoly innovációs 
elemnek nevezte, különö-
sen, hogy más városnál nem 
szerepeltek hasonló tervek. 
Hozzátette: alapvető cél a mű-
ködési költségek, a sportléte-
sítmények fűtési költségeinek 
minimalizálása.

Szarvas Péter arról is 
beszélt, hogy az MVP bé-
késcsabai projektelemeinek 
tervein két csapat dolgozik, 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Kft. és a polgármesteri 
hivatal stratégiai, fejlesztési 
osztályának munkatársai. 
Nemcsak nekik, hanem a 
kormánynak is kifejezte kö-
szönetét a programért.

 
Herczeg Tamás: Hosszú 
távú cél, hogy maradjon 

felsőoktatás Békéscsabán 

Jól mutatja a kormány 
vidékfejlesztéssel kapcso-
latos terveit a Modern Váro-
sok Programja – fogalmazott 
Herczeg Tamás tanácsnok. 
Értékelése szerint kiemelten 
nagy forrás jut a békéscsa-
bai fejlesztésekre, ez pedig a 
város helyzetét is nagymér-
tékben javítja.

A felsőoktatással kapcso-
latos döntésekről azt mond-
ta: fontos lépés az előző 
kormányzat alatt megkötött 
nyomasztó PPP-terhek ki-
váltása. Hangsúlyozta: ezt 
két lépésben teszi meg az 
állam, az egyik a mostani, 
a csabai campus nagyelő-
adójának és könyvtárának 
adósságmegváltása, a má-
sik pedig a kollégiumot sújtó 
teher kiváltása lesz.

A tanácsnok leszögezte: 
hosszú távú cél, hogy ma-

radjon felsőoktatás Békés-
csabán, a fenntartóváltás 
is ezt szolgálja. Hozzátette: 
azt szeretnék elérni, hogy a 
továbbiakban ne csupán a 
békéscsabai hallgatók, ha-
nem a régióból érkezők is itt 
tanuljanak majd.

Vantara Gyula: Működik az 
új szemléletű fejlesztéspo-

litika

A térség országgyűlési 
képviselője és Békés me-
gye fejlesztési biztosa az új 
szemléletű fejlesztéspoliti-
kát emelte ki. Mint mondta, 
ennek lényege, hogy nem 
Budapestről kell megmon-
dani azt, hogy milyen fej-
lesztésekre van szüksége 
a vidéknek, az érdemi és 
fenntartható fejlesztéseket 
ugyanis a helyi szereplőkkel 
együtt kell meghatározni.

Vantara Gyula leszögez-
te: a kormány odafigyel a fej-
lesztéseire. Kiemelte, hogy 
Békéscsaba gazdasági 
programjának felhasználá-
sával készült el a fejlesztési 
koncepció. Az élelmiszer-
feldolgozó üzemeket és a 
nyomdaipart hagyományok-
kal rendelkező területeknek 
nevezte a város tekinteté-
ben, mint mondta, ezek fej-
lesztése pozitív jövőképet 
vetít előre.

Varga Diána

Békéscsaba kerékpáros-
barát város. Többször elnyer-
te már ezt a címet, de elég 
csak kimenni az utcára, és 
megnézni, hányan indulnak 
kerékpárral iskolába, munká-
ba, vásárolni vagy ügyeiket 
intézni. Az adatok szerint a 
lakosság harmincöt százalé-
kának ez a legfontosabb köz-
lekedési eszköze a városon 
belül. A Terület és Település-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP), valamint a Modern 
Városok Program keretében 
megvalósuló fejlesztéseknek 
köszönhetően a kerékpárút-
hálózatunk egyre bővül. Az 
országban talán egyedülálló 
módon, idén és jövőre hat-
milliárd forintot meghaladó 
nagyságrendben épülnek ke-
rékpárutak, kerékpárforgalmi 
létesítmények Békéscsabán 
– mondta Herczeg Tamás ta-
nácsnok azon a tájékoztatón, 
ahol a Fidesz-frakció által 
kezdeményezett, a követke-
ző időszakban megvalósuló 
ilyen irányú fejlesztéseket 
összegezték.

Elindult TOP-os fejlesztések

– A TOP keretében mintegy 
négymilliárd forint áll rendelke-
zésre 17 kilométernyi kerék-
párút megépítésére. Vannak 
kivitelezés alatt lévő és terve-
zési szakaszban lévő beru-
házások. 250 millió forintból 
valósul meg például a Bánát–

Tessedik–Vozárik–Szemere 
utca útkorszerűsítése, vala-
mint kerékpárforgalmi létesít-
mény kialakítása. Ahogy azt 
a békéscsabaiak láthatták, itt 
már a múlt év végén is szor-
gos munka folyt – fogalmazott 
dr. Ferenczi Attila tanácsnok. 

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetője beszélt arról, 
hogy folyamatban van a 813 
milliós TOP-keretből megva-
lósuló fejlesztés is. 

– Ennek keretében a Kör-
te sori–Gyulai úti, a Berényi 
úti, valamint a Pataky Lász-
ló–Franklin utcai kerékpárfor-
galmi létesítmény készül, az 
utóbbi időben itt is látványos 
előrehaladás történt – mond-
ta a cégvezető.

Nyertes, megvalósítás 
előtt álló TOP-fejlesztések

 
– Egy múlt évi nyertes pá-

lyázat eredményeként 930 
millió forint fordítható fenntart-
ható városi közlekedésfejlesz-
tésre városunkban, amely-
nek keretében a Szarvasi úti 
felüljárón átvezető kerékpárút 
megépítése, az Ipari úton és 
a Tevan Andor utcában gya-
log- és kerékpárút, valamint 
közvilágítás kiépítése, illetve 
a Szabolcs utcai kerékpárfor-
galmi létesítmény megépítése 
valósulhat meg – mondta Her-
czeg Tamás, hozzátéve, hogy 
ezekkel a beruházásokkal a 

kerékpárút-hálózat teljesebbé 
tétele és a minél biztonságo-
sabb kerékpáros közlekedés 
biztosítása a cél. 

A tanácsnok beszélt arról is, 
hogy 770 millió forintot pedig 
– a gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő-mobilitást szolgáló 
– közlekedés-fejlesztésre nyert 
Békéscsaba TOP-keretből. 

– Ennek keretében a Len-
csési út és a Kétegyházi út 
között, az Építők útján, új út 
épül, ahol kerékpáros-nyom-
vonal is létesül – tette hozzá 
Herczeg Tamás. 

Modern Városok Program 
– Wenckheim kerékpárút

A több mint 2,2 milli-
árd forintból megvalósuló 
Wenckheim turisztikai kerék-
párút tekintetében várhatóan 
az év végéig elkészülnek az 
engedély- és kiviteli tervek.

– Turisztikai szempont-
ból kiemelt jelentőségű a 
Wenckheim kerékpárút, ami 
a megye több településén – 
Békéscsaba, Gerla, Póstelek, 
Szabadkígyós, Gyula, Gyulavá-
ri – fennmaradt, a Wenckheim-
család által alapított kastélyo-
kat és uradalmi épületeket köti 
majd össze. A teljes, közel 20 
kilométer hosszúságú kerék-
párforgalmi létesítmény 5 ösz-
szefüggő, meglévő elemekhez 
kapcsolódó szakaszból áll. 
Ezen szakaszok részben új 
építésűek, részben a meglévő 

kerékpárutak felújítását foglal-
ják magukban – tájékoztatott 
dr. Ferenczi Attila.

Mint megtudtuk, a nem 
építésiengedély-köteles sza-
kaszok kivitelezése várhatóan 
már idén ősszel megkezdőd-
het. Ez tartalmazza a Kétegy-
házi úti kerékpárút felújítását, 
a Temető sori kerékpárút 
felújítását, a Bartók Béla úti 
kerékpárút felújítását és a 
pósteleki bekötőút felújítását 
egy-egy szakaszon.

További tervek 

– Szintén a Modern Városok 
Program keretében szeretné 
megvalósítani a város azokat 
a fejlesztéseket, amelyek ke-
retében kerékpárral biztonsá-
gosabban megközelíthetőek 
lesznek az egyes városrészek 
és a termelőüzemek. Ehhez a 

projektcsomaghoz remélhető-
leg február-márciusban érkez-
het meg a támogató okirat. Ezt 
követően jöhet a közbeszerzés, 
ami azt jelenti, hogy a kivitele-
zés itt 2019-ben indulhat meg 
– tudtuk meg Hanó Miklóstól.

Az alpolgármester el-
mondta, hogy a tervek között 
szerepel a Dobozi út mellett, 
az elkerülő és a Dobozi út 
kereszteződésétől kifelé, a 
gerlai bekötőútig a meglévő 
kerékpárút felújítása, szélesí-
tése. A projekt részeként egy 
új kerékpároshídon történne a 
kerékpárút átvezetése Gerla 
előtt az Élővíz-csatornán. Ez 
4350 méteres szakaszt jelent, 
a kivitelezés várható költsége 
itt 550–560 millió forint. 

– Mezőmegyer lakossága 
régóta várja a belvárossal ösz-
szeköttetést biztosító kerékpár-
út felújítását, végre mód nyílik 

erre is. A Berényi úton, az Őszi 
utcától kifelé, az elkerülőn át, 
Mezőmegyer irányába is fel-
újítjuk és szélesítjük a meglévő 
kerékpárutat. Egy szakaszon 
– a gyalogos-kerékpáros alul-
járó és a mezőmegyeri lakott 
területet jelző tábla között – új 
kerékpárút létesülhet. Ez 2050 
méter meglévő kerékpárút fel-
újítását, valamint 150 méter új 
kerékpárutat jelent, amelynek 
tervezett költsége 180–200 
millió forint. Ezek a fejleszté-
sek Magyarország kormánya 
által elindított Modern Városok 
Programnak, valamint a re-
kordgyorsasággal elérhetővé 
tett uniós forrásoknak köszön-
hetően tudnak megvalósulni – 
tette hozzá Hanó Miklós. 

(A kerékpárutakról bőveb-
ben a behir.hu oldalon olvas-
hatnak.) 

M. E.

Óriási mértékű fejlesztés a városban
Kósa Lajos: Több mint 81 milliárd forintot kap Békéscsaba az MVP-ben 

több mint hatmilliárd forint értékben épülnek kerékpárutak
A TOP, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések
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A gazdasági kapcsola-
tokról tartott nemzetközi 
konferenciát a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
Magyar–Román Tagozata 
Békéscsabán, a Fiumében. 
A tanácskozáson részt 
vevő üzletemberek a romá-
niai kereskedőház szolgál-
tatásai vagy az adózással 
kapcsolatos változások 
mellett a határon átívelő 
pályázati lehetőségekről is 
kaphattak információkat.

Románia a második legna-
gyobb külpiaca a magyar-
országi áruknak, míg a Ro-
mániában megtermelt áruk 
szempontjából Magyaror-
szág a negyedik helyen áll – 
mutatott rá a kétoldalú keres-
kedelmi kapcsolatok eltérő 
nagyságrendjére dr. Marius 
Lazurca román nagykövet. A 

Békéscsabán megrendezett 
konferencia és üzletember-
találkozó ezért többek között 
azt a célt tűzte ki, hogy a két 
ország vállalkozásai között 
erősítse az együttműködést, 
nemcsak a határ közelében, 
de az egész országban.

Dr. Orosz Tivadar, a Bé-
kés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke elmondta, 
hogy az összes magyar vál-
lalkozó érdekeit képviselik, 
nemcsak itt, a konferencián, 
hanem román területeken 
is. Olyan programokat, üz-
letember-találkozókat, kiállí-
tásokat, eseményeket szer-
veznek, ahol a szükséges 
információkat a magyar vál-
lalkozók megkaphatják.

A két ország szomszédsá-
ga mellett az együttműködést 
az is erősíti, hogy a határon 
túl jelentős magyar ajkú la-

kosság él – mondta a kamara 
főtitkára. Dunai Péter szerint 
ez a gazdaság szereplői szá-
mára is előnyt jelent.

– A magyar ipar és a szol-
gáltatási szektor tőkebefek-
tetőként is elég jelentősen 
jelen van a román piacon. 
Közel egymilliárd euró az, 
amit eddig a magyar vállal-
kozások ott befektettek. Van-
nak ugyan nagybefektetők, 
de rengeteg a kicsi is, hiszen 
ez a közel egymilliárd euró 
mintegy 13 ezer kinti, rész-
ben vagy egészben magyar 
tulajdonú vegyes vállalatban 
jelenik meg – jegyezte meg 
Dunai Péter.

A szakember arra számít, 
hogy a forgalom és a befek-
tetések száma a két ország 
között a jövőben folyamato-
san növekszik majd.

zs. A., M. E.

A felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatói 
gyermekük után az úgyne-
vezett „diplomás gyed”-re 
lehetnek jogosultak.

Diplomás gyedre az az édes-
anya jogosult, aki valamennyi 
vonatkozó jogszabályi felté-
telnek megfelel. Lényeges, 
hogy a szülő nő a gyerme-
ke születését megelőző két 
éven belül államilag elismert 
felsőoktatási intézményben 
magyar nyelvű nappali kép-
zésben legalább két félév 
aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen. 

A diplomás gyed 2018. ja-
nuár 1. napjától már a gyer-
mek 2 éves koráig jár. Azon-
ban a jogosultsági feltételek 
fennállása esetén sem jár 
a diplomás gyed, ha az el-
látásra jogosult a gyermek 
születését követő 169. napot 

megelőzően bármilyen jog-
viszonyban – ide nem értve 
a nevelőszülői foglalkozta-
tási jogviszonyban végzett 
tevékenységet – keresőte-
vékenységet folytat. Az ellá-
tásra, meghatározott feltéte-
lek fennállása esetén, a vér 
szerinti apa is jogosultságot 
szerezhet.

A diplomás gyed havi ösz-
szege a felsőfokú alapkép-
zésben, felsőfokú szakkép-
zésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben, valamint a 
szakirányú továbbképzésben 
részt vevő hallgató esetén 
a jogosultság kezdő napján 
érvényes kötelező legkisebb 
munkabér, a mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy doktori kép-
zésben részt vevő hallgató 
esetén a jogosultság kezdő 
napján érvényes garantált 
bérminimum 70 százalé-

ka, azaz 96 600 Ft, illetve 
126 350 Ft.

Az igénylő kérelmét az 
egészségbiztosító által 
rendszeresített és az egész-
ségbiztosító honlapján- 
https://egbiztpenzbeli.tcs.
allamkincstar.gov.hu/ – köz-
zétett „IGÉNYBEJELENTÉS 
Hallgatói jogviszony alapján 
igényelt gyermekgondozási 
díjra” elnevezésű nyomtat-
ványon nyújthatja be. Ha a 
szülő nő a gyermek szüle-
tésének napján biztosított, 
akkor a hallgatói jogviszony 
alapján igényelt gyermek-
gondozási díj megállapítása 
iránti kérelmét a foglalkozta-
tójához kell benyújtani.

Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Az 1000 forintos bankje-
gyek régi változatai 2018. 
október 31-éig maradnak 
forgalomban – közölte a Ma-
gyar Nemzeti Bank. A bevont 
bankjegyek nem veszítik el 
értéküket, mivel 2018. ok-
tóber 31. után még három 
évig minden bank- és pos-
tafi ókban, húsz évig pedig 
az MNB lakossági pénztárá-
ban díjmentesen beválthatók 
azonos címletű új fi zetőesz-
közre.

A régi 10 000 forintos 
bankjegyek bevonásáról 
még nem hozott döntést 
a jegybank, ezért ennek a 
címletnek a régi és az új 

változata továbbra is korlá-
tozások nélkül használható 
a készpénzforgalomban. Az 
MNB 2014-ben kezdte meg 
a forintbankjegyek megújí-
tását, amelynek célja, hogy 
a régi címleteket egységes, 
korszerűbb biztonsági ele-
mekkel rendelkező, a bank-
jegyvizsgáló gépek által is 
könnyebben kezelhető bank-
jegyekre cserélje.

A programban az elmúlt 
években a hatból már négy 
címlet megújult, és bevonták 
a régi 20 000, 5000 és 2000 
forintos bankjegyeket, ame-
lyekből már csak az új válto-
zatokkal lehet fi zetni.

A diplomás gyed

„ t B ”  s a R O k
Magyar–román együttműködés

Konferencia és üzletember-találkozó Békéscsabán 

Jön az új ezres

Arra számítanak, hogy nő a forgalom és a befektetések száma a két ország között

PÁlyÁzatI FelHÍVÁsF e l H Í V Á slakOssÁgI FÓRUM

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése azoknak 
az egészségügyi szolgáltatóknak, akiknek a személyes közreműködés-
re köteles háziorvos, házi gyermekorvos vagy fogorvos tagja (a továb-
biakban együtt: háziorvos) az egészségügyi alapellátási tevékenységét 
Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel 
az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján végzi és az 
egészségügyi közfeladatot a háziorvos vagy az egészségügyi szolgáltató 
tulajdonában álló rendelőben látja el, a jogszabályoknak megfelelő ren-
delő biztosításához felhalmozási (felújítási) célú támogatást állapít meg.

Pályázati feltételek:
A támogatás iránti kérelmet a rendelőtulajdonos háziorvos vagy • 
egészségügyi szolgáltató nyújthatja be. A pályázat, a felhívásban 
szereplő űrlap és mellékletei, a Polgármesteri Hivatal Szociálpoliti-
kai Osztályán a Bizottságnak címezve nyújthatók be. 
A közös tulajdonú ingatlanrésszel rendelkező rendelőtulajdonosok • 
közös pályázat benyújtásával is igényelhetik a támogatást. 

A pályázatot a pályázati adatlapon lehet elektronikusan vagy sze-
mélyesen benyújtani:
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 26-os iroda.
Telefonszám: 06 66/886-505.
E-mail: kissne@bekescsaba.hu.

A Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel mű-
ködő háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok vagy az általuk működ-
tetett egészségügyi szolgáltató tulajdonában lévő háziorvosi rendelők támo-
gatási rendjéről szóló program megtekinthető a Szociálpolitikai Osztályon.

A pályázatok a 2018. évben a meghirdetést követően folyamatosan be-
nyújthatóak.
A pályázatok elbírálásának várható időpontja: a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság a pályázatokról a benyújtást követő soros ülésén dönt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyelet és Mezei Őrszolgálata felhívja Békéscsaba közigazgatási 
területén található külterületi termőföld tulajdonosainak, földhaszná-
lóinak, bérlőinek a fi gyelmét, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének a mezőőri járulékról szóló 4/1999. (II. 
25.) számú önkormányzati rendelete szerint be kell jelenteniük a föld-
tulajdonban, illetve a földhasználatban bekövetkezett változást. 

Az a földtulajdonos, aki a tulajdonában lévő földterületet értékesí-1. 
tette vagy más személy használatába adta, minden év március 31-
éig – az akkori állapotnak megfelelően – az új földtulajdonos vagy 
új földhasználó személyére vonatkozóan köteles bejelentést tenni 
a mezei őrszolgálat vezetőjénél. A bejelentéshez mellékelni kell a 
föld átruházására vagy bármely jogcímen történő használatba adá-
sára vonatkozó okirat egy példányát.

Az a földhasználó, aki a használatában lévő földterületet más 2. 
használatába adta vagy a földtulajdonossal kötött földhasználati 
jogviszonya megszűnt, köteles az őrszolgálat vezetőjénél bejelen-
tést tenni és a használatba adásra vonatkozó okirat egy példányát 
mellékelni.

A mezei őrszolgálat a bejelentések alapján vezeti a mezőőri járulék kive-
tésének alapjául szolgáló nyilvántartását.

A fentiek értelmében, ha a földtulajdonos vagy a földhasználó a bejelen-
tési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a járulék fi zetésére azt a személyt 
kell kötelezni, aki a mezei őrszolgálat által vezetett nyilvántartásban 
szerepel.

A bejelentéseket a mezei őrszolgálat vezetőjénél lehet megtenni a Bé-
késcsaba, Szent István tér 9. szám alatt található irodában személye-
sen vagy levélben, illetőleg a 66/523-864-es faxszámon. 

Az üggyel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 66/523-834-es 
telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata több 
ponton módosítja a hatályos településrendezési eszkö-
zeit, amellyel kapcsolatban lakossági fórumot tart.

Időpont: 2018. február 21., szerda 10 óra.
Helyszín: a városháza Mokos Terme (Békéscsaba, Szent 
István tér 7., belső udvar).

A fórummal kapcsolatban részletes információ személyesen 
a Városépítészeti Csoportnál (Békéscsaba, Szent István tér 
7.) vagy elektronikusan a www.bekescsaba.hu/hírek oldalon 
kapható.

VÁROSéPÍTéSZETI CSOPORT

A Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosok, házi gyermekorvosok, 
fogorvosok vagy az általuk működtetett egészségügyi 
szolgáltató tulajdonában lévő háziorvosi rendelők 

felújításához nyújtandó támogatás igénybevételéhez

A külterületi termőföld tulajdonosainak, földhasználóinak, 
bérlőinek fi gyelmébe
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Ünnepélyes eredmény-
hirdetésen vehették át a 
Békés Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi 
Főosztálya által szerve-
zett őszi vetélkedősoro-
zat elismeréseit a nyertes 
diákok a közelmúltban. A 
feladatok többek között az 
aktuális hónap világnapjai 
köré szerveződtek.

A vetélkedőn a békéscsabai 
Szeberényi Gusztáv Adolf 
evangélikus iskola 7. b osz-
tályos csapata lett az első. 
Második helyen egy gádorosi 

iskola tanulói, a harmadikon 
pedig a nagykamarási hete-
dikesek végeztek. A meg-
mérettetésen részt vevő 
diákok azt mondták, hogy a 
csoportos munkát élvezték a 
legjobban.

– Kaptunk feladatlapo-
kat és azokat kellett kitölte-
nünk. Írnom kellett verset, 
rajzoltunk, igazából felosz-
tottuk egymás között, hogy 
ki mit csináljon – mondta el 
a csabai intézmény egyik 
tanulója, Fodor Alíz Odett.

A Békés Megyei Kormány-
hivatal főosztályvezetője ki-

emelte: a már hagyománynak 
számító megmérettetés iránt 
évről évre egyre nagyobb az 
érdeklődés, idén tizenkilenc 
csapat indult.

– A vetélkedő az iskolá-
ban szerzett tudás mellett 
online kutatómunkát is igé-
nyelt, amellyel a gyerekek 
érdeklődési köre és tájéko-
zottsága is bővült – fogal-
mazott dr. Rákóczi Attila.

A vetélkedősorozat ta-
vasszal folytatódik, ahová 
a szervezők már várják az 
érdeklődő csapatok jelent-
kezését.

Soron kívüli ülést tartott 
a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése. Az 
ülés első napirendi pontja 
a bevándorlásszervező iro-
dákkal kapcsolatos állás-
foglalás volt. Magyarországi 
polgármesterek kezdemé-
nyeztek „Védjük meg tele-
püléseinket, védjük meg 
hazánkat” elnevezéssel 
összefogást annak érdeké-
ben, hogy a településeken 
ne hozhassanak létre ilyen 
irodákat.

Árgyelán György (DK) kép-
viselő megkérdőjelezte a 
Soros-terv létét, valamint 
megkérdezte, hol van az az 
1300 betelepített menekült, 
akiről a magyar sajtó ír. Zalai 
Mihály elnök elmondta, hogy 
nem adtak ki olyan írást, ami-
nek „Soros-terv” a címe, de 
Soros György számtalan nyi-
latkozatban elmondta, leírta, 
hogy mi a célja: Európa egy 
meghasonlott, hagyományait 
feladó bevándorlókontinens 
legyen. Az 1300-as szám 
igaz, valóban fogadott be 
Magyarország menekülteket, 
csak nem szabad összeke-
verni az illegálisan érkezőket 

azokkal, akik a hazájukból a 
háború elől menekülnek, aki-
ket származásuk, keresztény 
vallásuk miatt üldöznek, és 
akik a megfelelő jogi eljárás 
után kapnak menekültstá-
tuszt. Ők oltalmazottak. Mu-
csi András fi deszes képviselő 
kiemelte: a magyar emberek 
nem akarják, hogy az Euró-
pai Unió mondja meg, kiket 
fogadjon be Magyarország. 
Erőszakkal ne telepítsenek 
be magyar földre senkit. Sze-
gedi Balázs (Fidesz-KDNP) 
hozzáfűzte: nem a problémát 
kell idehozni, hanem a megol-
dást kell odavinni. Sinka Imre 
jobbikos politikus elmondta, 
nem az a fontos, hogy van-e 
Soros-terv vagy nincs. Látha-
tó, hogy ahová a migránsok 
betették a lábukat, ott csak 
bajt okoztak. Frakciója nevé-
ben kiemelte: támogatják az 
előterjesztést. Kónya István 
fi deszes képviselő veszély-
ben érzi kultúránkat, nemzeti 
értékeinket. Arra biztatja a 
baloldali politikusokat, hogy 
ha annyira jó a migráció, fo-
gadjanak be ők migránsokat 
a házaikba. De ne erőltessék 
rá ezt a magyar emberekre. 
Simon István Tamás (Fidesz-

KDNP) véleménye az, hogy 
népéért felelős politikus nem 
támogathatja a betelepítést. 
A közgyűlés végül úgy dön-
tött, támogatja a felhívást, a 
DK képviselője nemmel sza-
vazott, az MSZP képviselője 
nem volt hajlandó részt venni 
a szavazásban. „Békés me-
gye lakosságának bizton-
sága számunkra a legfonto-
sabb” – zárta le a tárgyalást 
Zalai Mihály.

A megyei területrendezési 
terv módosítását egyhangú-
an megszavazta a testület. A 
megyei elnök fontosnak tart-
ja, hogy ez a feladat a megyei 
önkormányzatoknál maradt, 
és hogy forrás is van a mun-
kák elvégzésére.
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szeberényisek lettek az elsők
Gyerekeket díjaztak a kormányhivatalban

soron kívül üléseztek
Zalai Mihály: A leg fontosabb a biztonság

Az őszi vetélkedősorozat elismeréseit vették át a nyertes diákok

zalai Mihály

V Á l a s z t Á s I  k ö z l e M é n y

áder János köztársasági elnök – Magyarország Alaptörvé-
nye 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően – az országgyű-
lési képviselők általános választását 2018. április 8. napjára 
tűzte ki.

A választási rendszer

Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján a választás álta-
lános, egyenlő, közvetlen és titkos. Az Országgyűlés 199 képvi-
selőből áll. A választásokat ún. vegyes választási rendszerben 
bonyolítják le, amelynek megfelelően 106 egyéni választókerü-
leti képviselő mellett 93 képviselő országos listáról jut képvi-
selői mandátumhoz.

Egyéni választókerületben a képviselőjelölt párt egyéni jelölt-
jeként vagy független jelöltként indulhat. Két vagy több párt kö-
zös jelöltet is állíthat. Az egyéni választókerületben történő jelölt-
állításhoz legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges. 
Egy személy akár több képviselőjelöltet is ajánlhat, az ajánlás 
ún. ajánlóíveken történik.

Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. 
Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 9 megyében és a fő-
városban – összesen legalább 27 egyéni választókerületben egyéni 
képviselőjelöltet állított. Nemzetiségi listát – nemzetiségenként egyet 
– az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak. A nemzeti-
ségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgár-
ként szereplő választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása, 
de legfeljebb 1500 ajánlás szükséges.

A belföldi állandó lakcímmel rendelkező választópolgárok a 
fentieknek megfelelően két szavazólapot kapnak a szavazókör-
ben: mindenki szavazhat egyrészt az egyéni választókerületi 
képviselőjelöltek valamelyikére, valamint leadhatja szavazatát 
pártlistára vagy nemzetiségi listára.

A belföldi állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állam-
polgárok kizárólag pártlistára adhatják le szavazatukat, egyéni 
képviselőjelöltre nem voksolhatnak.

Nemzetiségi névjegyzék

Azon választópolgárok, akik nem kérték nemzetiségi név-
jegyzékbe vételüket, vagy kérték ugyan, de csak a nemzetiségi 
önkormányzati választásokra kiterjedő hatállyal, pártlistán ad-
hatják le szavazatukat.

Akik az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő ha-
tállyal 2018. március 23. napjáig kérték vagy kérik nemzetiségi 
névjegyzékbe vételüket (az erre rendszeresített űrlap „B” rovatát 
is bejelölték), pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.

Fontos, hogy akik korábban (akár a 2014. évi általános vá-
lasztások előtt) kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, és 
kérelmüket nem vonták vissza, azok jelenleg is a nemzetiségi 
névjegyzékben szerepelnek! Amennyiben ők továbbra is (ugyan-
abban) a nemzetiségi névjegyzékben kívánnak szerepelni, nincs 
tennivalójuk. Amennyiben korábban kérték nemzetiségi névjegyzék-
be vételüket az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő 
hatállyal, de 2018. április 8. napján mégis inkább pártlistára kívánnak 
szavazni, kérelmüket 2018. április 6. napjáig módosíthatják.

A választópolgárokat érintő további fontos határidők

Jelöltet ajánlani 2018. március 5. napjáig lehet.

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik 
valamely külképviseleten kívánnak szavazni, külképviseleti névjegy-
zékbe vételüket 2018. március 31. (szombat) 16 óráig kérhetik.

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik a 
lakóhelyüktől eltérő belföldi településen kívánnak szavazni, 2018. 
április 6. (péntek) 16 óráig nyújthatják be az átjelentkezési ké-
relmet.

Mozgóurna-kérelem 2018. április 6. (péntek) 16 óráig nyújt-
ható be a Helyi Választási Irodánál vagy a szavazás napján 
15 óráig annál a szavazatszámláló bizottságnál, amelynek név-
jegyzékében a kérelmező szerepel.

Szavazni belföldön 2018. április 8. (vasárnap) reggel 6 és 
19 óra között lehet.

Választási Bizottság

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
2018. január 25-ei ülésén megválasztotta a Békés Megye 1. Szá-
mú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
tagjait és póttagjait, akik aznap megtartották a bizottság alakuló 
ülését.

Az elnök dr. Styaszni Andrea, helyettese Tálas Csaba, a vá-
lasztott tag Bogár Éva. Póttagként kapott megbízatást Kócsi 
Sándorné és Szeleczki Erzsébet.

A bizottság legfontosabb feladata a választások során a je-
löltek nyilvántartásba vétele, a szavazólap adattartalmának 
jóváhagyása, a választókerületi eredmény megállapítása és a 
választással kapcsolatos kifogások elbírálása.

A bizottság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 
elektronikus levélcíme: valasztasibizottsag@bekescsaba.hu.

Választási Iroda

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda 
(amely egyúttal az országgyűlési egyéni választókerületi vá-
lasztási iroda feladatait is ellátja) címe: 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.

A Választási Iroda ügyfélszolgálati irodája hétfőtől pén-
tekig 8 és 16 óra között várja a választópolgárokat a Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. fszt. 57. számú irodában. Az 
ügyfélszolgálaton felvilágosítás kérhető, továbbá benyújthatók 
a külképviseleti névjegyzékbe vételre, átjelentkezésre, mozgó-
urna igénylésére irányuló, valamint az ún. központi névjegy-
zékkel kapcsolatos kérelmek. Az ügyfélszolgálati iroda köz-
vetlen telefonszáma: 66/510-184. A Választási Iroda honlapja: 
http://valasztas.bekescsaba.hu

Változik a 33. számú szavazókör helye

Felhívjuk a tisztelt Választópolgárok fi gyelmét, hogy megvál-
tozott a 33. számú szavazókör helye. A Csabatáj Mezőgazda-
sági Zrt. Őszi utca 7. szám alatti ebédlője helyett 2018. április 
8-án a Mokry u. 14. szám alatti Idősek Klubjában adhatják le 
szavazatukat a 33. számú szavazókör illetékességi területén élő 
választópolgárok.

Figyelmeztetés okmányok érvényességével kapcsolatban

Kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el idő-
ben megvizsgálni személyazonosító és lakcímet igazoló ok-
mányaik érvényességét és szükség esetén gondoskodjanak 
a Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál azok cseréjéről. ér-
vénytelen okmánnyal ugyanis nem igazolható megfelelően a 
személyazonosság, illetőleg a lakcím, ezért az adott választó-
polgár nem szavazhat.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda vezetője

tisztelt Választópolgárok!
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

A Szent István Egyetem 
diplomaosztóján 110 hall-
gató vehette át a diplomá-
ját január végén. Az ese-
ményen dr. Tőzsér János, 
az egyetem rektora arról 
is beszélt, hogy fenntar-
tóváltás következhet be a 
békéscsabai kampusz éle-
tében, amennyiben megje-
lenik kormányrendeletben 
a döntés.

– Köszönöm a jó és kevés-
bé kellemes tapasztalatokat, 
mert hiszem, hogy minden a 
javunkat szolgálja és erőseb-
bek, többek lehetünk általa. 
Az itt töltött évek alatt nem-
csak a lexikális tudás az, 
amivel gyarapodtam. Élmé-
nyeken és tapasztalatokon át 
válhattam azzá az emberré, 
aki most vagyok – mond-
ta búcsúbeszédében Nagy 
Dóra, az egyik frissdiplomás 
hallgató.

– Minden vég valami új-
nak a kezdete is. Valami iz-
galmasnak, valami másnak, 
ami eddig nem kísérte életü-
ket – emelte ki beszédében 

dr. Futó Zoltán, a Szent Ist-
ván Egyetem agrár- és gaz-
daságtudományi karának 
megbízott dékánja.

Az eseményen a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kama-
ra Békés megyei elnöke, 
dr. Kulcsár László címzetes 
egyetemi docens kitüntetést 
kapott, az egyetem külsős 
oktatójaként pedig Együd 
Imre, illetve a NAIK Halászati 
Kutatóintézet intézményigaz-
gatója, Halasi-Kovács Béla 
címzetes főiskolai docens is 
elismerést vehetett át.

Dr. Tőzsér János beszé-
dében kitért arra, hogy fenn-
tartóváltás következhet be a 
békéscsabai kampusz életé-
ben. 

A diplomaosztó után kor-
mányrendeletben meg is 
jelent a döntés. Ez a válto-
zás azt jelenti, hogy a Szent 
István Egyetem kötelékében 
működő kampusz átkerül a 
Gál Ferenc Főiskola kötelé-
kébe, ami lehetőséget adhat 
arra is, hogy újragondolják a 
kampusz működését.

zámbori Eszter

Az EBi – Egyesület Békés-
csaba Ifjúságáért február 
elsején negyedik alka-
lommal szervezte meg az 
egyetemnapot a felsőokta-
tásba készülők számára. A 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban tartott ren-
dezvényen a fókuszban az 
érettségire való felkészü-
lés, az egyetemi felvételi 
és a hallgatók élete volt.  

Az egyetemnapon a jelen-
legi és volt egyetemisták, 
pályakezdők kiscsoportos 
foglalkozások keretein belül 
találkoztak a békéscsabai 
középiskolásokkal. Bemutat-
ták a továbbtanulásban rejlő 

lehetőségeket, problémákat 
és kihívásokat, hogy mind-
ezzel elősegítsék a diákok 
tudatos továbbtanulását. 

Mint azt az egyik diák, 
Bácsfalvi Soma elmondta, az 
elmúlt időszakban több alka-
lommal ellátogatott az egyete-
mek nyílt napjaira, viszont ott 
nem kapott választ olyan kér-
désekre, amelyekre az egye-
temnap kiscsoportos ülésein 
igen. 

Gémes Dávid projektve-
zető beszámolt arról, hogy a 
nap folyamán öt szekcióban 
igyekeztek minél több infor-
mációt átadni a középiskolás 
diákoknak, de volt lehetőség 
például arra is, hogy a tanu-

lók lerajzolják az álomegye-
temüket, és azt összevessék 
azzal, hogy mi várható a va-
lóságban. 

– Az egyetemnapon azok-
ra a kérdésekre válaszol-
tunk, amelyeket a résztvevők 
tettek fel. Természetesen in-
formációt adtunk arról, hogy 
mire készüljenek, hogy mi a 
kreditrendszer, milyen egy 
vizsga, de szóba kerültek 
olyan gyakorlati dolgok is, 
hogy mennyiből lehet megél-
ni diákként Budapesten vagy 
Szegeden, mire kell vigyázni 
egy albérlet keresésénél, és 
hol lehet olcsón enni – tette 
hozzá Gémes Dávid. 

H. Sz., M. E.

Rekordszámú nevezéssel 
rendezték meg a szakma-
ilag elismert, nemzetközi 
Quintessence Pálinka- és 
Párlatversenyt. Az 1739 
nevezett tételből 28 a bé-
késcsabai árpád Pálinka 
termékeiből került ki. A 
csabaiak mindegyik ter-
mékét éremmel díjazták: 
5 Champion díj, 11 arany-
érem, 12 ezüstérem és 5 
bronzérem a verseny mér-
lege. A megmérettetés ab-
szolút győztese az Árpád 
és Vadászpálinka brand 
lett. Az elismeréseket az 
árpád Pálinka tulajdono-
sai, Nagy Árpád és nővére, 
Hegedűs Mónika vette át a 
lillafüreden megrendezett 
gálán. Hogy honnan indult 
mindez, és mi a titka a jó 
pálinkának, arról Nagy ár-
pád pálinkafőző-mesterrel 
beszélgettünk. 

– Honnan ered az Árpád Pá-
linka története?

– A családunkban öt gene-
rációra visszamenőleg min-
den elsőszülött fi út Árpád-
nak hívnak. Amikor tíz évvel 

ezelőtt azon gondolkodtunk, 
hogy a bérfőzésen túl keres-
kedelmi pálinkákat is készít-
sünk, nem volt kérdés, hogy 
Árpád Pálinka lesz a neve. 
Szerettünk volna egy olyan 
hagyományos nevet adni a 
brandnek, mint amilyen ná-
lunk a pálinkakészítés. Ötödik 
generáció óta vannak emlé-
keink arról is, hogy a csalá-
dunkban minden Árpád főzött 
vagy főzetett pálinkát, de üz-
letszerűen elsőként édes-
apám foglalkozott vele. Ma 
két lábon áll a családi birtok, 
az egyik a mezőgazdaság, a 
szántóföldi növénykultúra, a 
másik a pálinkafőzés. A szü-
leink tudatosan ezek szerete-
tére neveltek bennünket. Én 
pedig nagyon megszerettem 
a pálinkafőzést, ez igazából 
nem is munka számomra, ha-
nem szerelem.

– Mi a minőségi pálinka 
készítésének a titka? 

– Sok titok van, az egyik 
legfontosabb, hogy minősé-
gi pálinkához minőségi gyü-
mölcsre van szükség. Koráb-
ban, azért hogy a lehullott, 
rossz gyümölcs se vesszen 

kárba, sokan abból főzettek 
pálinkát. Ma már nemcsak a 
kereskedelmi főzdék, hanem 
nagyon sok bérfőzető is úgy 
gondolja, hogy jó minőségű 
gyümölcsből lesz a jó pálin-
ka. A legjobb főzdék úgy tud-
nak kiemelkedni, hogy olyan 
főzőmestert foglalkoztatnak 
a legkorszerűbb főzőbe-
rendezések mellé, aki nagy 
fajtaismerettel rendelkezik, 
és óriási szakmai rutinnal. 
Mivel gyümölcsről van szó, 
nagyban befolyásolja a vég-
eredményt az is, hogy melyik 
évben milyen a gyümölcster-
més minősége.

– Az elmúlt pár évben két-
szer lett az önök terméke Bé-
kés megye pálinkája, az önö-
ké lett Magyarország legjobb 
pálinkája, kétszer lettek az 
Ország Legeredményesebb 
Pálinkafőzdéje. Legutóbb pe-
dig a Quintessence Pálinka- és 
Párlatversenyen lettek abszo-
lút győztesek. Mit jelentenek 
önöknek ezek az elismerések? 

– Örülünk, hogy ilyen mó-
don is elismerik a munkánkat. 
Tíz éve még azon izgultunk a 
testvéremmel, Mónival, hogy 
legyen meg az első érmünk 
egy pálinkaversenyen. Az-
óta már sokat begyűjtöttünk 
– édes teher, hogy folyama-
tosan benne legyünk az első 
háromban. A Quintessence 
Pálinka- és Párlatverseny 
az egyik legszakmaibb ver-
seny, jó érzés volt itt abszo-
lút győztesnek lenni. Most 
mérföldkőhöz értünk, húzunk 
egy vonalat. Ebben az év-
ben a versenyzést háttérbe 
helyezzük. Tízéves az Árpád 
Pálinka, az évfordulóra kon-
centrálunk, új termékekkel 
készülünk, azzal köszönjük 
meg a fogyasztók, bérfőzetők 
bizalmát. Szeretnénk jobban 
nyitni a külföld felé,  emellett 
továbbra is nyitva áll a pálin-
katanyánk ajtaja mindenki 
számára, legyen szó szakmai 
segítségről vagy kóstolásról.

Mikóczy Erika

Nagy Árpád és testvére, Hegedűs Mónika a díjátadón

Ahol a minőségi pálinkák készülnek

Ők még a Szent István Egyetem hallgatóiként diplomáztak

Az egyetemnapon a jelenlegi és volt egyetemisták találkoztak a középiskolásokkal

egyetemnap: Információk a kreditrendszertől az albérletig

Diplomaosztó
Száztíz diák kapott diplomát 

a jó pálinka titka a jó gyümölcs
Quintessence Pálinka- és Párlatverseny abszolút győztesei 
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CSABAgYÖNgYE KUlTURálIS KÖzPONT CSABAgYÖNgYE KUlTURálIS KÖzPONT

A közösségi házban működő csoportok várják az érdeklődőket 
foglalkozásaikra, melyekre lehet jelentkezni és munkájukba új 

tagként bekapcsolódni.

Nyugdíjasklub – hétfőnként 14–17 óra
ismeretterjesztő előadások, jeles napok megünneplése, 

kirándulások

Kertbarát kör – a hónap első hétfője 17–19 óra
szakmai jellegű előadások, bemutatók, tapasztalatcsere-látogatások

Ifjúsági horgászklub – keddenként 16–17 óra
minden, amit a horgászatról tudni kell, elméletben, gyakorlatban

Csipkeverő klub – kéthetente szerdán 15–7 óra
a csipkeverés alapjainak elsajátítása és alkalmazása a művészi 

színvonalú munkákig

Márvány Fotóműhely – keddenként 17–20 óra
digitális fotózás, elmélet és gyakorlat, fotós séták, kirándulások, táborok

Nefelejcs Népdalkör – csütörtökönként 16–18 óra
a magyar népdalkincs ápolása, népszerűsítése, előadása

Baba-Mama klub – kéthetente péntekenként 10–12 óra
a kisgyermekek nevelését segítő előadások, tanácsadások, 

tapasztalatcserék

Meditációs klub – péntekenként 18–20 óra
meditációs technikák elsajátítása és gyakorlása

Jóga klub – hétfőnként 18–20 óra
testi, lelki, szellemi egészségmegőrzés a jóga módszerével

Természetjáró kör – túrák, kirándulások havonta
a szűkebb és tágabb környezetünk természeti és épített 

értékeinek megismerése

További felvilágosítás a 66/456-177 telefonszámon kérhető 
Takács Pétertől, a közösségi ház vezetőjétől.

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

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

PROgRAMOK:
Február 19-én, a Magyar 
Széppróza Hetében a könyv-
tár vendége lesz Szilasi 
László író, József Attila-díjas 
irodalomtörténész, egyetemi 
tanár.
Február 20-án, kedden 17 
órától a „Harminc év napsü-
tés” című könyvről beszélget 
a szerző, Grecsó Krisztián és 
Kiss László. Helyszín: Békés 
Megyei Könyvtár.
Február 22-én, csütörtökön 
17.30-tól a Lencsési Könyv-
tárban tart előadást Szele-
kovszky László „Híres legen-
dás fák – egy kis erdőtörténet 
megyénkből” címmel
Február 24-én, szombaton 
16 órától szabadfőiskolai kur-
zus a könyvtárban, a téma: A 
Biblia ószövetségi irataiban 
foglalt történelem Előadó: 
Kocsis Péter közgazdász, te-
ológus.

Február 26-án, hétfőn 17.30-
tól dr. Grin Igor alkotásaiból 
nyílik fotókiállítás „A Természet 
hullámhosszán (Nyári etűdök 
Pepi gróf kertjéből)” címmel a 
Lencsési Könyvtárban.
A MNL Békés Megyei Levéltá-
rának „Körök, egyletek, a civil 
társadalom története” című 
vándorkiállítása február 23-
áig látogatható a Békés Megyei 
Könyvtárban!
Papírfonás Klub páros hete-
ken hétfőnként a Békés Megyei 
Könyvtárban, páratlan heteken 
hétfőnként a Lencsési Könyv-
tárban 15.30 és 18 óra között.
A Békés Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtára olvasótábort hir-
det 10–12 éves gyerekek szá-
mára Mártélyon. A táborozás 
ideje: 2018. július 23–27. 
További információ az 530-212-
es telefonszámon, Kiss Ildikótól 
kérhető.

KÖLCSÖNZéS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

gYERMEKKÖNYVTáR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00

ÜgYElET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:

Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

téli madáretetés
Nem szükséges, de hasznos lehet

kiállítás a lengyeleknél
A magyar kultúrát ünnepelték

soklábúak és különlegesek Csillag tamás kötete

A téli madáretetés nem 
szükséges, azonban a 
gyermekeinkkel együtt 
hasznos, természetközeli 
kikapcsolódás lehet bizo-
nyos szabályok betartásá-
val – hangsúlyozzák a szak-
emberek. A madáretetőket 
érdemes a fagy beálltával 
kihelyezni. Ugyanakkor, ha 
elkezdtük az etetést, akkor 
egész télen át gondoskod-
nunk kell erről, mert ha a 
madáretetőhöz szoktatott 
madarak nem találnak a 
megszokott helyen táplá-
lékot, akkor éheznek.

Csak azok a madárfajok ma-
radnak hazánkban a téli idő-
szakra, amelyek alkalmaz-
kodtak a hideg időjáráshoz, 
a többi faj elvonul délre. Azo-
kat, amelyek itt maradnak, 
nem szükséges etetni. A ma-
dáretetés funkciója inkább 
az, hogy közelebb hozzuk 
magunkhoz a természetet – 
mondta el Boldog Gusztáv, a 
Körös-Maros Nemzeti Park 

munkatársa, hozzátéve, 
hogy az etetésre külön sza-
bályok vonatkoznak.

A madaraknak ne ad-
juk sós táplálékot, mert az 
árt nekik – így hangzik az 
egyik legfontosabb szabály. 
A cinegeféléknek olajos 
magvakat, elsősorban nap-
raforgómagot tegyünk a ma-
dáretetőbe. Ha pintyekkel, 
süvöltőkkel, meggyvágókkal, 
sármányokkal és verebekkel 
is szeretnénk találkozni az 
etetőnknél, akkor tehetünk 

ki tört búzaszemeket, kölest 
vagy zabot is.

A szakértő megjegyezte: 
ha a madáretetőt paneltöm-
böknél vagy olyan épületnél 
állítjuk fel, ahol nagyobb a 
tükröződő felület, akkor arra 
is oda kell fi gyelnünk, hogy 
megvédjük a madarakat at-
tól, hogy az üvegnek repülje-
nek. Hozzátette: egy ragado-
zó madarat ábrázoló matrica 
vagy egy szúnyogháló is al-
kalmas lehet erre a célra.

z. E.

A magyar kultúra napjához 
kötődően nyílt meg Sallai 
lajos kiállítása Békéscsa-
bán, a lengyel Kulturális 
Központban, a Magyar-
lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület és Békéscsaba 
Megyei Jogú Város len-
gyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata szervezésében.

A tárlatmegnyitón az érdek-
lődőket Leszkó Malgorzata, a 
lengyel önkormányzat elnöke 
köszöntötte, majd Máté László, 
az egyesület elnöke beszélt a 
magyar kultúra jelentőségéről

Ezután Sallai Lajost dr. E. 
Szabó Zoltán festőművész 
mutatta be. Elmondta, hogy 
a csorvási születésű művész 
négyéves korától él Békéscsa-
bán. Diákévei alatt lett tagja 
a megyeszékhelyen működő 
képzőművészeti körnek, me-
lyet Mokos József vezetett. 
Szegeden szerzett diplomát 
földrajz-rajz szakon, ahol 
Fischer Ernő, Cs. Pataj Mihály 
és Vinkler László volt a mes-

tere. A diploma megszerzése 
után visszatért Békéscsabára, 
ahol 36 évet töltött el általános 
és középiskolás diákok között. 
A tanári hivatás mellett alkotói 
tevékenységet is folytatott, ami 
az utóbbi húsz évben vált iga-
zán intenzívvé.

Sallai Lajos alkotásain az 
alföldi táj és a Tisza-part épp-
úgy felfedezhető, mint az or-
szág egyéb gyönyörű tájai, 
Erdély szépségei. Segesvár, 
Kalotaszeg, a Bihar festője 

képein osztja meg velünk a 
sok-sok utazás során szerzett 
élményeit. Az apró részleteket 
is megfi gyeli, tökéletes rajztu-
dása letisztult, kifi nomult ábrá-
zolással párosul. Sallai Lajos 
képeiről az érzékenység tük-
röződik vissza, színei visszafo-
gottak, fi nomak, lágyak.

A tárlatot február 28-áig 
tekinthetik meg az érdeklő-
dők az egyesület székhe-
lyén, a Lengyel Kulturális 
Központban.

Pókok és rovarok lepték 
el január utolsó hétvégéjén a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont egyik termét. Szerencsére 
nem kellett irtószer után nyúlni, 
hiszen csak egy ízeltlábúakat 
bemutató kiállítás érkezett Bé-
késcsabára. A sokszínű állatvi-
lág tagjai között preparátumok, 
de élő egyedek is voltak. So-
kan csodálták meg a terráriu-
mok és vitrinek üvegjei mögött 
az ízeltlábúak sajátos világát, 
néhány botsáskát pedig köz-
vetlen közelről is szemügyre 
vehettek a bátrabbak. 

Elek Tibor irodalomtörté-
nész mutatta be a Békés 
Megyei Könyvtárban Csillag 
Tamás „Megtalált ország” 
című kötetét. A könyv egy 
útkeresés története: egy férfi  
bolyongása Európában, ha-
zakeresése Magyarországon 
– és önnön életében, lelke 
tartományaiban. Mint azt a 
szerző kiemelte, olyan rímes- 
és szabadversek vannak a 
kötetében, amelyek a férfi vá 
válás és az apává válás kér-
déseit boncolgatják, és a fel-
nőtté válás útját rögzítik. 

Sallai lajos kiállításának megnyitója
Ha elkezdtük az etetést, folytatnunk is kell
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LENCSéSI KÖZÖSSéGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítás
Február 16., péntek 17 óra – Gálos László salgótarjáni fotóművész 
kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője. Megnyitja: Martin Gábor fotóművész. Köz-
reműködnek a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és AMI diák-
jai. Megtekinthető március 9-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Ismeretterjesztő előadás
Február 16., péntek 10 óra – A Baba-mama torna testi és lelki hatása 
a mamára és a babára címmel dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász gya-
korlati foglalkozással egybekötött előadása a Baba-Mama Klubban.
Február 19., hétfő 14.30 óra – Dr. Sprőber Zita endokrinológus, 
belgyógyász szakorvos előadása „A cukorbetegség kezelése idős 
korban” címmel a Nyugdíjas Klubban.

Farsangi programok
Február 10., szombat 10–12 óra – Játszóház, farsangi dekorációk, 
álarcok, mókás lufi fejek készítése.
Február 10., szombat 16 óra – Farsangi örömzene a Kemény Gi-
tárklubbal a Lencsési Pódium sorozat keretében.
Február 11., vasárnap 9 óra – Gyalogtúra a Körös-parton a Veszely–
Vandhát útvonalon. Gyülekező az Arany János kollégium bejáratánál.

Tornák
Nyugdíjastorna•  – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Baba-mama torna • – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves 
kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek • – minden ked-
den és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
Szülésre felkészítő torna•  – a várandósság 32. hetétől ajánlott – 
minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna•  – a várandósság 20. hetétől ajánlott – minden ked-
den 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti. 
Alakformáló torna•  – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 
óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Taekbo Team•  – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 
20.45-ig. Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.



2017 óta végeznek a Mun-
kácsy Mihály Múzeum régé-
szei a 18–19. századi Békés 
(vár)megye anyagi kultúráját 
feltáró kutatásokat. E vizs-
gálatok keretében a múlt év 
telén került sor a Csorvás 
közeli Perneczki csárda kör-
nyékének megkutatására 
amatőr, múzeumbarát bé-
késcsabai hobbi fémkere-
sős bevonásával. 

A ma már romos csárdához 
az egykori betyárvilág színes 
legendáriuma társul: a 19. 
század híres-neves kalan-
dorját, Papp Györgyöt, avagy 
közismertebb betyár-nevén 
Babály Gyurkát a legenda 
szerint eme ivó közvetlen kö-
zelében, annak hátsó traktusa 
mögött lőtték le a pandúrok a 
kiegyezést követő esztendő-
ben. Valamicskével túl a szá-
zad derekán, mikor nagy vilá-
ga volt betyárok és pandúrok 
összeütközéseinek, és a ré-
gészet számára is csak éppen 
hajnalodott térségünkben.

Az egykori fontos keres-
kedelmi út mellett álló csárda 
környéke korábban sem volt 
ismeretlen a régészek előtt: 
a kétezres években már el-
végzett régészeti kutatások a 

római korban (1–5. század) a 
Dunán innen élt barbár, iráni 
eredetű nép, a szarmaták le-
letanyagát hozta napvilágra. 
Az újabb kutatás jellegzetes 
18–19. századi cseréppipá-
kat hozott felszínre, melyekről 
nem nehéz elképzelni, hogy 
a csárda mellett megpihenő 
fuvarosok, vagy éppen a csár-
dában mulatozók hosszas csi-
bukolását szolgálhatták, egy a 
miénknél ráérősebb időben. 

A sok korsó-, tál- és fa-
zéktöredék pedig elénk idézi 
azokat a régi gulyásokat és 
borokat, melyek nyomán ki-
kibukott, majd földet érvén 
csorbult az ember kezében 
levő pipa, melyet fellelünk. 
Így hullhattak el azok a szép, 

Mária Terézia korát idéző 
krajcárok is, mint manapság 
az ötforintosok. A leszakadt 
huszárgombok pedig nyáres-
ti kalandokat idéznek képze-
letünkbe azokból a boldog-
nak nevezett békeidőkből. 

Mialatt így elmélázik a tu-
domány embere, észre sem 
veszi, hogy elérte a pontot, 
mely Babály Gyurka mondá-
jának a betyár szempontjából 
legszomorúbb része: azok 
a bizonyos lövések. A fém-
kereső gép ekkor felsikolt, 
jelez, és néhány 19. századi 
töltény kerül elő egymás mel-
lől a felszínre. Ki tudja? Talán 
ama hírhedt eset emléke ez.

Nagy-laczkó Balázs 
régész

11Csabai Mérleg kultúra

Babály Gyurka nyomában

MesélŐ MÚzeUM

MÁTyÁS KIRÁLy EMLéKéV A MESEHÁZBAN
2018. január 25-étől április 15-éig látogatható

Az IgAzSágOS
című kiállítás, mely időszak alatt csoportok számára interaktív tárlatveze-
tés, élményközpontú foglalkozás igényelhető a 326-370 telefonszámon. 
Ajánlatunk: címertervezés, bőrtarsoly, pártakészítés, mézestallér-sütés, 

kódexfestés, minimalom-készítés, valamint paravános fotózás, reneszánsz 
tánclépések tanulása, óriási malomjáték

JAzz-CSÜTÖRTÖK A MESEHázBAN
2018. február 8-án, csütörtökön 19 órai kezdettel

JElEN TRIO Sárvári-Kovács Zsolt – dob, Hock Ernő – bőgő, Ávéd János 
– szaxofon, glockenspiel Műsorukban minimalista jellegű saját darabjaikat, 

ismert fi lmzenéket, klasszikus zenei darabokat, operettfeldolgozásokat 
integrálnak szabad zenei eszközeikkel a szaxofon-bőgő-dob trió hangzás-
ban. Helyszín a Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. A koncert rendezője 

a Meseházi Alapítvány. 
Belépő 200 Ft. Helyfoglalás érkezési sorrendben.

A 15. évad támogatója: 

THURY gáBOR RETRO-MOzIJA
2018. február 21-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
A HOMáR

Giorghos Lanthimos fi lmje, 2015.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNy 19059985-1-04

Kiállításaink megtekintése Csaba Kártyával rendelkezők számára 
ingyenes.

CSABAgYÖNgYE KUlTURálIS KÖzPONT

MESEHáz
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

JAzz-CSÜTÖRTÖK A MESEHázBAN

XIX. századi cseréppipák a Perneczki csárdánál végzett 
kutatásból

Békéscsaba 300
Alakul a jubileumi programsorozat

300 év – 300 énekes
énekeljen Békéscsaba ünnepi összkarában!

Holó Hóbel lászló hetvenöt éves

Idén ünnepeljük Békés-
csaba újratelepítésének 
300. évfordulóját. A jubile-
umra egész éves program-
sorozattal készül a város. 
Ezek megszervezésére 
egy emlékbizottságot is 
létrehozott a békéscsabai 
közgyűlés, amelynek tag-
jai a szervezőkkel együtt a 
legfontosabb programok-
ról tárgyaltak január 31-én. 

Békéscsaba önkormányzata 
közel 20 millió forintot szánt 
erre az évfordulóra. Szarvas 
Péter polgármester elmond-
ta: örül annak, hogy a testü-
let tagjai továbbra is nagyon 
lelkesek, és egy izgalmas 
programsorozatot akarnak 
létrehozni a jeles alkalomra.

A programsorozat nyitá-
nya a tervek szerint április 
28-án lesz majd, július 7–8-
ra Békéscsaba anno időuta-
zás fesztivált terveznek, de 
lesz várostörténeti vetélke-
dő, szoboravatás és koncert 

is a programsorozatban. 
Szarvas Péter hozzátette: a 
július első hétvégéjére terve-
zett esemény részletei egy-
előre nem tisztázottak, de 
Fekete Péter, a Jókai szín-
ház korábbi igazgatója már 
dolgozik a programon. Bíró 
Csaba elmondta: a cél az, 
hogy minél emlékezetesebbé 
tudják tenni ezt az évfordulót 
a békéscsabaiaknak.

– Az intézmények és a 
résztvevők mind hozzáteszik 
a saját forrásukat és a saját 
ötleteiket. Az emléktestület 

minden tagjának van egy-két 
olyan részvétele, javaslata, 
amelyekkel, úgy gondolom, 
még színvonalasabbá, job-
bá és emlékezetesebbé tud-
juk tenni ezt az emlékévet 
– fogalmazott Bíró Csaba, 
a közművelődési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság 
elnöke.

Az emlékbizottság ülésén 
a programok, kísérőprog-
ramok mellett szó volt még 
a kiadványok és az arculati 
elemek részleteiről is.

Szendi Rita

Békéscsaba önkormányzata a város újratelepítésének 300. évfordulóján jubileumi 
hangversenyt rendez 2018 októberében a felújított evangélikus nagytemplomban.

Az egyedülálló koncerten a város valamennyi énekkara, generációk muzsikál-
nak együtt fúvós- és szimfonikus zenekari kísérettel. A műsorban ősbemutatók, 
klasszikus és kortárs művek csendülnek fel, többek közt Kodály Zoltán, Antonio 
Vivaldi, Ola Gjeilo szerzeményeiből.

Szeretettel hívunk minden olyan békéscsabait, fiatalt, időst az ünnepi összkarba, 
aki részese szeretne lenni a felemelő történelmi pillanatnak!

Találkozzunk az első közös próbán 2018. február 12-én, hétfőn 19 órától 
a Csabagyöngye Kulturális Központban!

legyen az egyik énekhang a harmóniában! Várjuk a város kórusába!

Holó Hóbel László 75. szü-
letésnapja alkalmából kiállítás 
nyílt a Békés Megyei Könyv-
tárban. Az alkotó művészeti 
katalógusát – amelyet a csa-
bai német nemzetiségi ön-
kormányzat adott ki – a tárlat 
megnyitóján mutatta be Mé-
száros Zsuzsa. A tárlat márci-
us 21-éig tekinthető meg.
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M e l lkaskompre ssz ió t , 
majd a defi brillálás mene-
tét és egy műtéti beavat-
kozást is bemutattak az 
Orosházi Kórházban azok-
kal az eszközökkel, ame-
lyeket most kaptak. A se-
bészeti szövetszétválasztó 
és vérzéscsillapító eszköz-
re, valamint a hordozható 
defi brillátorra a Szeged-
Csanádi Egyházmegye 
ajánlott fel közel 4 millió 
forintot a tavalyi évben.

A kórház munkatársai egy 
esetet szimuláltak, amelyben 
egy férfi  mellkasi panasz-
szal érkezett a sürgősségire. 
Itt a laikus segítségnyújtás 
után kiérkeztek a szakem-
berek, hogy megkezdjék az 
újraélesztést a hordozható 
defi brillátorral. Magyarorszá-
gon a hirtelen halálesetek 
száma jelentős, ezért fontos 
az, hogy a szakemberek mo-
dern műszerekkel tudjanak 
segíteni.

Dr. Hegedűs Attila, az in-
tenzív osztály szakorvosa 
úgy fogalmazott, hogyha 
már a betegek szállítása 
közben, akár kis százalék-
kal is, de növelni tudják az 
életmentés lehetőségét, 
akkor azt érdemes minden 
eszközzel megpróbálni. A 
defibrillátor a monitor kom-
ponensével pedig alkalmas 
arra, hogy a beteg bizton-
ságának maximalizálásá-
val minden funkcióját moni-
torozzák. 

Egy másik eszközt is be-
mutattak a szakemberek a 
nagyközönségnek. A sebé-
szeti szövetszétválasztó és 
vérzéscsillapító eszközt a 
hasüregben végzett műté-
teknél használják. Az Oros-
házi Kórház egyik főorvosa 
hangsúlyozta: a tárgy se-
gítségével kevesebb idő- 
és vérveszteséggel tudnak 
elvégezni egy operációt.

– Egyrészt gyorsabbak le-
szünk, másrészt úgy tudunk 
vele dolgozni, hogy keve-
sebb vért veszít a beteg. Ez 
két olyan meghatározó tulaj-
donsága ennek a műszer-

nek, ami nagyon fontos. Egy-
re több és egyre nagyobb 
műtéteket végzünk, így nagy 
szükségünk volt rá a minden-
napi munkánkhoz – emelte ki 
dr. Sahin-Tóth Gábor.

A műtővezető főorvos hoz-
zátette: az új eszköz segíti az 
operációk sikerességét, va-
lamint jelentősen csökkenti a 
betegek felépülési idejét is.

Papp ádám

A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. február 12–február 25.február 12–február 25.február 12–február 25.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. február 12., 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 Üzleti Negyed 

 (gazdasági 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 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 Kezdőkör: kézilabda-mér-

  kőzés, Békéscsaba– 
  Siófok (Magyar Kupa)

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 13., 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 

 (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 BRSE TV (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, BRSE–Újpest
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 14., 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 BRSE TV (magazin)
8.40 Szomszéd vár
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 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, BRSE–Újpest
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 15., 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 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed 

  (gazdasági magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, Jászberény–BRSE
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 16., 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 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 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 Púder (női magazin)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, Jászberény–BRSE
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 17., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, BRSE–Újpest
12.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos 

  Kincsesbánya 10/5.
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 A foci háza táján 2/1. 

  (dok.-fi lm)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. február 18., 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, Jászberény–BRSE
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Szomszéd vár
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 A foci háza táján 2/2. 

  (dok.-fi lm)
21.55 Örmény nyomok (dok.-fi lm)
22.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.50 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 19., 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 Praktikák
9.10 BRSE TV (magazin)
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 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti 

mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, Kaposvár–BRSE
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 20., 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 

 (közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, Kaposvár–BRSE
12.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

  kőzés, Békéscsabai–Érd
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 21., 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 (közéleti mag.)
8.40 Kikötő (egyházi magazin)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

  kőzés, Békéscsabai–Érd
12.30 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 Praktikák
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, BRSE–Jászberény
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 22., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. 

 (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör 

 (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő 

 (egyházi magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  élőben
   (a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: 

  röplabda-mérkőzés
   Kaposvár–BRSE
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 23., 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 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
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 Kezdőkör: kézilabda-mér-

  kőzés, Békéscsabai–Érd
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 24., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  (ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Valóságos 

  Kincsesbánya 10/6.
   (ismeretterjesztő 

  fi lmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Átkozott nap (dok.-fi lm)
22.15 Kezdőkör (sportmagazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. február 25., 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: röplabda-mér-

  kőzés, BRSE–Jászberény
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Szomszéd vár
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Ikarosz zuhanása 

  (dok.-fi lm)
22.00 Lövéte (dok.-fi lm)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 BRSE TV (magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

Az új eszközökkel tartottak bemutatót az Orosházi Kórházban

k I t e k I n t Ő
Modern, életmentő eszközöket kapott az Orosházi Kórház 
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V Á R O s I  J Ó t é k O n y s Á g I  B Á l

xaissldgk

arculati kézikönyv

Szarvas Péter 
polgármester

Hanó Miklós 
alpolgármester

Tálasné dr. Tasnádi Tünde 
és Tálas Csaba

Bíró Csaba 
képviselő

Herczeg Tamás 
tanácsnok

Kiss Tibor 
alpolgármester

Nagy Ferenc 
alpolgármester

Dr. Róna István • 
ginorona Kft.
Varga István• 

Dr. zsilák János• 
Juhász Társas Ügyvédi • 
Iroda 

Dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok

k ö s z ö n e t  a  s e g Í t Ő  t Á M O g a t Á s O k é R t

Gyémánt fokozatú támogatók
(minimum 100 000 forint felajánlással)

Arany fokozatú támogatók
(minimum 50 000 forint felajánlással)

negyven békéscsabai gyermek felhőtlen balatoni nyaraltatására gyűjtöttek 

A jótékonysági bált a Bé-
késcsabai Jókai Színház Vi-
gadójában tartották. 

– A jótékonysági bálnak 
összetartó ereje van, és fel-
hívja a fi gyelmet arra a célra, 
amit éppen támogat. Ez most 
a hátrányosabb helyzetű gye-
rekek üdültetése. Az önkor-
mányzat az idei bál bevételét 
olyan gyerekeknek ajánlja 
fel, akik mindenképpen meg-
érdemlik ezt a különleges 
odafi gyelést – hangsúlyozta 
Herczeg Tamás szociális ta-
nácsnok.

Szarvas Péter polgármes-
ter kiemelte: a felajánlások-
ból arra lehet következtetni, 
hogy változatlanul nagyon 
sok jószívű, segítőkész em-
ber él Békéscsabán. Hozzá-
tette azt is, hogy ha valaki 

személyesen a bálon, vagy 
a támogatói jegyekkel nem 
tudta segíteni a hátrányos 
helyzetű gyerekek üdülteté-
sét, azt a későbbiekben is 
megteheti, mert az adományt 
a nyár elején adják oda az 
érintetteknek. 

A polgármester hozzátet-
te, összesen 1 millió 600 ezer 
forintot szeretnének össze-
gyűjteni, mert egy gyermek 
egyhetes üdültetése – utaz-
tatással és teljese ellátással 
– mintegy 40 ezer forintba 
kerül. Az önkormányzat a 
polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályának be-
vonásával választja ki majd 
azokat a gyermekeket, akik 
idén nyáron a Balatonhoz 
utazhatnak nyaralni.

zámbori Eszter

Ezüst fokozatú támogatók (minimum 
30 000 Ft felajánlással):

Dr. Farnas József• 
Dr. Pap Tamás • 
Meszlényi Autó Kft.• 

Bronz fokozatú támogatók (minimum 
20 000 Ft felajánlással):  

Dr. Lukácsi Krisztina• 
Dr. Kulcsár László Nemzeti • 
Agrárgazdasági Kamara
Lukácsi László• 
Trezor-Liktor Zrt.• 

Békés Megyei Kereskedelmi és • 
Iparkamara
Gép-Ber Kft. • 
Kerámiagép Kft.• 
Élésker Kft.• 
Dr. Bacsa Vendel• 
Dr. Tőgye Ildikó• 

További támogatók, tombolafelajánlók:
Igor Furdík , a Szlovák Köztársaság • 
főkonzulja
Dr. Kiss Gyula • 
Hartmann Zoltán• 

Több mint százötvenen vettek részt a városi jótékonysá-
gi bálon, akik szívügyüknek tartották, hogy segítsék vá-
rosuk közösségét. A bál bevételét ezúttal a békéscsabai 
hátrányos helyzetű gyerekek üdültetésére fordítják. 

Médiatámogatók:
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TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén fek-
szik, Békéscsaba belvárosából 
indulva kellemes, ötperces sé-
tával megközelíthető.

Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása le-
hetőséget teremtenek arra, hogy 
konferenciák, illetve nagyobb 
családi rendezvények, pl. eskü-
vők kedvelt színhelyévé váljon. 

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, ál-
latokkal, 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

Körösök Völgye
Látogatóközpont

SzOlgálTATáS

Iroda, lépcsőház takarítását 
vállalom számlaképesen.  
Tel.: 30/290-8726.

Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, javítá-
sa, kulcsmásolás: 
Lencsési út 42. 
Tel.: 30/233-4550.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos 
István u. 20. 
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

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

Automata mosógépek javítása. 
Tel.: 30/ 304-4622.

Szakdolgozatok nyomtatá-
sa, kötése soron kívül. Régi 
és új könyvek javítása, kötése.  
Tel.: 20/770-0494.

álláSAJáNlAT

Közvilágítási üzemeltető cég 
erősáramú villanyszerelőt ke-
res Békéscsaba környékére. 
Fényképes önéletrajzát a  
paveszka.laszlo@plh.hu e-mailre 
várjuk. Érdeklődés: 30/560-9707.

 INgATlAN

Békéscsabán, a Vandháti úton 
családi okok miatt eladó egy ve-
gyes fűtésű (gáz + vízteres kandal-
ló), 5 szobás + nappalis, étkezős, 
nagy konyhás, három fürdőszo-
bás téglaház kétállásos garázzsal, 
rendezett kerttel. Vállalkozásra is 
alkalmas. Buszmegálló 5 percre. 
Csere esetén újabb építésű, kisebb 
sorházi kertes lakás szóba jöhet 
értékegyeztetéssel, lehetőleg a bel-
városban. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

OKTATáS

Németh, angol nyelvből okta-
tás 1–8. osztályosok részére. 
Tel.: 30/436-8882.

EGyéB

Eladó tacskók. Cserélhetők: 
utánfutó, gázfőző, mázsa, Tra-
bant-futómű, autóalkatrészek, 
láncfűrész, vastag diófa, zsákok, 
somfa. 
Tel.: 66/436-086.

Eladó 1 db szekrénysor, 1 db 
kanapé 2 db fotellal, 1 konyha-
szekrény (2 db-os), 1 db hammer 
competitor (edzőkészülék – idő-
seknek is jó), 1 db rattan bam-
buszfotel. 
Tel.: 30/684-5745.

A P R Ó H I R D E T é S

Farkas Imréné  Simokovics györgyné  

Kedves gyerekek!

Ismét játékra hívunk benneteket! 
Ha megfejtettétek az alábbi feladványt, a megfejtést beküldhetitek vagy 
behozhatjátok a Békéscsabai Médiacentrumba, legkésőbb 2018. február 16-án, 
pénteken 14 óráig. Mellé írjátok oda a neveteket, és azt a telefonszámot vagy 
e-mail-címet is, ahol értesíthetünk benneteket. 
Címünk: Békéscsabai Médiacentrum, Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
Figyelem! A játék 12 év alatti gyerekeknek szól!
A rejtvényt helyesen megfejtők között ajándékot sorsolunk ki, az ajándék 
átvételének időpontjáról a nyertest szerkesztőségünk értesíti.

Pál Benjaminné  
90 éves

Tóth györgy Istvánné  
90 éves

Such András 90 éves Dobos József 90 éves

szépkorúak

2018-ban mi lesz a férf i hajdivat?
A férfifrizura is változatos 

és sokszínű. Akár a klasszi-
kus, akár az extrém stílust 
kedveled, fodrászod, borbé-
lyod segítségével biztosan 
megtalálod a hozzád legjob-
ban illő sérót.

Idén tarol a férfiak körében 
a kontrasztos hajválaszték, 
és trendi oldalra fésülni a ha-
jat. A bevállalósabbak karak-
teres frufrut is vágathatnak. 

A textúrázott, kissé tépett, 
középre hozott fazon is menő, 
főleg hullámosabb hajból mu-
tatós. A nagy hossz általában 
nagyobb gondot is jelent vise-
lőjének, de a profi szakember 
tanácsokkal és megfelelő ter-
mékekkel is ellátja a pasikat, 
hogy boldoguljanak vele. 

Az alul rövid és felül hosz-
szabb tincsek most még túl-

zóbbak lesznek. Nagyobb ská-
lán mozog a rövid és hosszú 
hajhossz egy frizurán belül. 

A fodrászok profin használ-
ják a gépet a felnyírásokhoz, 
és sokszor borotvált fejbőrtől 
indítják a hajvágást, satírozva 
készítik el a tökéletes átmene-
tet. Ez a barber stílus még idén 
is népszerű lesz.

Borosta, szakáll, bajusz 
minden mennyiségben jöhet. 
Büszkén viseld az arcszőrze-
tedet. Persze csak akkor lesz 
divatos, ha arcformádhoz illő-
en van igazítva, borotválva, és 
megfelelően van ápolva.

A hajszínek terén is egy-
re változatosabb a férfidi-
vat. A természetes napszítta 
balayage hatású melírok ta-
rolnak majd ezen a nyáron, de 
a fehér, szőkített séró is na-
gyon népszerű lesz a fiatalok 

körében. Még inkább előtérbe 
kerülnek az ezüstös, őszes 
csíkozások és kiemelések. 

Hogy mi lesz a legmenőbb 
frizura, azt eldönteni nehéz. 
Egyféleképpen nem tudsz 
mellényúlni: ha azt válasz-
tod, ami neked bejön! Légy 
vagány és mutasd meg, hogy 
Te nem csak követed, hanem 
diktálod a trendet.

közleMény

Megjelentek a 2018. áp-
rilis 16–21. között megren-
dezendő Csabai Kulturális 
Játékok pályázati felhívá-
sai. A pályázatokra vala-
mennyi általános iskola és 
középiskola növendékei 
nevezhetnek.

2010-ben Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata támogatásával, az 
oktatási, közművelődési intéz-
mények összefogásával egy 
új rendezvénysorozat szüle-
tett „Csabai Kulturális Játé-
kok” címmel. Az egész hetes 
program játékai, versenyei 
kiterjednek a vers-, próza-, 
mesemondáson, népdalének-
lésen keresztül az irodalom-
ra, a gyermekrajz-kiállítással 
a képzőművészetre, sőt, a 
művészeteken túl a könyvtár-
használat, keresztrejtvényfej-
tés is szerepel a palettán.

Az aktuális versenyek-
re hívó felhívások, jelent-
kezési lapok megtalálha-
tók Békéscsaba honlapján  
(www.bekescsaba.hu).
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tollaslabda Diákolimpia
Békés megyei döntő a Vásárhelyi tornatermében

szurkolói ankét a sportcsarnokban
Kézilabda: A leg főbb cél, hogy bent maradjon a csapat 

Még lehet licitálni
Jótékonysági akció Edina mezével

Óvodai Bukfencparádé
Összesen 550 óvodás ismerkedett a tornaklubbal

Böczögő átigazolt

A BSzC Vásárhelyi Pál 
Szakgimnázium és Kollé-
gium tornatermében közel 
50 gyerek részvételével 
rendezték meg a Tollaslab-
da Diákolimpia Békés me-
gyei döntőjét.

A rangos sporteseményt a 
békéscsabai József Attila La-
kótelepi Tömegsport Egyesü-
let Tollaslabda Szakosztálya 
bonyolította le, amely jelen-
leg Békés megye egyetlen in-
tézményesített keretek között 
működő tollaslabda sportkö-
zössége. Mitykó László, a 
tollaslabda szakosztály ve-
zetője a résztvevők számát 
és a játéktudást tekintve is 
igen színvonalasnak értékel-
te az idei döntőt. 

A gyors ütőforgatásról, 
könnyed, ám mégis hihe-
tetlenül aktív pályamozgás-
ról híres labdajáték hazánk 
egyes területein ma már tö-
megeket vonz és a térségi 
tollaslabdabázisok hiánya 
ellenére Békés megyében 
is egyre népszerűbb. A di-

ákolimpia megyei döntőjére 
főképpen Békéscsabáról, 
Gyuláról és Csanádapácáról 
érkeztek nagy számban 
gyermekek, ami jól mutatja a 
megye jelenlegi tollaslabda-
„bázispontjait”. A fiúk és lá-
nyok most hat korcsoportban, 
egyéni mérkőzéseket játszva 
mérték össze ügyességüket, 
gyorsaságukat, kitartásukat. 

A diákolimpikonok csatája 
nagyszerű küzdelmeket, ese-
tenként igen komoly sporttelje-
sítményeket hozott. Szülők és 
nevelők, játékostársak együtt 
izgultak az „övéikért”. A tét a 

március 10-én Rákóczifalván 
megrendezendő területi dön-
tőre való továbbjutás volt, aho-
vá a korcsoportok 1–4. helye-
zettjei szereztek kvalifikációt.

A fiatalok rendkívül ügyes-
nek, többen kifejezetten te-
hetségesnek mutatkoztak a 
megyei döntőn. Játéktudásuk, 
szabályismereti felkészült-
ségük nagyban köszönhető 
azoknak a sportnevelőknek, 
akik iskolai keretek között tol-
laslabdázási lehetőséget te-
remtettek és sportközösséget 
építettek e köré.

Tószögi györgy

Óvodai Bukfencparádé-
val kezdődött el a HISZEK 
Benned Sport Program 
Békéscsabán. Az ötnapos 
programsorozat keretében 
összesen 550 óvodás pró-
bálhatta ki a Torna Club 
Békéscsaba tornaszereit.

Az öt nap során minden dél-
előtt 110 óvodás ismerkedett 
a bukfencparádé helyszínéül 
szolgáló tornaklubbal. A Kór-
ház utcában közös bemelegí-
téssel kezdték a napokat az 

óvodások. Ezután a kijelölt 
állomásokra vitték a gyere-
keket, ahol különböző felada-
tok, ugró- vagy koordinációs 
gyakorlatok várták őket. Ezek 
közül mindenki kiválaszthatta 
a neki legjobban tetszőt.

A Torna Club Békéscsaba 
elnöke, Fóri Márta elmondta: 
rendkívül fontos, hogy már 
egészen korán elkezdjenek 
sportolni a gyerekek. 

– Kisgyermekkorban kell 
megszerettetni a gyerekek-
kel a mozgást, és meg kell 

adni nekik a sportolás lehe-
tőségét. A mi sportágunk, a 
torna minden sportág alapja, 
ezt érdemes már 5-6 évesen 
elkezdeni – fogalmazott Fóri 
Márta. 

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Sportért 
Felelős Államtitkársága eb-
ben az évben is meghirdet-
te a HISZEK Benned Sport 
Programot, amelyre az ön-
kormányzat több pályázatot 
is benyújtott. 

– A város több mint 10 pro-
jekttel pályázott, ebből négy-
gyel nyert. Ennek köszönhe-
tően ezeket a programokat 
közel 6 millió forint értékben 
rendezheti meg Békéscsa-
ba – emelte ki Filyó Tibor, a 
polgármesteri hivatal sport-
szervezője.

Az ötnapos bukfencpa-
rádén Békéscsaba összes 
óvodája részt vett, a gyere-
kek lelkesen próbálták ki a 
trambulinokat, szivacsgödrö-
ket és a többi tornaszert.

P. á., M. E.

Az MTK Budapest csapa-
tához igazolt a válogatott bé-
késcsabai tornász, Böczögő 
Dorina. A pekingi és a londo-
ni olimpián is részt vett fiatal 
sportoló két évtizedig erősítet-
te a Torna Club Békéscsaba 
csapatát. Dorina a vállsérülése 
után igyekszik felkészülni a ta-
vaszi versenyszezonra. Idén 
már kezdődik az olimpiai kva-
lifikáció, így az a célja, hogy a 
következő világbajnokságon a 
legjobb huszonnégy közé ke-
rüljön, már az MTK színeiben.

A BRSE egyik szurkolója 
indított jótékonyági akciót, 
amelyben egy aláírt Dobi 
Edina-mezre lehet licitálni. 
A kezdeményezés a gyulai 
gyermekosztályért Alapít-
ványt segíti majd.

A csabai együttes egyik 
szurkolója, Kuti István kez-
deményezésére a Linamar-
Békéscsabai Röplabda SE 
és a 2016-ban Bajnokok 

Ligáját nyert olasz Pomi 
Casalmaggiore játékosai is 
aláírtak a CEV Kupa mér-
kőzés előtt egy mezt.

A relikvia elárverezésé-
ből befolyt összeg a Gyulai 
Gyermekosztályért Alapít-
vány munkáját segíti majd.

Az árverés február 12-
én zárul majd, addig még 
a http://b.brse.hu/arveres 
oldalon lehet licitálni az ér-
tékes mezre.

Az NB I-es EUbility 
Group-Békéscsabai Elő-
re NKSE vezetősége 
szurkolói ankétot tartott 
a városi sportcsarnokban 
a közelmúltban.

A szurkolói ankéton a klub 
októberben megválasztott 
elnöke, Paláncz György és a 
novemberben kinevezett ve-
zetőedzője, Horváth Roland, 
valamint Walfisch Mercé-
desz várta az érdeklődőket.

A vezetőség a rendezvé-
nyen felvázolta a jelenlegi 
és jövőbeni célokat. A veze-
tőedző elmondta: most az a 
legfőbb cél, hogy bent ma-
radjon a csapat, ha ez sikerül, 
akkor azt reméli, hogy egyre 
feljebb tudnak majd kerülni a 
ranglétrán. Horváth Roland 
elképzelései között az is sze-
repel, hogy megtartsa azokat 
a játékosokat, akik a csapat 
magját képezik, továbbá el-
mondta, hogy fiatal, magyar 
játékosokkal bővítené a kere-
tet. Hangsúlyozta azonban, a 
mai világban elkerülhetetlen, 

hogy külföldi játékosok ne le-
gyenek a csapatba. Az edző 
elmondta azt is, hogy már 
egy ideje keresnek egy jó 
balátlövőt, ám egyelőre még 
nem sikerült megtalálniuk.

Paláncz György beszélt 
arról, hogy igyekeznek az 
utánpótlás-nevelést is erősí-
teni. Már elkezdték az álta-

lános iskolák körbejárását, 
hogy népszerűsítsék a fiata-
lok között a kézilabdát.

A vezetőség kitért arra 
is, hogy nagyon sokat je-
lent a szurkolók támogatá-
sa a lányoknak. Talán ez is 
közrejátszott abban, hogy a 
Magyar Kupában a legjobb 
hat közé jutásért a lila-fehé-

rek 31–28-ra tudtak nyerni a 
dunaújvárosi csapat ellen. 
Legközelebb a Magyar Ku-
pában február 8-án, a Siófok 
ellen lép pályára az EUbility 
Group-Békéscsabai Előre 
NKSE. Arra kérik a szurko-
lókat, hogy továbbra is se-
gítsenek a csapatnak.

Szendi Rita

A fiúk és lányok hat korcsoportban játszottak

Arra kérik a szurkolókat, hogy továbbra is segítsék biztatásukkal a csapatot

Február 12-éig lehet licitálni Dobi Edina mezére

Közös bemelegítés a Kórház utcában, a Torna Club Békéscsaba székhelyén
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BESZÁLLSZ?

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával 
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós 
ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel 
Pontokban.

Invitel Pont: Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 
Tel.: (06 66) 444 959

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, 
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági 
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfi zetőink 
vesznek részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

CSALÁDI TV, NET ÉS 
TELEFON

HAVI

4 590
FORINTÉRT

FIZESS ELŐ ÉS NYERJ CSEPEL TORPEDO 
KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

Békéscsaba anno
A Reisz-Porjesz bútorgyár indulása

A magyar vidéki ipartele-
pesek közt 1898-ban kevés 
olyan, a csabaihoz hason-
ló üzem működött, mint a 
Reisz-Porjesz bútorgyár. 
Műhelyének emeletes épü-
lete a Vasút–Jókai utca 
sarkán magasodott a kör-
nyék házai fölé. Az új ipar-
telepen száz asztalosmes-
ter szorgoskodott a szép, 
új bútorok készítésén.

A Reisz-Porjesz-féle bútor-
gyár a legfeltűnőbb szoba-
bútor-féleségeket készítette: 
divatos angol, reneszánsz 
és barokk stílusú, mívesen 
kidolgozott bútorokat. A cég, 
amikor még kis műhelyként 
dolgozott, akkor is az asz-
talosszakma jó hírét keltette 
gyártmányaival. Az induló 
új bútorgyárban már fejlett 
gépesítéssel készítette ter-
mékeit. Ezeket a Vasút utca 
sarkán lévő raktár- és bemu-
tatótermében kínálta a vá-
sárlóknak. Az épület az arra 
járóknak feltűnt nagy portálja-
ival, melyek mögött ízlésesen 
elhelyezett bútorféleségek 
sokasága volt látható. Belép-
ve közelről is megtekinthet-
ték az érdeklődők az ízléses 
szekrényeket, kredenceket, 
ez utóbbiak abban az időben 
rendkívül előrehaladott ipari 
termékek voltak. A bemuta-
tóterem hátsó részén volt az 
iroda, onnan lehetett bejutni a 

képfaragó részlegbe. Serény 
munka folyt – esztergályo-
sok közreműködésével – ott 
is, ahol a bútorok díszbetétei 
készültek. 

Az emeletes épület föld-
szintjén volt az asztalosmű-
hely, melyet Reisz Hermann 
vezetett nagy szakértelem-
mel. Szaladt a fán a gyalu, 
dolgozott a véső, vagy öt-
ven ember kezén ment át az 
anyag, míg elkészült a szem-
nek tetszős bútor.

Az emeleten a kárpitosok 
serénykedtek, ott készültek 
a puha díványok, fotelok, 
székek, melyek igen kere-
sett cikkeknek számítottak 
akkoriban. Az üzemben 
száz szakembert alkalmaz-
tak 1898-ban. Az adatok 
szerint egy évvel korábban 
100 ebédlőt, 130 hálószoba-

bútort készített és szállított 
a gyár, de 400 asztalt, 800 
éjjeliszekrényt, 500 díványt, 
600 szekrényt, 400 íróasz-
talt, 20 fegyvertartót és 2000 
különféle bútorterméket is 
gyártottak. Számos kiállítási 
oklevél tanúsította asztalos-
ipari termékeik sikereit.

A több mint félszázados 
Reisz-Porjesz bútorgyár tör-
ténete az államosítással ért 
véget. Az emeletes épület-
ben ezután szorgalmas női 
kezek szép csabai szőnye-
geket készítettek, az egyko-
ri bemutatóterem és raktár 
pedig a vendéglátóipart szol-
gálta évtizedeken át, míg-
nem a városrendezési tervek 
eredményeként létrejött épü-
letek miatt ezek létezése is 
feledésbe merült. 

gécs Béla

A bemutatóterem a látványos csabai bútorgyár termékeivel

Békéscsabán 25 éves a szí-
nészképzés; és az itt vég-
zett csaknem kétszáz fiatal 
többsége „itthon”, ország-
szerte és határainkon túli 
társulatoknál is megállja 
helyét a szakmában. Az is-
kolai forma sokat változott, 
és a színész mellett megje-
lent több más szakirány az 
elmúlt negyedszázad alatt. 
Seregi zoltánnal, a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
igazgatójával, a Színitan-
ház szakmai vezetőjével a 
képzésről és a jubileumról 
beszélgettünk. 

– A Színitanház egy iskolai 
rendszeren belül működő, 
államilag támogatott kép-
zés, amely OKJ-s képesí-
tést ad.  Egyik óriási előnye 
a Jókai színház és az isko-
la nagyon szoros együtt-
működése, aminek köszön-
hetően a diákok a szakmai 
gyakorlatukat a saját elő-
adásainkban szerezhetik 
meg. A másik fontos ténye-
ző, hogy itt – sok magán-
fenntartású intézménnyel 
ellentétben – nincs tandíj-
fizetési kötelezettség. Je-
lenleg a Magyar Cirkusz 
és Varieté Nonprofit Kft. 
a fenntartója a Baross ar-
tistaképzőnek, amelynek 
tagintézménye vagyunk a 
2016/2017-es tanévtől.

– A színházi háttérszak-
mák megjelenése az okta-

tási kínálatban hiánypótló 
kezdeményezés volt.  

– Igen, és most to-
vább bővül a kínálat. A 
2018/2019-es tanévtől a 
Színitanház indít artista- 
és színházi táncos képzést 
közép- és általános iskolá-
soknak. Fontos megemlíte-
ni azt is, hogy a közismere-
ti tárgyakat diákjainknak a 
Bartók Béla Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény-
ben, a szakmai tárgyakat a 
Színitanházban oktatjuk. 

– Az együttműködés 
során a Békéscsabai Jó-
kai Színház sokat tett a 
Színitanházért, de vajon mit 
kap „cserébe” az iskolától?

–  Évadtervezéskor bekal-
kuláljuk az iskolát, ügyelünk 
arra, hogy jól gazdálkod-
junk a diákokkal. Egyszer-
re kell szem előtt tartani, 
hogy a szakmai, művészi 
fejlődésüket szolgáljuk, és 

ne engedjünk az előadások 
színvonalából. Nagy előny, 
hogy főleg saját embereink, 
színészeink, rendezőink ta-
nítják a fiatalokat. A háttér-
szakmákban sokan itt ma-
radnak, de ellátjuk az egész 
országot is.

 –  Mivel készül a szín-
ház és iskolája az évfordu-
ló megünneplésére? 

 – Úgy tervezzük, hogy 
meghívjuk az összes itt vég-
zett diákot, akik majd színes 
gálaműsort adnak. Szép 
kiadvánnyal készülünk, 
amelyben az egykori hall-
gatók, tanárok és igazgatók 
visszaemlékezésein keresz-
tül mutatjuk be az iskola éle-
tét, működését, fejlődését. 
Interjúkkal, vallomásokkal 
és fotókkal idézzük fel a két 
és fél évtizedet, az egyes 
évfolyamokat, vizsgaelő-
adásokat és szerepeket. 
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Boldog szülinapot, színitanház!
Seregi Zoltán: 25 éves a színészképzés Békéscsabán


