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A súlylökő Márton Anita, 
a Kopp Békéscsabai Atlé-
tikai Club sportolója a vi-
lág idei legjobbjával, 19,62 
méteres országos csúcs-
csal aranyérmet szerzett 
Birminghamben a fedett 
pályás atlétikai világbaj-
nokságon. Márton Anita 
ezzel még inkább beírta 
magát a magyar sporttör-
ténelembe, hiszen ő lett a 
magyar atlétika első világ-
bajnoka!

A 29 éves klasszis évek óta 
a nemzetközi elit tagja, fedett 
pályán a legutóbbi két Eu-

rópa-bajnokságot megnyer-
te, míg a 2016-os portlandi 
világbajnokságon második 
volt. Az amerikai versenyen 
két éve országos csúcsot 
lökött, s most egyértelműen 
azzal a céllal lépett dobókör-
be, hogy javít az akkori 19,33 
méteres eredményén. Ennél 
Birminghamben kétszer is 
lökött jobbat, és már a 19,48 
méteres eredménnyel is vi-
lágbajnok lett volna, de utolsó 
lökésével még ezt is túlszár-
nyalta: 19,62-vel lett világbaj-
nok, megelőzve a jamaicai 
Danniel Thomas-Doddot és a 
kínai Kung Li-csiaot.

Márton Anita a verseny 
után elmondta, az országos 
csúcs megdöntése mellett 
az volt a célja, hogy kihozza 
magából a lehető legtöbbet. 
Amikor ez a harmadik dobá-
sánál sikerült (19,48 méter), 
akkor megnyugodott, az 
utolsó dobást (19,62 méter) 
már csak ráadásnak tekin-
tette. Hozzátette: tudta, hogy 
nagyon jók a versenytársai, 
a kínai és a jamaicai sporto-
lóban benne volt a húszmé-
teres lökés lehetősége is. 
Nagyon boldog, hogy végül 
most ő végzett az élen, és 
ezt a világbajnokságot is egy 

lépcsőfoknak tekinti a tokiói 
olimpia felé. Edzője, Eperje-
si László rendkívül büszke 
Anitára, de máris a követ-
kező verseny felé tekint: a 
világbajnokság után ugyanis 
újabb megmérettetés vár a 
csabai sportolóra a portugá-
liai dobó Európa Kupán.

A riói olimpián harmadik, 
a tavalyi, londoni szabadté-
ri vb-n második helyezett, 
kétszeres fedett Eb-győztes 
Márton Anita a magyar at-
létika ötödik érmét, de első 
aranyérmét nyerte fedett vb-n, 
előzőleg egy ezüst és három 
bronz volt a mérleg. 

A kanadai hátterű Linamar 
Hungary Zrt. 8,64 milliárd 
forintos beruházásával 
három vidéki helyszínen 
kétszáz új munkahelyet te-
remt, 71-et Békéscsabán, 
119-et Orosházán és 10-et 
Gyöngyösön – jelentette be 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter Buda-
pesten. A kormány ehhez 
1,55 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást 
biztosít a részben autóipari, 
részben általános gépipari 
vállalat számára. 

A világ tizenkilenc országában 
59 gyárat és hat kutatási köz-
pontot üzemeltető Linamar be-
ruházásának elnyeréséért több 
ország versenyzett. Szijjártó 
Péter szerint a Linamar válasz-

tásában az is közrejátszott, 
hogy mára Magyarországon 
sikerült a kontinens egyik leg-
kedvezőbb befektetési környe-
zetét megteremteni. 

Mint azt Havasi Csabától, 
a Linamar Hungary Zrt. ve-
zérigazgatójától megtudtuk, 
emelőgépgyártásra és autó-
ipari kapacitásnövelésre adtak 
be pályázatot, amit megnyer-
tek. Ahogy a korábbiakban, 
most is a legmodernebb tech-
nológiákat igyekeznek megho-
nosítani, az új termékekkel pe-
dig új vevőkört céloznak meg. 
Mindemellett a cég odafi gyel 
a szakképzett munkaerő után-
pótlására is. 

– Nagy hangsúlyt fektetünk 
a munkaerő képzésére. Elsők 
voltunk a duális oktatásban 
való részvételben, emellett 

ösztöndíjakat adunk fi atalok-
nak felsőfokú végzettségük 
megszerzéséhez. Előre gon-
dolkodva igyekszünk megol-
dani a munkaerő-problémákat 
– mondta el Havasi Csaba. 

A vezérigazgató kiemelte, 
hogy a beruházás két éven 
belül megvalósul, a fejlesz-
tés több mint 41 milliárd forint 
többletbevételt hozhat a cég-
nek a következő öt évben. A 
kanadai központú cég 2010 és 
2017 között 34 milliárd forintot 
meghaladó értékű beruházást 
valósított meg az országban. A 
Linamar fontos célja a mező-
gazdasági és ipari gépgyártás 
fejlesztése, illetve új technoló-
giák alkalmazásával az autó-
ipar terén a versenyképessé-
gük növelése.  

H. Sz., M. E.

A Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület elnyerte 
a MEVZA Cup Final Four, 
azaz a Közép-európai Kupa 
négyes döntőjének rende-
zési jogát. A négyes döntő 
március 10–11-én lesz a vá-
rosi sportcsarnokban. Mint 
azt Baran Ádám, a BRSE 
elnöke elmondta, mindez 
hatalmas sportdiplomáciai 
siker, hiszen Csehország, 
Szlovénia és Horvátország 
legjobb csapatai ellen véd-
heti meg címét a BRSE. 

– Kikkel kellett megküzdeni a 
rendezésért?

– A négyes döntő megren-
dezése jelentős sportdiplomá-
ciai siker, nemcsak a klubnak 
és Békéscsabának, hanem az 
országnak és a magyar röplab-
dázásnak is. A legtöbb esetben 
európai fővárosok versenge-
nek a rendezés jogáért. Tavaly 
például Zágráb lobbiereje dön-
tött. Információink szerint a 
női négyes döntő tekintetében 
idén Maribor volt az egyik leg-
főbb vetélytársunk, a szlovén 

városban már több alkalommal 
volt hasonló nagy volumenű 
nemzetközi esemény. 

– Mekkora munkát igényelt 
a rendezvény előkészítése?

– Már tavaly is jelentős ener-
giákat mozgósítottunk, hogy 
Békéscsaba legyen a négyes 
döntő házigazdája. Azt a visz-
szajelzést kaptuk a nemzetkö-
zi sportdiplomáciából, hogy a 
legjobb projektet mi adtuk be, 
végül tavaly nem kaptuk meg 
a rendezés jogát. Most még 
több munkát fektettünk bele, 
és még ütőképesebb pályá-
zatot alkottunk. Végig hittünk 
benne, hogy most siker koro-
názza az erőfeszítéseinket, s 
ezért rengeteget tettünk. Én 
több alkalommal tárgyaltam 
Ausztriában, Szlovéniában 
és Horvátországban. A nem-
zetközi kupamérkőzéseinkre 
érkező funkcionáriusoknak is 
prezentáltuk az elképzelésein-
ket. Örömmel fogadtuk a dön-
tést, hiszen ezt a szezon előtt 
célként fogalmaztuk meg. 

Fejleszt a linamar, Békéscsabán újabb 71 munkahelyet hoznak létre
A 8,64 milliárd forintos beruházáshoz 1,55 milliárd forint támogatást biztosított a kormány

MeVza négyes döntő
Baran Ádám: Élni kell a lehetőséggel

Márton anita világbajnok
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolója sporttörténelmet írt 
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Ezúttal emelőgépgyártásra és autóipari kapacitásnövelésre pályáztak

Március 10–11-én lesz a négyes döntő a sportcsarnokban

Anita 19.62 méteres országos csúccsal aranyérmet szerzett a Birminghamben, a fedett pályás atlétikai világbajnokságon

Folytatás a 15. oldalon →
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2 Csabai Mérlegközgyűlés

Békéscsaba képviselő-testülete február 22-én tartotta 
legutóbbi soros ülését. A közgyűlés után Szarvas Péter 
polgármester, valamint a pártok képviselői értékelték a 
legfontosabb döntéseket.

A közgyűlés 10 igen szavazattal elfogadta a város 2018. évi költ-
ségvetését. Ez azt jelenti, hogy biztosított a város és intézményeinek 
a működése ebben az évben is – hangsúlyozta dr. Ferenczi Attila a 
többségi frakció tájékoztatóján. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője hoz-
zátette: a komoly fejlesztések mellett nem lehet szó nélkül hagyni, 
hogy a tavalyi év számai óvatosságra intik a közgyűlést.  

– Annak ellenére, hogy nagyon feszített a költségvetés, így a 
vágyak és a lehetőségek nem találkoznak, mégis 1,3 milliárd forin-
tot fordít az önkormányzat az önként vállalt feladatokra. Ebben 102 
olyan terület van, amiről úgy gondoljuk, hogy a várost várossá teszi, 
ezért szükség van rájuk, ilyenek például a különböző szociális támo-
gatások, a fürdő üzemeltetése, a tömegközlekedés és a sportinfrast-
ruktúra fejlesztése is. Ki kell emelni, hogy továbbra sem tervezzük a 
lakossági terhek növelését sem kommunális adó, sem építményadó 
vagy egyéb adó formájában – emelte ki dr. Ferenczi Attila.

A frakcióvezető kiemelte: a 38 milliárdos költségvetésből 12 
milliárd forint működési és 25 milliárd forint fejlesztési összeg áll a 
város rendelkezésére, így az is elmondható, hogy 2018-ban több 
mint 20 nagy fejlesztés valósul meg Békéscsabán.

– Szeretnénk olyan életteret, életfeltételeket biztosítani a Békés-
csabán élőknek, mint amilyen más város lakosságának van, mert ez 
jár a vidéken élőknek is – fogalmazott Hanó Miklós. Az alpolgármes-
ter hozzátette: azért fontos, hogy időben kezdődtek el a fejlesztések, 
mert így a legtöbb esetben nem kell a városnak kigazdálkodnia a 
20-30 százalékkal dráguló kivitelezési költségeket.

Hanó Miklós megjegyezte, Vantara Gyula országgyűlési képvi-
selő tájékoztatta a grémiumot arról, hogy bár a város lehetőségei 
szűkülnek, az állam a több feladatot átvállalt. 

A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lős ki adó: Bé kés-
csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő: 
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
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Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila

Szarvas Péter: Tartható lesz a költségvetés

Fidesz: A stabilitás és az óvatosság 
költségvetése az idei

MSZP: A „kínlódás” költségvetése a 2018-as

LMP: Kényszerpályán a város költségvetése 

 Közgyűlést értékelt a Jobbik 

Emellett kiemelték: Hanó Miklós és Herczeg Tamás jelenleg 
is tárgyal az érintett minisztériumokkal, hogy többlettámogatások 
érkezzenek Békéscsabára, amelyeket elsősorban a járdaprogram 
újraindításához szeretnének felhasználni, mert az a céljuk, hogy a 
békéscsabaiak közvetlen lakókörnyezete is fejlődjön.

Az előző évek „fejlesztés” 
jelzőkkel illetett költségvetése 
helyett idén a realitás és óvatos-
ság jellemzésekkel találkoztunk 
– fogalmazott Miklós Attila, az 
MSZP képviselője a közgyűlés 
után. A politikus hozzátette: ez 
a megközelítés a fő számokat 
tekintve helyes, de a költségve-
tés ennek ellenére is tartalmaz 
komoly kockázati elemeket.

Mint mondta, az idei bü-
dzsét nagymértékben megha-
tározza az előző év, hiszen nagyságrendileg 400 millió forintnyi 
kiadás húzódott át erre az évre, ezért szerinte inkább a kínlódás 
költségvetése a 2018-as.

– A költségvetés 38 milliárd forintos főösszegéből 27 milliárd kül-
ső, európai uniós vagy kormányzati forrás, így a működésre 11-12 
milliárd forint marad. Ez csökkenés a tavalyihoz képest – fogalma-
zott Miklós Attila, aki hozzátette, ha egy intézmény vagy egy civil 
szervezet az előző évhez képest kevesebb összegből kénytelen 
gazdálkodni, az megszorításnak számít. Hangsúlyozta továbbá: 
helyes, hogy fejleszt a város, ugyanakkor a megvalósuló beruhá-
zások fenntartásáról még nem esik szó a költségvetésben. 

A 2018-as feszes költségvetés vesztese a városi intézmény-
rendszer – erről már Fülöp Csaba beszélt. A képviselő hangsú-
lyozta: ugyan nominálértéken ugyanannyi támogatást kapnak az 
intézmények, mint az elmúlt időszakban, de saját maguknak kell 
fedezniük a központi béremelést. Megjegyezte azt is, hogy több-
letfeladatokat kell vállalniuk annak érdekében, hogy a költségve-
tés teljesíthető legyen. Mint mondta, kevesebb jut az önként vállalt 
feladatokra, ezen a téren 200 millió forintos csökkenés tapasz-
talható a 2017-es összeghez képest. Ez a sport, a kultúra, a civil 
szervezetek és nemzetiségek támogatását érinti.

Pozitívumként értékelték, hogy a sportinfrastrukturális fejleszté-
sek nem állnak le, illetve azt is, hogy az általuk javasolt vállalkozás-
fejlesztési támogatások, a karrierkövetés és a Vállalkozói Informá-
ciós Rendszer is megkapja a működéséhez szükséges forrásokat.

Békéscsaba költségveté-
sét alaposan átgondoltnak 
és tarthatónak tartja Szarvas 
Péter. A város polgármestere 
erről a februári közgyűlést ér-
tékelve beszélt.

Szarvas Péter szerint az 
idei költségvetés nemcsak 
a vonatkozó jogszabályok-
nak, hanem a csabaiak el-
várásainak is megfelel. Mint 
mondta: 38 milliárd forintos 
költségvetése még nem volt 
a városnak, ebből a nagy vo-
lumenű, 27 milliárd forintos uniós és kormányzati forrásból 
megvalósuló fejlesztéseket is kiemelkedőnek nevezte.

A polgármester leszögezte: az önkormányzati intézmények 
összesen 6,7 milliárd forinttal gazdálkodnak idén, működésük 
támogatásához a város 2,3 milliárd forintot ad. Jelezte azt is, 
hogy a 430 millió forint többletköltséget okozó kötelező bér-
rendezésre mindenhol rendelkezésre áll a szükséges forrás. 

A városvezető arról is beszélt, hogy az önkormányzat 1,3 
milliárd forintot költ az önként vállalt feladatokra, köztük szoci-
ális kiadásokra, a sporttámogatásra, pszichológiai ellátásra, 
kulturális kiadásokra és a civil szervezetek támogatására. 

Szarvas Péter azt is megjegyezte, hogy 338 millió forintos 
hitelt vesz fel az önkormányzat, ugyanakkor arra emlékezte-
tett, hogy hamarosan betelik a békéscsabai hulladéklerakó 
depó, amelynek bővítésére a városnak valószínűleg további 
hitelt kell majd felvennie. 

Ugyanakkor hangsúlyozta: nem ért egyet azzal, hogy köz-
park legyen az Arany János kollégiumnál kitermelt erdő he-
lyén, majd arról tájékoztatott, hogy tájépítészt bíznak meg a 
területen kialakítandó elképzelések felvázolásával.

Borbola István fejlesztési tanácsadó a Kétegyházi és 
a Csanádapácai úti iparterületek fejlesztéséről szólt: mint 
mondta, ezekkel a beruházásokkal azt szeretnék elérni, 
hogy Békéscsabán telepedjenek le beruházók, ezeken a 
helyszíneken felhúzva csarnokaikat, termelőüzemeiket, 
munkahelyeket létrehozva. A két területet a Nemzeti Befek-
tetési Ügynökség is felvette ajánlólistájára.

Kényszerpályán van a vá-
ros 2018. évi költségvetése 
– mondta el közgyűlés utáni 
tájékoztatóján Takács Péter. Az 
LMP önkormányzati képviselője 
a 2018. évi költségvetés mellett 
a migrációs iroda nyitásáról is 
beszélt.

Nem teljesültek azok az ösz-
szegek a múlt évben, amelyek 
elősegítették volna az idei évi 
költségvetés helyzetét – a kép-
viselő szerint ez az oka annak, 
hogy kényszerpályára került a 
város idei költségvetése.

– Kényszerpályán van a költségvetés azért, mert a központ 
kormányzati intézkedések következtében bekövetkezett béreme-
lésekre a bérkompenzációt nem kaptuk meg teljes mértékben, sőt 
még 50 százalékos mértékben sem. Továbbá a 2017-es évben a 
vagyoni bevételek és az iparűzésiadó-bevételek sem teljesültek 
olyan mértékben, ahogy arra számítottunk – fogalmazott a Lehet 
Más a Politika önkormányzati képviselője. 

Takács Péter elmondta: lett néhány terület, ahol lecsökkentették 
a költségeket, ám ez nem oldja meg a város pénzügyi helyzetét. A 
képviselő egy másik témát is kiemelt a sajtótájékoztatóján.

– Tettem egy módosító javaslatot, aminek a lényege az volt, hogy 
ne csak azon irodák tevékenységét korlátozzák – ha kell, törvényi 
eszközökkel –, amelyek migrációszervezéssel foglalkoznak – fejtette 
ki az LMP-s képviselő, hozzátéve, hogy szerinte azok tevékenységét 
is korlátozni kellene, akik letelepedési kötvényeket árulnak.

Takács Péter pozitívumként emelte ki, hogy egyre kevesebb a 
közcélú foglalkoztatottak száma, nő azok aránya, akik a munkaerő-
piacon találnak állást. Ám arról is beszélt, hogy az önkormányzat-
nak ez a kieső munka a későbbiekben gondot jelenthet majd.

Kocziha Tünde, a Jobbik 
önkormányzati képviselője is 
értékelte a februári közgyűlést. 
A képviselő egyetlen témáról, 
a 2018. évi költségvetésről be-
szélt, azon belül is a Békéscsa-
bai Médiacentrumról.

Kocziha Tünde a februári 
közgyűlésen szóvá tette, hogy 
16 millió forintot ad a város a 
Békéscsabai Médiacentrum 
üzemeltetésére. A képviselő 
ezt az összeget szerette volna 
átcsoportosítani például járda-
felújításra, mivel véleménye szerint a cég jelenleg már rendelkezik 
elegendő bevétellel ahhoz, hogy a saját lábán is megálljon.

Kocziha Tünde azzal érvelt, hogy szerinte az uniós és egyéb 
projektek kötelező nyilvánosságának biztosítása miatt komoly be-
vételekre számíthat a Békéscsabai Médiacentrum. A képviselő a 
Csabai Mérleggel kapcsolatban megjegyezte, hogy véleménye 
szerint az újság nem ad széles körű tájékoztatást a helyi lakosok-
nak. Úgy vélte, nem egyforma arányban szerepelnek benne az el-
lenzéki képviselők és a kormánypárti képviselők, valamint szerinte 
„az ellenzéki nyilatkozatok cenzúrázva vannak”.

A képviselő kiemelte, hogy szerinte a Békéscsabai Médiacent-
rum működése a vállalkozói médiapiacra torzító hatással van, és 

Miklós Attila, Fülöp Csaba

Takács Péter

kifogásolta, hogy „a médiacentrum ügyvezetője a Fidesz-frakció 
elnökségi tagja.” Azt is hozzátette, hogy Békéscsabán már hosz-
szú évek óta működik a Csaba Televízió, amely megítélése szerint 
eddig is korrekten tájékoztatta a lakosságot, így nem látja szüksé-
gességét még egy tévének.

Kocziha Tünde feltett egy kérdést is a közgyűlésen, amely-
re véleménye szerint nem kapott választ. Mint mondta: a város 
több millió forintot adott eszközfejlesztésre a médiacentrumnak, 
azonban tudomása szerint a cég a múzeum és a színház esz-
közeit használja. A képviselő hozzátette: nyílt levéllel fordul a 
cég ügyvezetőjéhez, hiszen szeretne választ kapni a felmerülő 
kérdésekre.

Kocziha Tünde

DK: Nincs jó helyzetben az idei költségvetés sem 

Feszített költségvetés elé 
néz Békéscsaba önkormány-
zata 2018-ban – fogalmazott a 
Demokratikus Koalíció önkor-
mányzati képviselője a köz-
gyűlés utáni sajtótájékoztató-
ján. Kaposi László két fontos 
témát érintett, amiről vélemé-
nye szerint beszélni kell. Ez a 
kettő az idei évi költségvetés 
elfogadása és a Soros irodá-
hoz való csatlakozás volt.

A Demokratikus Koalíció 
képviselője szerint, ahogy 2017-ben, úgy 2018-ban is feszí-
tett költségvetés jellemzi majd Békéscsaba városát.

– Hasonló problémákkal küzdünk, mint tavaly is. Nem lett 
megoldva itt semmi, csak tovább lett tolva. Most óvatosabbak 
voltak a béremelésekkel kapcsolatos összegeknél, mert az 
idei költségvetésbe nem tervezték bele az állami kompenzá-
ciót, ami nagyon helyes, mert tavaly sem érkezett kompenzá-
ció – fogalmazott Kaposi László.

A képviselő hozzátette: az adóbevételek terén ugyanazok a 
számok szerepelnek a költségvetésben, mint az előző évben. 
Véleménye szerint ez túl optimista hozzáállás, mert az adóbe-
vételek a tavalyi évben sem úgy alakultak, ahogy azt tervezték.

Felháborítónak tartja a képviselő azt a vitát, ami a beván-
dorlást szervező irodák nyitásával kapcsolatban felmerült.

– Úgy látom, összehívták az országos polgármesterek 
szövetségét, és megegyeztek, hogy ezt az előterjesztést, 
ami egyértelműen a nem létező Soros-tervre irányul, minden 
önkormányzatnak el kell fogadnia – fejtette ki a véleményét 
az önkormányzati képviselő.

Kaposi László azt is elmondta, hogy módosító javaslattal 
élt a határozattal kapcsolatban, ám ezt nem szavazták meg 
a képviselőtársai.

Varga Diána, Zámbori Eszter, Szendi Rita, Papp Ádám

Kaposi László
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Megvan a kivitelezője a 6,2 
kilométer új csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépí-
tését célzó beruházásnak 
a Kastélyszőlőkben és a 
Bethlen utcában. A beru-
házás 312 millió forintot 
vesz igénybe.

Tavaly áprilisban nyújtotta be 
pályázatát Békéscsaba ön-
kormányzata, majd még az 
évben nyert forrást a Terület- 
és Településfejlesztési Ope-
ratív Programban a belterü-
leten lehullott csapadékvizek 
és felszín alól előtörő vizek 
rendezett és kártétel nélküli 
elvezetésére, a belterületen 
áthúzódó vízfolyások és bel-
vízcsatornák, belvízelvezető 
rendszerek rendezésére.

A projektben csapadék-
víz-elvezető árkok épülnek, 

de a már meglévő hálózatot 
is rendbe kell majd hozni. Így 
átalakul a csapadékcsatorna, 
a Bethlen utcában, a Szöcs-
ke, a Bogár, a Rózsakert, a 
Buzogány és a Tücsök utcá-
ban nyílt csapadékcsatorna 
épül, az Almás és a Dobos 
István utcában, a Kisfényesi 
úton a már meglévő csatorna 
rekonstrukcióját végzik el a 
szakemberek.

A közgyűlés a kivitelezé-
si feladatok nyerteseként a 
BÓLEM Építőipari Kft.-t hozta 
ki. Az előírt kötelező jótálláson 
túl vállalt jótállás időtartama 3 
év és 3 hónap lesz.

Az ülésen a városvezetés 
egyúttal köszönetet mondott 
azoknak az ingatlantulajdo-
nosoknak, akik közreműköd-
tek az érintett telekrészek le-
adásában a kivitelezéshez.

Három békéscsabai óvodá-
ban sportpályát fejleszthet-
nek egy elnyert támogatás 
segítségével. „Nagy lépés 
kis cipőben” – ez a Nem-
zeti Ovi-Sport program jel-
mondata, amely az ország 
számos pontján segíti az 
óvodák sportolási lehetősé-
geinek bővítését. A program 
fő célja az, hogy a gyerekek 
minél korábban megismer-
kedjenek a sportokkal.

Az önkormányzat pályázott, 
majd nyert is a program se-
gítségével, így három óvo-
dában valósulhatnak meg a 
fejlesztési elképzelések. Az 
összes helyszínen hatszor 

tizenkét méteres pálya épül, 
beszerezhetők a sportolás-
hoz szükséges eszközök, 
elindítható az óvodapedagó-
gusok képzése, illetve külön-
böző rendezvények is szer-
vezhetők. A beruházáshoz 
az önrész összege bruttó 3,8 
millió forint óvodánként, a 
három intézmény saját forrá-
sa összesen 11,5 millió forint, 
amely a teljes bekerülési ösz-
szeg harminc százaléka.

A három helyszín közt van 
a Lencsési Óvoda székhely-
intézménye, a „Manóvár óvo-
da", a Hajnal-Lenkey-Jázmin 
Utcai ÁMK Hajnal utcai telep-
hely óvodája és a Békéscsa-
bai Tündérkert Óvoda.

Dr. Péter Józsefné, a 
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori 
Óvoda jelenlegi vezetője 
idén május 1-jén nyugdíjba 
vonul, ezért az önkormány-
zat a poszt betöltésére pá-
lyázatot írt ki. A felhívás-
ra egy jelölt nyújtotta be 
jelentkezését. Pribelszki 
Péter Ivánné az ülésen 
kérdésre elmondta, hogy 
közel 27 éve dolgozik az 
intézményben, ugyanakkor 
hozzátette, hogy kollégá-
ival együtt továbbra is in-
novatív óvodát szeretnének 
működtetni. 

Pályázatát a közgyűlés 
mellett az önkormányzati 
szakbizottság, az óvodai 
szakmai szervezet és a te-
lepülésrészi önkormányzat 
is támogatta.

A nyár elejére meghatá-
rozott dátummal szemben 
előreláthatólag július 31-
éig fejezi be a Kórház utcai 
stadionban zajló rekonst-
rukciós munkákat a kivite-
lező Pharos 95 Sportpá-
lyaépítő Kft., menet közben 
ugyanis több problémába 
ütköztek. Az indoklás sze-
rint olyan műszaki akadá-
lyok merültek fel, amelyek 
miatt módosítani kellett az 
építési engedélyt, ennek 
engedélyeztetése pedig 
elhúzódott, még jelenleg 
is tart. A Békéscsaba 1912 
Előre labdarúgócsapata a 
módosítások ellenére is a 
felújítás alatt álló Kórház 
utcai stadionban fogadja 
ellenfeleit.

Indulhat az iparterületek 
vil lamosenergia-ellátásá-
nak fejlesztése. Az önkor-
mányzat tavaly összesen 
818 millió forintot nyert a 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
keretéből iparterületek fej-
lesztésére. 

A forrásból a Kétegy-
házi, illetve a Csanádapá-
cai út mellett jön majd létre 
két beruházás. Utóbbi ese-
tében 25 építési telek kiala-
kítására lesz lehetőség, az 
energiaellátó-hálózat kiépí-
tése 120 millió forintba kerül 
majd. A várhatóan kisebb 
és alacsonyabb kapacitás-
sal működő Kétegyházi úti 
ipari területen induló be-
ruházás 40 millió forintos 
költséggel jár majd. 

A hálózatokat a Nemzeti 
Közművek Hálózat Áramhá-
lózati Kft. fejleszti. A két te-
rületet a közgyűlési döntés 
óta a Nemzeti Befektetési 
Ügynökség felvette arra a 
listára, amelyen beruházók 
számára ajánlanak befek-
tetési helyszíneket.

A Megyei Jogú Városok 
Szövetsége az év elején kon-
ferenciát szervezett Budapes-
ten azért, hogy a hazai telepü-
lések vezetői közösen lépjenek 
fel a „városokat veszélyeztető 
betelepítési kvóta és a Soros-
szervezetek” ellen.

A szövetség felhívást tett 
közzé, mely szerint Brüsszel-
ben készül a döntés a mig-
ránsok kötelező szétosztá-
sára, a helyi közösségekben 
pedig feltűntek a bevándor-
lást előkészítő és elfogadtató 

szervezetek. A polgármester 
által előterjesztett dokumen-
tum arra kérte fel a csabai 
grémiumot, hogy utasítsa el 
„bevándorlásszervező” iroda 
nyitását a városban.

A felhívás széles skálán 
mozgó vitát gerjesztett az ülé-
sen. Volt olyan képviselő, aki 
kiállt mellette, volt, aki egyene-
sen a „Soros-tervet” követelte 
írásban, a következő ülésre. 
Több módosító javaslat is ér-
kezett, ám a többség csak az 
eredeti javaslatot fogadta el.

Maratoni hosszúságú vi-
tát és számos módosítást 
követően megszületett Bé-
késcsaba 2018-as büdzsé-
je. A kiadások nagy része 
fejlesztésre megy majd, de 
van olyan terület, amely ke-
vesebb forráshoz jut idén.

A költségvetés előkészítésé-
nek legfőbb szempontja az 
önkormányzat folyamatos 
működtetésének biztosítása, 
a foglalkoztatottak bérhely-
zetének kezelése és a külön-
böző fejlesztések végrehajtá-
sa volt. A büdzsé főösszege 
38 milliárd forint, ebből 27 
milliárd forintot beruházási 
és felújítási feladatokra for-
dítanak.

A bevételeknél az egyik 
leghangsúlyosabb tétel a 

helyi adókból származik: eb-
ből a szakemberek idén 4,1 
milliárd forintra számítanak. 
Növekszik a központi támo-
gatások volumene 2018-ban, 
ennek nagysága a 3 milliárd 
forintot közelíti.

Az önkormányzat tovább-
ra is elvárja intézményeitől, 
hogy saját bevételeikre tá-
maszkodjanak, ezért ebben 
az évben összesen 332 mil-
lió forinttal kevesebb támo-
gatást kapnak a várostól – ez 
részben a Békéscsabai In-
tézményellátó Centrum meg-
szűnésének tudható be. 

Meghatározó bevételi for-
rásként kezeli a rendelet a 
városüzemeltetési és vagyon-
gazdálkodási feladatokhoz 
kapcsolódó bevételeket, utób-
bi nagy része a Békéscsabai 

Vagyonkezelő Zrt. ingatlanel-
adásaiból származhat. Habár 
az önként vállalt feladatokra 
fordítható forrás csökkent, az 
önkormányzat így is 1,2 milli-
árd forintot költ erre a területre.

Vannak még 2017-ről hát-
ramaradt feladatok is: ilyen a 
stadion fejlesztése (978 millió 
forint), a Szigligeti utcai óvo-
da tanuszodájának felújítá-
sa (81 millió forint, ebből 26 
milliót a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium áll), a műfüves 
focipályák építése (33 millió 
forint), de ott van még a Szent 
István-szobor is (ez 6 millió 
forintba kerül). A 2016-ban 
indított Békéscsaba bizton-
ságáért programra várhatóan 
14 millió forintot költenek idén 
(A költségvetési rendelet a 4. 
oldalon olvasható.)

Ahogy azt korábban meg-
írtuk, kivágták a fákat töb-
bek közt az Arany János 
Kollégiumnál és az Élővíz-
csatorna mentén fekvő, 
Lencsési út melletti volt 
KISZ-tábornál, amely nem 
kis közfelháborodást kel-
tett. 

Mint kiderült, a szakhatóság 
azért rendelte el a kiterme-
lést, mert bizonyos terüle-
teken a nyárfák egy része 
balesetveszélyes, más része 
vágásérett volt. Volt azonban 
olyan terület is, ahol tarvá-
gás kellett, ezen a részen 
ütemezetten zajlanak a mun-
kálatok.

Az erdészeti hatóság az 
erdő újratelepítését rendelte 

el, legkésőbb 2019 első fe-
léig. Azt javasolták, hogy az 
Arany János Kollégiumnál az 
erdőfelújítást célszerű lenne 
más területen elvégezni, és a 
funkciónak megfelelően, egy 
ligetes zöldfelületet kialakíta-
ni, amelyhez kertépítészeti 
tervet kell elkészíttetni. Az 
egyhektáros erdőtelepítés a 
Mazán utca mögötti, kocsá-
nyos tölgyerdő melletti, ön-
kormányzati tulajdonú terüle-
ten kivitelezhető.

Az előterjesztéshez a kör-
zet önkormányzati képviselő-
je, Tímár Ella tett javaslatot, 
aki azt indítványozta, hogy a 
kollégiumot érintő területet in-
kább parkosítsák a választó-
kerületi célelőirányzat terhére, 
Kutyej Pál pedig azt javasolta, 

hogy a Békéscsaba 300 prog-
ramsorozathoz kapcsolódva 
ültessenek 300 fát.

A polgármesteri hivatal 
műszaki osztályának ve-
zetője arról tájékoztatta a 
testületet, hogy a Csabai 
Kolbászklub székháza körüli 
részletbe az erdővisszapót-
lásnak meg kell történnie 
idén, és a kollégium környé-
kéről kivágott fákat új hely-
színen ugyancsak idén kell 
elültetni. Csiaki Tamás arról 
is tájékoztatott, hogy a terü-
leten további két veszélyes 
rész kivágását 2018-ra, illet-
ve 2019-re tervezik.

A közgyűlés végül arról 
döntött, hogy kert- és táj-
építész vizsgálja meg a kér-
dést.

Indulnak a munkák
Új csapadékvíz-elvezető épül

sportoló óvodák

Óvodavezető

Csúszásban

Iparterületek

„Védjük meg…”

Megvan az idei költségvetés
A kiadások legnagyobb része fejlesztésekre megy

Mi lesz a fákkal a kollégiumnál?
Szakértő vizsgálja a felmerülő lehetőségeket

Köszönetet mondtak a telekrészek átadásáért

Maratoni hosszúságú vitában született meg az idei költségvetés
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-
sében és az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában, valamint 
a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C 
törvény 59. § (5)-(6) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyűlésére (a továbbiakban: 
Közgyűlés), annak szerveire és az 
önkormányzat által fenntartott költ-
ségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés főösszege

2. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének fő-
összegét – fi nanszírozási mű-
veletekkel együtt – 38 069 776 
ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 
2018. évi költségvetési kiadá-
sainak főösszegét 38 069 776
ezer Ft-ban, bevételeinek fő-
összegét (fi nanszírozási be-
vételek nélkül) 35 840 885 
ezer Ft-ban, kiadás és bevétel 
egyenlegét 2 228 891 ezer Ft-
ban határozza meg.

(3) Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. 
§-ában foglaltaknak megfelelő-
en a hiány fi nanszírozási mód-
jának levezetése az 1. melléklet 
3. oldalán kerül bemutatásra.

3. Költségvetési bevételek

3. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat 
költségvetésének 2018. évi ösz-
szes bevételét 38 069 776 ezer 
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt be-
vételi főösszeg forrásonkénti 
részletezését az 1. melléklet 
tartalmazza.

(3) Az 1/a melléklet bemutatja a Ma-
gyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi 
C törvény (a továbbiakban: Költ-
ségvetési törvény) szerint az 
önkormányzat központi alrend-
szerből származó forrásainak 
jogcím szerinti, a költségvetés 
eredeti előirányzatában terve-
zett bontását, a támogatások 
nagyságrendjét.

(4) Az 1/b melléklet bemutatja az 
önkormányzat 2018. évi költség-
vetési mérlegét. A működési és 
felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat tájékoztató jelleggel, 
mérlegszerűen, egymástól elkü-
lönítetten, de – a fi nanszírozási 
műveleteket is fi gyelembe véve 
– együttesen egyensúlyban tar-
talmazza, a működési és a fel-
halmozási költségvetés szerinti 
bontásban.

(5) A költségvetési évet követő 
három év tervezett előirány-
zatainak keretszámait az 1/c 
melléklet szerint hagyja jóvá a 
Közgyűlés.

(6) Az önkormányzatnál, az önkor-
mányzat által fenntartott költ-
ségvetési szerveknél, valamint 
a közfoglalkoztatás keretében 
foglalkoztatottak létszámát a 
Közgyűlés az 1/d melléklet sze-
rint fogadja el.

(7) Az (1) bekezdés szerinti főösz-
szegből a költségvetési szervek 
– közöttük a Polgármesteri Hiva-
tal -, valamint az önkormányzat 
bevételeit a 2. és 3/a melléklet 
szerinti összegben hagyja jóvá 
a Közgyűlés.

(8) A Közgyűlés a költségvetési 
szervek irányítószervi támo-
gatását 5 274 335 ezer Ft-ban 
állapítja meg, a saját hatáskörű 
bevétel 1 559 140 ezer Ft a 2. 
melléklet szerint.

(9) A Közgyűlés a 3/a melléklet 
szerint az önkormányzat előző 
évi maradvány nélküli bevételeit 
17 154 309 ezer Ft-ban hagyja 
jóvá.

(10) A Közgyűlés az 1. mellékletben 
szerepeltetett 2018. évi fi nan-
szírozási bevételek összegét, 
2 228 891 ezer Ft-ot, az 1. 
melléklet 3. oldalán szereplő 
levezetés szerint biztosítja a 
felhalmozási kiadások fi nanszí-
rozását.

4. Költségvetési kiadások

4. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat 
költségvetésének 2018. évi ösz-
szes kiadását 38 069 776 ezer 
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
kiadási főösszeg kiemelt elő-
irányzatonkénti részletezését 
az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti főösz-
szegből a Közgyűlés a költség-
vetési szervek – közöttük a Pol-
gármesteri Hivatal –, valamint 
az önkormányzat kiadásait a 2. 
és 3. melléklet szerinti összeg-
ben hagyja jóvá. 

5. Költségvetési szervek 
kiadásai

5. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési 
szervek kiadási főösszegét – be-
ruházások és felújítások nélkül - 

6 979 116 ezer Ft-ban állapítja 
meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ki-
adások költségvetési szerven-
kénti – közöttük a Polgármesteri 
Hivatal – és kiemelt előirányza-
tonkénti részletezését a 2. mel-
léklet tartalmazza. 

6. Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat 
központi kezelésű feladatainak 
ellátását biztosító kiadási elő-
irányzatok nagyságrendjét – be-
ruházások és felújítások nélkül 
– 3 555 039 ezer Ft-ban állapítja 
meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ki-
adások feladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti részletezését 
a 3. melléklet tartalmazza.

7. Beruházási kiadások

7. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzati 
beruházási kiadások főösszegét 
26 008 829 ezer Ft-ban állapítja 
meg, amelynek részletezését a 4. 
melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek beru-
házási kiadásait 68 241 ezer Ft-
ban hagyja jóvá a Közgyűlés.

(3) A központi kezeléshez kapcso-
lódó beruházási kiadásokra a 
Közgyűlés 64 242 ezer Ft-ot ál-
lapít meg.

8. Felújítási kiadások

8. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzati 
felújítási kiadások előirányzatát 
545 066 ezer Ft-ban állapítja 
meg a 4. melléklet részletezése 
alapján.

(2) A költségvetési szervek felújítá-
si kiadásait a Közgyűlés 2000 
ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A központi kezeléshez kapcso-
lódó felújítási kiadások előirány-
zatát 53 891 ezer Ft-ban állapít-
ja meg a Közgyűlés.

9. Kötelezettségek

9. §

(1) A Közgyűlés az 5. melléklet sze-
rint állapítja meg a több évre át-
húzódó kötelezettségeket éven-
kénti bontásban. A 2018. évben 
fennálló kötelezettség összegét 
646 357 ezer Ft-ban állapítja 
meg.

(2) A Közgyűlés az év során fennál-
ló hitel tőketörlesztésére 66 486 
ezer Ft-ot, kamatfi zetési kötele-
zettségére 10 562 ezer Ft-ot, a 
tervezett hitel tőketörlesztésére 

0 Ft-ot, kamatfi zetési kötelezett-
ségére 1135 ezer Ft-ot hagy jóvá 
a 6. melléklet szerint.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat 
kezességvállalásából fennálló 
kötelezettségeit tételesen a 6/a 
mellékletben mutatja be.

(4) Az önkormányzat saját bevételei-
nek, valamint az adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fi zetési 
kötelezettségeinek bemutatását 
a 6/b melléklet tartalmazza.

10. Tartalékok

10. §

(1) A Közgyűlés a tartalékok össze-
gét 51 033 ezer Ft-ban állapítja 
meg, a tartalékok célonkénti 
részletezését az 1. melléklet 
tartalmazza.

(2) A Közgyűlés az általános tarta-
lék összegét 1000 ezer Ft-ban, 
a különböző jogcímeken megha-
tározott céltartalékok összegét 
50 033 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés az országgyűlési 
képviselő-választás központi tá-
mogatással nem fi nanszírozott 
kiadásaira 15 000 ezer Ft cél-
tartalékot képez. A választással 
kapcsolatos szükséges kifi ze-
tések megkezdhetők, a 15 000 
ezer Ft összeg a 2018. júniusi 
rendeletmódosítás során kerül 
átvezetésre a választási felada-
tokat ellátó költségvetési szerv 
részére.

(4) A Közgyűlés az évközi többlet-
bevételekhez kapcsolódó kiadá-
sok előirányzatából a költségve-
tési rendeletmódosítások során 
a többletbevételek keletkezésé-
nek mértékéig visszapótlásokat 
eszközöl. A visszapótlás az 1/e 
mellékletben foglalt feladatokat 
oly módon érinti, hogy a többlet-
bevételekből történő visszapót-
lás összege az I. és a II. táblá-
zatok között 50–50 százalékos 
megosztási arányban számítan-
dó, az I. táblázatban foglalt elő-
irányzatok esetében arányosan, 
a II. táblázatban foglaltak eseté-
ben a feladatok sorrendjében.

11. Hitelek

11. §

(1) A tárgyévi költségvetés végre-
hajtása során a folyamatos fi ze-
tőképesség biztosítása céljából 
– az önkormányzat által megkö-
tött hatályos bankszámlaszer-
ződés rendelkezései alapján 
– a pénzügyi szükségletekhez 
igazodva, év közben legfeljebb 
700 000 ezer Ft éven belüli fo-
lyószámla-hitel vehető igénybe.

(2) A folyószámlahitel visszafi zeté-
sére a vállalt kötelezettség tel-
jesítéseként az önkormányzat 
a szükséges mértékben a hitelt 

nyújtó bankra engedményezi 
az általános és ágazati állami 
támogatásait, a helyi adó és az 
önkormányzatot megillető gép-
járműadó bevételeit.

(3) A Közgyűlés a 2018. évi fej-
lesztési célok megvalósítására 
366 000 ezer Ft új hitelfelvételt 
hagy jóvá, amelynek terhére 
megvalósítandó fejlesztési célo-
kat a 4/b melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az új 
fejlesztési hitel felvétele érde-
kében a kormányzati engedé-
lyezési eljáráshoz szükséges 
intézkedéseket megtegye, a 
jognyilatkozatokat aláírja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az új fejlesztési 
hitel felvétele érdekében a beszer-
zési eljáráshoz szükséges intéz-
kedéseket megtegye.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkor-
mányzat fi zetőképességének 
biztosítása érdekében az (1), (2) 
és (3) bekezdés szerinti hitelek 
igénybevételéről és törlesztésé-
ről rendelkezzen.

12. Eljárási szabályok

12. §

(1) A költségvetési szerv vezetője 
felelős a gazdálkodási lehe-
tőségek és a kötelezettségek 
összhangjáért oly módon, hogy 
a jóváhagyott előirányzatokon 
belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szervek veze-
tői szakmai tevékenységük és a 
költségvetés végrehajtása során 
kötelesek a gazdaságosság, a ha-
tékonyság és az eredményesség 
követelményeit érvényesíteni.

(3) A Közgyűlés a költségvetési 
szervek, és az önkormányzat 
társulásai által elnyert pályázati 
források előfi nanszírozását visz-
szatérítendő támogatás formá-
jában biztosítja.

(4) A fi nanszírozási bevételekkel és 
kiadásokkal kapcsolatos hatáskö-
röket a polgármester gyakorolja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bevéte-
lek és kiadások között keletkező 
átmenetileg szabad pénzeszkö-
zöket betétbe helyezze, vagy ál-
lamilag garantált értékpapírban 
történő elhelyezés útján hasz-
nosítsa.

(6) Az önkormányzat nem él a 
befektetett eszközök és forgó-
eszközök piaci értéken törté-
nő nyilvántartásával, azokat 
könyvszerinti, illetve bekerülési 
értéken tartja nyilván.

(7) A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy 
az önkormányzat 2018. évi elemi 
költségvetésének és a havi pénz-
forgalmi jelentéseknek a Magyar 

Államkincstárhoz történő benyúj-
tásakor az egyezőségek érdeké-
ben a szükséges intézkedéseket 
megtegyék. A 2018. évi költség-
vetési rendeletet év közben érintő 
szükséges előirányzat-változtatá-
sokat a soron következő rendelet-
módosítás alkalmával szükséges 
átvezetni.

13. Egyéb rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzatnál európai 
uniós támogatással megvaló-
suló programok bevételeinek 
és kiadásainak részletezését 
projektenként a 4/a melléklet 
tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 7. mellék-
letben meghatározottak szerint 
tervezi a közvetett támogatások 
nyújtását.

(3) Az önkormányzat feladatellá-
tásába tartozó önként vállalt 
feladatok jogcímeit és költség-
vetési támogatási előirányzatát 
a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A 9. melléklet tartalmazza a 
bevételi és a kiadási feladatok 
megbontását kötelező, önként 
vállalt és államigazgatási fel-
adatok szerint.

(5) A költségvetési szervek és az 
önkormányzat költségvetésére 
vonatkozó előirányzat-felhasz-
nálási és likviditási ütemtervet a 
10. melléklet tartalmazza.

(6) Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlése 
a Költségvetési törvény 59. § (6) 
bekezdése alapján – a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvényben foglal-
taktól eltérően – 2018. július 1. 
napjától 46 700 Ft-ban állapítja 
meg az illetményalapot.

(7) A Költségvetési törvény 59. § 
(5) bekezdése szerint Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a köztisztviselők 
és a közalkalmazottak részére 
havonta nettó 1000 Ft bank-
számla-hozzájárulást biztosít. 
A kifi zetésre tárgyév végén egy 
összegben december 31. nap-
jáig vagy amennyiben a jogvi-
szony év közben szűnik meg, 
a jogviszony megszűnésekor 
időarányosan a folyószámlára 
történő utalással kerül sor.

14. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba, rendelkezéseit 
azonban 2018. január 1. napjától 
kell alkalmazni.

 Szarvas Péter Dr. Bacsa Vendel 
 polgármester jegyző

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének 
összevont bevételi-kiadási előirányzatainak mérlege, 2018.

Megnevezés
2018. évi 

eredeti elô-
irányzat
ezer Ft

BEVÉTELEK
I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek

és egyéb önkormányzati elszámolások 7 420 860

1. Közhatalmi bevétel 4 128 064
Helyi adók 3 922 422

Építményadó 485 842
Idegenforgalmi adó 14 000
Iparűzési adó 3 422 580

Adópótlék, adóbírság 27 272
Átengedett központi bevétel 178 370

Gépjárműadó 178 348
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 22

2. Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 3 292 796
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai-
nak támogatása 3 292 796

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 454 314
ebből: kistérségi társulás támogatása 0

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 022 032
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezte-
tési feladatainak támogatása 1 183 374

ebből: kistérségi társulás támogatása 301 738
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 633 076

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 312 076
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-
művészeti szervezetek támogatása 321 000

II. A költségvetési szervek bevételei 1 559 140
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 211 442
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
Közhatalmi bevételek 8 950
Működési bevételek 1 285 248
Felhalmozási bevételek 0

Működési célú átvett pénzeszközök 53 500
ebből:  kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
ebből:  kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0

III. Az önkormányzat bevételei 26 706 722
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 234 084
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 102 441
Közhatalmi bevételek 10 750
Működési bevételek 1 359 212
Felhalmozási bevételek 325 560
Működési célú átvett pénzeszközök 70 233

ebből:  kölcsön igénybevétele, visszatérülése 69 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 029

ebből:  kölcsön igénybevétele, visszatérülése 36 029
Finanszírozási bevételek 9 552 413

ebből: maradvány igénybevétele 9 552 413
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) 35 686 722
IV. ÉVKÖZI TÖBBLETBEVÉTELEK 154 163
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 228 891

2016. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része 190 127
2017. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része 363 460
2018. évi új hitelfelvétel 366 000
Költségvetési maradvány igénybevétele 210 000

önkormányzat 210 000
költségvetési szervek 0

Államkötvény 1 099 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 38 069 776

KIADÁSOK
I. Önkormányzati kiadások 10 318 273

1. Költségvetési szervek kiadásai 6 763 234
Személyi juttatások 3 654 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 744 576
Dologi kiadások 2 361 275
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000
Egyéb működési célú kiadások 1 500

 ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

 ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése 0

2. Az önkormányzat kiadásai 3 555 039
Személyi juttatások 262 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 839
Dologi kiadások 1 587 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai 111 818
Egyéb működési célú kiadások 1 472 411

ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése 36 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások 69 586

ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése 0
II. Felhalmozási kiadások 27 364 366

1. Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai 70 241
Költségvetési szervek beruházási kiadásai 68 241
Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2 000

2. Önkormányzat felhalmozási kiadásai 27 175 992
Személyi juttatások 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0
Dologi kiadások 589 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
Egyéb működési célú kiadások 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 32 380
Felújítások 545 066
Beruházások 26 008 829

3. Központi kezeléshez kapcsolódó felhalmozási kiadások 118 133
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 64 242
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 53 891

III. Tartalékok 51 033
Önkormányzati tartalékok 51 033

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások 3 033
Intézményvezetők elismerésére céltartalék 6 000
Intézményi, kommunális céltartalék 25 000

Általános tartalék 1 000
Országgyűlési képviselőválasztások céltartaléka 15 000
Belépő fejlesztések céltartaléka 1 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) 37 733 672
IV. ÉVKÖZI TÖBBLETBEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 154 163
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 181 941

Hitel, kölcsön törlesztése 66 486
2017. évi nettó fi nanszírozási előleg 115 455

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 38 069 776



A Csabagyöngye Kultu-
rális Központban a „Belvá-
ros-rehabilitáció III. Ütem 
– Munkácsy-negyed prog-
ram” című TOP-6.3.2-15-
BC1-2016-00001 azonosító 
számú projekthez „soft” prog-
ramelemként kapcsolódóan 
február 22-én „Szociopoly” 
társasjátékkal játszottak a 
megjelentek. A játék lényege 
a szegénységre, a szociáli-
san hátrányos helyzetre való 
érzékenyítés. 

Több intézményből, más-
más területről érkeztek a 
részt vevő szakemberek, 
akikkel a játék végén közösen 
foglalták össze tapasztalatai-
kat, amelyek a továbbiakban 
nagyon sokat tudnak segíteni 
munkájuk során. A szociá-
lis területen tevékenykedők 
mellett bölcsődei és óvodai 
dolgozók játszottak, így a 
szegénységben élő családok 
minden résztvevőjére vonat-
kozó információkról, tapasz-

talatokról, jó gyakorlatokról 
tudomást szereztek és esz-
mecserét folytattak. 

Köszönet a Békéscsabai 
Családsegítő és Jóléti Köz-
pont, az Újkígyósi Közös 
Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény, valamint 
az Egyensúly AE Egyesület 
Szociális Kikötőszolgálat dol-
gozóinak az aktív, konstruktív 
részvételért. 

A Fenntartható Térségért 
Alapítvány (FETA) a Földmű-
velésügyi Minisztérium „A ha-
zai hulladékgazdálkodással 
és szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos lakossági szem-
léletformálásra fordítható tá-
mogatás” (FM-LSZF/2017-01) 
című programjában iskolai 
szemléletformáló program-
sorozatot valósított meg hat 
településen Békés és Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 
2018 februárjában. A program 
címe: „Zöldülj, fordulj – interak-
tív tanulás, környezettudatos 
jó gyakorlatátadás a Tisza-
zugban és a Körösök mentén” 
KNSZfF/125-8/2017.

Az általános iskolásokat 
és óvodásokat megcélozva 
hét intézményben valósítot-
tak meg egy-egy egynapos 
programot, melynek során a 
hét településen (Békés, Kon-
doros, Mezőberény, Öcsöd, 
Csépa, Tiszakürt, Kunszent-
márton) több mint 2000 gyer-
meket értek el.

A projekt célja volt, hogy 
az iskolák a mindennapok-
ban is megvalósítsák az öko-
tudatos életmódot, a tanulók 
információt kapjanak a lehe-
tőségekről, módszerekről. Ta-
pasztalataik szerint interaktív 
módon, kiscsoportos beszél-
getések keretében lehet leg-
inkább eljuttatni a fi atalokhoz 
a környezetvédelem egyre 
sürgetőbb fontosságának 
üzenetét. A projektben kis 
„műhelymunkát” végeztek, a 
vándorkiállítás egyes állomá-
sain illusztrálták, elmondták a 
hulladékcsökkentéssel, sze-
lektív gyűjtéssel, komposz-
tálással, helyi termékekkel, 
zöld háztartással kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati tudniva-
lókat. Ezekkel a játékos, és 
a résztvevőket bevonó, akti-
vizáló impulzusokkal az óvo-
dáskorú gyermekek és az 
általános iskolás tanulók is 
belátják tiszta környezetünk 
jelentőségét, és ebben a saját 
felelősségüket. 

Európai uniós projektek-
kel kapcsolatban tartottak 
szakmai konferenciát a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztályán. 
Az eseményen a szakembe-
rek értékelték a 2017-es évet, 
valamint a 2018-as célkitűzé-
seket is ismertették.

A Békés Megyei Kor-
mányhivatal Békéscsabai 
Járási Hivatala a 2014–2020 
közötti uniós fejlesztési cik-
lusban részt vesz az „Út a 
munkaerőpiacra”, az „Ifjú-
sági Garancia”, valamint a 
„Helyi foglalkoztatási együtt-
működések Békéscsaba 
Megyei Jogú Város területén 
és várostérségében” elne-
vezésű programok megva-
lósításában. Az utóbbi prog-
ramot a Békéscsabai Járási 
Foglalkoztatási Paktum Irá-
nyító csoportjának elnöke 
mutatta be. Herczeg Tamás 
kiemelte: a program 2020 
végéig tart és az a célja, 

hogy a hátrányos helyzetű 
potenciális munkavállalókat 
beintegrálják az elsődleges 
munkaerőpiacra. 

– Tudjuk, hogy ma Magyar-
országon körülbelül 3,8 szá-
zalékos a munkanélküliség, 
de emellett – a KSH adatai 
szerint – megközelítőleg 600 
ezer ember van, aki bevonha-
tó a nyílt munkaerő-piaci te-
vékenységbe. Közülük sokan 
hátrányos helyzetűek. A cél, 
hogy a program keretében 
számukra nyújtsunk olyan 
lehetőségeket, mint például a 
különböző képzések, átkép-
zések, tanácsadások, ame-
lyekkel már tudnak boldogulni 
a nyílt munkaerőpiacon – fo-
galmazott Herczeg Tamás. 

Az irányítócsoport elnöke 
hozzátette, hogy a program 
végéig, azaz 2020-ig, a pro-
jekttel több mint 700 állás-
keresőt és inaktív személyt 
vezetnek be az elsődleges 
munkaerőpiacra.

Papp Ádám
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kat, amelyek a továbbiakban 
nagyon sokat tudnak segíteni 

lis területen tevékenykedők 
mellett bölcsődei és óvodai 
dolgozók játszottak, így a 
szegénységben élő családok 

részvételért. 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az országgyűlé-
si képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános 
választásával kapcsolatos fontos információkról:

A választópolgárokat érintő fontos határidők

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, 
akik valamely külképviseleten kívánnak szavazni, külképvi-
seleti névjegyzékbe 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 kérelmet. (Fontos, hogy a választópolgár 
az országgyűlési képviselők választásán csak a települést 
választhatja meg, a szavazókört nem. A kérelmet feldolgo-
zó választási irodától kapott értesítőn szerepel az a szava-
zókör, ahol a választópolgár leadhatja szavazatát.)

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

Kérjük, hogy a választással kapcsolatos kérelmek benyúj-
tásakor az űrlapra minden esetben az érvényes személyazo-
nosító okmányaikon és lakcímkártyájukon szereplő adataikat 
vezessék fel. Célszerű a kérelmeket minél előbb benyújtani, 
hogy esetleges (formai) hiba esetén legyen lehetőségük a ké-
relem újbóli benyújtására. Amennyiben a kérelemre elektro-
nikus levélcímet is felvezetnek, annak feldolgozását követően 
a választási iroda e-mailben is küld értesítést.

Nemzetiségi névjegyzék

Azon választópolgárok, akik az országgyűlési képvise-
lők választására is kiterjedő hatállyal 2018. március 23. 
napjáig kérték vagy kérik nemzetiségi névjegyzékbe vé-

telüket (az erre rendszeresített űrlap „B” rovatát is bejelöl-
ték), pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.

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

Választási Bizottság

A Békés Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság legfontosabb feladata a 
választások során a jelöltek nyilvántartásba vétele, a sza-
vazólap adattartalmának jóváhagyása, a választókerületi 
eredmény megállapítása és a választással kapcsolatos ki-
fogások elbírálása.

A Bizottság elnöke dr. Styaszni Andrea, helyettese Tálas 
Csaba, a választott tag Bogár Éva.

A bizottság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván 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 munkana-
pokon 8 és 16 óra között várja a választópolgárokat a 

Békéscsaba, Szent István tér 7. fszt. 57. számú irodá-
ban. Az ügyfélszolgálaton felvilágosítás kérhető, továb-
bá benyújthatók a külképviseleti névjegyzékbe vételre, 
átjelentkezésre, mozgóurna igénylésére irányuló, vala-
mint az ún. központi névjegyzékkel kapcsolatos kérel-
mek. Az ügyfélszolgálati iroda közvetlen telefonszáma: 
66/510-184. A Választási Iroda honlapja: http://valasztas.
bekescsaba.hu

Változik a 33. számú szavazókör helye

Ismételten felhívjuk a tisztelt Választópolgárok figyel-
mét, hogy megváltozott a 33. számú szavazókör helye. 
A Csabatáj Mezőgazdasági 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 választópol-
gárok. (Az érintett választópolgárok a Nemzeti Választási 
Irodától kapott értesítőben már az új szavazóköri címet 
olvashatták.)

Figyelmeztetés az okmányok érvényességével 
kapcsolatban

Kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék 
el időben megvizsgálni személyazonosító és lakcímet 
igazoló okmányaik érvényességét és szükség esetén 
gondoskodjanak a Járási Hivatal Kormányablak Osztá-
lyánál azok cseréjéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis 
nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illető-
leg a lakcím, ezért az adott választópolgár nem sza-
vazhat.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda vezetője

tisztelt Választópolgárok!

V á l a s z t á s I  k ö z l e M é N y

szociopoly
Érzékenyítő játék a Csabagyöngyében

szemléletformálás
A FETA az ökotudatos életmódról 

Foglalkoztatás
Paktum az álláskeresőkért
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„A művészinastól a nagymesterekig”

Várunk vissza 
minden régi 

diákot!

Az Európai Unió új adatvé-
delmi rendelete májusban 
lép hatályba. A vállalkozá-
soknak fel kell készülniük 
mind az elektronikusan 
tárolt, mind pedig a pa-
píralapú adatok átlátható 
kezelésére és megfelelő 
tárolására. Emellett iga-
zolniuk kell, hogy ezek 
birtoklása, kezelése meg-
felelő jogalapon történik. 

A változások minden válla-
latot érintenek az Európai 
Unióban, így a hazai cége-
ket, vállalkozásokat is. A Bé-
kés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara tájékoztató 
előadást szervezett, ahol dr. 
Farkas Tamás adatvédelmi 
szakjogász ismertette a vál-
tozásokat az érintettekkel.

– Az Európai Unió új adat-
védelmi rendelete, a GDPR, 
vagyis a General Data 
Protection Regulation egész 
Európán belül egységesen 
szabályozza ezt a területet. 
Különösen azokat a prob-

lémákat próbálja kezelni, 
amelyek a digitális adatke-
zelésnek a sajátosságaiból 
fakadnak. Gyakorlatilag any-
nyira megnőtt a rólunk gyűjt-
hető adatok mennyisége és 
az ebből fakadó hatások 
mértéke, hogy ezt próbálja 
szabályozni az európai uni-
ós rendelet. Méghozzá úgy, 
hogy – akár Magyarorszá-
gon, akár Franciaországban 
kezelik az adatainkat – egy-
ségesen ugyanazt a védel-
met fogja kapni a személyes 
adat – emelte ki dr. Farkas 
Tamás.

Az adatvédelemre a leg-
több esetben a megoldást a 
zárt vállalatirányítási, vala-
mint a dokumentumkezelő 
rendszerek és a korszerű 
informatikai megoldások je-
lenthetik – mondta el a szak-
ember. 

Dr. Farkas Tamás hozzá-
tette: ezek sem mentesítenek 
senkit az adatleltár, a külön-
böző szabályozások elkészí-
tése, a munkavállalók oktatá-
sa és a szabályok betartása 
alól, ezért fontos, hogy tisztá-
ban legyenek a vállalkozások 
a jogi szabályozásokkal.

Május 25-én hatályba lép az új adatvédelmi rendelet 
A gyermek nevelésével, is-
koláztatásával járó költsé-
gekhez az állam havi rend-
szerességgel járó nevelési 
ellátást vagy iskoláztatási 
támogatást, azaz családi 
pótlékot nyújt. 

A családok segítése, a csa-
ládi élet biztonságának, a 
gyermekvállalás feltételei-
nek, valamint a család és a 
munka összeegyeztetésé-
nek javítása az állam egyik 
legfontosabb feladata. A 
családnak nyújtott ellátások 
az állam részéről biztosított 
olyan támogatások, amelyek 
elismerve a család és a gyer-
mekvállalás fontosságát – 
jövedelmi helyzettől függet-
lenül –, a gyermeket nevelő 
szülőt illetik meg.

A nevelési ellátás a gyer-
mek születésétől a tankötele-
zetté válása évének október 
31. napjáig jár az ügyfél ré-
szére. Az iskoláztatási támo-
gatás a tankötelessé válás 
évének november 1. napjá-
tól a tankötelezettség teljes 
időtartamára, valamint a 
tankötelezettség megszűné-
sét követően közoktatási in-
tézményben tanulmányokat 
folytató gyermekre tekintettel 

annak a tanévnek az utolsó 
napjáig jár, amelyben a gyer-
mek a 20. életévét, sajátos 
nevelési igényű gyermek pe-
dig a 23. életévét betölti.

A családi pótlék összege 
függ a nevelt gyermekek szá-
mától, a gyermekek egész-
ségügyi állapotától, valamint 
az egyedülállóságtól. Egye-
dülállónak az a személy mi-
nősül, aki hajadon, nőtlen, 
özvegy, elvált, házastársától 
külön él és nincs élettársa.

A családi pótlék havi ösz-
szege például egygyermekes 
család esetén 12 200 forint, 
kétgyermekes család esetén 
gyermekenként 13 300 forint, 
három- vagy többgyermekes 
család esetén gyermeken-

ként 16 000 forint, tartósan 
beteg, illetve súlyosan fo-
gyatékos gyermeket nevelő 
egyedülálló esetén 25 900 
forint.

A családi pótlék iránti ké-
relmet elbíráló szerv a kérel-
mező lakóhelye (tartózkodási 
helye) szerint illetékes járási 
hivatal. A Családtámogatá-
si Osztály Békéscsabán a 
Szabadság tér 7–9. sz. alatt 
érhető el. További hasznos 
információk: https://cst.tcs.
allamkincstar.gov.hu/

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

A családi pótlék

„ t B ”  s a R o k
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható

„Békéscsaba Egészségügyéért”
kitüntetés javaslattételére

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.

A rendelet szerint: Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés adományozható Békéscsa-
ba városban legalább 10 éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú szakmai 
munkát végző személynek vagy közösségnek. A kitüntetés további feltétele a szakmai, em-
beri feddhetetlenség.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
Békéscsaba város önkormányzati képviselői• 
a nemzetiségi önkormányzatok• 
a szociális és egészségügyi bizottság• 
a városban működő, az egészségügyi ellátás területén tevékenykedő intézmények, • 
illetve azok közösségei
szakmai, érdekképviseleti szervek• 
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos adatait• 
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.• 

A javaslatokat 2018. március 31-éig kell beküldeni a Polgármesteri Hivatal Szociálpo-
litikai Osztályára (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb információ a
kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 886-505 telefonszámon kérhető.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható
„Békéscsabai Hűségdíj”

kitüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkor-
mányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.

A rendelet szerint Békéscsabai Hűségdíj adományozható:
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettség-1. 
gel tevékenykedő azon háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiak-
ban együtt: háziorvosok) részére, akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezett-2. 
séggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik 
az egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezett-3. 
séggel tevékenykedő azon háziorvosok részére, akik az egészségügy területén 30 
éve dolgoznak;
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezett-4. 
séggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik 
az egészségügy területén 30 éve dolgoznak;
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezett-5. 
séggel tevékenykedő, az egészségügyi alapellátást befejező háziorvosok részére, ha 
az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak;
a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettség-6. 
gel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő, az egészségügyi alapellátást befejező 
szakdolgozók részére, ha az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak.

A kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
Békéscsaba város önkormányzati képviselői• 
a nemzetiségi önkormányzatok• 
a közgyűlés bizottságai • 
a városban működő intézmények, illetve azok közösségei• 
szakmai, érdekképviseleti szervek• 
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos adatait• 
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes • 
ismertetését, méltatását.• 

A javaslatokat 2018. március 31-éig kell beküldeni a Polgármesteri Hivatal Szociálpoli-
tikai Osztályára (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb információ a 
kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 886-505 telefonszámon kérhető.

Az iparkamaránál ingyenes tanácsadás keretében kaphatnak segítséget a vállalkozók, 
hogy meg tudjanak felelni a törvényi előírásoknak. 

Kérjenek időpontot: 06-66/324-976
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Átadták a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztályá-
nak, illetve a Békéscsabai 
Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztályának közös, 
megújult épületét Békés-
csabán. Az intézmény re-
konstrukciójára az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Ope-
ratív Programban meghir-
detett pályázat révén 243 
millió forint állt rendelke-
zésre. Az európai uniós 
támogatás segítségével 
napelemes rendszert tele-
pítettek, világítást korsze-
rűsítettek, nyílászárókat 
cseréltek és megújult az 
intézmény szigetelése is.

Egy éve döntött úgy a kor-
mányhivatal, hogy megálla-
podást köt a helyi agrárium 
tagjaival, hiszen rendkívül fon-
tos a jövőre nézve a hosszú 
távú, szervezett együttműkö-
dés – fogalmazott köszöntő-
beszédében a Békés Megyei 
Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja. Dr. Takács Árpád ki-
emelte: korábban a közigaz-
gatást átszervezték, így egy 
jól együttműködő hatóság van 
jelen a megyében is.

– Ma már egy nyílt, támo-
gató, konstruktív, az ügyfe-
lekkel, a vállalkozásokkal, a 

gazdákkal és a vadászokkal 
jól együttműködő, érzelmi-
leg és értelmileg azonosuló 
hatóságot találunk. Emellett 
a kormányhivatalnak széles 
körű társadalmi bázissal kell 
rendelkeznie, hiszen nem él-
het önmagában. Éppen ezért 
kötöttünk megállapodást a 
szakmai kamarákkal – fogal-
mazott dr. Takács Árpád.

Békéscsaba szociális ta-
nácsnoka arról beszélt, hogy 
a hét éve megreformált rend-
szerről eddig jó vélemények 
vannak.

– A mostani rendszerről 
a tapasztalatok alapján biz-
tonsággal állíthatjuk, hogy jó, 
beváltotta a hozzájuk fűzött 
reményeket. A negatív érzel-
mek és indulatok ellenére sok-
kal több, mint működőképes – 
emelte ki Herczeg Tamás.

Békés megyében rend-
kívül sikeres volt a „Földet a 
gazdáknak program”, hiszen 

több mint tízezer hektárnyi 
területet értékesítettek 2017-
ben – fogalmazott dr. Bitay 
Márton Örs. Az állami földe-
kért felelős államtitkár kiemel-
te: országos szinten kimagas-
ló termőföldekkel rendelkezik 
ez a térség.

– Mi mindig Békés megyét 
hozzuk példaként, ugyanis 
az itt élők jó minőségű föl-
deken gazdálkodnak. Min-
denki fi gyeli Békés megyét, 
az országban mindannyian 
nézzük, hogy a legjobb ter-
mőterületeken milyen gazdál-
kodás folyik – hangsúlyozta 
az államtitkár.

Bitay Márton Örs hozzá-
tette, hogy 2010-hez képest 
a kormány megduplázta az 
agráriumra fordítható hazai 
forrásokat, így 50 milliárd 
forint helyett több mint 100 
milliárd forint áll az ágazat 
rendelkezésre.

Papp Ádám

 A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése 2016-
ban úgy döntött, hogy 
költségvetésében minden 
évben elkülönít egy kere-
tet, melyből egy-egy me-
gyei járásban a mentők, a 
rendőrség és a katasztró-
favédelem munkáját, esz-
közbeszerzését segíti.

Múlt évben a szarvasi men-
tőállomáson működő „04 az 
Életért” Alapítvány gyűjtést 
kezdeményezett annak érde-
kében, hogy egy Lifepak 15 
EKG-defi brillátor készüléket 
vásárolhassanak. A kezdemé-
nyezés mellé állt több vállalko-
zó és cég, valamint a megyei 

önkormányzat is, így sikerült 
beszerezni a 7,9 millió forint 
értékű eszközt, amely az újra-
élesztés során az életfunkciók 
vizsgálatára, a beteg szállítása 
közben a funkciós paraméte-
reinek folyamatos megfi gyelé-
sére alkalmas. Az új készülék 
cseppálló, fűthető monitorral 
rendelkezik, és maghőmérsék-
let mérésére is alkalmas.

Simonka György ország-
gyűlési képviselő javasla-
tára a múlt évi keretből a 
mezőkovácsházi tűzoltók is 
részesültek támogatásban: 
a Békés Megyei Katasztrófa- 
és Polgári Védelmi Szövetség 
a Mezőkovácsházi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság ké-

szenléti állományának pi-
henését szolgáló 13 darab 
modern, strapabíró ágyat si-
került vásárolni, amelyekkel a 
munkahelyi kényelmet tudják 
növelni.

A Békés Megyei Polgár-
őrök Szövetsége a megyében 
a közrend, közbiztonság javí-
tása, valamint a bűnmegelő-
zés érdekében végez fontos 
munkát. Tevékenységük ellá-
tásához technikai eszközök 
beszerzését kérték A megyei 
önkormányzat támogatásából 
sikerült egy laptopot és két 
elektromos kerékpárt vásárol-
ni, amely hozzájárul munkájuk 
alaposabb és könnyebb el-
végzéséhez.
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Felújított épületben dolgozhatnak a Békés 
megyei agrárágazat munkatársai 

Megyei támogatás a mentők, 
a katasztrófavédelem és a polgárőrség számára

Békéscsabán számos, 
nemzetközi szinten is 
jegyzett piacvezető vállalat 
működik, amelyek jelentős 
szerepet vállalnak a helyi 
és az országos gazdasági 
életben is. Ezek a cégek fo-
lyamatosan fejlesztéseket 
hajtanak végre, munkahe-
lyeket teremtenek. A mun-
kaerőhiány egyes ágaza-
tokban már térségünkben 
is érzékelhető, ezt képzés-
sel, illetve a szakképzett 
munkaerő itt-tartásával 
és térségünkbe vonzásá-
val igyekszik enyhíteni az 
önkormányzat, együttmű-
ködve a cégekkel. Herczeg 
Tamás a Modern Városok 
Program (MVP) keretében 
a polgármesteri hivatal 
munkatársaival dolgozott 
ki előterjesztést a felmerült 
probléma megoldására.

Eszerint a szakembereknek 
és a fi ataloknak lehetne ki-
alakítani új lakásokat a volt 

Ruhaipari szakközépiskola 
épületének felújításával, illet-
ve a Fövenyes utcai ifjúsági 
garzonház bővítésével. Her-
czeg Tamás a részleteket is 
felvázolta. 

Felújítanák a volt Ruhaipari 
szakközépiskola épületét

– A vállalkozások szak-
emberigényének biztosítása, 
illetve a fi atalok életkezdé-
sének segítése érdekében 
törekszünk a lakásállomány 
fejlesztésére, bővítésére. A 
2015–2020-ra elfogadott La-
káskoncepcióban a meglévő-
kön túl további 9 lakást minő-
sítettünk át ifjúsági garzonná, 
piaci alapon bérelhető lakáso-
kat jelöltünk ki, növeltük a költ-
ségelvű bérlakások számát, 
és a gazdásági élet meghatá-
rozó szereplői részére bérlőki-
jelölési jogot biztosítottunk 14 
lakásban. A Modern Városok 

Program segítségével ezeket 
a lehetőségeket tovább sze-
retnénk bővíteni – tájékoz-
tatott Herczeg Tamás. A ta-
nácsnok hozzátette: az MVP 
keretében szeretné megvaló-
sítani a város a Szakemberek 
otthona programot, amelynek 
egyik pillére a volt Ruhaipari 
szakközépiskola épületének 
felújítása, a másik pillére pe-
dig a Fövenyes utcai ifjúsági 
garzonház második ütemének 
megépítése. 

A volt Ruhaipari szakközép-
iskola épülete az önkormány-
zat tulajdonában van, hosszú 
évek óta üresen áll. A város 
eddig nem talált megfelelő 
megoldást az épület haszno-
sítására. Ha minden jól megy, 
ennek a sorsa is megoldódhat, 
ráadásul a volt iskola környe-
zete is megszépülhet.

A vasbeton szerkezetű 
kétemeletes panelépület két 
szárnyból áll, ebből az egyik 
eleve kollégiumként funkci-
onált, míg a másik oktatási 
célokat szolgált. Mint azt Her-
czeg Tamás elmondta, a kollé-
giumi részben 24 kisebb mé-
retű, 35–40 négyzetméteres 
lakást lehet kialakítani, a volt 
előadóteremben 10 ugyan-
csak 35–40 négyzetméteres 
lakás alakítható ki, míg az ok-
tatási épületben 26 közepes 
méretű, 45–50 négyzetméte-
res, igényesebb kivitelezésű 
lakás lehet. A volt kollégiumi 
és oktatási szárny esetében 
érdemes megvizsgálni a tető-
tér-beépítés lehetőségét is.

– Egyre rosszabb állapotú, 
használaton kívüli épületet 
lehet felújítani, megmente-
ni a beruházással. Évek óta 
keressük a megoldást, hogy 
a volt ruhaiparinak megfelelő 
funkciót találjunk, de befek-
tetői érdeklődés és anyagi 
lehetőségek híján eddig nem 
sikerült az egykor szebb na-
pokat látott épület rendbe 
hozása – jegyezte meg Her-
czeg Tamás. 

A tanácsnok kiemelte, 
hogy a felújításhoz szüksé-
ges az épület teljes energe-
tikai korszerűsítése, akadály-
mentesítése, és fontos az is, 
hogy a kialakított lakások 
méltó környezetet biztosít-
sanak a szakképzett munka-
erő helyben tartásához. Az 
épületnek és környezetének 
teljes körű fejlesztése a pol-
gármesteri hivatal munka-
társainak számításai szerint 
mintegy bruttó 1,7 milliárd fo-
rintból oldható meg az MVP 
keretében (a pontos költség 
a tervek elkészítése után de-
rül ki). 

Bővülne a Fövenyes utcai 
ifjúsági garzonház

A Fövenyes utcai ifjúsági 
garzonházban 33 lakás ta-
lálható, ezek átlagos alapte-
rülete 40 négyzetméter, egy 
újabb, hasonló lakásszám-
mal rendelkező garzon kiala-
kítása a terv. 

– A telek nyugati részén 
van a csapadékvíz-elvezető 
csatorna, az új épületet ebbe 
az irányba lehetne megépí-
teni. Az új résznek megjele-
nésében illeszkednie kell a 
Vukovich Miklós néhai városi 
főépítész tervei alapján készült 
Felkelő nap házához. Azon-
ban fi gyelembe kell venni azt 
is, hogy azóta szigorodtak az 
energetikai követelmények, a 
megújuló energia felhasználá-
sával is számolni kell. Az ifjú-
sági garzonokra tavaly éppen 
négyszer annyi pályázat ér-
kezett, mint ahány lakás oda-
ítélésére lehetőség volt, ezért 
is szükséges a beruházás 
– tájékoztatott Herczeg Ta-
más, aki hozzátette, hogy a 
garzonház mellé parkoló és 
a parkolóhoz vezető utak ki-
alakítását is tervezik. 

 A Fövenyes utcai gar-
zonház második ütemének 
megvalósítása a tervek sze-
rint bruttó 670 millió forintba 
kerülne, az ehhez köthető 

infrastrukturális fejlesztések 
– telekalakítás, gyalogosfelü-
letek kiépítése, csapadékvíz-
hálózat, közvilágítás, megúju-
ló energia beépítése – pedig 
bruttó 254 millió forintba, a 
teljes költség tehát bruttó 924 
millió forintra tehető. 

Herczeg Tamásnak a fen-
tiekről szóló előterjesztését 
elfogadta a Modern Városok 
Program munkacsoport. 

– Az elmúlt hetekben el-
kezdtük az egyeztetéseket az 
MVP-ért felelős tárca nélküli 
miniszterrel, innen kezdve a 
döntés a kormányzat kezében 
van. Ha sikerül a támogatás 
elnyerése, két-három éven 
belül, önkormányzati saját erő 
igénybevétele nélkül olyan fej-
lesztést tudunk megvalósítani, 
ami növelheti a város megtar-
tóerejét és a Békés megyében 
élő fi atalok, munkát kereső 
szakemberek számára is von-
zó lehetőséget kínál – mondta 
végezetül Herczeg Tamás.

B. M., M. E.

Nagyszabású tervek: szakemberek otthona és ifj úsági garzonok a volt Ruhaipari 
szakközépiskola hasznosításával és a garzonház bővítésével

A volt ruhaipari épületének sorsa is megoldódna

A Fövenyes utcai ifjúsági garzont bővítenék 
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Rendhagyó Tereferén vehe-
tett részt a színházkedvelő 
közönség a közelmúltban. 
A Művész Kávéházban ez-
úttal nem az idei évadban 
megszokott közéleti szemé-
lyiségek egyikével, hanem 
a 90 éves Dariday Róbert 
színművésszel beszélgetett 
a Kállai-díjas Kadelka Lász-
ló. A különleges alkalmon 
a színház és Szarvas Péter 
polgármester is köszöntötte 
a színművészt.

– Dariday Róbert sok éven 
át aktív tagja, formálója volt 
a békéscsabaiak közösségé-
nek. Összesen 45 szerepet 
játszott, 4 rendezése volt a 
Jókai színházban, de más te-
rületekre is sokszor hívta fel 
a művészet- és kultúraked-
velők fi gyelmét – fogalma-
zott Szarvas Péter. A polgár-
mester ezt követően átadta 
az önkormányzat ajándékát 
a 90 éves színművésznek, 
majd kezdetét vette a rend-
hagyó Terefere.

A Budapesten született 
Dariday Róbert 1955-től a 

Pécsi Nemzeti Színház tagja 
volt, ezután az egri Gárdonyi 
Géza Színházban, majd a 
Miskolci Nemzeti Színházban 
játszott, 1982-től lett a csabai 
Jókai színház színésze.

– A „kortárs színjátszás 
doyenje” 36 éve él Békéscsa-
bán, éppen ezért a csabaiak 
nagyon sok mindent tudnak 
róla. Ezúttal azonban olyan 
témák kerültek szóba, ame-
lyek kevésbé közismertek – 
emelte ki Kadelka László. 

Dariday Róbert a terefe-
rélés közben elárulta: jónak 
tartja, hogy egy közvetlenebb 
beszélgetés kapcsán is talál-
kozhat a közönséggel, mert 
sok emberben furcsa elképze-
lések vannak a színészekről. 
Megjegyezte: sok színésszel 
ellentétben, fi atalabb korában 
még nem tudta, hogy ezt a 
mesterséget választja majd. 

A kilencvenedik szüle-
tésnapját ünneplő színész 
hangsúlyozta: szeretné meg-
köszönni azt a kedvességet, 
amelyet az elmúlt harminchat 
évben kapott a csabaiaktól.

Zámbori Eszter

Lassan beköszönt az igazi 
tavasz, ez pedig a város 
kulturális életében azt je-
lenti, hogy válogathatunk 
a Tavaszi Fesztivál kínála-
tából. Március 2-án kezdő-
dött és április 7-éig tart a 
programsorozat, amelynek 
keretében számos hazai és 
nemzetközi szinten ismert 
és elismert előadóművész 
érkezik Békéscsabára.

Az itthon és külföldön is 
elismert Pribojszki Mátyás 
Band, valamint az amerikai 
blues duó, Bill Barrett és Lazy 
Brad Lewis közös koncert-
jével vette kezdetét az idei 
Tavaszi Fesztivál, amelynek 

kínálata ebben az évben is 
igen gazdag. 

– A komoly- és könnyű-
zenei koncertek mellett lesz 
kórusmuzsika, fúvószene, 
néptánc és táncművészeti 
előadás is az idei békés-
csabai Tavaszi Fesztiválon. 
Emellett előadóestekre és 
könyvbemutatókra, valamint 
színházi bemutatókra is vár-
juk az érdeklődőket – mond-
ta el Vandlik-Varga Nelli. A 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ kommunikációs ve-
zetője hozzátette: az egyik 
kiemelt esemény március kö-
zepén a Dés László-koncert, 
amelyen Tóth Vera is közre-
működik. 

Visszatérő vendégként 
Hobo most az Ady-estjével 
látogat el Békéscsabára, és 
a 70 éves Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar 
a fesztiválon adja a jubileumi 
koncertjét. Különlegesnek 
ígérkezik a shaolin kung-fu 
szerzetesek előadása.

Azoknak is nyújtanak látni-
valót a fesztivál szervezői, akik 
a képzőművészet iránt érdek-
lődnek, ugyanis tizenegy mű-
vész alkotásaiból nyílik kiállítás 
a következő öt hét alatt.

Herczeg Tamás, a Csaba-
gyöngye igazgatóhelyettese 
megjegyezte: 16 évvel ezelőtt 
indult útjára a Közép-békési 
Tavaszi Fesztivál. Az eltelt 

idő alatt átalakult a prog-
ramsorozat, de a célja még 
mindig az, hogy sokszínű 
rendezvényekkel kedvesked-
jenek a kultúra és művészet 
iránt elkötelezett érdeklődők-
nek. Beszélt arról is, hogy 
egyes kiemelkedő esemé-
nyekre még a Délvidékről és 
Partiumból is érkeznek ven-
dégek Békéscsabára. 

A fesztivál keretében tizen-
hat együttműködő szervezet 
tizenöt különböző helyszínen 
biztosítja a szórakoztató prog-
ramokat, összesen negyven 
eseménnyel készülnek az 
együttműködő partnerek az 
öthetes fesztiválra.

H. Sz., Z. E.

Püspökválasztás zajlott az 
evangélikus egyházban, de 
az eredményre még vár-
ni kell. A Déli Evangélikus 
Egyházkerület nyugdíjba 
vonult püspökének, Gáncs 
Péternek az utódját négy 
jelölt közül választják ki, 
közülük hárman békéscsa-
bai kötődésűek. Vető István 
cinkotai lelkész mellett a 
püspöki tisztség helyi kötő-
désű várományosai: Aradi 
György, aki a békéscsabai 
Aradi András nyugdíjas 
lelkész fi a; Szeverényi Já-
nos egykori békéscsabai 
lelkész, illetve a most is 
Békéscsabán szolgáló Kon-
dor Péter esperes, akivel a 
jelöltségről és az egyházról 
beszélgettünk.  

– Honlapján, a kondorpeter.
hu-n mottóként a 37. zsol-
tárból szerepel egy idézet: 
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál 
benne, mert Ő munkálkodik.” 
Miért ezt választotta mottóul a 
püspöki jelöltségre?

– A lelkészi pályám kez-
detétől kísér ez az ige. Úgy 
gondolom, attól kezdve, hogy 
az ember elfogadja Isten hí-
vását, és igent mond a lelké-
szi szolgálatra, nem magának 
kell keresnie az utakat, hanem 
elsősorban Istenre fi gyelve 
kell nyitottan fogadnia azokat 
a lehetőségeket, amelyeket 
Isten ad számára. Az egyhá-
zi szolgálataimban soha nem 
kértem, hogy valahova ke-
rüljek, nem jelentkeztem egy 
tisztségre sem. Mindig kívülről 
kértek fel egy-egy szolgálatra. 
Ha segíteni tudtam, elvállal-
tam. Így állok a püspöki szol-
gálathoz is, hiszen mind az öt 

egyházmegye presbitériumá-
tól jelölést kaptam, és erre a 
nagyon szélesre tárt bizalom-
ra mondtam igent. Én nem egy 
pozíciót szeretnék megnyerni, 
hanem embereket szeretnék 
Krisztushoz vezetni, Krisztus-
hoz szeretni.

– Már eddigi lelkészi szol-
gálatában is számtalan veze-
tői pozíciót töltött be. 

– Valóban vannak közegy-
házi tisztségeim, és a legkü-
lönbözőbb diakóniai oktatási 
intézményeink munkájában 
is részt veszek. Fontos tudni, 
hogy a püspöki tisztséggel a 
korábbi tisztségek megszűn-
nek. 18 éve vagyok esperes, 
és a legtöbb bizottságnak 
tagja, 10 éve a Lelkészi Szö-
vetség elnöke, így láthatom 
egyházunk spirituális, szakmai 
és gazdasági működését, dön-
téshozatali mechanizmusait. 
Látom annak az erényeit, és 
pontosan látom a fejlesztési 
lehetőségeit is, hisz bőven van 
mindig mit tennünk egy ilyen 
hatalmas szervezetben. 

– Ön szerint melyek az 
evangélikus egyháznál a leg-
inkább fejlesztendő területek? 

– A legsürgetőbbnek a lel-
készi életpálya kidolgozását 
tartom, ezen évek óta dolgo-
zunk, reménység szerint a jövő 
évben el is indulhat. Emellett 
szintén fontos a hitoktatói élet-
pálya kidolgozása. Meg kell 
erősíteni a lelkészkollegákat a 
sokszor magányos tehergon-
dozásukban, biztosítani kell 
a fejlődés lehetőségeit. Azt a 
hallatlanul nagy szellemi kin-
cset és kapacitást, ami ott van 
a lelkészeinkben, hitoktatóink-
ban, fontos segíteni, inspiráló 
módon felszínre hozni, hogy a 

megfelelő helyen megtalálják 
a kibontakozási lehetőséget, 
ami a gyülekezeteink megele-
venedésére is szolgál. A kö-
zösségeink megerősítéséhez 
át kell gondolnunk olyan gyü-
lekezetmodelleket, amelyek 
még talán szokatlanok itt Ma-
gyarországon. Nagyon fontos 
azokkal a hittestvérekkel való 
kapcsolattartás is, akik nem 
szorosan csatlakoznak a gyü-
lekezetekhez. Sokakat el lehet 
érni gyülekezetpatronáló cso-
portok segítségével, önkén-
tesek bevonásával. Motivált 
emberekkel lehet – több hóna-
pos programokat rendezve – a 
még elnéptelenedő területeken 
is szép eredményeket elérni, 
bibliakört, kórust, ifjúsági kört, 
alkalmakat szervezve.

– Mennyire van szerepük a 
gyülekezetek megújításában 
az intézményeknek? 

– Békés megyében négy 
nagy oktatási intézményünk 
van, számtalan diakón intéz-
ményünk, szeretetszolgála-
tunk működik. Azt biztosan 
tapasztalták a szülők, nagy-
szülők, hogy micsoda élmény 
eljönni mondjuk a gyermekek 
betlehemeses játékára, vagy 

egy kézműves körre. Itt a kicsik 
sokszor egészen játékos for-
mában találkoznak Isten igé-
jével. Amikor az ember elkezd 
bekapcsolódni, szép lassan 
kialakul benne egy belső igény 
erre, hisz valami olyan forrás-
hoz jut, amit nagyon nélkülö-
zünk a mai világban. Nagyon 
sok az elmagányosodó idős 
testvér is, akinek a szeretetben 
való elkísérése, gondozása 
mindig kiemelt feladatunk volt 
– tehát nagy az intézmények 
szerepe. 

– Egy püspöknek néha köz-
életi kérdésekben is meg kell 
szólalnia. Mit gondol, mennyire 
kell aktuálpolitikai, közéleti kér-
désekben megnyilvánulnia? 

– Szerintem egy püspök ak-
kor tudja jól képviselni az egy-
háztagokat, és akkor tud hite-
les lenni, hogyha elsősorban 
azt a hangot képviseli, amely 
a küldetése: a krisztusi szere-
tet hangját. Erre a békességre 
törekszünk a testvéregyházak-
kal, és a mindenkori kormány-
zattal kapcsolatban szintén 
arra kell törekednünk, ami a 
partnerség és Krisztus ügyé-
nek a hirdetését szolgálja. 

Mikóczy E., Zsíros A.

Kondor Péter: Attól kezdve, hogy az ember elfogadja 
Isten hívását, nem magának kell keresnie az utakat

A város nevében Szarvas Péter polgármester köszön-
tötte a 90 éves Dariday Róbertet

Pribojszkiék és a blues duó koncertjével indult a fesztivál

Negyven programmal várja látogatóit a tavaszi Fesztivál

a kortárs színjátszás 
doyenje kilencvenéves

kondor péter: embereket szeretnék 
krisztushoz vezetni, krisztushoz szeretni 
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Szeretettel várunk minden óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba, Békéscsabán a 
Békési út 17. szám alatt található népi műemlék épületegyüttesbe, mely múzeum és 
népi kézműves műhely helyszíne. Itt találhatók állandó kiállításaink: Schéner Mihály 
gyűjteményes kiállítása, amely színes fafaragványaival a népi mesevilágot idézi a lá-
togató elé. A Napsugár Bábegyüttes kiállítása az elmúlt 50 év helyi bábművészetét 
mutatja be, Lenkefi  Konrád munkásságának állít emléket. Ványai János hajdani csabai 
fazekasmester műhelyében előre egyeztetett foglalkozás keretében kipróbálható az 

agyagmívesség. 
Foglalkoztatóműhelyünkben olyan népi kézműves-foglalkozások megrendezésére is 
lehetőség van, melyeket iskolai kereteken belül (helyhiány, anyaghiány) nehéz megva-
lósítani, de a tananyagban és az iskolai életben is szerepe van, az önkifejezés eszköze 

és sikerélményt nyújt. 

Ajánlatunk MÁRCIUS 15-ére: Huszárcsákó fi úknak, korabeli kalap lányoknak, lo-
vacska készítése gyékényből, lovas huszár kitűző fi lcből, nemzeti színű virágos rozetta 
kitűző. 
Kínálatunk HÚSVÉTRA: Agyagozás (agyagtojás, nyúl, csibe díszítése), textil cserép-
díszek (bárány, liba, nyúl, tyúk), ajtódísz készítése tojástartóból (előre kivágott virágok-
ból), faágból nyúl készítése (termésből, gyapjúból), textilliba gomb dísszel, tojásdíszíté-
sek (levélrátét, viaszolás, textilbevonat)
Több mint tanóra, terítéken a MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV: Párta készítése lá-
nyoknak, címertervezés, festés fi úknak, bőrtarsoly összeállítása, mézes tallér sütése, 
díszítés, reneszánsz képkeret díszítése, kódex festése, korabeli (miniatűr) malomjáték 
tervezése, készítése textilből Kiegészítő program: paravános fotózás, reneszánsz 
tánclépések tanulása, zenehallgatás, óriás malomjáték kipróbálása.

A kézműves-foglalkozás díja: 300 Ft/fő, kísérőknek ingyenes. 
Belépődíj: 100 Ft/fő, Csaba kártyával ingyenes.

Egy foglalkozásra egyfajta tevékenység választható. 
Előzetes bejelentkezés szükséges a 326-370 

vagy a 06-30/383-4743 telefonszámon.

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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/ 

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

PROGRAMOK:
Március 13-án, kedden 17 órá-
tól Lenhardtné Bertalan Emma: 
Találkozásom az Alfölddel című 
könyvét mutatja be Seres István. 
Beszélgetőtárs: Mucsi András.
Március 22-én, csütörtökön 
17.30-tól a Lencsési Könyv-
tárban tart előadást Szabó 
Zsuzsa, a Békés Megyei Lovas 
Szövetség leköszönő elnöke 
„Békéscsabai lovas élet – a lo-
vaglás az egészség szolgálatá-
ban” címmel.
Március 23-án, pénteken 10 
órától ingyenes 3D nyomta-
tás és modellezés tanfolyam a 
könyvtárban. Jelentkezés és 
bővebb információ: ed.bmk.hu.
Március 24-én, szombaton 
16 órától folytatódik a Sola 
Scriptura Teológiai Főiskola 
szabadfőiskolai kurzusa a Bé-
kés Megyei Könyvtárban. Az 
előadás címe: A Biblia újszövet-
ségi irataiban foglalt történelem 
(I.) – Jézus élete. Előadó: Kocsis 
Péter közgazdász – teológus. 

A Békés Megyei Könyvtár és 
az Aura Segítő Kutya Alapít-
vány „olvasás és ugatás” című 
foglalkozásokat indít olyan is-
koláskorú gyermekek számára, 
akik olvasási problémákkal, 
szövegértelmezési vagy fi gye-
lemzavarral, önbizalomhiánnyal 
küzdenek. A foglalkozások vizs-
gázott terápiás kutyák bevoná-
sával zajlanak. 
Jelentkezés: Gulyás Bianka 
06-30/831-1335; 
repetaesmese@gmail.com.

Papírfonás Klub – páros hete-
ken hétfőnként a Békés Megyei 
Könyvtárban, páratlan heteken 
hétfőnként a Lencsési Könyvtár-
ban 15.30 és 18 óra között.
Ünnepi nyitvatartás:
Március 15., csütörtök: ZÁRVA
Március 16., péntek:
14.00–19.00
Március 17., szombat: 
14.00–19.00 

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

közösség, zeneszeretet
XI. Határmenti Karvezető és Énekkari Kurzus 

papírcsodák a Vasutasban
Országos vándorkiállítás érkezett Békéscsabára 

harminc év napsütéskoncert Rohmann ditta

A közösségi éneklés sze-
retete és a fejlődés iránti 
folyamatos igény idén is 
Békéscsabára vonzotta a 
kórusmuzsika művelőit. A 
XI. Határmenti Karvezető 
és Énekkari Kurzusra 54 
karnagy jelentkezett, akik 
a sok-sok énekessel és fú-
vósokkal együtt a találkozó 
záró istentiszteletén adtak 
számot tudásukról.

A Körösvidéki Baptista Egy-
házkerület idén is a Csaba-
gyöngye Kulturális Központban 
rendezte meg háromnapos 
zenei kurzusát, amelyen a 
kóruséneklés mellett a legna-
gyobb hangsúlyt a karvezetők 
oktatása kapta. A tizenegyedik 
alkalommal megtartott találko-
zón a környező megyék kóru-
sai mellett a határ túloldaláról 
is érkeztek résztvevők.

Az első napon végzett 
kiscsoportos munkát más-
nap kóruspróbák egészítet-
ték ki, a „vizsgát” pedig a 
közös szolgálat jelentette a 
zárónapon, amikor délelőtt 
és délután egy-egy isten-
tiszteletet tettek teljessé a 
zenészek.

A kurzus szakmai vezetője 
Oláh Gábor karnagy volt, az 
istentiszteleteken igét Papp 
János, a Magyarországi Bap-
tista Egyház elnöke, valamint 
Hafenscher Károly miniszteri 
biztos, evangélikus lelkész 
hirdetett.

Zsíros András

Az Origami Csodálatos Vi-
lága című vándorkiállítás 
Békéscsabára érkezett. A 
VOKE Vasutas Művelődési 
Ház és Könyvtárban már-
cius 14-éig láthatók az or-
szágos szinten is elismert, 
papírból hajtogatott alko-
tások. 

A vándorkiállítás megnyitója 
előtti napon egy közös foglal-
kozást tartott a Magyar Origami 
Kör, ahol a fi ataloknak gyors 
és hamar elsajátítható techni-
kákat mutattak be. Az origami 
kör 1988 januárjában alakult 
meg Kecskeméten Kricskovics 
Zsuzsanna animációs művész 
vezetésével. A csoport célja az 
volt, hogy minél több emberrel 
megismertesse az origamit, 
elsajátíttassa a tanítókkal, óvó-
nőkkel, szülőkkel az alapokat, 
hogy aztán ők továbbadhas-

sák tudásukat. Az elmúlt 30 
évben nemcsak a pedagógiá-
ban, rehabilitációban nyerte el 
megfelelő helyét a hajtogatás, 
kialakult egy művészeti alkotá-
sokat létrehozó csoport is. 

A Vasutasban látható több 
mint ötven alkotást bemutató 
kiállításon az egyik különle-
gesség például 18 ezer tea-

tasakból készült. A vándor-
kiállítás bepillantást enged a 
papírhajtogatás sokszínűsé-
gébe. A látogatók megismer-
kedhetnek az origami rövid 
történetével, a ghian-zhi tech-
nikával, a kuszudamákkal, a 
tesszalációval, a papírfajták-
kal is. 

Papp Ádám

A Magyar Széppróza Napja alkalmából a Békés Megyei 
Könyvtárban mutatta be Grecsó Krisztián a legújabb, 
Harminc év napsütés című kötetét. A szerzővel Kiss 
László beszélgetett. Mint azt Grecsó Krisztián – aki 
nyolc évig Békéscsabán is élt – elmondta, a könyvben 
azokat a tárcanovelláit szedte össze, amelyeket az Élet 
és Irodalomban és a Nők lapjában publikált.

A Tavaszi Fesztivál ke-
retében 2018. március 19-
én 18 órakor a Magyar–
Lengyel Barátság Napja 
alkalmából Marcin Dominik 
Gluch Svédországban élő, 
lengyel származású zongo-
raművész ad ünnepi kon-
certet a Békéscsabai Bartók 
Béla Zeneiskolában, amely-
re szeretettel várnak minden 
érdeklődőt. 

A programban lengyel 
és magyar művek hang-
zanak el. Belépőjegyek: 
1000 Ft/fő áron kaphatók 
hétköznapokon a Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület székhelyén (Bé-
késcsaba, Szent István tér 
8.)

Bach születésnapi kon-
certet ad Rohmann Ditta a 
Tavaszi Fesztivál keretében 
Békéscsabán, az evangéli-
kus kistemplomban (Luther 
utca 1.) március 22-én 18 
órától.

Johann Sebastian Bach 
(Eisenach, 1685. március 21. 
– Lipcse, 1750. július 28.) ba-
rokk kori német zeneszerző, 
orgonista, hegedűművész, 
a zeneművészet kiemelke-
dő egyénisége, a protestáns 
egyházi zene jeles képviselő-
je. Rohmann Ditta gyerekkora 
óta foglalkozik Bach zenéjé-
vel. Szakmailag is értékelték 
tudását e téren: a Lipcsei 
Bach-versenyen két díjat is 
szerzett, a Hungarotonnál 

megjelent lemezei, amelye-
ken a szóló szvitek hallhatók, 
nemzetközi elismerésnek 
örvendenek. Jelenleg szólis-
taként és kamarazenészként 
koncertezik és kurzusokon 
tanít. Fontos számára a kö-
vetkező csellista generációk 
kinevelése, tudását örömmel 
osztja meg. Ezért is tér visz-
sza szívesen Békéscsabára 
immár sokadik alkalommal 
tanárként és előadóként.

A koncerten – amelynek 
szervezője Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Német Nem-
zetiségi Önkormányzat – rész-
letek hangzanak el Johann 
Sebastian Bach cselló-szvit-
jeiből.
A belépés díjtalan.

A kóruséneklés és a karvezetők oktatása kapott hangsúlyt
A kiállítás március 14-éig tekinthető meg Fo
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A KÖRÖSÖK VÖLGYE NATÚRPARK EGYESÜLET
TISZTELETTEL MEGHÍVJA

a tanyák a körösök körÜl C. szakMai FÓrUMára
helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi liget
időpont: 2018. március 8. 10.00 óra
program:

10.00 Megnyitó. • Vantara Gyula elnök, Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület
10.10 Rövid ellátási láncok Magyarországon. • Szabó Dorottya tudo-
mányos segédmunkatárs, Agrárgazdasági Kutató Intézet
10.55 Mezőgazdasági vállalkozások tevékenységdiverzifi kációja. • 
Hamza Eszter tudományos főmunkatárs, Agrárgazdasági Kutató In-
tézet
11.40 Kérdések, válaszok• 
12.00 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, mint a tanyagazdasá-• 
gok támogató szervezete. Gyebnár Péter projektmenedzser, Körö-
sök Völgye Natúrpark Egyesület
12.20 Tanyasi tanösvény és nyitott tanyagazdaságok hálózata a Kö-• 
rösök Völgyében. Pócsi Gabriella vidékfejlesztési szakértő
12.40 Kérdések, válaszok• 
13.00 Szendvicsebéd• 

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regiszt-
ráció az alábbi elérhetőségeken:

online:1.  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJcC7Zifi 
LynSNDjQ8Yc1vau0xlwfTz4QLQnjX5Mzaq75Ug/viewform
telefonon:2.  +36-66/445-855 

A rendezvény a 2017. évi Tanyafejlesztési Program keretében, a „Tanyák a 
Körösök körül – Tanyasi tanösvény és nyitott tanyagazdaságok hálózatának 
kialakítása” című pályázat megvalósításának részeként kerül megtartásra.

körösök Völgye natúrpark egyesület
körösök Völgye látogatóközpont

Leszkó András 95 éves

szépkorú

Hirdessen 
a Békéscsabai 

Médiacentrumnál!



A Munkácsy Mihály Mú-
zeum 2017 nyarán a Be-
rényi út 140/1. számú tel-
ken kísérleti műhely és 
tesztüzem szerviz épület, 
nyitott mosó építéséhez 
kapcsolódó földmunkák-
nál régészeti felügyeletet 
látott el. Augusztus 8-án 
az építkezési terület ÉK-i 
részén (a zászlótartóknál), 
a kerítéssel párhuzamo-
san vízvezetéket fektet-
tek. 1 m mélységből em-
bercsontokat fordított ki 
a markológép. A helyszíni 
szemle során a Munkácsy 
Mihály Múzeum régészei 
és a beruházó (AXIÁL Kft.) 
képviselői megállapodtak 
abban, hogy augusztus 
14-étől mentőásatásra ke-
rül sor, mivel nagy való-
színűség szerint előkerült 
az elpusztult Megyer falu 
temetője.

A terület nem volt ismeret-
len a múzeum szakemberei 
számára, hiszen korábban 
is folytak itt régészeti feltá-
rások. A középkori templo-
mot 1985-ben találták meg 
a régészek. Az 1985–1986-
os ásatási szezonban a 
templomban és a templom 
körül 87 sírt tártak fel. Ki-
vétel nélkül mindegyik késő 
középkori temetkezés volt. 
Megfi gyeléseik alapján tud-
juk, hogy a templom ÉK–
DNy-i tájolású, egyhajós, 
félköríves szentélyű, 11,8 m 
hosszú és 7,9 m széles.

A múzeum archeológusai 
tavaly veszélyeztetett terüle-
ten augusztus 14. és szep-
tember 4. között 44 sírt bon-
tottak ki, dokumentáltak le.

Megtalálták a templo-
mot is, de feltárására nem 

került sor, hiszen a 80-as 
években a múzeum munka-
társai már elvégezték ezt 
a munkát. A 2017-ben fel-
tárt sírok érdekessége az, 
hogy háromnegyed részük 
Árpád-kori, kb. egynegyed 
részük csak késő közép-
kori. Ez azt jelenti, hogy a 
templom és a körülötte lévő 
temető is korábbi, mint azt 
az 1985–1986-os ásatás 
eredményei alapján a ku-
tatók gondolták. További 
érdekessége a síroknak a 
viszonylagos gazdagság: 
majdnem mindegyik sírban 
volt ezüst hajkarika, általá-
ban két darab, de volt olyan 

csontváz is, amelyiknek 
koponyája mellől hat ezüst 
hajkarikát csomagoltak el. 
Sok esetben kerültek elő 
ezüstgyűrűk is, egy eset-
ben nyaklánc gyöngyeit 
dokumentálták le. A késő 
középkori sírokban pári-
zsi kapcsokat, pártát, egy 
esetben a ruha ezüstszá-
lakkal kivarrott nyakkivágá-
sát sikerült megfigyelniük.

A leletek a Munkácsy Mi-
hály Múzeumba kerültek, 
ahol a tisztításuk, restaurá-
lásuk, feldolgozásuk jelen-
leg is tart.

Nagy Dániel Sándor
régész
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A megyeri középkori temető

Mesélő MúzeUM

Tavaly nyáron találtak rá az egykori temetőre

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Fotókiállítás
Munkácsy régi képeken az emlékházban

Százhetvennégy éve szü-
letett Munkácsy Mihály. Az 
évforduló apropóján a festő-
művész – ma emlékházként 
működő – egykori békéscsa-
bai otthonában fotókiállítással 
tisztelegtek emléke előtt. 

Munkácsy Mihály egy ge-
rendára kötözve. Meghökken-
tő fotó, ám ha tudjuk, hogy 
ennek segítségével készült a 
híres Krisztus-trilógia középső 
alkotása, a Golgota című fest-
mény, akkor rögtön izgalmas 
kulisszatitok is. A festő korában 
elterjedt módszer volt a tanul-
mányfotók készítése. Gyarmati 
Gabriella művészettörténész-

től megtudtuk, Munkácsy azért 
kezdett fotókat használni, mert 
választania kellett, hogy aznap 
modelleket alkalmaz vagy ételt 
vásárol. Ando György, a múze-
um igazgatója hozzátette, hogy 

a fotók, majd az azok alapján 
készült festmények egy kicsit 
a 19. század végének békés-
csabai mindennapjait is megis-
mertették a világgal.

Zs. A.

az áldozatokra emlékeztek
A kommunista diktatúrák 
áldozataira emlékeztek 
Békéscsabán a Szabadság 
téri szobornál, ahol a BSZC 
Vásárhelyi Pál Szakgimná-
zium és Kollégium diákjai 
adtak műsort, és az iskola 
pedagógusa, Krupa Árpád 
mondott beszédet.

A történelemtanár kiemelte, 
hogy amikor a bolsevikok erő-
szakkal átvették a hatalmat, 
Lenin azt mondta: „a terror a 
társadalmi megtisztulás egyik 
eszköze”. Majd elsöpörték 
a földesurakat, a papokat, a 
polgárságot, a tisztikart, a hi-
vatalnokokat.

–  Politikai hazugságokkal, 
abszurd propagandával arra 
törekedtek az elnyomók, hogy 
mindenkiben lerombolják a 
képességet bármilyen meg-
győződés kialakítására és a 
szabad cselekvés igényére. 
Arra idomították őket, hogy 
passzívan eltűrjenek bármi-

lyen kegyetlen, önkényes bá-
násmódot, akár a halált is – 
fogalmazott Krupa Árpád.

Beszélt arról is, hogy a 
második világháború után 
a Moszkvából delegált ma-
gyar kommunista vezetők 
hatékony közreműködésével 
kezdetét vette az importált re-
zsim megteremtése.

– Kovács Béla, a Kisgaz-
dapárt főtitkára kijelentette, 
hogy a magyar nép nem akar 

bolsevizmust, és az erre vo-
natkozó kísérleteket elutasítja. 
1947. február 25-én a magyar-
országi szovjet hatóságok az 
ellenük folytatott kémkedés 
és ellenkormány alakítására 
irányuló összeesküvés koholt 
vádjával letartóztatták Kovács 
Bélát. E jelképpé vált esemény 
kapcsán emlékezünk meg 18 
éve a kommunista diktatúrák 
áldozatairól – emlékeztetett a 
pedagógus.

Induló tanfolyam – Intimtorna-tanfolyam indul március 14-én 18 órakor. A képzés 
10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. 
Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 12 000 Ft/fő. Jelentkezni a hely-
színen lehet, a fent jelzett időpontban, a részvételi díj befi zetésével.

 „Csak tiszta forrásból…” – Március 15., csütörtök 15 óra – A határainkon belül és 
túl élő és alkotó magyar fotósok számára XVI. alkalommal meghirdetett pályázat ki-
állításának megnyitója és díjkiosztó ünnepsége. Köszöntőt mond és a kiállítást meg-
nyitja dr. Ferenczi Attila, a Lakótelepi Részönkormányzat vezetője. A díjakat átadja 
Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Ünnepi műsort ad Nagy Szilvia énekművész. 
A kiállítás megtekinthető április 13-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig, előzetes beje-
lentkezés alapján hétvégén is.

Városismereti séta – Március 15., csütörtök 10 óra – A Természetjáró kör szerve-
zésében – részvétel a városi ünnepségen, majd a Luther utca – Bertóthy tér – And-
rássy úton haladva, séta Boczkó Dániel szobrához – koszorúzás. Gyülekező az ün-
nepség helyszínén.

Ismeretterjesztő előadások – Március 9., péntek 10 óra – A Baba-mama klub 
vendége Petrovszkiné Csanki Katalin, a 8. sz. bölcsőde vezetője. Téma: a kisgyerme-
kek bölcsődébe szoktatása. • Március 19., hétfő 14.30 óra – Barangolás a Körösök 
mentén címmel tart előadást a Nyugdíjasklub foglalkozásán Kertész Éva botanikus. 
• Március 26., hétfő 14.30 óra – Jeruzsálem szent helyei címmel Ugrai Gábor tanár 
tart vetítéssel egybekötött útiélmény-beszámolót a Nyugdíjasklubban.

Kiállítás – Március 23., péntek 17 óra – Pljesovszki Lászlóné békéscsabai alko-
tó gobelinjeiből összeállított kiállítás megnyitója. A megjelenteket köszönti Nagy 
Emese, a közösségi ház munkatársa. Megnyitja Tóthné Kiss Szilvia, a közösségi 
ház Csipkeverő klubjának vezetője. Megtekinthető intézményünk tanácskozóter-
mében április 13-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Békéscsabai bakelitbörze – Március 24., szombat 9–13 óra – használt ba-
kelitlemezek, CD-DVD-SACD-k adásvétele. Bővebb információ és asztalfog-
lalás a 70/325-2704 telefonszámon vagy a bakelit.borze@gmail.com e-mail-
címen kérhető.

Családi játszóház – Március 24., szombat 10-től 12 óráig – Ismerkedés a hús-
véti népszokásokkal, ékes tojások és asztali díszek készítése különféle technikák-
kal. A foglalkozást a „Bábika” munkatársai vezetik. A belépődíj: 2 db főtt tojás.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
értesíti az érintett szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési 
évtől az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba 
vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő 
óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.

A jelentkezés ideje és helye:
2018. április 9., (hétfő) 8.00–18.00 óra,• 
2018. április 10., (kedd) 8.00–18.00 óra,• 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZI-
GET TERME
(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.). 
Gerlán, Mezőmegyeren és a Szlovák Gimnázium, Általános Is-
kola, Óvoda és Kollégium óvodájában a fenti időpontokban az 
óvoda épülete a jelentkezés helyszíne.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos 
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre 
vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még 
nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Bé-
késcsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hely-
lyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2019. 
augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének 
betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást 
még a 2018/2019. nevelési év során (2018. szeptember 1-től 
2019. augusztus 31-ig) megkezdhesse. 

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, továbbá a szülő (törvényes képviselő) 
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a 
munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda 
körzetében található) választása esetén a munkáltatói igazolást, 
sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda 
kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának a kör-
zetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt 
biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel 
biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függ-
vényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett 
gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt 
és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő hu-
szonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.
Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, 
amely javaslatot tesz a felvételre. 
Az óvodavezető határozatának közlésétől számított 15 napon 
belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, 
érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. 

A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az óvoda-
vezetővel egyeztetett időpontban beíratják gyermeküket az adott 
óvodába.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodá-
ba jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége 
az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező 
óvodákra korlátozódik. 

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők 
kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnap-
ját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2018. május 23-ig 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az értesítési kötelezettség a 
szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll 
és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben 
előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvo-
dába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartóz-
kodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el. 

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, ösz-
szegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik. 
Az „ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2018/2019. NEVELÉSI 
ÉVRE" nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, 
vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról. Az előre kitöltött 
jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is 
a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális 
Központban történik.
A regisztrációt követően az összesített létszám ismeretében a 
fenntartó az áprilisi közgyűlésen határoz az egyes óvodákban 
indítható csoportok számáról.

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő 
értesítése) 2018. május 7-én, 8-án, az adott óvoda székhe-
lyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy in-
tézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan 
jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott 
óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget 
biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismer-
kedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó 
nevelőmunkával, az épülettel. Az óvodai nyílt napokról az adott 
óvoda honlapján, az óvodában személyesen vagy telefonon lehet 
érdeklődni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái in-
tegrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság, értelmi fogyaté-

kosság (enyhe,középsúlyos) és halmozott fogyatékosság kivéte-
lével kijelölhetők: 

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), 
Békéscsabai Tündérkert Óvoda* (Békéscsaba, Szegfű u. 87–
89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 
15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó 
Óvoda* (Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti 
Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Ut-
cai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), 
Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsa-
ba, Penza-ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) in-
tegrált nevelés ellátására – a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 
gyermekek számára – kijelölhető.

*    szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó
**  magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai kör-
zetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város 
honlapján a www.bekescsaba.hu. oldalon, valamint az óvodák-
ban megtalálható. 

Tájékoztató az életvitelszerű ottlakás, mint a kötelező felvétel fel-
tétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.

Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező 
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthoná-
ul használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy 
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját 
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez 
nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet követ-
keztetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén 
vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvo-
davezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult fel-
szólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvi-
telszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás 
kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg 
illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét 
igazoló nyilatkozatot.
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó 
által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői 
nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az ál-
tala vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvi-
telszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével 
ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három 
időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője 
egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy 
vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a 
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alap-
ján az óvodai felvétel megtagadható.

A 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL

tájékoztatÓ F e l h í V á s
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, 

Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2018. évi Közművelődési 
és Művészeti Céltámogatás elnyerésére

A pályázat célja: a békéscsabai állampolgárok és művelődő közösségeik kulturális tevékenységének támo-
gatása.
A pályázók köre: alkotó- és előadóművészek / Békéscsabán működő egyesületek, alapítványok, egyéb szer-
vezetek / rendezvényszervezők / egyházi jogi személyek / közművelődési, oktatási intézmények.
Kategóriák:

A kategória: • Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportos művészeti tevékenység, művészeti 
alkotások létrehozása, illetve bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése 

Irodalom és színházművészet1. 
Zene- és táncművészet2. 
Képzőművészet, fotó- és filmművészet3. 

B kategória:•  Közművelődési, művészeti rendezvények / táborok szervezése.
A pályázati keretösszeg (A–B kategória összesen):  4 500 000 Ft
A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 3.
Támogatási időszak: 2018. március 1.–2019. február 28.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2018. április 27.

A pályázattal kapcsolatos részletes információk és a pályázathoz szükséges űrlap a Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Közművelődési és Sportosztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7., Medvegy-Andelic Marija köz-
művelődési ügyintézőnél, 66/523-800/3543,  medvegy@bekescsaba.hu elérhetőségen) is igényelhető, illetve 
a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek oldaláról letölthető.

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.

BÉKÉSCSABA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
kitüntetés javaslattételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szóló 
20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendeletében szabályozza a helyi pedagógusok munkájá-
nak elismerésére létrehozott kitüntetés adományozásának módját, feltételeit.

Évente két kitüntetés adományozása történik pedagógusnapon.

A kitüntetés elnyerésének feltételei:
A kitüntetés csak magánszemélynek adományozható, feltétele:

Békéscsaba városban legalább 10 éve az oktatás, nevelés terén végzett magas szín-• 
vonalú szakmai munka,
szakmai elismertség mind a felterjesztett saját intézményében, mind városi szinten,• 
szakmai, emberi feddhetetlenség.• 

A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város önkor-
mányzati képviselői, az oktatásért felelős bizottság, a nevelőtestületek, az iskolaszékek, a 
kisebbségi önkormányzatok, a munkáltató.

A javaslat tartalmazza:
az ajánlott személy pontos adatait,• 
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.• 

A javaslatokat 2018. március 31-éig papíralapon a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmű-
velődési és Sportosztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.), és egyidejűleg elektronikus 
formában is a orodan@bekescsaba.hu e-mail-címre kell megküldeni. A kitüntetés adományo-
zásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.
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Ó V o d a V e z e t ő I  p á l y á z a t

I F j ú s á g I  F e l a d a t o k  e l l á t á s a

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázati felhívást ír ki az alábbi köznevelési intézmény 
magasabb vezetői (óvodavezetői) állására:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága
pályázatot hirdet  2018. ÉVI IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

Békéscsabai Tündérkert Óvoda 
(5600 Békéscsaba, Szegfű utca 87–89.)

A magasabb vezetői beosztás 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 5. napja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. napja.
A pályázat benyújtási helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
A pályázati kiírás teljes szövege a www.bekescsaba.hu honlapon, az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a https://kozigallas.gov.hu 
honlapon olvasható.

A pályázat célja: Értékközpontú és 
értékteremtő ifjúsági programok létre-
hozása, a 6–29 év közötti gyermek- és 
ifjúsági korosztály aktív részvételé-
vel kulturális programok szervezése, 
amelyek szervesen illeszkednek a 
Békéscsabán működő gyermek- és if-
júsági közösségek, szervezetek szak-
mai tevékenységébe, munkájába. 
Pályázati keretösszeg: 1 300 000 Ft
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. április 3. 12.00
A pályázatok elbírálásának várható 
határideje: 2018. április 25.
A pályázat megvalósulásának ha-
tárideje: 2018. március 1.–2019. feb-
ruár 28.
PÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK
„A” kategória 
Pályázók köre: Békéscsabán műkö-
dő általános iskolai, középiskolai diák-

önkormányzatok és kollégiumi diákön-
kormányzatok.
Támogatható tevékenység: Tanítási 
órán kívül eső szabadidős tevékeny-
ségek (közösségfejlesztő programok, 
programsorozatok, tréningek, képzé-
sek, diákrendezvények) megvalósítá-
sa, iskolaújság, iskolarádió működte-
tése.
„B” kategória 
Pályázók köre: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város területén működő gyer-
mek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági 
korosztállyal foglalkozó önszerveződő 
közösségek, civil szervezetek. 
Támogatható tevékenység: a gyer-
mek- és ifjúsági korosztály önmegva-
lósítását biztosító, a közösséghez tar-
tozás élményét erősítő – tanítási időn 
kívüli (hétvégi, szabadidős, szünidei 
stb.) – gyermek- és ifjúsági programok, 

képzések, rendezvénysorozatok meg-
valósítása
„C” kategória 
Pályázók köre: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város területén működő gyer-
mek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági 
korosztállyal foglalkozó önszerveződő 
közösségek, civil szervezetek.
Támogatható tevékenység: új ifjúsá-
gi közösségek létrehozása, közösség-
formáló kezdeményezések megvaló-
sítása. 

A pályázathoz pályázati űrlapot kell 
kitölteni, amely a Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási, Közművelődési és Sport-
osztályán (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) is igényelhető, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek menü-
pontjának Pályázati hírek oldaláról 
letölthető.

Az önkormányzati támogatásokra 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének az ön-
kormányzati támogatások nyújtásáról 
szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendeletét kell alkalmazni. 
A KIOS Bizottság a döntési eljárásban 
elsősorban a célkorosztálynak szóló 
programokat, rendezvényeket prefe-
rálja. 
A pályázatokat az alábbi címre kér-
jük beküldeni: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Oktatási, Közművelődési és Sportosz-
tály 5600 Békéscsaba, Szent István 
tér 7.
A pályázatokkal kapcsolatban tá-
jékoztatás kérhető Bágy Petra ifjú-
sági referenstől telefonon a 66/523-
800/2513 melléken, vagy a bagy@
bekescsaba.hu e-mail-címen.  

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda 
(5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.)

A magasabb vezetői beosztás 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 5. napja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. napja.
A pályázat benyújtási helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
A pályázati kiírás teljes szövege a www.bekescsaba.hu honlapon, az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a https://kozigallas.gov.hu 
honlapon olvasható.

• Imi bácsi zenél – Hevesi Imre zenei 
koncertje • Jimmy bohóc műsora 
• Kádár Ferkó fotószínháza • Népi játszóház 
és kézműves foglalkozások • Arcfestés 
• Lufi hajtogatás • Óriás ugrálóvár és trambulin

SZÍVESEN FELEMELNÉL TE IS EGY GYEREKET? 
JELENTKEZZ: HAROMKIRALYFI.HU/EMELDMAGASBA
LÉGY RÉSZESE TE IS A VILÁGREKORD 
KÍSÉRLETNEK! A RÉSZTVEVŐK KÖZÖTT ÉRTÉKES 
NYEREMÉNYEKET SORSOLUNK KI!

A rendezvényen való részvétel ingyenes. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

EMELJÜNK   FEL 
MINÉL   TÖBB 
GYEREKET!
BÉKÉSCSABA
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS 
KÖZPONT, SZÉCHENYI U. 4.
2018. MÁRCIUS 11.

VILÁGREKORD 

KÍSÉRLET

KEZDÉSI IDŐPONT 9:30

Nyílt napok Békéscsaba 
önkormányzati  

fenntartású óvodáiban 
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda: 
Wlassich sétány 4/1., március 26–27., (hétfő–kedd) 9.00–11.30.
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda: 
Kölcsey utca 15. Az intézmény folyamatosan megtekinthető, 
előre egyeztetett időpontban.
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda:
Ligeti sor 16. Az intézmény folyamatosan megtekinthető, elő-
re egyeztetett időpontban.
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda: 
Szigligeti utca 3., március 28., (szerda) 9.00–16.00.
Szigligeti Utcai Óvoda és Kazinczy-lakótelepi Óvoda:
Tábor utca 4., március 22., (csütörtök) 9.00–16.00.
Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda:
Penza-ltp. 19., március 26., (hétfő) 16.00–18.00.
Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda:
Dr. Becsey O. utca 25., március 21., (szerda) 16.00–18.00.
Lencsési Óvoda – Manóvár Óvoda: 
Pásztor utca 91., március 26., (hétfő) 8.00–20.00.
Lencsési Óvoda – Napsugár Óvoda:
Pásztor utca 70., március 27., (kedd) 8.00–20.00.
Lencsési Óvoda – „Zöldovi”:
Lencsési út 15., március 28., (szerda) 8.00–20.00.
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK:
Lenkey utca 12., március 9., (péntek) 9.00–12.00.
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK:
Hajnal utca 12., március 21., (szerda) 9.00–12.00.
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK:
Jázmin utca 3/1., nyitott óvoda.
Tündérkert Óvoda:
Szegfű utca 87–89., március 07., (szerda) 9.00–12.00.
Tündérkert Óvoda:
Szegfű utca 11., március 06., (csütörtök) 9.00–12.00.
Tündérkert Óvoda:
Fő utca 8., március 8., (csütörtök) 9.00–12.00.
Mackó-Kuckó Óvoda:
Orosházi út 56., március 28., (szerda) 9.00–11.30.
Mackó-Kuckó Óvoda:
Orosházi út 2., március 26., (hétfő) 9.00–11.30.
Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda ér-
deklődés szerint bármikor.

Világrekord-kísérlet
A kormány a Családok 

évének nyilvánította 2018-
at. Ehhez kapcsolódóan 
számos programot szervez 
a Három Királyfi és Három 
Királylány mozgalom, ezek 
egyike az a rekordkísérlet, 
hogy minél több gyermeket 
egyszerre emeljenek fel egy 
időben az ország több váro-
sában.

Békéscsaba is csatlako-
zott a programhoz, amely-
nek célja, hogy rávilágítsa 
a figyelmet a gyermekek és 
a család fontosságára.

Minden gyermeket és szü-
lőt várnak március 11-én 
9.30 órára a Csabagyön-
gyéhez

Megújul a zöldovi
Tornaszobát is kialakítanak 

több jut az óvodákra
Megoldódik a tanuszoda sorsa

A Lencsési Óvoda Zöld-
ovijának épülete több mint 
negyven évvel ezelőtt épült, 
azóta komoly felújítás nem 
volt az intézményben. A Te-
rület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programnak 
köszönhetően most viszont 
110 millió forintból újulhat 
meg az épület kívül-belül.  

Az óvodában fűtéskorszerűsí-
tést hajtanak végre, lecserélik 
a nyílászárókat, megújulnak 
a kiszolgálóhelyek és egy tel-
jesen új tornaszoba is épül. 
A beruházás március elején 
kezdődik. Mint azt dr. Erdeiné 
Gergely Emőke intézményve-
zetőtől megtudtuk, szakembe-
rek bevonásával tájékoztatták 
a szülőket is a fejlesztésről, 
amelynek révén még több le-
hetőségük lesz a gyermekek 
képességeinek fejlesztésére. 

– Nagy öröm számunkra 
a felújítás, hiszen nemcsak 
megújul a Zöldovi, hanem még 

egy tornaszobával is kiegé-
szül. Több mint negyvenéves 
az óvoda épülete, és eddig itt 
nem volt külön tornaszobánk. 
Most pedig emellett még egyé-
ni fejlesztő, logopédiaszoba 
is lesz, akadálymentesítik az 
épületet, készül vizesblokk a 
mozgáskorlátozottak számára, 
megújul a konyha és az irodák 
is – mondta el dr. Erdeiné Ger-
gely Emőke. 

A gyerekek elhelyezését 
meg tudják oldani, hiszen a 
Lencsési óvoda három te-
lephelyen tizenöt csoporttal 
működik. Összesen 340 kis-
gyermekről gondoskodnak, 
ebből 75 a zöldovis. Március 
elején részlegesen adják át 
a területet a kivitelezőnek, a 
júniusi négyhetes takarítási 
szünetben pedig mindenhol 
dolgozhatnak a kivitelezők. 

A beruházás március elején 
kezdődik és várhatóan még 
idén ősszel be is fejeződik.

H. Sz.

Ötvenmillió forinttal több jut 
idén az önkormányzati óvo-
dákra, mint tavaly – jelen-
tette be Kiss Tibor alpolgár-
mester, aki arról is beszélt, 
hogy az óvodák energetikai 
felújítása mellett, április első 
hetében elkezdődik a Szigli-
geti utcai óvoda tanmeden-
céjének felújítása is.

A Szigligeti utcai óvoda egyike 
annak a 17 óvodának, amelyik 
energetikai és egyéb fejleszté-
seken esik át idén. Az oktatási 
intézmények közül egyedül az 
óvodák tartoznak az önkor-
mányzat feladatai közé.

– Az óvodáknak a működ-
tetésére plusz 50 millió forin-
tos összeget terveztük erre az 
évre, ez nagyjából 4,5-5 száza-
lékos finanszírozásemelkedést 
jelent. Ezt az összeget kreatív, 
illetve egészségügyi csoma-
gok beszerzésére használhat-
ják az intézmények – mondta 
el Kiss Tibor. 

A Szigligeti utcai óvodá-
ra az energetikai beruházás 
mellett egy közel 100 millió 
forintos felújítás vár ebben az 
évben, ugyanis áprilisban el-
kezdik a tanuszoda rekonst-
rukcióját. Királyné Egri Mónika 
a Szigligeti Utcai és Kazin-
czy-lakótelepi Óvoda intéz-
ményvezetője hangsúlyozta: 
reményeik szerint ősszel már 
birtokba vehetik a tanuszodát 
a város óvodásai.

Bíró Csaba, a közművelő-
dési, ifjúsági, oktatási és sport-
bizottság elnöke hozzátette, 
hogy a felújítások miatt lesz 
olyan időszak, amikor a gye-
rekeket más intézménybe kell 
vinni, ezért a szülők együtt-
működését és türelmét kérik. 
Megjegyezte: örül annak, hogy 
idén is lesz keret olyan progra-
mokra az óvodákban, mint a 
néptáncoktatás és a labdajá-
tékok népszerűsítése, vagy a 
gyerekek vízhez szoktatása.

Szabó Rita

Áprilisban kezdődhet a tanuszoda rekonstrukciója Több mint negyvenéves épület kívül-belül megszépül
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Mit kenjél a hajadra? Néhány jó tanács a BOR BÉLY CSAJOKTÓL!

A leggyakoribb kérdések 
egyike, mivel tudom én otthon 
beállítani a hajamat? A bor-
bély csajok mindig szívesen 
válaszolnak rá, hiszen így lesz 
a vendég maximálisan elége-
dett a munkájukkal a minden-
napokban. Mindenkit elsőre 
összezavar az óriási választék 
– cikkünk nektek próbál segí-
teni pár fixáló típus bemutatá-
sával.

Bizony a férfiaknak is szükségük 
van néhány kozmetikai termék-
re, elsősorban a bőr, a szakáll és 
a haj kifogástalan megjelenése 
érdekében. Tanuld meg alkal-
mazni őket, használd a meg-
felelő mennyiséget belőlük, és 
így biztos lehetsz benne, hogy 
egyszerűen és gyorsan végzel 
a tükör előtt. A fürdőszobaszek-
rényben lévő tégelyek száma is 
csökkenni fog, ha a hajadnak és 
szakálladnak megfelelő termé-
ket veszed meg, amit borbélyod 
ajánl és megtanít használni.

Tehát a legfontosabb hajformá-
zó terméktípusok:
Formázókrém: Nem szabad ettől 
a lágy fehér krémtől elképesztő 
tartást várni, de nem is arra való. 
Reggelente teszel a tenyeredre 
egy adagot, szétkened és csak a 
kezeddel fésülöd át a hajadat.
Formázópaszta: Az eredmény 
tompa fényű, határozott tartású, 
de mégis puha tincses. A pasztát 
száraz hajon kell alkalmazni, elő-
nye, hogy újra formázható. 
Agyag alapú paszta: Kőkemény 
tartást ad hajadnak, a legmeré-
szebb ötletek megvalósításához 
ajánljuk az agyagot. Nem oszlik 
szét egyszerűen a tenyéren, amíg 
jól át nem melegedett, cserébe vi-
szont úgy formázod utána a 
ha-jad, ahogyan csak meg-
álmodtad.
Pomádé, wax: Pomádé 
és wax között nem olyan 
éles a határ. Egy egészen 
apró csippentés ezekből a 
készítményekből már látvá-
nyos eredményekhez vezet, 

fényes hatást lehet velük elérni. 
Miután alaposan beledolgoztad 
a hajadba, akár fésűvel formáz-
hatod, ha plasztikusabb frizurát 
szeretnél.
Hajzselé: Az igazi klasszikus 
zselé határozott tartást és vizes 
hatást eredményez. Kimondot-
tan a rövid hajak formázásához 
kiváló. Különböző erősségekben 
kapható.

Bízunk benne, hogy ez a rö-
vid leírás segít eligazodni a ter-
mékek között. Keresd bátran a 
Borbély Csajokat, akiknél a ter-
mékeket ki is tudod próbálni, így 
garantáltan azt veszed meg, ami 
a hajad, illetve szakállad számá-
ra a legideálisabb.

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!
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élő legenda a Belvárban
Kiss Gergely vízilabda-válogatott az iskolásoknál

Családi sportfesztivál
Katus Attila a polgármestert is megdolgoztatta

Világklasszis MeVza négyes döntő–Baran ádám: élni kell a lehetőséggel

jónyer István gerlán
Négyszeres világbajnok asztaliteniszező az iskolában

erdei zsolt Békéscsabán
A Surman Box Clubban tett látogatást

Sydney, Athén és Peking 
– mindhárom olimpián a 
dobogó tetején állhatott 
a magyar vízilabda-válo-
gatott tagjaként. Világbaj-
noki aranyérmes, 2000-
ben és 2004-ben pedig 
megkapta a világ legjobb 
pólósának járó Aranysap-
ka-díjat. A sikerek mögött 
álló embert, Kiss Gergelyt 
személyesen ismerhették 
meg a közelmúltban a Bel-
városi Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai.

Életem a játék – vallja Kiss 
Gergely a 2014-ben megje-
lent életrajzi könyvének cí-
mével, amely gyorsan fogyott 
a találkozó napján. Nem is 
csoda, hiszen sokaknak pél-
daképe a bajnok. Az érdeklő-
dők között felsorakozó Csa-
bai Csirkefogók Vízilabda 
Klub tagjai közül többen az ő 
pályafutása láttán kedvelték 
meg a sportágat.

Természetesen nem ma-
radhatott el a dedikálás és a 
közös fotók készítése sem. 

A két centiméter híján két 
méter magas világklasszis 
nemcsak most, hanem a 
mérkőzéseken is maga mel-
lett tudhatja a békéscsabai-
ak szeretetét. 

Kiss Gergely a „Sportolj 
együtt olimpikonokkal!” el-
nevezésű program kereté-
ben járt Csabán. A progra-
mot a tavalyi sikerek után 
idén is megrendezi a város 

egy közel hatmillió forintos 
pályázati támogatásnak 
köszönhetően. 

Szarvas Péter polgár-
mester elmondta, fontosnak 
tartja, hogy a fiatal generá-
ció minél többet találkozzon 
olyan sportemberekkel, aki-
ket karrierjük alatt végigkí-
sért a siker, végigkísértek az 
aranyérmek.

Zsíros A.

A családoké és a sportok 
szerelmeseié volt a feb-
ruár utolsó szombatja a 
CsabaPark rendezvénycsar-
nokában. Az érdeklődők 
többek között kipróbálhat-
ták a fallabdázást, a görkor-
csolyázást és Katus Attila 
vezényletével egy intenzív 
edzésen is részt vehettek. 

– A tavalyi nagy sikerre ala-
pozva az önkormányzat idén is 
megrendezte a Családi Sport-
fesztivált. Az esemény fő célja, 
hogy minél többen kezdjenek 
sportolni, és találják meg azt a 
mozgásformát, amelyet a min-
dennapokban is lelkesen vé-
geznek – fogalmazott Szarvas 
Péter polgármester.

Katus Attila közel egyórás 
intenzív tornát tartott, amely-
hez bárki csatlakozhatott, a 
polgármestert sem kímélte.

– Mozgás nélkül nem le-
het testsúlyt csökkenteni, mint 
ahogy egészséges étkezés 
nélkül sem. Be kell építenünk 

a mindennapokba ezeket – 
mondta Katus Attila.

A sportfesztiválon az érdek-
lődőket bevezették a zumba 
világába, valamint az úgyneve-
zett „ironbox” műfajába is, egy 
alakformáló edzésbe is. 

Papp Ádám

A versenyzőként profi 
és amatőr világbajnok, 
olimpiai bronzérmes Er-
dei Zsoltot közel egy éve 
választották meg a szak-
szövetség elnökének. Az-
óta folyamatosan járja az 
országot, hogy felmérje, 
miben kell előrelépniük 
az egyesületeknek. A kö-
zelmúltban a Surman Box 
Club meghívására Békés-
csabára érkezett. 

– Azért jöttem, hogy lássam, 
milyen körülmények között 
dolgoznak a srácok, és úgy 
látom, itt minden adott a jó 
eredményekhez – fogalma-
zott Erdei Zsolt, azaz Madár 
a belvárosi bevásárlóközpont 

harmadik emeletén kialakított 
edzőteremben, hozzátéve, 
hogy felszereléssel tudnak 
segíteni a klubnak.

Surman Zoltán, a klub el-
nöke leszögezte: azon dol-
goznak, hogy a térség ököl-
vívása újra régi fényében 

ragyogjon. Tehetségeik közül 
a közeljövőben több gálán 
is megmutatják magukat a 
nagyközönségnek, elsőként 
március 16-án, Gyulán, A 
Küzdelem Napja rendezvé-
nyen, majd egy hétre rá Bé-
késcsabán. 

A kiflipörgetés kitalálója, 
a négyszeres világbajnok 
magyar asztaliteniszező, 
Jónyer István látogatott el 
a Gerlai Általános Iskolá-
ba. A „Sportolj együtt olim-
pikonokkal!” elnevezésű 
programsorozat keretében 
a bátrabbak egy-egy gyors 
meccset is játszhattak a le-
gendával.

Pár egyszerű instrukció a 
mestertől, és máris jobban 
ment a játék a gerlai isko-
la diákjainak. Szilágyi Lívia 
mindössze egy éve kezdett 
a sportággal foglalkozni, de 
máris harmadik helyezést 
ért el a diákolimpián, jövő-
beni célja pedig a világbaj-
noki cím. A vendégségbe ér-
kezett Jónyer István éppen 
az ilyen lelkes tehetségeket 
keresi. A nemrégiben Em-
beri Méltóságért díjat kapott 
egykori bajnok célja, hogy a 
Jónyer Akadémia megala-
pításával a fiatal generáció 
tagjaiból neveljen sikeres 
sportolókat.

– Ezt a sportágat szeret-
ni kell, különben nem lehet 
jó eredményt elérni. Csinál-
ni kell éjjel-nappal, és loja-
litással minden sikerülhet. 
Én is ugyanígy kezdtem az 
iskolában, mint akikkel most 
játszhattam. Most feltérképe-
zem az országot, kutatom a 
tehetségeket – fogalmazott 
Jónyer István. 

Bár a 70-es években, ami-
kor világbajnoki aranyérmeit 
megszerezte, még nem volt 
olimpiai sportág az asztalite-

nisz, a példaképként szolgáló 
bajnoknak mégis méltó helye 
volt a „Sportolj együtt olimpi-
konokkal!” programban.

– Szerintem nagy lökést ad-
hat minden gyerek számára, 
hogy találkozhat és pár lab-
damenetet játszhat egy híres 
sportolóval – emelte ki De-
res Gábor testnevelő tanár. A 
szakember bízik abban, hogy 
a találkozó hatására már a kö-
vetkező edzésen többen csat-
lakoznak a pingpongozókhoz.

Zs. A.

A Magyar Parasport Nap-
ja országos programjához 
Békéscsabán is csatlakozott 
a Bökfi János vezetésével 
működő Békéscsabai Súly-
emelő Klub, mégpedig egy 
világklasszis sportoló meg-
hívásával és bemutatóval. 
Watchou Kouokam Sedric 
Rousse parasportoló erő-
emelő hatalmas súlyokkal 
végzett bemelegítést. El-
mondta a fiataloknak, mi-
lyen versenyeken járt eddig, 

a legfontosabb céljáról, a 
2020-as Paralimpiai indulás-
ról és arról is beszélt, meny-
nyiben más egy paralimpikon 
élete, mint egy egészséges 
élsportolóé, valamint, hogy a 
versenyeken milyen szigorú 
a bírálórendszer.

Mihályi István, a Fogya-
tékkal Élők Békés Megyei 
Sportszövetségének titkára 
szerint egyre többre értékelik 
a parasportot, ami a támoga-
tásokban is látszik. 

– Hogyan kell elképzelni a 
következő pár napot? Hány 
vendég érkezik? 

– Hetek óta dolgozunk, 
hiszen nemcsak három kül-
földi csapat érkezik stábbal, 
hanem szerte az országból 
és Európából jönnek sport-
vezetők, menedzserek, ven-
dégek, szurkolók. Hatalmas 
az igény, mi pedig szeret-
nénk a legmagasabb szinten 
teljesíteni. Minden idők legní-
vósabb MEVZA négyes dön-
tőjének megrendezése a cél. 

– Hova lehet elhelyezni ezt 
a tornát? Mikor rendezett ma-
gyar klub hasonlót? 

– A klub első alkalommal 
rendez ilyen jellegű nemzet-
közi tornát, tehát sporttörté-
nelmi pillanat lesz. Az elmúlt 
évtizedben, a magyar röplab-
dasportban egyetlen klub sem 

adott helyszínt ilyen volume-
nű eseménynek. Az Európai 
Röplabda Szövetség (CEV) 
is kiemelt figyelmet fordít a 
négyes döntőre, a klub immár 
markáns szereplője a régió, il-
letve a kontinens röplabdázá-
sának. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a magyar röplabdázás 
zászlóshajójaként visszük a 

sportág és Békéscsaba jó hí-
rét határon innen és túl. 

– Mik a célkitűzések a hét-
végére? 

– Nagy várakozással tekin-
tünk a Final Four elé. A csa-
pat kitörő örömmel fogadta a 
hazai rendezés hírét, hiszen 
hazai környezetben, szimpa-
tizánsaink előtt szállunk harc-

ba a címvédésért. Nem titkolt 
célunk a győzelem, ezen dol-
gozunk. Képesnek tartom az 
együttest erre! Hosszú utat 
jártunk be, sok nehézséggel 
kellett megküzdenünk, de 
most ott állunk az álmaink 
kapujában. Élni kell és élni is 
fogunk a lehetőséggel!

K. D.

Kiss Gergely (középen) sokak példaképe Csabán is

A bátrabbak játszhattak is a kiflipörgetés kitalálójával

Folytatás az 1. oldalról
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Európa 40 legjobb mú-
zeuma közt van a gyulai 
Almásy-kastély Látoga-
tóközpont. Az „Év Euró-
pai Múzeuma” címének 
elnyerése, ha nem is a 
küszöbön, de már látható 
távolságban van, ugyanis 
a gyulai kastély az első for-
dulót sikeresen vette.

A fennállásának második 
évét ünneplő gyulai Almásy-
kastély interaktív módon 
mutatja be a látogatóknak a 
cselédség hétköznapjait, a 
grófi  család életét. A látoga-
tóközpont különlegessége, 
hogy a turistákat megpró-
bálják minél jobban bevonni 
a tárlatvezetésekbe, sokszor 
segítségül híva a kor modern 
technikai vívmányait. Így pél-
dául virtuálisan korhű ruhába 
is bújhat a látogató. 

– Az évfordulókra külön 
készülünk. Hiszen a kastély 

életében számos olyan do-
log történt, ami különleges és 
példaértékű. Például az aradi 
13-ból 10 itt tette le a fegyvert, 
aztán járt a falai között Mun-
kács Mihály, Erkel Ferenc is 
megfordult benne, és itt volt 
az első kastélyban előadott 
színjáték – nyilatkozta Dombi 
Ildikó, az Erkel Ferenc Kul-
turális Központ és Múzeum 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője.

Európa legjobb 40 mú-
zeuma közé már bekerült a 
kastély, olyan rangos kiállító-
helyek mellett, mint az Azer-
bajdzsáni Szőnyegmúzeum 
vagy a Német Jegybank 
Múzeuma, így igen erős me-
zőnyben versenyezhet az „Év 
Európai Múzeuma” címért. 

– Számunkra nem is az a 
legfontosabb, hogy konkrétan 
milyen eredményt érünk el 
ezen a megmérettetésen, ha-
nem az, hogy kikerülünk egy 
nemzetközi piacra, ha szabad 

így fogalmazni. Megismernek 
bennünket, megismerik Gyu-
la városát, rajtunk keresztül 
talán a többi kiállítóhelyet is. 
Ne feledkezzünk meg arról 

sem, hogy egy meglehetősen 
rangos körforgásba kerülhet 
be a mi kiállítóhelyünk is – 
mondta Fábián Tamás, az Er-
kel Ferenc Kulturális Központ 

és Múzeum Nonprofi t Kft. 
kommunikációs vezetője. 

A bírálóbizottság svájci 
szakértője már végigjárta a 
kastélyt és tárlatait, valamint 

anonim ítész is a fürdővá-
rosba látogatott. A végered-
mény májusban, Varsóban 
derül majd ki.

Horváth Szabolcs

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

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. március 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 Spektrum (életmódmag.)
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: röplabda-mér- 

  kőzés, BRSE–Mladost  
  Zagreb (MEVZA) 

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

2018. március 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 Kezdőkör: röplabda-mér- 

  kőzés, BRSE–Mladost  
  Zagreb (MEVZA) 

12.30 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, MEVZA döntő
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 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 Spektrum (életmódmag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: röplabda-mér- 

  kőzés, MEVZA-döntő
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 Utánpótláslesen (sportmag.)
21.00 Kezdőkör: kosárlabda-mér-

kőzés, MTK Törökbálint–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen (sportmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 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 Utánpótláslesen (sportmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Híradó
10.00 Március 15-ei ünnepség 
11.00 Kezdőkör: röplabda-mér- 

  kőzés, BRSE–Mladost  
  Zagreb (MEVZA) 

12.00 Híradó
12.20 KÉPÚJSÁG
15.30 Kezdőkör: kosárlabda-mér-

kőzés, MTK Törökbálint–Békés
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 Március 15-ei ünnepség (ism.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 16., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 Cirkuszi Szomszédolás
13.00 KÉPÚJSÁG
15.00 Kezdőkör: röplabda-mér- 

  kőzés, MEVZA-döntő
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Kezdőkör: kosárlabda-mér-

kőzés, MTK Törökbálint–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 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 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
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–Mladost  
  Zagreb (MEVZA) 

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 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya  

  10/9.
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly  

  (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. március 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, MEVZA-döntő
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
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 Artista Café 4/2.
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 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 Spektrum (életmódmag.)
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 Utánpótláslesen (sportmag.)
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: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsabai–ETO  
  FC Győr

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

2018. március 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 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
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: vízilabda-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Angyalföld

22.00 Utánpótláslesen 
  (sportmagazin)

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 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.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
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 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Diósgyőr (U16)

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 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 Spektrum (életmódmag.)
8.10 Kezdőkör 

 (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
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: labdarúgó-

  mérkőzés, Békéscsabai– 
  ETO FC Győr

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 23., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 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: vízilabda-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Angyalföld

22.00 Utánpótlás lesen 
  (sportmagazin)

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 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  

  10/10.
   (ismeretterjesztő 

  fi lmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
21.00 Dima karácsonya
23.00 Híradó
23.20 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 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: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Diósgyőr (U16)

12.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
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 Artista Café 3.
22.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

k I t e k I N t ő
Európa 40 leg jobb múzeuma között van a g yulai Almásy-kastély 
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Nemzeti ünnepünk
városi programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város minden polgárát

2018. március 15-én (csütörtökön) az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc emlékére rendezendő városi ünnepségre

8.30 Ökumenikus ünnepi istentisztelet a Deák utcai református templomban

9.15 Térzene a Kossuth téren a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar 
közreműködésével

9.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál
 Ünnepi díszmenet a Kossuth térről a Szent István tér felvonulási útján

10.15 Központi ünnepség a Városháza előtt
 – Zászlófelvonás katonai tiszteletadással
– Ünnepi beszéd: Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere
– A „Békéscsabai Életműdíj” és a „Békéscsabáért” kitüntetések átadása
– „A hazáért halni mentem” – a Békéscsabai Jókai Színház műsora

Irodalmi matiné a Pilvax Kávéházban (Fiume Hotel)
11.15 „Költők a forradalmi időben” – Pető� Sándor és Arany János verses-leveles 

párbeszéde Gulyás Attila és Katkó Ferenc színművészek közreműködésével
12.00 „Kávéházi hangulatok” – Vozár M. Krisztián zongorajátékával

Ünnepi kísérőprogramok a Szent István téren
10.00–12.30

– Kézműves játszóház a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
    közreműködésével
– Kádár Ferkó fotószínháza
– 12 pont – Bíró Bertold látványnyomdája
– Ismerkedés a hadi tábor hangulatával a hagyományőrző honvédek
    közreműködésével, korhű fegyverek használata
– A Békéscsabai Napsugár Bábszínház Huszárképzője kicsiknek és nagyoknak

11.40 A hagyományőrzők díszsortüze, hadi bemutatója

Szélsőséges időjárás esetén az ünnepi műsor
a Csabagyöngye Kulturális Központban kerül megrendezésre.a Csabagyöngye Kulturális Központban kerül megrendezésre.

kevésbé aktívak a fi atalok?
Nemzetközi kutatás ad választ a kérdésre 

környezettudatosságra nevelik a gyerekeket 
Zöldülj! Fordulj! – Környezetformálás a Körösök Völgyében

A szakértők nemzetközi 
összefogásban igyekez-
nek rájönni a következő 
húsz hónapban arra, hogy 
a fi atalok miért vesznek 
részt egyre kevesebb kul-
turális rendezvényen és 
miért vállalnak egyre keve-
sebb közéleti szerepet.

A hazai, romániai és szlovákiai 
székhelyű egyesületek hama-
rosan elinduló kutatása nem 
állít kevesebbet, mint hogy a 
tinédzserek és fi atal felnőttek 
egyre kevésbé aktívak a civil 
és kulturális szférában, szabad 
idejüket pedig inkább a számí-
tógép mellett vagy barátaik tár-
saságában töltik.

– A 2019 novemberéig 
tartó projektben tanulmány-
utakkal és műhelymunkával 
kiegészülő kutatást végzünk. 
Szeretnénk feltárni, hogy 
milyen tényezők gátolják az 
ifjúság szerepvállalását, ezt 
követően pedig megosztjuk 
egymással a tapasztalatokat 
és a megoldási lehetősége-
ket – ismertette a részlete-
ket Réth Katalin, a pályázat 
szakmai vezetője a program 
Csabagyöngyében tartott 
nyitórendezvényén.

A nyolcezer főt kérdező or-
szágos ifjúságkutatás szerint 
a 15 és 29 év közötti fi atalok 
88 százaléka az online tér-
ben tájékozódik a leginkább, 
kortárs és baráti kapcsolata-
ik kétharmadát itt bonyolítják 

– erről már Herczeg Tamás 
szociális tanácsnok, szoci-
ológus beszélt.  A békés-
csabai ifjúságkutatást végző 
szociológus megjegyezte, 
hogy ugyanakkor több fi atal 
dolgozik ma, mint tíz éve. 

A projektben részt vesz a 
Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet is, amelynek munkatársai 
végső soron a kutatás ered-
ményeit foglalják össze és 
terjesztik nemzetközi szinten.

– Figyelemre méltó ered-
ményei lesznek a projektnek, 
hiszen ha megnézzük, hogy 
Nagyszalonta, Nagyvárad, 
Nagykapos, Csíkszereda vagy 
Békéscsaba milyen lehető-
ségekkel rendelkezik, akkor 
a tudásegyesítés nagyon jó 
példája alakulhat ki. Várható-
an új módszertani eredmé-
nyek születnek, amelyeket a 
szakemberek akár az egész 
Kárpát-medencében fi gyelem-

be vehetnek. Azon túl, hogy a 
projekt elősegíti az ifjúság ak-
tívabb szerepvállalását a kul-
turális és civil életben, azt re-
méljük, hogy segít a korosztály 
helyben, az anyaföldön tartá-
sában is – összegzett Molnár 
György, az intézet fejlesztési 
igazgatója.

A Transznacionális Együtt-
működések – Kulturális intéz-
mények és civil szervezetek 
szakembereinek együttműkö-
dése a fi atalok közéleti sze-
repvállalásáért elnevezésű 
projektben többek közt az 
Oriens 2000 Alapítvány, az 
Asociata FIDEM Egyesület 
(Románia, Nagyszalonta), az 
Erdélyi Magyar Ifjak (Romá-
nia, Csíkszereda), a Gordius 
Plus N. O. (Szlovákia, Velké) 
és a Partiumi Keresztény 
Egyetem (Románia, Nagyvá-
rad) vesz részt.
Varga Diána, Zsíros András

A Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület a Földmű-
velésügyi Minisztérium „A 
hazai hulladékgazdálko-
dással és szelektív hulla-
dékgyűjtéssel kapcsolatos 
lakossági szemléletformá-
lásra fordítható támoga-
tás” című programjában 
szemléletformáló témana-
pokat valósít meg kilenc 
Békés megyei település 
oktatási intézményeiben.

A programsorozat címe: 
„Zöldülj! Fordulj! – Kör-
nyezeti szemléletformá-
lás a Körösök Völgyében” 
KNSZfF/108-9/2017. A 15 
éve működő egyesület ki-
lenc Békés megyei telepü-
lésre viszi el vándorkiállítá-
sát, mely a megvalósítása 
óta közel 25 Körös-völgyi 
település mellett az ország 
több pontján megfordult az 
elmúlt években. 

Az idei rendezvény első 
állomása a Savio Szent Do-
monkos Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda volt, ahol 8 
osztály 240 tanulója vett részt 
az interaktív foglalkozásokon. 
A környezettudatos háztartás, 
a tudatos vásárlás, a hulla-
dékcsökkentés, szelektálás, 
komposztálás, biokertészet  
témaköreit bemutató roll-up-
okat kiegészítették a Kék 
Bolygó saját készítésű öko-
társasjátékkal, a kisebbek-

nek  mesékkel, természettu-
dományos érdekességekkel, 
előadásokkal.  A diákok a 
nap folyamán elhangzott té-
mákat játékosan feldolgozó 
foglalkoztatófüzeteket kaptak, 
melyeket az iskola igazgató-
nője, Caimacan Klára vett át.  

További praktikus „ökosító” 
szemléletformáló ajándéko-
kat is kaptak: zöld tippeket 
tartalmazó plakátokat az isko-
lai folyosókra, tantermekbe, 
fűszer- és gyógynövénymag-
vakat a suli fűszerkertjébe,  
kiskertész naptárokat a kerti 
teendőkről gyerekeknek min-
den osztálynak, és zöldség-
felismerő memóriajátékokat 
az alsósoknak. 

A program során interak-
tív formában, a következő té-
mákban, tanóránként 2 osz-
tály látogatta a programot:  
komposztálás – biokert; öko-
tudatos vásárlás; természet-
barát háztartás és életmód; 
háztartási hulladékok ke-
letkezésének megelőzése,  
csökkentése; újrahasznosí-
tás – újrahasználat; szelek-
tív hulladékgyűjtés. 

A bemutató helyi termé-
kek kóstolójával zárult, ahol 
minden gyermeknek a Dowi-
Süti pékségből származó 
teljes kiőrlésű tönkölykenye-
ret, kalácsot adtak, amit házi 
gyümölcslekvárral kínáltak. 
Az egyik egészséges élet-
módot szemléltető állomá-

son dobozi  répát, békés-
csabai termelőtől vásárolt 
almát ropogtathattak a gye-
rekek, és a Paprév-ökokert 
100 százalékos ivóleveit is 
megízlelhették. 

A korosoknaturpark.hu 
oldalon is elérhetőek a ki-
adványok, a vándorkiállítás 
és az öko-társasjátékok köl-
csönözhetők. A megvalósuló 
támogatott programok a kör-
nyezeti felelősség megerő-

sítését, a környezeti szem-
léletformálást segítik elő. A 
gyerekek és az intézmény 
mindennapjaiban alkalmaz-
ható környezettudatos ma-
gatartás és gondolkodás, a 
tudatos életvitel előnyeinek 
bemutatása elősegíti azt 
a felismerést, hogy egyéni 
döntéseinken, tudatossá-
gunkon, szokásainkon múlik 
a környezetünk tisztasága 
és saját egészségünk.

A nyitórendezvényt a Csabagyöngyében tartották
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A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásá-
val valósult meg.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

ÁLLAMI ÜNNEPSÉG | Március 15. 14 óra, Budapest, Kossuth tér

Beszédet mond Orbán Viktor

9 órakor
ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS A KOSSUTH TÉREN

10 órától 18 óráig
INGYENES CSALÁDI PROGRAMOK A BUDAI VÁRBAN

Térzene a Dísz téren ∙ Népzene és táncház a Hadik-szobornál ∙ 
Koncertek és gyerekprogramok a Szentháromság téren és a Várkert Bazárban ∙ 

Forradalmi Forgatag a Hadtörténeti Múzeumban ∙ Kalandos időutazás 
az Országos Levéltárban ∙ Próbatételek és vetélkedők a Táncsics-börtönben ∙ 

Hazai fi nomságok a Budavári Vásári Forgatagban ∙ Történeti séta és tárlatvezetés 
a Budapesti Történeti Múzeumban

MK_marc15_press_280x409.indd   1 28/02/18   18:48



19Csabai Mérleg színes

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.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Ács, zsaluzó ács, kőműves 

szakmunkást és segédmunkást 

keres békéscsabai építőipari cég 

Tel.: 20/770-8463.

 INGATLAN

Békéscsabán, a Mester 
utcában 820 m2-es karban-
tartott belterületi telek fúrott 
kúttal, fafészerrel, gyümölcs-
fákkal eladó. Villany-, telefon-
vezeték az utcában. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

I. emeleti kétszobás lakás 
Békéscsabán sürgősen eladó 
7 000 000 Ft alsó áron. 
Tel.: 70/519-3376.

EGYÉB

Eladó: 2 db képcsöves televí-
zió, 2 db új napozóágy, 1 db 
női kerékpár 
Tel.: 30/684-5745.

Eladók Békéscsabán: 
Hollóházi (6 tányér, 6 csé-
sze) kávésgarnitúra, L-es férfi  
Levi’s farmerdzseki, fém vállfás 
akasztó vagy virágtartó, gyer-
mekíróasztal, azonos stílusú 
7-7 darabos süteményes- és 
kompótoskészlet.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

Megelőzés és gyógyítás
Szűrőbusz várta az érdeklődőket 

Négy keréken érkeztek 
Békéscsabára az ingye-
nes szűrővizsgálatok. A 
„Helybe visszük a szűrő-
vizsgálatokat!“ elnevezésű 
programmal a szervezők 
azt kívánták  elérni, hogy 
felhívják a fi gyelmet a szű-
rések fontosságára.  

A kormány tavaly november-
ben kezdte el az akciót, amely-
nek keretében tíz szűrőbusz 
járja az országot. További 10 
mammográf szűrőbusz be-
szerzését is tervezik, ezek az 
év második felétől üzemelhet-
nek majd

A szívinfarktus, illetve az 
agyvérzés az egyik leggya-
koribb halálok Magyarorszá-
gon és a világon – mondta 
dr. Kerekes Attila, a közgyű-
lés szociális és egészség-
ügyi bizottságának elnöke, 
aki a koleszterinszint-mérés 
fontosságára is felhívta a 

fi gyelmet. Mint mondta, a 
tudomány mai állása szerint 
a vérben lévő koleszterin fe-
lelős az érelmeszesedésért. 
Ennek következményeként 
gyakori lehet a szívinfarktus 
és az agyvérzés is.

Herczeg Tamás, Békés-
csaba szociális tanácsnoka 
a megelőzés jelentőségét 
emelte ki. 

– Roppant fontos a preven-
ció, és ennek elengedhetetlen 

eszköze, hogy megnézzük, 
milyen a fi zikai és lelki álla-
potunk. A szűrővizsgálatokon 
az emberek egy összképet 
kaphatnak a szervezetükről. 
Fontos az is, hogy időben 
észrevegyük azokat a jeleket, 
amelyek betegségre utalnak. 
Az egészségügyben a meg-
előzés épp olyan lényeges te-
rület, mint a gyógyítás – han-
goztatta Herczeg Tamás.

Papp Ádám

Roppant fontos a prevenció, ezért is fontos a szűrés

Rólunk, nekünk. tv
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Békéscsabai székhelyű gazdasági társaság

menedzserasszisztens 
munkakörbe keres felsőfokú végzettséggel, MS Offi ce 
ismerettel és gyakorlattal, jó kommunikációs és szerve-
zőkészséggel rendelkező, önálló munkavégzésre alkal-

mas munkatársat.

A munkakör 2018. április 1-jétől betölthető.
Az elbírálásnál előnyt jelent a hasonló munkakörben 

megszerzett gyakorlat.

Fényképes szakmai önéletrajzot a munkakör és a fi ze-
tési igény megjelölésével az alábbi e-mail-címre várjuk:

i.vagasine@globonet.hu

Békéscsabai székhelyű gazdasági társaság

kontroller

munkakörbe keres felsőfokú közgazdasági végzettség-
gel, MS Offi ce gyakorlattal rendelkező, önálló munka-

végzésre alkalmas agilis munkatársat.

A munkakör azonnal betölthető.

Fényképes szakmai önéletrajzot a munkakör és a fi ze-
tési igény megjelölésével az alábbi e-mail-címre várjuk:

i.vagasine@globonet.hu

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
C s a b a i  M é r l e g  •  b e h i r . h u  •  7 .Tv

6 6 / 7 4 0 - 7 0 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u
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Békéscsaba anno
Egy csabai ifj ú feltűnő találmányai

Egyedi, rendkívüli siker 
híre terjedt el Békéscsa-
bán 1913 őszén. Egy tehet-
séges csabai fi atalember 
több ára, és köztük egy fel-
tűnő, hadicélúra fi gyeltek 
fel Bécsben, a hadügymi-
nisztériumban.

A Csabán ismert Kohn Ignác 
kereskedő fi a Kuhn József 
(aki Kohnról Kuhnra magyaro-
síttatta a nevét) a helyi főgim-
náziumi érettségivel ügyvédi 
irodában kapott írnoki állást. A 
24 éves fi atalember a szabad 
idejében rajzolással és mér-
nöki számítgatásokkal, talál-
mányokkal foglalatoskodott. 
Barátjának elmondta, azon 
dolgozik, hogyan lehetne 
a vasúti kocsik önműkö-
dő összekapcsolását 
megoldani. Ezek 
után barátja ja-
vasolta, hogy 
iratkozzon be 
a műszaki 
egyetemre. 
K u h n 
József 
f e l -

vé-
telt is 

nye r t 
a mű-

e g y e -
t e m r e , 

ahol más-

fél éves tanulmányai alatt há-
rom találmányt dolgozott ki. 
Miután külföldre vágyott, buda-
pesti tanulmányait félbehagy-
va a szászországi Milwaids 
ipari főiskolára iratkozott be, 
s ott rövid tartózkodása alatt 
már találmányait akarta ér-
tékesíteni: az önműködő 
vasútikocsi-kapcsolót 
és az önműködő 
vasúti súlymérőt. 

Képünkön 
a Mannlicher 

puska, melyet 
Kuhn József 
találmánya gép-

fegyverré tesz

Ezeket itthon a MÁV nem 
kívánta bevezetni, így Kuhn 

találmányát a német vasúti 
igazgatóság vette meg, és 
ott helyezték használatba.

Ezt követően Kuhn József 
visszavágyott Csabára a szü-
leihez, és itt már egy új témával 
foglalkozott, mégpedig azzal, 
hogy a tenger vizének súlyát 
miként lehetne erőműhajtás-

ra fordítani. 
Ezzel ne-
hezen bir-
kózott 

m e g , 
e z é r t 

a tervet 
félbehagy-

va, újabb öt-
letet eszelt ki. Ez 

időben a világon a 
fegyverkezés került 

előtérbe. Megszerezte az 
egyszerű Mannlicher puska 

műszaki adatait, és az foglal-
koztatta, hogyan lehet ezt a 
fegyvert gépfegyverré átala-
kítani.

Kuhn találmányával a 
honvédelmi minisztériumban 
járt, majd hivatalos kiküldöt-
tel Bécsbe mentek, az otta-
ni hadügyminisztérium ott is 
tartotta különböző kísérletek 
céljából. Kuhn József, mi-
után megtudta, hogy hosz-
szabb ideig fog Bécsben 
tartózkodni, sürgönyözött 
apjának, hogy ott van fontos 
dolga – bizonytalan, mikor 
térhet haza. 

Eddig tartott a csabai fi a-
tal Kuhn József feltaláló tör-
ténete. Hogy sikerrel járt-e 
gépfegyver-átalakítási talál-
mánya, és hogy mi lett Kuhn 
József további sorsa, azt 
nem sikerült kideríteni.

Gécs Béla

Ősbemutatóra készül a Bé-
késcsabai Jókai Színház, 
Szabó Magda Születés-
nap című ifjúsági regényét 
Belinszki Zoltán alkalmaz-
ta színpadra. A „kamasz-
történet” előadását Bartus 
Gyula Jászai-díjas szín-
művész rendezi, és a har-
mincszereplős produkció 
komoly logisztikai kihívás 
elé állítja a társulatot. 

Ritka az a bemutató, amely-
nek szereplői, közremű-
ködői alig férnek el az im-
pozáns Vigadóban, most 
pontosan ez történt. Seregi 
Zoltán igazgató hangsúlyoz-
ta: szerencse, hogy itt van a 
Színitanház, amelynek tel-
jes létszáma színpadra lép. 
Egyedülálló, hogy ennyi diák 
egy bérletes produkcióban 
részt vegyen, ahogyan az is, 
hogy egy kis színház ope-
rett-társulatba való darabbal 
birkózik meg. 

Az előadás másik különle-
gességére is felhívta a fi gyel-
met a direktor, arra, hogy egy 
évadon belül több klasszikus 
is színre kerül Békéscsabán: 
Arany János (Bolond Istók) 
és Csokonai Vitéz Mihály 
(Az özvegy Karnyóné és a 
két szeleburdiak) után még 
Mikszáth Kálmán (A beszélő 
köntös) előtt a kortárs Szabó 
Magda műve.  

A kuriózumokhoz Bartus 
Gyula hozzátette: majdnem 

ötven jelenetet látunk a két 
felvonásban, nem lesz egy-
szerű feladat ezeknek a vál-
tása úgy, hogy a néző szá-
mára ne legyen megerőltető. 
A rendező elmondta, hogy 
a regény és az előadás sú-
lyos generációs problémáról, 
értetlenségről szól. Szerep-
lői egyrészt azok a szülők, 
nagyszülők, akik átélték a 
második világháborút, a 
bombázást, az 1956-os for-
radalmat, a másik oldalon 
viszont ott vannak a fi atalok, 
akik később születtek, a tör-
ténet a hatvanas években 
játszódik. Minden jelenetben 
igyekeznek megkeresni azt 
a pillanatot, ahol a korosztá-
lyok közötti bizalmatlanság 
érzékelhető. 

Belinszki Zoltán, aki a re-
gényt színpadra alkalmaz-
ta, az író életének jellemző 
mozzanatait idézte fel, főleg 

azokat, amelyek szerepet 
játszhattak a mű keletkezé-
sében, illetve segíthetik a 
megértését. 

A hatvanas évek divatját 
idéző jelmezeket Sellei Gabi 
tervezte. Mint mondta, nem 
volt számára nehéz tervezni, 
hiszen ezt a kort élte, találko-
zott Szabó Magdával. A dísz-
letet Egyed Zoltán tervezte. 
Stilizált, jelzett színpadképet 
látunk majd: falak, álom, em-
lék, rom, lépcsőház jelzi az 
épületet, a háború nyomait. 
Négy mozgatható fal között 
elevenedik meg a történet, 
és mindig csak annyi bútor 
lesz, amennyi éppen kell.  

A magyar klasszikusok 
sorozatát gazdagító március 
20-ai ősbemutatóval a Jókai 
színház az író születésének 
100. évfordulójára is emlé-
kezik. 

Niedzielsky Katalin

mányokkal foglalatoskodott. 
Barátjának elmondta, azon 
dolgozik, hogyan lehetne 
a vasúti kocsik önműkö-
dő összekapcsolását 
megoldani. Ezek 
után barátja ja-
vasolta, hogy 
iratkozzon be 
a műszaki 
egyetemre. 
K u h n 
József 
f e l -

vé-
telt is 

nye r t 

ipari főiskolára iratkozott be, 
s ott rövid tartózkodása alatt 
már találmányait akarta ér-
tékesíteni: az önműködő 
vasútikocsi-kapcsolót 
és az önműködő 
vasúti súlymérőt. 

Képünkön 
a Mannlicher 

puska, melyet 
Kuhn József 
találmánya gép-

fegyverré tesz

Ezeket itthon a MÁV nem 
kívánta bevezetni, így Kuhn 

találmányát a német vasúti 

ra fordítani. 
Ezzel ne-
hezen bir-
kózott 

m e g , 
e z é r t 

a tervet 
félbehagy-

va, újabb öt-
letet eszelt ki. Ez 

időben a világon a 
fegyverkezés került 

előtérbe. Megszerezte az 
egyszerű Mannlicher puska 

műszaki adatait, és az foglal-
koztatta, hogyan lehet ezt a 
fegyvert gépfegyverré átala-
kítani.

elevenedik meg a történet, 
és mindig csak annyi bútor 
lesz, amennyi éppen kell.  

A magyar klasszikusok 
sorozatát gazdagító március 
20-ai ősbemutatóval a Jókai 

születésnap harminc szereplővel
Arany, Csokonai, Szabó Magda, Mikszáth egy évadban   

Ősbemutatóra készül a Jókai színház
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