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MeVza négyes döntő

Márton anita világbajnok

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolója sporttörténelmet írt
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Baran Ádám: Élni kell a lehetőséggel
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A Békéscsabai Röplabda
Sportegyesület
elnyerte
a MEVZA Cup Final Four,
azaz a Közép-európai Kupa
négyes döntőjének rendezési jogát. A négyes döntő
március 10–11-én lesz a városi sportcsarnokban. Mint
azt Baran Ádám, a BRSE
elnöke elmondta, mindez
hatalmas sportdiplomáciai
siker, hiszen Csehország,
Szlovénia és Horvátország
legjobb csapatai ellen védheti meg címét a BRSE.
– Kikkel kellett megküzdeni a
rendezésért?
– A négyes döntő megrendezése jelentős sportdiplomáciai siker, nemcsak a klubnak
és Békéscsabának, hanem az
országnak és a magyar röplabdázásnak is. A legtöbb esetben
európai fővárosok versengenek a rendezés jogáért. Tavaly
például Zágráb lobbiereje döntött. Információink szerint a
női négyes döntő tekintetében
idén Maribor volt az egyik legfőbb vetélytársunk, a szlovén

városban már több alkalommal
volt hasonló nagy volumenű
nemzetközi esemény.
– Mekkora munkát igényelt
a rendezvény előkészítése?
– Már tavaly is jelentős energiákat mozgósítottunk, hogy
Békéscsaba legyen a négyes
döntő házigazdája. Azt a viszszajelzést kaptuk a nemzetközi 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 pályázatot alkottunk. Végig hittünk
benne, hogy most siker koronázza az erőfeszítéseinket, s
ezért rengeteget tettünk. Én
több alkalommal tárgyaltam
Ausztriában,
Szlovéniában
és Horvátországban. A nemzetközi kupamérkőzéseinkre
érkező funkcionáriusoknak is
prezentáltuk az elképzeléseinket. Örömmel fogadtuk a döntést, hiszen ezt a szezon előtt
célként fogalmaztuk meg.
Folytatás a 15. oldalon →

Fotó: MASZ Róth Tamás

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
A súlylökő Márton Anita,
a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolója a világ idei legjobbjával, 19,62
méteres országos csúcscsal aranyérmet szerzett
Birminghamben a fedett
pályás atlétikai világbajnokságon. Márton Anita
ezzel még inkább beírta
magát a magyar sporttörténelembe, hiszen ő lett a
magyar atlétika első világbajnoka!
A 29 éves klasszis évek óta
a nemzetközi elit tagja, fedett
pályán a legutóbbi két Eu-

rópa-bajnokságot megnyerte, míg a 2016-os portlandi
világbajnokságon
második
volt. Az amerikai versenyen
két éve országos csúcsot
lökött, s most egyértelműen
azzal a céllal lépett dobókörbe, hogy javít az akkori 19,33
méteres eredményén. Ennél
Birminghamben kétszer is
lökött jobbat, és már a 19,48
méteres eredménnyel is világbajnok lett volna, de utolsó
lökésével még ezt is túlszárnyalta: 19,62-vel lett világbajnok, 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 dobásánál sikerült (19,48 méter),
akkor megnyugodott, az
utolsó dobást (19,62 méter)
már csak ráadásnak tekintette. Hozzátette: tudta, hogy
nagyon jók a versenytársai,
a kínai és a jamaicai sportolóban benne volt a húszméteres 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, Eperjesi László rendkívül büszke
Anitára, de máris a következő verseny felé tekint: a
világbajnokság után ugyanis
újabb megmérettetés vár a
csabai sportolóra a portugáliai dobó Európa Kupán.
A riói olimpián harmadik,
a tavalyi, londoni szabadtéri vb-n második helyezett,
kétszeres fedett Eb-győztes
Márton Anita a magyar atlétika ötödik érmét, de első
aranyérmét nyerte fedett vb-n,
előzőleg egy ezüst és három
bronz volt a mérleg.

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

Ezúttal emelőgépgyártásra és autóipari kapacitásnövelésre pályáztak

A világ tizenkilenc országában
59 gyárat és hat kutatási központot üzemeltető Linamar beruházásának elnyeréséért több
ország versenyzett. Szijjártó
Péter szerint a Linamar válasz-

tásában az is közrejátszott,
hogy mára Magyarországon
sikerült a kontinens egyik legkedvezőbb befektetési környezetét megteremteni.
Mint azt Havasi Csabától,
a Linamar Hungary Zrt. vezérigazgatójától
megtudtuk,
emelőgépgyártásra és autóipari kapacitásnövelésre adtak
be pályázatot, amit megnyertek. Ahogy a korábbiakban,
most is a legmodernebb technológiákat igyekeznek meghonosítani, az új termékekkel pedig új vevőkört céloznak meg.
Mindemellett a cég odafigyel
a szakképzett munkaerő utánpótlására is.
– Nagy hangsúlyt fektetünk
a munkaerő képzésére. Elsők
voltunk a duális oktatásban
való részvételben, emellett

ösztöndíjakat adunk fiataloknak felsőfokú végzettségük
megszerzéséhez. Előre gondolkodva igyekszünk megoldani a munkaerő-problémákat
– mondta el Havasi Csaba.
A vezérigazgató kiemelte,
hogy a beruházás két éven
belül megvalósul, a fejlesztés több mint 41 milliárd forint
többletbevételt hozhat a cégnek 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 mezőgazdasági és ipari gépgyártás
fejlesztése, illetve új technológiák alkalmazásával az autóipar terén a versenyképességük növelése.
H. Sz., M. E.
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Csabai Mérleg

V Is sz at ek I N t é s a közgy ű l é sR e
A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
Békéscsaba képviselő-testülete február 22-én tartotta
legutóbbi soros ülését. A közgyűlés után Szarvas Péter
polgármester, valamint a pártok képviselői értékelték a
legfontosabb döntéseket.

Szarvas Péter: Tartható lesz a költségvetés
Békéscsaba költségvetését alaposan átgondoltnak
és tarthatónak tartja Szarvas
Péter. A város polgármestere
erről a februári közgyűlést értékelve beszélt.
Szarvas Péter szerint az
idei költségvetés nemcsak
a vonatkozó jogszabályoknak, hanem a csabaiak elvárásainak is megfelel. Mint
mondta: 38 milliárd forintos
költségvetése még nem volt Szarvas Péter
a városnak, ebből a nagy volumenű, 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 bérrendezésre mindenhol rendelkezésre áll a szükséges forrás.
A városvezető arról is beszélt, hogy az önkormányzat 1,3
milliárd forintot költ az önként vállalt feladatokra, köztük szociális 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 emlékeztetett, hogy hamarosan betelik a békéscsabai hulladéklerakó
depó, amelynek bővítésére a városnak valószínűleg további
hitelt kell majd felvennie.
Ugyanakkor hangsúlyozta: nem ért egyet azzal, hogy közpark legyen az Arany János kollégiumnál kitermelt erdő helyén, 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 Befektetési Ügynökség is felvette ajánlólistájára.

Fidesz: A stabilitás és az óvatosság
költségvetése az idei
A közgyűlés 10 igen szavazattal elfogadta a város 2018. évi költségvetését. 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 hozzátette: 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 forintot 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 támogatások, a fürdő üzemeltetése, a tömegközlekedés és a sportinfrastruktúra 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 Békéscsabán élőknek, mint amilyen más város lakosságának van, mert ez
jár a vidéken élőknek is – fogalmazott Hanó Miklós. Az alpolgármester 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 képviselő tájékoztatta a grémiumot arról, hogy bár a város lehetőségei
szűkülnek, az állam a több feladatot átvállalt.
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő:
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai előkészítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Herczeg Tamás, Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila
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.

MSZP: A „kínlódás” költségvetése a 2018-as
Az előző évek „fejlesztés”
jelzőkkel illetett költségvetése
helyett idén a realitás és óvatosság jellemzésekkel találkoztunk
– fogalmazott Miklós Attila, az
MSZP képviselője a közgyűlés
után. A politikus hozzátette: ez
a megközelítés a fő számokat
tekintve helyes, de a költségvetés ennek ellenére is tartalmaz
komoly kockázati elemeket.
Mint mondta, az idei bü- Miklós Attila, Fülöp Csaba
dzsét nagymértékben meghatározza 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 külső, európai uniós vagy kormányzati forrás, így a működésre 11-12
milliárd forint marad. Ez csökkenés a tavalyihoz képest – fogalmazott 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 beruházások fenntartásáról még nem esik szó a költségvetésben.
A 2018-as feszes költségvetés vesztese a városi intézményrendszer – erről már Fülöp Csaba beszélt. A képviselő hangsúlyozta: ugyan nominálértéken ugyanannyi támogatást kapnak az
intézmények, mint az elmúlt időszakban, de saját maguknak kell
fedezniük a központi béremelést. Megjegyezte azt is, hogy többletfeladatokat kell vállalniuk annak érdekében, hogy a költségvetés teljesíthető legyen. Mint mondta, kevesebb jut az önként vállalt
feladatokra, ezen a téren 200 millió forintos csökkenés tapasztalható a 2017-es összeghez képest. Ez a sport, a kultúra, a civil
szervezetek és nemzetiségek támogatását érinti.
Pozitívumként értékelték, hogy a sportinfrastrukturális fejlesztések nem állnak le, illetve azt is, hogy az általuk javasolt vállalkozásfejlesztési támogatások, a karrierkövetés és a Vállalkozói Információs Rendszer is megkapja a működéséhez szükséges forrásokat.

Közgyűlést értékelt a Jobbik
Kocziha Tünde, a Jobbik
önkormányzati képviselője is
értékelte a februári közgyűlést.
A képviselő egyetlen témáról,
a 2018. évi költségvetésről beszélt, azon belül is a Békéscsabai 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 Kocziha Tünde
átcsoportosítani például járdafelújításra, 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 bevételekre számíthat a Békéscsabai Médiacentrum. A képviselő a
Csabai Mérleggel kapcsolatban megjegyezte, hogy véleménye
szerint az újság nem ad széles körű tájékoztatást a helyi lakosoknak. Úgy vélte, nem egyforma arányban szerepelnek benne az ellenzéki képviselők és a kormánypárti képviselők, valamint szerinte
„az ellenzéki nyilatkozatok cenzúrázva vannak”.
A képviselő kiemelte, hogy szerinte a Békéscsabai Médiacentrum működése a vállalkozói médiapiacra torzító hatással van, és

kifogásolta, hogy „a médiacentrum ügyvezetője a Fidesz-frakció
elnökségi tagja.” Azt is hozzátette, hogy Békéscsabán már hoszszú évek óta működik a Csaba Televízió, amely megítélése szerint
eddig is korrekten tájékoztatta a lakosságot, így nem látja szükségességét még egy tévének.
Kocziha Tünde feltett egy kérdést is a közgyűlésen, amelyre 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 eszközeit használja. A képviselő hozzátette: nyílt levéllel fordul a
cég ügyvezetőjéhez, hiszen szeretne választ kapni a felmerülő
kérdésekre.

LMP: Kényszerpályán a város költségvetése
Kényszerpályán van a város 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 öszszegek a múlt évben, amelyek
elősegítették volna az idei évi
költségvetés helyzetét – a képviselő szerint ez az oka annak, Takács Péter
hogy kényszerpályára került a
város idei költségvetése.
– Kényszerpályán van a költségvetés azért, mert a központ
kormányzati intézkedések következtében bekövetkezett béremelésekre 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 munkaerőpiacon találnak állást. Ám arról is beszélt, hogy az önkormányzatnak ez a kieső munka a későbbiekben gondot jelenthet majd.

DK: Nincs jó helyzetben az idei költségvetés sem
Feszített költségvetés elé
néz Békéscsaba önkormányzata 2018-ban – fogalmazott a
Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője a közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján. Kaposi László két fontos
témát érintett, amiről véleménye szerint beszélni kell. Ez a
kettő az idei évi költségvetés
elfogadása és a Soros irodához való csatlakozás volt.
Kaposi László
A Demokratikus Koalíció
képviselője szerint, ahogy 2017-ben, úgy 2018-ban is feszített 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 kompenzációt, ami nagyon helyes, mert tavaly sem érkezett kompenzáció – 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 adóbevételek a tavalyi évben sem úgy alakultak, ahogy azt tervezték.
Felháborítónak tartja a képviselő azt a vitát, ami a bevándorlást 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
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Indulnak a munkák Megvan az idei költségvetés
Új csapadékvíz-elvezető épül

Megvan a kivitelezője a 6,2
kilométer új csapadékvízelvezető rendszer kiépítését célzó beruházásnak
a Kastélyszőlőkben és a
Bethlen utcában. A beruházás 312 millió forintot
vesz igénybe.
Tavaly áprilisban nyújtotta be
pályázatát Békéscsaba önkormányzata, majd még az
évben nyert forrást a Területés Településfejlesztési Operatív Programban a belterületen lehullott csapadékvizek
és felszín alól előtörő vizek
rendezett és kártétel nélküli
elvezetésére, a belterületen
áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvízelvezető
rendszerek rendezésére.
A projektben csapadékvíz-elvezető árkok épülnek,

de a már meglévő hálózatot
is rendbe kell majd hozni. Így
átalakul a csapadékcsatorna,
a Bethlen utcában, a Szöcske, a Bogár, a Rózsakert, a
Buzogány és a Tücsök utcában 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 kivitelezési 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 ingatlantulajdonosoknak, akik közreműködtek az érintett telekrészek leadásában a kivitelezéshez.

Köszönetet mondtak a telekrészek átadásáért

A kiadások legnagyobb része fejlesztésekre megy

Maratoni hosszúságú vitában született meg az idei költségvetés
Maratoni hosszúságú vitát és számos módosítást
követően megszületett Békéscsaba 2018-as büdzséje. A kiadások nagy része
fejlesztésre megy majd, de
van olyan terület, amely kevesebb forráshoz jut idén.
A költségvetés előkészítésének legfőbb szempontja az
önkormányzat
folyamatos
működtetésének biztosítása,
a foglalkoztatottak bérhelyzetének kezelése és a különböző fejlesztések végrehajtása volt. A büdzsé főösszege
38 milliárd forint, ebből 27
milliárd forintot beruházási
és felújítási feladatokra fordítanak.
A bevételeknél az egyik
leghangsúlyosabb tétel a

Mi lesz a fákkal a kollégiumnál?

Fotó: Milyó Pál

Szakértő vizsgálja a felmerülő lehetőségeket

Ahogy azt korábban megírtuk, kivágták a fákat többek közt az Arany János
Kollégiumnál és az Élővízcsatorna mentén fekvő,
Lencsési út melletti volt
KISZ-tábornál, amely nem
kis közfelháborodást keltett.
Mint kiderült, a szakhatóság
azért rendelte el a kitermelést, mert bizonyos területeken a nyárfák egy része
balesetveszélyes, más része
vágásérett volt. Volt azonban
olyan terület is, ahol tarvágás kellett, ezen a részen
ütemezetten zajlanak a munkálatok.
Az erdészeti hatóság az
erdő újratelepítését rendelte

el, legkésőbb 2019 első feléig. Azt javasolták, hogy az
Arany János Kollégiumnál az
erdőfelújítást célszerű lenne
más területen elvégezni, és a
funkciónak megfelelően, egy
ligetes zöldfelületet kialakítani, amelyhez kertépítészeti
tervet kell elkészíttetni. Az
egyhektáros erdőtelepítés a
Mazán utca mögötti, kocsányos tölgyerdő melletti, önkormányzati tulajdonú területen kivitelezhető.
Az előterjesztéshez a körzet önkormányzati képviselője, Tímár Ella tett javaslatot,
aki azt indítványozta, hogy a
kollégiumot érintő területet inkább parkosítsák a választókerületi célelőirányzat terhére,
Kutyej Pál pedig azt javasolta,

hogy a Békéscsaba 300 programsorozathoz kapcsolódva
ültessenek 300 fát.
A polgármesteri hivatal
műszaki osztályának vezetője arról tájékoztatta a
testületet, hogy a Csabai
Kolbászklub székháza körüli
részletbe az erdővisszapótlásnak meg kell történnie
idén, és a kollégium környékéről kivágott fákat új helyszínen ugyancsak idén kell
elültetni. Csiaki Tamás arról
is tájékoztatott, hogy a területen további két veszélyes
rész kivágását 2018-ra, illetve 2019-re tervezik.
A közgyűlés végül arról
döntött, hogy kert- és tájépítész vizsgálja meg a kérdést.

helyi adókból származik: ebből a szakemberek idén 4,1
milliárd forintra számítanak.
Növekszik a központi támogatások volumene 2018-ban,
ennek nagysága a 3 milliárd
forintot közelíti.
Az önkormányzat továbbra is elvárja intézményeitől,
hogy saját bevételeikre támaszkodjanak, ezért ebben
az évben összesen 332 millió forinttal kevesebb támogatást kapnak a várostól – ez
részben a Békéscsabai Intézményellátó Centrum megszűnésének tudható be.
Meghatározó bevételi forrásként kezeli a rendelet a
városüzemeltetési és vagyongazdálkodási
feladatokhoz
kapcsolódó bevételeket, utóbbi nagy része a Békéscsabai

Vagyonkezelő Zrt. ingatlaneladásaiból származhat. Habár
az önként vállalt feladatokra
fordítható forrás csökkent, az
önkormányzat így is 1,2 milliárd forintot költ erre a területre.
Vannak még 2017-ről hátramaradt feladatok is: ilyen a
stadion fejlesztése (978 millió
forint), a Szigligeti utcai óvoda tanuszodájának felújítása (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 biztonságáért programra várhatóan
14 millió forintot költenek idén
(A költségvetési rendelet a 4.
oldalon olvasható.)

Sportoló óvodák
Három békéscsabai óvodában sportpályát fejleszthetnek egy elnyert támogatás
segítségével. „Nagy lépés
kis cipőben” – ez a Nemzeti Ovi-Sport program jelmondata, amely az ország
számos pontján segíti az
óvodák sportolási lehetőségeinek bővítését. A program
fő célja az, hogy a gyerekek
minél korábban megismerkedjenek a sportokkal.
Az önkormányzat pályázott,
majd nyert is a program segítségével, így három óvodában valósulhatnak meg a
fejlesztési elképzelések. Az
összes helyszínen hatszor

tizenkét méteres pálya épül,
beszerezhetők a sportoláshoz szükséges eszközök,
elindítható az óvodapedagógusok képzése, illetve különböző rendezvények is szervezhetők. A beruházáshoz
az önrész összege bruttó 3,8
millió forint óvodánként, a
három intézmény saját forrása összesen 11,5 millió forint,
amely a teljes bekerülési ös�szeg harminc százaléka.
A három helyszín közt van
a Lencsési Óvoda székhelyintézménye, a „Manóvár óvoda", a Hajnal-Lenkey-Jázmin
Utcai ÁMK Hajnal utcai telephely óvodája és a Békéscsabai Tündérkert Óvoda.

„Védjük meg…”
A Megyei Jogú Városok
Szövetsége az év elején konferenciát szervezett Budapesten azért, hogy a hazai települések vezetői közösen lépjenek
fel a „városokat veszélyeztető
betelepítési kvóta és a Sorosszervezetek” ellen.
A szövetség felhívást tett
közzé, mely szerint Brüsszelben készül a döntés a migránsok kötelező szétosztására, a helyi közösségekben
pedig feltűntek a bevándorlást előkészítő és elfogadtató

szervezetek. A polgármester
által előterjesztett dokumentum arra kérte fel a csabai
grémiumot, hogy utasítsa el
„bevándorlásszervező” iroda
nyitását a városban.
A felhívás széles skálán
mozgó vitát gerjesztett az ülésen. Volt olyan képviselő, aki
kiállt mellette, volt, aki egyenesen a „Soros-tervet” követelte
írásban, a következő ülésre.
Több módosító javaslat is érkezett, ám a többség csak az
eredeti javaslatot fogadta el.

Óvodavezető
Dr. Péter Józsefné, a
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori
Óvoda jelenlegi vezetője
idén május 1-jén nyugdíjba
vonul, ezért az önkormányzat a poszt betöltésére pályázatot írt ki. A felhívásra egy jelölt nyújtotta be
jelentkezését.
Pribelszki
Péter Ivánné az ülésen
kérdésre elmondta, hogy
közel 27 éve dolgozik az
intézményben, ugyanakkor
hozzátette, hogy kollégáival együtt továbbra is innovatív óvodát szeretnének
működtetni.
Pályázatát a közgyűlés
mellett az önkormányzati
szakbizottság, az óvodai
szakmai szervezet és a településrészi önkormányzat
is támogatta.

Csúszásban
A nyár elejére meghatározott dátummal szemben
előreláthatólag július 31éig fejezi be a Kórház utcai
stadionban zajló rekonstrukciós munkákat a kivitelező Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., menet közben
ugyanis több problémába
ütköztek. Az indoklás szerint olyan műszaki akadályok 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.

Iparterületek
Indulhat az iparterületek
villamosenergia-ellátásának fejlesztése. Az önkormányzat tavaly összesen
818 millió forintot nyert a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretéből iparterületek fejlesztésére.
A forrásból a Kétegyházi, illetve a Csanádapácai út mellett jön majd létre
két beruházás. Utóbbi esetében 25 építési telek kialakítására lesz lehetőség, az
energiaellátó-hálózat kiépítése 120 millió forintba kerül
majd. A várhatóan kisebb
és alacsonyabb kapacitással működő Kétegyházi úti
ipari területen induló beruházás 40 millió forintos
költséggel jár majd.
A hálózatokat a Nemzeti
Közművek Hálózat Áramhálózati Kft. fejleszti. A két területet a közgyűlési döntés
óta a Nemzeti Befektetési
Ügynökség felvette arra a
listára, amelyen beruházók
számára ajánlanak befektetési helyszíneket.
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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) bekezdésében 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 eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére (a továbbiakban:
Közgyűlés), annak szerveire és az
önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés főösszege
2. §
(1) A Közgyűlés az önkormányzat
2018. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 38 069 776
ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A Közgyűlés az önkormányzat
2018. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 38 069 776
ezer Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 35 840 885
ezer Ft-ban, kiadás és bevétel
egyenlegét 2 228 891 ezer Ftban határozza meg.
(3) Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23.
§-ában foglaltaknak megfelelően a hiány finanszírozási módjának levezetése az 1. melléklet
3. oldalán kerül bemutatásra.
3. Költségvetési bevételek
3. §
(1) A Közgyűlés az önkormányzat
költségvetésének 2018. évi öszszes bevételét 38 069 776 ezer
Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti
részletezését az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az 1/a melléklet bemutatja a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi
C törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) szerint az
önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak
jogcím szerinti, a költségvetés
eredeti előirányzatában tervezett bontását, a támogatások
nagyságrendjét.
(4) Az 1/b melléklet bemutatja az
önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét. A működési és
felhalmozási célú bevételeket és

kiadásokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve
– együttesen egyensúlyban tartalmazza, a működési és a felhalmozási költségvetés szerinti
bontásban.
(5) A költségvetési évet követő
három év tervezett előirányzatainak keretszámait az 1/c
melléklet szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.
(6) Az önkormányzatnál, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint
a közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatottak létszámát a
Közgyűlés az 1/d melléklet szerint fogadja el.
(7) Az (1) bekezdés szerinti főöszszegből a költségvetési szervek
– közöttük a Polgármesteri Hivatal -, valamint az önkormányzat
bevételeit a 2. és 3/a melléklet
szerinti összegben hagyja jóvá
a Közgyűlés.
(8) A Közgyűlés a költségvetési
szervek irányítószervi támogatását 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 finanszírozási bevételek összegét,
2 228 891 ezer Ft-ot, az 1.
melléklet 3. oldalán szereplő
levezetés szerint biztosítja a
felhalmozási kiadások finanszírozását.
4. Költségvetési kiadások
4. §
(1) A Közgyűlés az önkormányzat
költségvetésének 2018. évi öszszes kiadását 38 069 776 ezer
Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt
kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti
részletezését
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti főöszszegből a Közgyűlés a költségvetési szervek – közöttük a Polgármesteri Hivatal –, valamint
az önkormányzat kiadásait a 2.
és 3. melléklet szerinti összegben hagyja jóvá.
5. Költségvetési szervek
kiadásai
5. §
(1) A Közgyűlés a költségvetési
szervek kiadási főösszegét – beruházások és felújítások nélkül -

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont bevételi-kiadási előirányzatainak mérlege, 2018.
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Megnevezés
BEVÉTELEK
I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek
és egyéb önkormányzati elszámolások
1. Közhatalmi bevétel
Helyi adók
Építményadó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Adópótlék, adóbírság
Átengedett központi bevétel
Gépjárműadó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
2. Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
ebből: kistérségi társulás támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
ebből: kistérségi társulás támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása
II. A költségvetési szervek bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek

2018. évi
eredeti elôirányzat
ezer Ft
7 420 860
4 128 064
3 922 422
485 842
14 000
3 422 580
27 272
178 370
178 348
22
3 292 796
3 292 796
454 314
0
1 022 032
1 183 374
301 738
633 076
312 076
321 000
1 559 140
211 442
0
8 950
1 285 248
0

6 979 116 ezer Ft-ban állapítja
meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások költségvetési szervenkénti – közöttük a Polgármesteri
Hivatal – és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat kiadásai
6. §
(1) A Közgyűlés az önkormányzat
központi kezelésű feladatainak
ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendjét – beruházások és felújítások nélkül
– 3 555 039 ezer Ft-ban állapítja
meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások 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 beruházási kiadásait 68 241 ezer Ftban hagyja jóvá a Közgyűlés.
(3) A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadásokra a
Közgyűlés 64 242 ezer Ft-ot állapít 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 felújítási kiadásait a Közgyűlés 2000
ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások előirányzatát 53 891 ezer Ft-ban állapítja meg a Közgyűlés.

0 Ft-ot, kamatfizetési kötelezettségére 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 bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatását
a 6/b melléklet tartalmazza.
10. Tartalékok
10. §
(1) A Közgyűlés a tartalékok összegét 51 033 ezer Ft-ban állapítja
meg, a tartalékok célonkénti
részletezését az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 1000 ezer Ft-ban,
a különböző jogcímeken meghatározott céltartalékok összegét
50 033 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A Közgyűlés az országgyűlési
képviselő-választás központi támogatással nem finanszírozott
kiadásaira 15 000 ezer Ft céltartalékot képez. A választással
kapcsolatos szükséges kifizetések megkezdhetők, a 15 000
ezer Ft összeg a 2018. júniusi
rendeletmódosítás során kerül
átvezetésre a választási feladatokat ellátó költségvetési szerv
részére.
(4) A Közgyűlés az évközi többletbevételekhez kapcsolódó kiadások előirányzatából a költségvetési rendeletmódosítások során
a többletbevételek keletkezésének mértékéig visszapótlásokat
eszközöl. A visszapótlás az 1/e
mellékletben foglalt feladatokat
oly módon érinti, hogy a többletbevételekből történő visszapótlás összege az I. és a II. táblázatok között 50–50 százalékos
megosztási arányban számítandó, az I. táblázatban foglalt előirányzatok esetében arányosan,
a II. táblázatban foglaltak esetében a feladatok sorrendjében.
11. Hitelek

9. Kötelezettségek

11. §

9. §

(1) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából
– az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján
– a pénzügyi szükségletekhez
igazodva, év közben legfeljebb
700 000 ezer Ft éven belüli folyószámla-hitel vehető igénybe.
(2) A folyószámlahitel visszafizetésére a vállalt kötelezettség teljesítéseként az önkormányzat
a szükséges mértékben a hitelt

(1) A Közgyűlés az 5. melléklet szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban. A 2018. évben
fennálló kötelezettség összegét
646 357 ezer Ft-ban állapítja
meg.
(2) A Közgyűlés az év során fennálló hitel tőketörlesztésére 66 486
ezer Ft-ot, kamatfizetési kötelezettségére 10 562 ezer Ft-ot, a
tervezett hitel tőketörlesztésére

Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
III. Az önkormányzat bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Finanszírozási bevételek
ebből: maradvány igénybevétele
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)
IV. ÉVKÖZI TÖBBLETBEVÉTELEK
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
2016. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része
2017. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része
2018. évi új hitelfelvétel
Költségvetési maradvány igénybevétele
önkormányzat
költségvetési szervek
Államkötvény
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53 500
0
0
0
26 706 722
234 084
15 102 441
10 750
1 359 212
325 560
70 233
69 000
52 029
36 029
9 552 413
9 552 413
35 686 722
154 163
2 228 891
190 127
363 460
366 000
210 000
210 000
0
1 099 304
38 069 776

KIADÁSOK
I. Önkormányzati kiadások
1. Költségvetési szervek kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

10 318 273
6 763 234
3 654 883
744 576
2 361 275
1 000
1 500
0
0
0

nyújtó bankra engedményezi
az általános és ágazati állami
támogatásait, a helyi adó és az
önkormányzatot megillető gépjárműadó bevételeit.
(3) A Közgyűlés a 2018. évi fejlesztési célok megvalósítására
366 000 ezer Ft új hitelfelvételt
hagy jóvá, amelynek terhére
megvalósítandó fejlesztési célokat a 4/b melléklet tartalmazza.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza
a polgármestert, hogy az új
fejlesztési hitel felvétele érdekében a kormányzati engedélyezési eljáráshoz szükséges
intézkedéseket megtegye, a
jognyilatkozatokat aláírja.
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az új fejlesztési
hitel felvétele érdekében a beszerzési eljáráshoz szükséges intézkedéseket megtegye.
(6) A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat
fizetőképességének
biztosítása érdekében az (1), (2)
és (3) bekezdés szerinti hitelek
igénybevételéről és törlesztéséről rendelkezzen.
12. Eljárási szabályok
12. §
(1) A költségvetési szerv vezetője
felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek
összhangjáért oly módon, hogy
a jóváhagyott előirányzatokon
belül köteles gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek vezetői szakmai tevékenységük és a
költségvetés végrehajtása során
kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség
követelményeit érvényesíteni.
(3) A Közgyűlés a költségvetési
szervek, és az önkormányzat
társulásai által elnyert pályázati
források előfinanszírozását viszszatérítendő támogatás formájában biztosítja.
(4) A finanszírozási bevételekkel és
kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező
átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, vagy államilag garantált értékpapírban
történő elhelyezés útján hasznosítsa.
(6) Az önkormányzat nem él a
befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő 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 pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar

Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegyék. A 2018. évi költségvetési rendeletet év közben érintő
szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges
átvezetni.
13. Egyéb rendelkezések
13. §
(1) Az önkormányzatnál európai
uniós támogatással megvalósuló programok bevételeinek
és kiadásainak részletezését
projektenként a 4/a melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 7. mellékletben meghatározottak szerint
tervezi a közvetett támogatások
nyújtását.
(3) Az önkormányzat feladatellátásába tartozó önként vállalt
feladatok jogcímeit és költségvetési támogatási előirányzatát
a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A 9. melléklet tartalmazza a
bevételi és a kiadási feladatok
megbontását kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatok szerint.
(5) A költségvetési szervek és az
önkormányzat költségvetésére
vonatkozó előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet a
10. melléklet tartalmazza.
(6) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a Költségvetési törvény 59. § (6)
bekezdése alapján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 2018. július 1.
napjától 46 700 Ft-ban állapítja
meg az illetményalapot.
(7) A Költségvetési törvény 59. §
(5) bekezdése szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztisztviselők
és a közalkalmazottak részére
havonta nettó 1000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.
A kifizetésre tárgyév végén egy
összegben december 31. napjáig vagy amennyiben a jogviszony 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

2. Az önkormányzat kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése
II. Felhalmozási kiadások
1. Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai
Költségvetési szervek beruházási kiadásai
Költségvetési szervek felújítási kiadásai
2. Önkormányzat felhalmozási kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felújítások
Beruházások
3. Központi kezeléshez kapcsolódó felhalmozási kiadások
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások
III. Tartalékok
Önkormányzati tartalékok
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások
Intézményvezetők elismerésére céltartalék
Intézményi, kommunális céltartalék
Általános tartalék
Országgyűlési képviselőválasztások céltartaléka
Belépő fejlesztések céltartaléka
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)
IV. ÉVKÖZI TÖBBLETBEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Hitel, kölcsön törlesztése
2017. évi nettó finanszírozási előleg
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 555 039
262 148
51 839
1 587 237
111 818
1 472 411
36 000
69 586
0
27 364 366
70 241
68 241
2 000
27 175 992
0
0
589 717
0
0
32 380
545 066
26 008 829
118 133
64 242
53 891
51 033
51 033
3 033
6 000
25 000
1 000
15 000
1 000
37 733 672
154 163
181 941
66 486
115 455
38 069 776
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Vá l a s z t á s I k ö z l e M é N y
tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az országgyűlési 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, külképviseleti 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 feldolgozó választási irodától kapott értesítőn szerepel az a szavazókör, 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 benyújtásakor az űrlapra minden esetben az érvényes személyazonosító okmányaikon és lakcímkártyájukon szereplő adataikat
vezessék fel. Célszerű a kérelmeket minél előbb benyújtani,
hogy esetleges (formai) hiba esetén legyen lehetőségük a kérelem újbóli benyújtására. Amennyiben a kérelemre elektronikus levélcímet is felvezetnek, annak feldolgozását követően
a választási iroda e-mailben is küld értesítést.

telüket (az erre rendszeresített űrlap „B” rovatát is bejelölték), pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.
Fontos, hogy akik korábban (akár a 2014. évi általános választások előtt) kérték nemzetiségi névjegyzékbe 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 kiterjedő 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 Választókerületi Választási Bizottság legfontosabb feladata a
választások során a jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazólap adattartalmának jóváhagyása, a választókerületi
eredmény megállapítása és a választással kapcsolatos kifogások elbírálása.
A Bizottság elnöke dr. Styaszni Andrea, helyettese Tálas
Csaba, a választott tag Bogár Éva.
A bizottság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., elektronikus levélcíme: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu.

Választási Iroda

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda
(amely egyúttal az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatait is ellátja) címe: 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.
A Választási Iroda ügyfélszolgálati irodája munkanapokon 8 és 16 óra között várja a választópolgárokat a

szociopoly

szemléletformálás

Nemzetiségi névjegyzék

Érzékenyítő játék a Csabagyöngyében
A Csabagyöngye Kulturális Központban a „Belváros-rehabilitáció III. Ütem
– Munkácsy-negyed program” című TOP-6.3.2-15BC1-2016-00001 azonosító
számú projekthez „soft” programelemként kapcsolódóan
február 22-én „Szociopoly”
társasjátékkal játszottak a
megjelentek. A játék lényege
a szegénységre, a szociálisan hátrányos helyzetre való
érzékenyítés.
Több intézményből, másmás területről érkeztek a
részt vevő szakemberek,
akikkel a játék végén közösen
foglalták össze tapasztalataikat, amelyek a továbbiakban
nagyon sokat tudnak segíteni
munkájuk során. A szociális területen tevékenykedők
mellett bölcsődei és óvodai
dolgozók játszottak, így a
szegénységben élő családok
minden résztvevőjére vonatkozó információkról, tapasz-

talatokról, jó gyakorlatokról
tudomást szereztek és eszmecserét folytattak.
Köszönet a Békéscsabai
Családsegítő és Jóléti Központ, az Újkígyósi Közös
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, valamint
az Egyensúly AE Egyesület
Szociális Kikötőszolgálat dolgozóinak az aktív, konstruktív
részvételért.

A FETA az ökotudatos életmódról

A Fenntartható Térségért
Alapítvány (FETA) a Földművelésügyi Minisztérium „A hazai
hulladékgazdálkodással
és szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” (FM-LSZF/2017-01)
című programjában iskolai
szemléletformáló
programsorozatot valósított meg hat
településen Békés és JászNagykun-Szolnok megyében
2018 februárjában. A program
címe: „Zöldülj, fordulj – interaktív tanulás, környezettudatos
jó gyakorlatátadás a Tiszazugban és a Körösök mentén”
KNSZfF/125-8/2017.
Az általános iskolásokat
és óvodásokat megcélozva
hét intézményben valósítottak meg egy-egy egynapos
programot, melynek során a
hét településen (Békés, Kondoros, Mezőberény, Öcsöd,
Csépa, Tiszakürt, Kunszentmárton) több mint 2000 gyermeket értek el.

A projekt célja volt, hogy
az iskolák a mindennapokban is megvalósítsák az ökotudatos életmódot, a tanulók
információt kapjanak a lehetőségekről, módszerekről. Tapasztalataik szerint interaktív
módon, kiscsoportos beszélgetések keretében lehet leginkább eljuttatni a fiatalokhoz
a környezetvédelem egyre
sürgetőbb
fontosságának
üzenetét. A projektben kis
„műhelymunkát” végeztek, a
vándorkiállítás egyes állomásain illusztrálták, elmondták a
hulladékcsökkentéssel, szelektív gyűjtéssel, komposztálással, helyi termékekkel,
zöld háztartással kapcsolatos
elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Ezekkel a játékos, és
a résztvevőket bevonó, aktivizáló impulzusokkal az óvodáskorú gyermekek és az
általános iskolás tanulók is
belátják tiszta környezetünk
jelentőségét, és ebben a saját
felelősségüket.

Békéscsaba, Szent István tér 7. fszt. 57. számú irodában. Az ügyfélszolgálaton felvilágosítás kérhető, továbbá benyújthatók a külképviseleti névjegyzékbe vételre,
átjelentkezésre, mozgóurna igénylésére irányuló, valamint az ún. központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek. 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 figyelmét, 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 választópolgárok. (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 Osztályánál azok cseréjéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis
nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a lakcím, ezért az adott választópolgár nem szavazhat.
Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda vezetője

Foglalkoztatás
Paktum az álláskeresőkért

Európai uniós projektekkel kapcsolatban tartottak
szakmai konferenciát a Békés Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási
és
Foglalkoztatási Főosztályán.
Az eseményen a szakemberek értékelték a 2017-es évet,
valamint a 2018-as célkitűzéseket is ismertették.
A Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai
Járási Hivatala a 2014–2020
közötti uniós fejlesztési ciklusban részt vesz az „Út a
munkaerőpiacra”, az „Ifjúsági Garancia”, valamint a
„Helyi foglalkoztatási együttműködések
Békéscsaba
Megyei Jogú Város területén
és várostérségében” elnevezésű programok megvalósításában. Az utóbbi programot a Békéscsabai Járási
Foglalkoztatási Paktum Irányító 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 Magyarországon körülbelül 3,8 százalékos a munkanélküliség,
de emellett – a KSH adatai
szerint – megközelítőleg 600
ezer ember van, aki bevonható a nyílt munkaerő-piaci tevékenységbe. Közülük sokan
hátrányos helyzetűek. A cél,
hogy a program keretében
számukra nyújtsunk olyan
lehetőségeket, mint például a
különböző képzések, átképzések, tanácsadások, amelyekkel már tudnak boldogulni
a nyílt munkaerőpiacon – fogalmazott Herczeg Tamás.
Az irányítócsoport elnöke
hozzátette, hogy a program
végéig, azaz 2020-ig, a projekttel több mint 700 álláskeresőt és inaktív személyt
vezetnek be az elsődleges
munkaerőpiacra.
Papp Ádám
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„t B ” s a R o k
Május 25-én hatályba lép az új adatvédelmi rendelet
Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete májusban
lép hatályba. A vállalkozásoknak fel kell készülniük
mind az elektronikusan
tárolt, mind pedig a papíralapú adatok átlátható
kezelésére és megfelelő
tárolására. Emellett igazolniuk kell, hogy ezek
birtoklása, kezelése megfelelő jogalapon történik.
A változások minden vállalatot érintenek az Európai
Unióban, így a hazai cégeket, vállalkozásokat is. A Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara tájékoztató
előadást szervezett, ahol dr.
Farkas Tamás adatvédelmi
szakjogász ismertette a változásokat az érintettekkel.
– Az Európai Unió új adatvédelmi 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 adatkezelésnek a sajátosságaiból
fakadnak. Gyakorlatilag anynyira megnőtt a rólunk gyűjthető adatok mennyisége és
az ebből fakadó hatások
mértéke, hogy ezt próbálja
szabályozni az európai uniós rendelet. Méghozzá úgy,
hogy – akár Magyarországon, akár Franciaországban
kezelik az adatainkat – egységesen ugyanazt a védelmet fogja kapni a személyes
adat – emelte ki dr. Farkas
Tamás.

Az adatvédelemre a legtöbb esetben a megoldást a
zárt vállalatirányítási, valamint a dokumentumkezelő
rendszerek és a korszerű
informatikai megoldások jelenthetik – mondta el a szakember.
Dr. Farkas Tamás hozzátette: ezek sem mentesítenek
senkit az adatleltár, a különböző szabályozások elkészítése, a munkavállalók oktatása és a szabályok betartása
alól, ezért fontos, hogy tisztában legyenek a vállalkozások
a jogi szabályozásokkal.

Az iparkamaránál ingyenes tanácsadás keretében kaphatnak segítséget a vállalkozók,
hogy meg tudjanak felelni a törvényi előírásoknak.
Kérjenek időpontot: 06-66/324-976

F e l h í Vá s
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható
„Békéscsabai Hűségdíj”
kitüntetés javaslattételére.

A családi pótlék
A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési
ellátást vagy iskoláztatási
támogatást, azaz családi
pótlékot nyújt.
A családok segítése, a családi élet biztonságának, a
gyermekvállalás
feltételeinek, valamint a család és a
munka összeegyeztetésének javítása az állam egyik
legfontosabb feladata. A
családnak nyújtott ellátások
az állam részéről biztosított
olyan támogatások, amelyek
elismerve a család és a gyermekvállalás fontosságát –
jövedelmi helyzettől függetlenül –, a gyermeket nevelő
szülőt illetik meg.
A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október
31. napjáig jár az ügyfél részére. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás
évének november 1. napjától a tankötelezettség teljes
időtartamára, valamint a
tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat
folytató gyermekre tekintettel

annak a tanévnek az utolsó
napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos
nevelési igényű gyermek pedig a 23. életévét betölti.
A családi pótlék összege
függ a nevelt gyermekek számától, a gyermekek egészségügyi állapotától, valamint
az egyedülállóságtól. Egyedülállónak az a személy minősül, aki hajadon, nőtlen,
özvegy, elvált, házastársától
külön él és nincs élettársa.
A családi pótlék havi öszszege 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 fogyatékos gyermeket nevelő
egyedülálló esetén 25 900
forint.
A családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szerv a kérelmező lakóhelye (tartózkodási
helye) szerint illetékes járási
hivatal. A Családtámogatási 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

F e l h í Vá s
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.

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 Békéscsabai Hűségdíj adományozható:
1. a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: háziorvosok) részére, akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
2. a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik
az egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
3. a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok részére, akik az egészségügy területén 30
éve dolgoznak;
4. a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik
az egészségügy területén 30 éve dolgoznak;
5. a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő, az egészségügyi alapellátást befejező háziorvosok részére, ha
az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak;
6. a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel 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 rendelet szerint: Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés adományozható Békéscsaba városban legalább 10 éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú szakmai
munkát végző személynek vagy közösségnek. A kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

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 Szociálpolitikai Osztályára (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb információ a
kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 886-505 telefonszámon kérhető.

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 Szociálpolitikai Osztályára (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb információ a
kissne@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 886-505 telefonszámon kérhető.

Várunk vissza
minden régi
diákot!
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„A művészinastól a nagymesterekig”

Csabai Mérleg

közélet

Átadták a Békés Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Földhivatali
Főosztályának, illetve a Békéscsabai
Járási Hivatal Agrárügyi
Főosztályának
közös,
megújult épületét Békéscsabán. Az intézmény rekonstrukciójára az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban meghirdetett pályázat révén 243
millió forint állt rendelkezésre. Az európai uniós
támogatás
segítségével
napelemes rendszert telepítettek, világítást korszerűsítettek,
nyílászárókat
cseréltek és megújult az
intézmény szigetelése is.
Egy éve döntött úgy a kormányhivatal, hogy megállapodást köt a helyi agrárium
tagjaival, hiszen rendkívül fontos a jövőre nézve a hosszú
távú, szervezett együttműködés – fogalmazott köszöntőbeszédében a Békés Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja. Dr. Takács Árpád kiemelte: korábban a közigazgatást átszervezték, így egy
jól együttműködő hatóság van
jelen a megyében is.
– Ma már egy nyílt, támogató, konstruktív, az ügyfelekkel, a vállalkozásokkal, a

gazdákkal és a vadászokkal
jól együttműködő, érzelmileg és értelmileg azonosuló
hatóságot találunk. Emellett
a kormányhivatalnak széles
körű társadalmi bázissal kell
rendelkeznie, hiszen nem élhet önmagában. Éppen ezért
kötöttünk megállapodást a
szakmai kamarákkal – fogalmazott dr. Takács Árpád.
Békéscsaba szociális tanácsnoka arról beszélt, hogy
a hét éve megreformált rendszerről eddig jó vélemények
vannak.
– A mostani rendszerről
a tapasztalatok alapján biztonsággal állíthatjuk, hogy jó,
beváltotta a hozzájuk fűzött
reményeket. A negatív érzelmek és indulatok ellenére sokkal több, mint működőképes –
emelte ki Herczeg Tamás.
Békés megyében rendkívül sikeres volt a „Földet a
gazdáknak program”, hiszen

több mint tízezer hektárnyi
területet értékesítettek 2017ben – fogalmazott dr. Bitay
Márton Örs. Az állami földekért felelős államtitkár kiemelte: országos szinten kimagasló termőföldekkel rendelkezik
ez a térség.
– Mi mindig Békés megyét
hozzuk példaként, ugyanis
az itt élők jó minőségű földeken gazdálkodnak. Mindenki figyeli Békés megyét,
az országban mindannyian
nézzük, hogy a legjobb termőterületeken milyen gazdálkodás folyik – hangsúlyozta
az államtitkár.
Bitay Márton Örs hozzátette, 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

Megyei támogatás a mentők,
a katasztrófavédelem és a polgárőrség számára

Fotó: Zentai Péter

Felújított épületben dolgozhatnak a Békés
megyei agrárágazat munkatársai
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A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016ban úgy döntött, hogy
költségvetésében minden
évben elkülönít egy keretet, melyből egy-egy megyei járásban a mentők, a
rendőrség és a katasztrófavédelem munkáját, eszközbeszerzését segíti.
Múlt évben a szarvasi mentőállomáson működő „04 az
Életért” Alapítvány gyűjtést
kezdeményezett annak érdekében, hogy egy Lifepak 15
EKG-defibrillátor készüléket
vásárolhassanak. A kezdeményezés mellé állt több vállalkozó és cég, valamint a megyei

önkormányzat is, így sikerült
beszerezni a 7,9 millió forint
értékű eszközt, amely az újraélesztés során az életfunkciók
vizsgálatára, a beteg szállítása
közben a funkciós paramétereinek folyamatos megfigyelésére alkalmas. Az új készülék
cseppálló, fűthető monitorral
rendelkezik, és maghőmérséklet mérésére is alkalmas.
Simonka György országgyűlési képviselő javaslatára a múlt évi keretből a
mezőkovácsházi tűzoltók is
részesültek támogatásban:
a Békés Megyei Katasztrófaés Polgári Védelmi Szövetség
a Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság ké-

szenléti állományának pihenését szolgáló 13 darab
modern, strapabíró ágyat sikerült vásárolni, amelyekkel a
munkahelyi kényelmet tudják
növelni.
A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége a megyében
a közrend, közbiztonság javítása, valamint a bűnmegelőzés érdekében végez fontos
munkát. Tevékenységük ellátásához technikai eszközök
beszerzését kérték A megyei
önkormányzat támogatásából
sikerült egy laptopot és két
elektromos kerékpárt vásárolni, amely hozzájárul munkájuk
alaposabb és könnyebb elvégzéséhez.

Nagyszabású tervek: szakemberek otthona és ifjúsági garzonok a volt Ruhaipari
szakközépiskola hasznosításával és a garzonház bővítésével
Békéscsabán
számos,
nemzetközi
szinten
is
jegyzett piacvezető vállalat
működik, amelyek jelentős
szerepet vállalnak a helyi
és az országos gazdasági
életben is. Ezek a cégek folyamatosan fejlesztéseket
hajtanak végre, munkahelyeket teremtenek. A munkaerőhiány egyes ágazatokban már térségünkben
is érzékelhető, ezt képzéssel, illetve a szakképzett
munkaerő
itt-tartásával
és térségünkbe vonzásával igyekszik enyhíteni az
önkormányzat, együttműködve 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 fiataloknak lehetne kialakítani új lakásokat a volt

Ruhaipari szakközépiskola
épületének felújításával, illetve a Fövenyes utcai ifjúsági
garzonház bővítésével. Herczeg Tamás a részleteket is
felvázolta.
Felújítanák a volt Ruhaipari
szakközépiskola épületét
– A vállalkozások szakemberigényének biztosítása,
illetve a fiatalok életkezdésének segítése érdekében
törekszünk a lakásállomány
fejlesztésére, bővítésére. A
2015–2020-ra elfogadott Lakáskoncepcióban a meglévőkön túl további 9 lakást minősítettünk át ifjúsági garzonná,
piaci alapon bérelhető lakásokat jelöltünk ki, növeltük a költségelvű bérlakások számát,
és a gazdásági élet meghatározó szereplői részére bérlőkijelölési jogot biztosítottunk 14
lakásban. A Modern Városok

A Fövenyes utcai ifjúsági garzont bővítenék

Program segítségével ezeket
a lehetőségeket tovább szeretnénk bővíteni – tájékoztatott Herczeg Tamás. A tanácsnok hozzátette: az MVP
keretében szeretné megvalósítani a város a Szakemberek
otthona programot, amelynek
egyik pillére a volt Ruhaipari
szakközépiskola épületének
felújítása, a másik pillére pedig a Fövenyes utcai ifjúsági
garzonház második ütemének
megépítése.
A volt Ruhaipari szakközépiskola épülete az önkormányzat tulajdonában van, hosszú
évek óta üresen áll. A város
eddig nem talált megfelelő
megoldást az épület hasznosítására. Ha minden jól megy,
ennek a sorsa is megoldódhat,
ráadásul a volt iskola környezete is megszépülhet.
A vasbeton szerkezetű
kétemeletes panelépület két
szárnyból áll, ebből az egyik
eleve kollégiumként funkcionált, míg a másik oktatási
célokat szolgált. Mint azt Herczeg Tamás elmondta, a kollégiumi részben 24 kisebb méretű, 35–40 négyzetméteres
lakást lehet kialakítani, a volt
előadóteremben 10 ugyancsak 35–40 négyzetméteres
lakás alakítható ki, míg az oktatási épületben 26 közepes
méretű, 45–50 négyzetméteres, igényesebb kivitelezésű
lakás lehet. A volt kollégiumi
és oktatási szárny esetében
érdemes megvizsgálni a tetőtér-beépítés lehetőségét is.

– Egyre rosszabb állapotú,
használaton kívüli épületet
lehet felújítani, megmenteni a beruházással. Évek óta
keressük a megoldást, hogy
a volt ruhaiparinak megfelelő
funkciót találjunk, de befektetői érdeklődés és anyagi
lehetőségek híján eddig nem
sikerült az egykor szebb napokat látott épület rendbe
hozása – jegyezte meg Herczeg Tamás.
A tanácsnok kiemelte,
hogy a felújításhoz szükséges az épület teljes energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, és fontos az is,
hogy a kialakított lakások
méltó környezetet biztosítsanak a szakképzett munkaerő helyben tartásához. Az
épületnek és környezetének
teljes körű fejlesztése a polgármesteri hivatal munkatársainak számításai szerint
mintegy bruttó 1,7 milliárd forintból oldható meg az MVP
keretében (a pontos költség
a tervek elkészítése után derül ki).
Bővülne a Fövenyes utcai
ifjúsági garzonház
A Fövenyes utcai ifjúsági
garzonházban 33 lakás található, ezek átlagos alapterülete 40 négyzetméter, egy
újabb, hasonló lakásszámmal rendelkező garzon kialakítása a terv.

A volt ruhaipari épületének sorsa is megoldódna
– A telek nyugati részén
van a csapadékvíz-elvezető
csatorna, az új épületet ebbe
az irányba lehetne megépíteni. Az új résznek megjelenésében illeszkednie kell a
Vukovich Miklós néhai városi
főépítész tervei alapján készült
Felkelő nap házához. Azonban figyelembe kell venni azt
is, hogy azóta szigorodtak az
energetikai követelmények, a
megújuló energia felhasználásával is számolni kell. Az ifjúsági garzonokra tavaly éppen
négyszer annyi pályázat érkezett, mint ahány lakás odaítélésére lehetőség volt, ezért
is szükséges a beruházás
– tájékoztatott Herczeg Tamás, aki hozzátette, hogy a
garzonház mellé parkoló és
a parkolóhoz vezető utak kialakítását is tervezik.
A Fövenyes utcai garzonház második ütemének
megvalósítása a tervek szerint bruttó 670 millió forintba
kerülne, az ehhez köthető

infrastrukturális fejlesztések
– telekalakítás, gyalogosfelületek kiépítése, csapadékvízhálózat, közvilágítás, megújuló energia beépítése – pedig
bruttó 254 millió forintba, a
teljes költség tehát bruttó 924
millió forintra tehető.
Herczeg Tamásnak a fentiekről szóló előterjesztését
elfogadta a Modern Városok
Program munkacsoport.
– Az elmúlt hetekben elkezdtük 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 fejlesztést tudunk megvalósítani,
ami növelheti a város megtartóerejét és a Békés megyében
élő fiatalok, munkát kereső
szakemberek számára is vonzó lehetőséget kínál – mondta
végezetül Herczeg Tamás.
B. M., M. E.
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BÉKÉSCSABAI

találkozások
a kortárs színjátszás
doyenje kilencvenéves

A város nevében Szarvas Péter polgármester köszöntötte a 90 éves Dariday Róbertet
Rendhagyó Tereferén vehetett részt a színházkedvelő
közönség a közelmúltban.
A Művész Kávéházban ezúttal nem az idei évadban
megszokott közéleti személyiségek egyikével, hanem
a 90 éves Dariday Róbert
színművésszel beszélgetett
a Kállai-díjas Kadelka László. A különleges alkalmon
a színház és Szarvas Péter
polgármester is köszöntötte
a színművészt.
– Dariday Róbert sok éven
át aktív tagja, formálója volt
a békéscsabaiak közösségének. Összesen 45 szerepet
játszott, 4 rendezése volt a
Jókai színházban, de más területekre is sokszor hívta fel
a művészet- és kultúrakedvelők figyelmét – fogalmazott Szarvas Péter. A polgármester ezt követően átadta
az önkormányzat ajándékát
a 90 éves színművésznek,
majd kezdetét vette a rendhagyó 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 Békéscsabán, éppen ezért a csabaiak
nagyon sok mindent tudnak
róla. Ezúttal azonban olyan
témák kerültek szóba, amelyek kevésbé közismertek –
emelte ki Kadelka László.
Dariday Róbert a tereferélés közben elárulta: jónak
tartja, hogy egy közvetlenebb
beszélgetés kapcsán is találkozhat a közönséggel, mert
sok emberben furcsa elképzelések vannak a színészekről.
Megjegyezte: sok színésszel
ellentétben, fiatalabb korában
még nem tudta, hogy ezt a
mesterséget választja majd.
A kilencvenedik születésnapját ünneplő színész
hangsúlyozta: szeretné megköszönni azt a kedvességet,
amelyet az elmúlt harminchat
évben kapott a csabaiaktól.
Zámbori Eszter

A csabai élet eseményei

kondor péter: embereket szeretnék
krisztushoz vezetni, krisztushoz szeretni
Püspökválasztás zajlott az
evangélikus egyházban, de
az eredményre még várni kell. A Déli Evangélikus
Egyházkerület
nyugdíjba
vonult püspökének, Gáncs
Péternek az utódját négy
jelölt közül választják ki,
közülük hárman békéscsabai kötődésűek. Vető István
cinkotai lelkész mellett a
püspöki tisztség helyi kötődésű várományosai: Aradi
György, aki a békéscsabai
Aradi András nyugdíjas
lelkész fia; Szeverényi János egykori békéscsabai
lelkész, illetve a most is
Békéscsabán szolgáló Kondor Péter esperes, akivel a
jelöltségről és az egyházról
beszélgettünk.
– Honlapján, a kondorpeter.
hu-n mottóként a 37. zsoltárból szerepel egy idézet:
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál
benne, mert Ő munkálkodik.”
Miért ezt választotta mottóul a
püspöki jelöltségre?
– A lelkészi pályám kezdetétől kísér ez az ige. Úgy
gondolom, attól kezdve, hogy
az ember elfogadja Isten hívását, és igent mond a lelkészi szolgálatra, nem magának
kell keresnie az utakat, hanem
elsősorban Istenre figyelve
kell nyitottan fogadnia azokat
a lehetőségeket, amelyeket
Isten ad számára. Az egyházi szolgálataimban soha nem
kértem, hogy valahova kerüljek, nem jelentkeztem egy
tisztségre sem. Mindig kívülről
kértek fel egy-egy szolgálatra.
Ha segíteni tudtam, elvállaltam. Így állok a püspöki szolgálathoz is, hiszen mind az öt

egyházmegye presbitériumától jelölést kaptam, és erre a
nagyon szélesre tárt bizalomra mondtam igent. Én nem egy
pozíciót szeretnék megnyerni,
hanem embereket szeretnék
Krisztushoz vezetni, Krisztushoz szeretni.
– Már eddigi lelkészi szolgálatában is számtalan vezetői pozíciót töltött be.
– Valóban vannak közegyházi tisztségeim, és a legkülönbözőbb diakóniai oktatási
intézményeink
munkájában
is részt veszek. Fontos tudni,
hogy a püspöki tisztséggel a
korábbi tisztségek megszűnnek. 18 éve vagyok esperes,
és a legtöbb bizottságnak
tagja, 10 éve a Lelkészi Szövetség elnöke, így láthatom
egyházunk spirituális, szakmai
és gazdasági működését, döntéshozatali 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 leginkább fejlesztendő területek?
– A legsürgetőbbnek a lelkészi életpálya kidolgozását
tartom, ezen évek óta dolgozunk, reménység szerint a jövő
évben el is indulhat. Emellett
szintén fontos a hitoktatói életpálya kidolgozása. Meg kell
erősíteni a lelkészkollegákat a
sokszor magányos tehergondozásukban, biztosítani kell
a fejlődés lehetőségeit. Azt a
hallatlanul nagy szellemi kincset és kapacitást, ami ott van
a lelkészeinkben, hitoktatóinkban, fontos segíteni, inspiráló
módon felszínre hozni, hogy a

Kondor Péter: Attól kezdve, hogy az ember elfogadja
Isten hívását, nem magának kell keresnie az utakat
megfelelő helyen megtalálják
a kibontakozási lehetőséget,
ami a gyülekezeteink megelevenedésére is szolgál. A közösségeink megerősítéséhez
át kell gondolnunk olyan gyülekezetmodelleket,
amelyek
még talán szokatlanok itt Magyarországon. Nagyon fontos
azokkal a hittestvérekkel való
kapcsolattartás is, akik nem
szorosan csatlakoznak a gyülekezetekhez. Sokakat el lehet
érni gyülekezetpatronáló csoportok segítségével, önkéntesek bevonásával. Motivált
emberekkel lehet – több hónapos 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 intézményünk,
szeretetszolgálatunk működik. Azt biztosan
tapasztalták a szülők, nagyszülők, hogy micsoda élmény
eljönni mondjuk a gyermekek
betlehemeses játékára, vagy

egy kézműves körre. Itt a kicsik
sokszor egészen játékos formában találkoznak Isten igéjével. Amikor az ember elkezd
bekapcsolódni, szép lassan
kialakul benne egy belső igény
erre, hisz valami olyan forráshoz jut, amit nagyon nélkülözünk 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 közéleti kérdésekben is meg kell
szólalnia. Mit gondol, mennyire
kell aktuálpolitikai, közéleti kérdésekben megnyilvánulnia?
– Szerintem egy püspök akkor tudja jól képviselni az egyháztagokat, és akkor tud hiteles lenni, hogyha elsősorban
azt a hangot képviseli, amely
a küldetése: a krisztusi szeretet hangját. Erre a békességre
törekszünk a testvéregyházakkal, és a mindenkori kormányzattal kapcsolatban szintén
arra kell törekednünk, ami a
partnerség és Krisztus ügyének a hirdetését szolgálja.
Mikóczy E., Zsíros A.

Negyven programmal várja látogatóit a tavaszi Fesztivál
Lassan beköszönt az igazi
tavasz, ez pedig a város
kulturális életében azt jelenti, hogy válogathatunk
a Tavaszi Fesztivál kínálatából. Március 2-án kezdődött és április 7-éig tart a
programsorozat, amelynek
keretében számos hazai és
nemzetközi szinten ismert
és elismert előadóművész
érkezik Békéscsabára.

Pribojszkiék és a blues duó koncertjével indult a fesztivál

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

kínálata ebben az évben is
igen gazdag.
– A komoly- és könnyűzenei koncertek mellett lesz
kórusmuzsika,
fúvószene,
néptánc és táncművészeti
előadás is az idei békéscsabai Tavaszi Fesztiválon.
Emellett előadóestekre és
könyvbemutatókra, valamint
színházi bemutatókra is várjuk az érdeklődőket – mondta el Vandlik-Varga Nelli. A
Csabagyöngye
Kulturális
Központ kommunikációs vezetője hozzátette: az egyik
kiemelt esemény március közepén a Dés László-koncert,
amelyen Tóth Vera is közreműködik.

Visszatérő
vendégként
Hobo most az Ady-estjével
látogat el Békéscsabára, és
a 70 éves Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar
a fesztiválon adja a jubileumi
koncertjét.
Különlegesnek
ígérkezik a shaolin kung-fu
szerzetesek előadása.
Azoknak is nyújtanak látnivalót a fesztivál szervezői, akik
a képzőművészet iránt érdeklődnek, ugyanis tizenegy művész alkotásaiból nyílik kiállítás
a következő öt hét alatt.
Herczeg Tamás, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese
megjegyezte: 16 évvel ezelőtt
indult útjára a Közép-békési
Tavaszi Fesztivál. Az eltelt

idő alatt átalakult a programsorozat, de a célja még
mindig az, hogy sokszínű
rendezvényekkel kedveskedjenek a kultúra és művészet
iránt elkötelezett érdeklődőknek. Beszélt arról is, hogy
egyes kiemelkedő eseményekre még a Délvidékről és
Partiumból is érkeznek vendégek Békéscsabára.
A fesztivál keretében tizenhat együttműködő szervezet
tizenöt különböző helyszínen
biztosítja a szórakoztató programokat, összesen negyven
eseménnyel készülnek az
együttműködő partnerek az
öthetes fesztiválra.
H. Sz., Z. E.
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papírcsodák a Vasutasban
Országos vándorkiállítás érkezett Békéscsabára

Az Origami Csodálatos Világa című vándorkiállítás
Békéscsabára érkezett. A
VOKE Vasutas Művelődési
Ház és Könyvtárban március 14-éig láthatók az országos szinten is elismert,
papírból hajtogatott alkotások.

koncert
A Tavaszi Fesztivál keretében 2018. március 19én 18 órakor a Magyar–
Lengyel Barátság Napja
alkalmából Marcin Dominik
Gluch Svédországban élő,
lengyel származású zongoraművész ad ünnepi koncertet a Békéscsabai Bartók
Béla Zeneiskolában, amelyre szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
A programban lengyel
és magyar művek hangzanak el. Belépőjegyek:
1000 Ft/fő áron kaphatók
hétköznapokon a Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület székhelyén (Békéscsaba, Szent István tér
8.)

XI. Határmenti Karvezető és Énekkari Kurzus
A közösségi éneklés szeretete 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 fúvósokkal együtt a találkozó
záró istentiszteletén adtak
számot tudásukról.

A kiállítás március 14-éig tekinthető meg
sák tudásukat. Az elmúlt 30
évben nemcsak a pedagógiában, rehabilitációban nyerte el
megfelelő helyét a hajtogatás,
kialakult egy művészeti alkotásokat létrehozó csoport is.
A Vasutasban látható több
mint ötven alkotást bemutató
kiállításon az egyik különlegesség például 18 ezer tea-

tasakból készült. A vándorkiállítás bepillantást enged a
papírhajtogatás sokszínűségébe. A látogatók megismerkedhetnek az origami rövid
történetével, a ghian-zhi technikával, a kuszudamákkal, a
tesszalációval, a papírfajtákkal is.
Papp Ádám

Rohmann ditta
Bach születésnapi koncertet ad Rohmann Ditta a
Tavaszi Fesztivál keretében
Békéscsabán, az evangélikus kistemplomban (Luther
utca 1.) március 22-én 18
órától.
Johann Sebastian Bach
(Eisenach, 1685. március 21.
– Lipcse, 1750. július 28.) barokk kori német zeneszerző,
orgonista,
hegedűművész,
a zeneművészet kiemelkedő egyénisége, a protestáns
egyházi zene jeles képviselője. Rohmann Ditta gyerekkora
óta foglalkozik Bach zenéjével. Szakmailag is értékelték
tudását e téren: a Lipcsei
Bach-versenyen két díjat is
szerzett, a Hungarotonnál

körösök Völgye natúrpark egyesület
körösök Völgye látogatóközpont

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 tudományos segédmunkatárs, Agrárgazdasági Kutató Intézet
•
10.55 Mezőgazdasági vállalkozások tevékenységdiverzifikációja.
Hamza Eszter tudományos főmunkatárs, Agrárgazdasági Kutató Intézet
•
11.40 Kérdések, válaszok
•
12.00 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, mint a tanyagazdaságok támogató szervezete. Gyebnár Péter projektmenedzser, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
•
12.20 Tanyasi tanösvény és nyitott tanyagazdaságok hálózata a Körösök Völgyében. Pócsi Gabriella vidékfejlesztési szakértő
•
12.40 Kérdések, válaszok
•
13.00 Szendvicsebéd
A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció az alábbi elérhetőségeken:
1. online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJcC7Zifi
LynSNDjQ8Yc1vau0xlwfTz4QLQnjX5Mzaq75Ug/viewform
2. telefonon: +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.

megjelent lemezei, amelyeken a szóló szvitek hallhatók,
nemzetközi
elismerésnek
örvendenek. Jelenleg szólistaként és kamarazenészként
koncertezik és kurzusokon
tanít. Fontos számára a következő csellista generációk
kinevelése, tudását örömmel
osztja meg. Ezért is tér viszsza szívesen Békéscsabára
immár sokadik alkalommal
tanárként és előadóként.
A koncerten – amelynek
szervezője Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat – részletek hangzanak el Johann
Sebastian Bach cselló-szvitjeiből.
A belépés díjtalan.

A Körösvidéki Baptista Egyházkerület idén is a Csabagyöngye Kulturális Központban
rendezte meg háromnapos
zenei kurzusát, amelyen a
kóruséneklés mellett a legnagyobb hangsúlyt a karvezetők
oktatása kapta. A tizenegyedik
alkalommal megtartott találkozón a környező megyék kórusai mellett a határ túloldaláról
is érkeztek résztvevők.

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

Március 24-én, szombaton
16 órától folytatódik a Sola
Scriptura Teológiai Főiskola
szabadfőiskolai kurzusa a Békés Megyei Könyvtárban. Az
előadás címe: A Biblia újszövetségi irataiban foglalt történelem
(I.) – Jézus élete. Előadó: Kocsis
Péter közgazdász – teológus.

Az első napon végzett
kiscsoportos munkát másnap kóruspróbák egészítették ki, a „vizsgát” pedig a
közös szolgálat jelentette a
zárónapon, amikor délelőtt
és délután egy-egy istentiszteletet tettek teljessé a
zenészek.

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.

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

Március 22-én, csütörtökön
17.30-tól a Lencsési Könyvtárban tart előadást Szabó
Zsuzsa, a Békés Megyei Lovas
Szövetség leköszönő elnöke
„Békéscsabai lovas élet – a lovaglás az egészség szolgálatában” címmel.
Március 23-án, pénteken 10
órától ingyenes 3D nyomtatás és modellezés tanfolyam a
könyvtárban. Jelentkezés és
bővebb információ: ed.bmk.hu.

A kóruséneklés és a karvezetők oktatása kapott hangsúlyt
A kurzus szakmai vezetője
Oláh Gábor karnagy volt, az
istentiszteleteken igét Papp
János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, valamint
Hafenscher Károly miniszteri
biztos, evangélikus lelkész
hirdetett.
Zsíros András

harminc év napsütés szépkorú

Békés Megyei Könyvtár

PROGRAMOK:
Március 13-án, kedden 17 órától Lenhardtné Bertalan Emma:
Találkozásom az Alfölddel című
könyvét mutatja be Seres István.
Beszélgetőtárs: Mucsi András.

Fotó: Csabagyöngye

A vándorkiállítás megnyitója
előtti napon egy közös foglalkozást tartott a Magyar Origami
Kör, ahol a fiataloknak gyors
és hamar elsajátítható technikákat 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, óvónőkkel, szülőkkel az alapokat,
hogy aztán ők továbbadhas-

közösség, zeneszeretet

A Békés Megyei Könyvtár és
az Aura Segítő Kutya Alapítvány „olvasás és ugatás” című
foglalkozásokat indít olyan iskoláskorú gyermekek számára,
akik olvasási problémákkal,
szövegértelmezési vagy figyelemzavarral, önbizalomhiánnyal
küzdenek. A foglalkozások vizsgázott terápiás kutyák bevonásával zajlanak.
Jelentkezés: Gulyás Bianka
06-30/831-1335;
repetaesmese@gmail.com.

Papírfonás Klub – páros heteken hétfőnként a Békés Megyei
Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként a Lencsési Könyvtárban 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

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

Leszkó András 95 éves

Hirdessen
a Békéscsabai
Médiacentrumnál!

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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 látogató 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 megvalósítani, de a tananyagban és az iskolai életben is szerepe van, az önkifejezés eszköze
és sikerélményt nyújt.
Ajánlatunk MÁRCIUS 15-ére: Huszárcsákó fiúknak, korabeli kalap lányoknak, lovacska készítése gyékényből, lovas huszár kitűző filcből, nemzeti színű virágos rozetta
kitűző.
Kínálatunk HÚSVÉTRA: Agyagozás (agyagtojás, nyúl, csibe díszítése), textil cserépdíszek (bárány, liba, nyúl, tyúk), ajtódísz készítése tojástartóból (előre kivágott virágokból), faágból nyúl készítése (termésből, gyapjúból), textilliba gomb dísszel, tojásdíszítések (levélrátét, viaszolás, textilbevonat)
Több mint tanóra, terítéken a MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV: Párta készítése lányoknak, címertervezés, festés fiúknak, 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
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Fotókiállítás

Mesélő MúzeUM
A megyeri középkori temető
A Munkácsy Mihály Múzeum 2017 nyarán a Berényi út 140/1. számú telken kísérleti műhely és
tesztüzem szerviz épület,
nyitott mosó építéséhez
kapcsolódó földmunkáknál régészeti felügyeletet
látott el. Augusztus 8-án
az építkezési terület ÉK-i
részén (a zászlótartóknál),
a kerítéssel párhuzamosan vízvezetéket fektettek. 1 m mélységből embercsontokat 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 kerül sor, mivel nagy valószínűség szerint előkerült
az elpusztult Megyer falu
temetője.
A terület nem volt ismeretlen a múzeum szakemberei
számára, hiszen korábban
is folytak itt régészeti feltárások. A középkori templomot 1985-ben találták meg
a régészek. Az 1985–1986os ásatási szezonban a
templomban és a templom
körül 87 sírt tártak fel. Kivétel nélkül mindegyik késő
középkori temetkezés volt.
Megfi gyeléseik alapján tudjuk, hogy a templom ÉK–
DNy-i tájolású, egyhajós,
félköríves szentélyű, 11,8 m
hosszú és 7,9 m széles.
A múzeum archeológusai
tavaly veszélyeztetett területen augusztus 14. és szeptember 4. között 44 sírt bontottak ki, dokumentáltak le.
Megtalálták a templomot is, de feltárására nem
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Munkácsy régi képeken az emlékházban
Százhetvennégy éve született Munkácsy Mihály. Az
évforduló apropóján a festőművész – ma emlékházként
működő – egykori békéscsabai otthonában fotókiállítással
tisztelegtek emléke előtt.
Munkácsy Mihály egy gerendára kötözve. Meghökkentő fotó, ám ha tudjuk, hogy
ennek segítségével készült a
híres Krisztus-trilógia középső
alkotása, a Golgota című festmény, akkor rögtön izgalmas
kulisszatitok is. A festő korában
elterjedt módszer volt a tanulmányfotók készítése. Gyarmati
Gabriella művészettörténész-

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

a fotók, majd az azok alapján
készült festmények egy kicsit
a 19. század végének békéscsabai mindennapjait is megismertették a világgal.
Zs. A.

az áldozatokra emlékeztek

Tavaly nyáron találtak rá az egykori temetőre
került sor, hiszen a 80-as
években a múzeum munkatársai már elvégezték ezt
a munkát. A 2017-ben feltárt sírok érdekessége az,
hogy háromnegyed részük
Árpád-kori, kb. egynegyed
részük csak késő középkori. Ez azt jelenti, hogy a
templom és a körülötte lévő
temető is korábbi, mint azt
az 1985–1986-os ásatás
eredményei alapján a kutatók gondolták. További
érdekessége a síroknak a
viszonylagos gazdagság:
majdnem mindegyik sírban
volt ezüst hajkarika, általában két darab, de volt olyan

csontváz is, amelyiknek
koponyája mellől hat ezüst
hajkarikát csomagoltak el.
Sok esetben kerültek elő
ezüstgyűrűk is, egy esetben nyaklánc gyöngyeit
dokumentálták le. A késő
középkori sírokban párizsi kapcsokat, pártát, egy
esetben a ruha ezüstszálakkal kivarrott nyakkivágását sikerült megfigyelniük.
A leletek a Munkácsy Mihály Múzeumba kerültek,
ahol a tisztításuk, restaurálásuk, feldolgozásuk jelenleg is tart.
Nagy Dániel Sándor
régész

A kommunista diktatúrák
áldozataira
emlékeztek
Békéscsabán a Szabadság
téri szobornál, ahol a BSZC
Vásárhelyi Pál Szakgimnázium és Kollégium diákjai
adtak műsort, és az iskola
pedagógusa, Krupa Árpád
mondott beszédet.
A történelemtanár kiemelte,
hogy amikor a bolsevikok erőszakkal átvették a hatalmat,
Lenin azt mondta: „a terror a
társadalmi megtisztulás egyik
eszköze”. Majd elsöpörték
a földesurakat, a papokat, a
polgárságot, a tisztikart, a hivatalnokokat.
– Politikai hazugságokkal,
abszurd propagandával arra
törekedtek az elnyomók, hogy
mindenkiben lerombolják a
képességet bármilyen meggyőződés kialakítására és a
szabad cselekvés igényére.
Arra idomították őket, hogy
passzívan eltűrjenek bármi-

lyen kegyetlen, önkényes bánásmódot, akár a halált is –
fogalmazott Krupa Árpád.
Beszélt arról is, hogy a
második világháború után
a Moszkvából delegált magyar kommunista vezetők
hatékony közreműködésével
kezdetét vette az importált rezsim megteremtése.
– Kovács Béla, a Kisgazdapárt főtitkára kijelentette,
hogy a magyar nép nem akar

bolsevizmust, és az erre vonatkozó kísérleteket elutasítja.
1947. február 25-én a magyarországi 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 helyszínen lehet, a fent jelzett időpontban, a részvételi díj befizetésével.
„Csak tiszta forrásból…” – Március 15., csütörtök 15 óra – A határainkon belül és
túl élő és alkotó magyar fotósok számára XVI. alkalommal meghirdetett pályázat kiállításának megnyitója és díjkiosztó ünnepsége. Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja 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 bejelentkezés alapján hétvégén is.
Városismereti séta – Március 15., csütörtök 10 óra – A Természetjáró kör szervezésében – részvétel a városi ünnepségen, majd a Luther utca – Bertóthy tér – Andrássy úton haladva, séta Boczkó Dániel szobrához – koszorúzás. Gyülekező az ünnepség helyszínén.
Ismeretterjesztő előadások – Március 9., péntek 10 óra – A Baba-mama klub
vendége Petrovszkiné Csanki Katalin, a 8. sz. bölcsőde vezetője. Téma: a kisgyermekek 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 alkotó 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 tanácskozótermében április 13-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Békéscsabai bakelitbörze – Március 24., szombat 9–13 óra – használt bakelitlemezek, CD-DVD-SACD-k adásvétele. Bővebb információ és asztalfoglalás a 70/325-2704 telefonszámon vagy a bakelit.borze@gmail.com e-mailcímen kérhető.
Családi játszóház – Március 24., szombat 10-től 12 óráig – Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal, ékes tojások és asztali díszek készítése különféle technikákkal. A foglalkozást a „Bábika” munkatársai vezetik. A belépődíj: 2 db főtt tojás.
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KÖZLE M É N Y
A 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL
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 Magyarországi 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 KÖLYÖKSZIGET TERME
(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.).
Gerlán, Mezőmegyeren és a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, 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 foglalkozáson 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 Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hel�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 gyermek 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 körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt
biztosító óvoda). Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel
biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett
gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt
és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik 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 óvodavezetővel egyeztetett időpontban beíratják gyermeküket az adott
óvodába.
Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába 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 határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2018. május 23-ig
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 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 hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el.
Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:
Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, ös�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 székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül. Egy intézményen 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 megismerkedhessenek 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 integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság, értelmi fogyaté-

Tájékoztató
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 támogatása.
A pályázók köre: alkotó- és előadóművészek / Békéscsabán működő egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek / 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
1.
Irodalom és színházművészet
2.
Zene- és táncművészet
3.
Képzőművészet, fotó- és filmművészet
•
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 közművelődési 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.

kosság (enyhe,középsúlyos) és halmozott fogyatékosság kivételével 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 Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.),
Penza-lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza-ltp. 19.).
A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált 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 körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város
honlapján a www.bekescsaba.hu. oldalon, valamint az óvodákban megtalálható.
Tájékoztató az életvitelszerű ottlakás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának jogi eljárásrendjéről.
Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául 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 következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén
vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű 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 általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen 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 alapján az óvodai felvétel megtagadható.

F e l h í vá s
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 munkájának 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 színvonalú szakmai munka,
•
szakmai elismertség mind a felterjesztett saját intézményében, mind városi szinten,
•
szakmai, emberi feddhetetlenség.
A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati 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, Közművelődési és Sportosztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.), és egyidejűleg elektronikus
formában is a orodan@bekescsaba.hu e-mail-címre kell megküldeni. A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

Csabai Mérleg

színes

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, előre 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 érdeklődés szerint bármikor.

Több jut az óvodákra Megújul a Zöldovi
Megoldódik a tanuszoda sorsa

Több mint negyvenéves épület kívül-belül megszépül

Ötvenmillió forinttal több jut
idén az önkormányzati óvodákra, mint tavaly – jelentette be Kiss Tibor alpolgármester, aki arról is beszélt,
hogy az óvodák energetikai
felújítása mellett, április első
hetében elkezdődik a Szigligeti utcai óvoda tanmedencéjének felújítása is.

A Lencsési Óvoda Zöldovijának épülete több mint
negyven évvel ezelőtt épült,
azóta komoly felújítás nem
volt az intézményben. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak
köszönhetően most viszont
110 millió forintból újulhat
meg az épület kívül-belül.

A Szigligeti utcai óvoda egyike
annak a 17 óvodának, amelyik
energetikai és egyéb fejlesztéseken esik át idén. Az oktatási
intézmények közül egyedül az
óvodák tartoznak az önkormányzat feladatai közé.
– Az óvodáknak a működtetésére plusz 50 millió forintos összeget terveztük erre az
évre, ez nagyjából 4,5-5 százalékos finanszírozásemelkedést
jelent. Ezt az összeget kreatív,
illetve egészségügyi csomagok beszerzésére használhatják az intézmények – mondta
el Kiss Tibor.

EMELJÜNK FEL
MINÉL TÖBB
GYEREKET!
BÉKÉSCSABA
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS
KÖZPONT, SZÉCHENYI U. 4.
2018. MÁRCIUS 11.
KEZDÉSI IDŐPONT 9:30

VILÁGREKORD
KÍSÉRLET

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

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 Polgármesteri 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 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 Polgármesteri 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.

I f j úsági f e l a datok e l l átá sa
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága
pályázatot hirdet 2018. ÉVI IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.
A pályázat célja: Értékközpontú és

önkormányzatok és kollégiumi diákön-

képzések, rendezvénysorozatok meg-

Az

hozása, a 6–29 év közötti gyermek- és

Támogatható tevékenység: Tanítási

„C” kategória

kormányzata Közgyűlésének az ön-

értékteremtő ifjúsági programok létre-

vel kulturális programok szervezése,
amelyek szervesen illeszkednek a

Békéscsabán működő gyermek- és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába.

Pályázati keretösszeg: 1 300 000 Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3. 12.00

A pályázatok elbírálásának várható
határideje: 2018. április 25.

A pályázat megvalósulásának haSZÍVESEN 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.

Az óvodában fűtéskorszerűsítést hajtanak végre, lecserélik
a nyílászárókat, megújulnak
a kiszolgálóhelyek és egy teljesen új tornaszoba is épül.
A beruházás március elején
kezdődik. Mint azt dr. Erdeiné
Gergely Emőke intézményvezetőtől megtudtuk, szakemberek bevonásával tájékoztatták
a szülőket is a fejlesztésről,
amelynek révén még több lehetőségük lesz a gyermekek
képességeinek fejlesztésére.
– Nagy öröm számunkra
a felújítás, hiszen nemcsak
megújul a Zöldovi, hanem még

egy tornaszobával is kiegészül. Több mint negyvenéves
az óvoda épülete, és eddig itt
nem volt külön tornaszobánk.
Most pedig emellett még egyéni fejlesztő, logopédiaszoba
is lesz, akadálymentesítik az
épületet, készül vizesblokk a
mozgáskorlátozottak számára,
megújul a konyha és az irodák
is – mondta el dr. Erdeiné Gergely Emőke.
A gyerekek elhelyezését
meg tudják oldani, hiszen a
Lencsési óvoda három telephelyen tizenöt csoporttal
működik. Összesen 340 kisgyermekről 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.

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

ifjúsági korosztály aktív részvételé-

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

A Szigligeti utcai óvodára az energetikai beruházás
mellett egy közel 100 millió
forintos felújítás vár ebben az
évben, ugyanis áprilisban elkezdik a tanuszoda rekonstrukcióját. Királyné Egri Mónika
a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda intézményvezetője hangsúlyozta:
reményeik szerint ősszel már
birtokba vehetik a tanuszodát
a város óvodásai.
Bíró Csaba, a közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke hozzátette,
hogy a felújítások miatt lesz
olyan időszak, amikor a gyerekeket más intézménybe kell
vinni, ezért a szülők együttműködését és türelmét kérik.
Megjegyezte: örül annak, hogy
idén is lesz keret olyan programokra az óvodákban, mint a
néptáncoktatás és a labdajátékok népszerűsítése, vagy a
gyerekek vízhez szoktatása.
Szabó Rita

Ó v o d av e z e t ő i pá ly á z a t

Békéscsaba is csatlakozott a programhoz, amelynek célja, hogy rávilágítsa
a figyelmet a gyermekek és
a család fontosságára.
Minden gyermeket és szülőt várnak március 11-én
9.30 órára a Csabagyöngyéhez

Tornaszobát is kialakítanak

Áprilisban kezdődhet a tanuszoda rekonstrukciója

Világrekord-kísérlet
A kormány a Családok
évének nyilvánította 2018at. 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 városában.
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tárideje: 2018. március 1.–2019. február 28.

PÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK
„A” kategória

Pályázók köre: Békéscsabán műkö-

dő általános iskolai, középiskolai diák-

kormányzatok.

órán kívül eső szabadidős tevékenységek (közösségfejlesztő programok,

programsorozatok, tréningek, képzések, diákrendezvények) megvalósítása, iskolaújság, iskolarádió működtetése.

„B” kategória

Pályázók köre: Békéscsaba Megyei

Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági

valósítása

Pályázók köre: Békéscsaba Megyei

Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági

korosztállyal foglalkozó önszerveződő
közösségek, civil szervezetek.

Támogatható tevékenység: új ifjúsági közösségek létrehozása, közösségformáló kezdeményezések megvalósítása.

korosztállyal foglalkozó önszerveződő

A pályázathoz pályázati űrlapot kell

Támogatható tevékenység: a gyer-

tal Oktatási, Közművelődési és Sport-

közösségek, civil szervezetek.

mek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási időn

kívüli (hétvégi, szabadidős, szünidei
stb.) – gyermek- és ifjúsági programok,

kitölteni, amely a Polgármesteri Hivaosztályán (Békéscsaba, Szent István

tér 7.) is igényelhető, illetve a www.

bekescsaba.hu honlap Hírek menü-

pontjának Pályázati hírek oldaláról
letölthető.

önkormányzati

támogatásokra

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzati támogatások nyújtásáról
szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletét kell alkalmazni.

A KIOS Bizottság a döntési eljárásban

elsősorban a célkorosztálynak szóló

programokat, rendezvényeket preferálja.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 5600 Békéscsaba, Szent István
tér 7.

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető Bágy Petra ifjú-

sági referenstől telefonon a 66/523800/2513 melléken, vagy a bagy@
bekescsaba.hu e-mail-címen.

14 hirdetés

Csabai Mérleg

Mit kenjél a hajadra? Néhány jó tanács a BOR BÉLY CSAJOKTÓL!
A leggyakoribb kérdések
egyike, mivel tudom én otthon
beállítani a hajamat? A borbély csajok mindig szívesen
válaszolnak rá, hiszen így lesz
a vendég maximálisan elégedett a munkájukkal a mindennapokban. Mindenkit elsőre
összezavar az óriási választék
– cikkünk nektek próbál segíteni pár fixáló típus bemutatásával.
Bizony a férfiaknak is szükségük
van néhány kozmetikai termékre, elsősorban a bőr, a szakáll és
a haj kifogástalan megjelenése
érdekében. Tanuld meg alkalmazni őket, használd a megfelelő mennyiséget belőlük, és
így biztos lehetsz benne, hogy
egyszerűen és gyorsan végzel
a tükör előtt. A fürdőszobaszekrényben lévő tégelyek száma is
csökkenni fog, ha a hajadnak és
szakálladnak megfelelő terméket veszed meg, amit borbélyod
ajánl és megtanít használni.

Tehát a legfontosabb hajformázó 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, előnye, hogy újra formázható.
Agyag alapú paszta: Kőkemény
tartást ad hajadnak, a legmerészebb ötletek megvalósításához
ajánljuk az agyagot. Nem oszlik
szét egyszerűen a tenyéren, amíg
jól át nem melegedett, cserébe viszont úgy formázod utána a
ha-jad, ahogyan csak megálmodtad.
Pomádé, wax: Pomádé
és wax között nem olyan
éles a határ. Egy egészen
apró csippentés ezekből a
készítményekből már látványos eredményekhez vezet,

fényes hatást lehet velük elérni.
Miután alaposan beledolgoztad
a hajadba, akár fésűvel formázhatod, ha plasztikusabb frizurát
szeretnél.
Hajzselé: Az igazi klasszikus
zselé határozott tartást és vizes
hatást eredményez. Kimondottan a rövid hajak formázásához
kiváló. Különböző erősségekben
kapható.
Bízunk benne, hogy ez a rövid leírás segít eligazodni a termékek között. Keresd bátran a
Borbély Csajokat, akiknél a termékeket ki is tudod próbálni, így
garantáltan azt veszed meg, ami
a hajad, illetve szakállad számára a legideálisabb.

CSALÁDI TV, NET ÉS
TELEFON

?
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FIZESS ELŐ ÉS NYERJ CSEPEL TORPEDO
KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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

HAVI

4 590
FORINTÉRT

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 előﬁzetőink
vesznek részt, a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

Csabai Mérleg

sport

Élő legenda a Belvárban

Kiss Gergely vízilabda-válogatott az iskolásoknál

Jónyer István Gerlán

Négyszeres világbajnok asztaliteniszező az iskolában
A kiflipörgetés kitalálója,
a négyszeres világbajnok
magyar asztaliteniszező,
Jónyer István látogatott el
a Gerlai Általános Iskolába. A „Sportolj együtt olimpikonokkal!” elnevezésű
programsorozat keretében
a bátrabbak egy-egy gyors
meccset is játszhattak a legendával.

Sydney, Athén és Peking
– mindhárom olimpián a
dobogó tetején állhatott
a magyar vízilabda-válogatott tagjaként. Világbajnoki aranyérmes, 2000ben és 2004-ben pedig
megkapta a világ legjobb
pólósának járó Aranysapka-díjat. A sikerek mögött
álló embert, Kiss Gergelyt
személyesen ismerhették
meg a közelmúltban a Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium diákjai.
Életem a játék – vallja Kiss
Gergely a 2014-ben megjelent életrajzi könyvének címével, amely gyorsan fogyott
a találkozó napján. Nem is
csoda, hiszen sokaknak példaképe a bajnok. Az érdeklődők között felsorakozó Csabai Csirkefogók Vízilabda
Klub tagjai közül többen az ő
pályafutása láttán kedvelték
meg a sportágat.
Természetesen nem maradhatott el a dedikálás és a
közös fotók készítése sem.
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Kiss Gergely (középen) sokak példaképe Csabán is
A két centiméter híján két
méter magas világklasszis
nemcsak most, hanem a
mérkőzéseken is maga mellett tudhatja a békéscsabaiak szeretetét.
Kiss Gergely a „Sportolj
együtt olimpikonokkal!” elnevezésű program keretében járt Csabán. A programot a tavalyi sikerek után
idén is megrendezi a város

Világklasszis

egy közel hatmillió forintos
pályázati
támogatásnak
köszönhetően.
Szarvas Péter polgármester elmondta, fontosnak
tartja, hogy a fiatal generáció minél többet találkozzon
olyan sportemberekkel, akiket karrierjük alatt végigkísért a siker, végigkísértek az
aranyérmek.
Zsíros A.

Pár egyszerű instrukció a
mestertől, és máris jobban
ment a játék a gerlai iskola diákjainak. Szilágyi Lívia
mindössze egy éve kezdett
a sportággal foglalkozni, de
máris harmadik helyezést
ért el a diákolimpián, jövőbeni célja pedig a világbajnoki cím. A vendégségbe érkezett Jónyer István éppen
az ilyen lelkes tehetségeket
keresi. A nemrégiben Emberi Méltóságért díjat kapott
egykori bajnok célja, hogy a
Jónyer Akadémia megalapításával a fiatal generáció
tagjaiból neveljen sikeres
sportolókat.

A bátrabbak játszhattak is a kiflipörgetés kitalálójával
– Ezt a sportágat szeretni kell, különben nem lehet
jó eredményt elérni. Csinálni kell éjjel-nappal, és lojalitással minden sikerülhet.
Én is ugyanígy kezdtem az
iskolában, mint akikkel most
játszhattam. Most feltérképezem az országot, kutatom a
tehetségeket – fogalmazott
Jónyer István.
Bár a 70-es években, amikor világbajnoki aranyérmeit
megszerezte, még nem volt
olimpiai sportág az asztalite-

nisz, a példaképként szolgáló
bajnoknak mégis méltó helye
volt a „Sportolj együtt olimpikonokkal!” programban.
– Szerintem nagy lökést adhat minden gyerek számára,
hogy találkozhat és pár labdamenetet játszhat egy híres
sportolóval – emelte ki Deres Gábor testnevelő tanár. A
szakember bízik abban, hogy
a találkozó hatására már a következő edzésen többen csatlakoznak a pingpongozókhoz.
Zs. A.

MEVZA négyes döntő–Baran Ádám: Élni kell a lehetőséggel
Folytatás az 1. oldalról

A Magyar Parasport Napja országos programjához
Békéscsabán is csatlakozott
a Bökfi János vezetésével
működő Békéscsabai Súlyemelő Klub, mégpedig egy
világklasszis sportoló meghívásával és bemutatóval.
Watchou Kouokam Sedric
Rousse parasportoló erőemelő hatalmas súlyokkal
végzett bemelegítést. Elmondta a fiataloknak, milyen versenyeken járt eddig,

a legfontosabb céljáról, a
2020-as Paralimpiai indulásról és arról is beszélt, men�nyiben más egy paralimpikon
élete, mint egy egészséges
élsportolóé, valamint, hogy a
versenyeken milyen szigorú
a bírálórendszer.
Mihályi István, a Fogyatékkal Élők Békés Megyei
Sportszövetségének titkára
szerint egyre többre értékelik
a parasportot, ami a támogatásokban is látszik.

– Hogyan kell elképzelni a
következő pár napot? Hány
vendég érkezik?
– Hetek óta dolgozunk,
hiszen nemcsak három külföldi csapat érkezik stábbal,
hanem szerte az országból
és Európából jönnek sportvezetők, menedzserek, vendégek, szurkolók. Hatalmas
az igény, mi pedig szeretnénk a legmagasabb szinten
teljesíteni. Minden idők legnívósabb MEVZA négyes döntőjének megrendezése a cél.
– Hova lehet elhelyezni ezt
a tornát? Mikor rendezett magyar klub hasonlót?
– A klub első alkalommal
rendez ilyen jellegű nemzetközi tornát, tehát sporttörténelmi pillanat lesz. Az elmúlt
évtizedben, a magyar röplabdasportban egyetlen klub sem

Családi sportfesztivál

Katus Attila a polgármestert is megdolgoztatta
A családoké és a sportok
szerelmeseié volt a február utolsó szombatja a
CsabaPark rendezvénycsarnokában. Az érdeklődők
többek között kipróbálhatták a fallabdázást, a görkorcsolyázást és Katus Attila
vezényletével egy intenzív
edzésen is részt vehettek.
– A tavalyi nagy sikerre alapozva az önkormányzat idén is
megrendezte a Családi Sportfesztivált. Az esemény fő célja,
hogy minél többen kezdjenek
sportolni, és találják meg azt a
mozgásformát, amelyet a mindennapokban is lelkesen végeznek – fogalmazott Szarvas
Péter polgármester.

Katus Attila közel egyórás
intenzív tornát tartott, amelyhez bárki csatlakozhatott, a
polgármestert sem kímélte.
– Mozgás nélkül nem lehet testsúlyt csökkenteni, mint
ahogy egészséges étkezés
nélkül sem. Be kell építenünk

a mindennapokba ezeket –
mondta Katus Attila.
A sportfesztiválon az érdeklődőket bevezették a zumba
világába, valamint az úgynevezett „ironbox” műfajába is, egy
alakformáló edzésbe is.
Papp Ádám

adott helyszínt ilyen volumenű eseménynek. Az Európai
Röplabda Szövetség (CEV)
is kiemelt figyelmet fordít a
négyes döntőre, a klub immár
markáns szereplője a régió, illetve a kontinens röplabdázásának. Büszkék vagyunk arra,
hogy a magyar röplabdázás
zászlóshajójaként visszük a

sportág és Békéscsaba jó hírét határon innen és túl.
– Mik a célkitűzések a hétvégére?
– Nagy várakozással tekintünk a Final Four elé. A csapat kitörő örömmel fogadta a
hazai rendezés hírét, hiszen
hazai környezetben, szimpatizánsaink előtt szállunk harc-

ba a címvédésért. Nem titkolt
célunk a győzelem, ezen dolgozunk. 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.

Erdei Zsolt Békéscsabán
A Surman Box Clubban tett látogatást

A versenyzőként profi
és amatőr világbajnok,
olimpiai bronzérmes Erdei Zsoltot közel egy éve
választották meg a szakszövetség elnökének. Azóta folyamatosan járja az
országot, hogy felmérje,
miben kell előrelépniük
az egyesületeknek. A közelmúltban a Surman Box
Club meghívására Békéscsabára érkezett.
– Azért jöttem, hogy lássam,
milyen körülmények között
dolgoznak a srácok, és úgy
látom, itt minden adott a jó
eredményekhez – fogalmazott Erdei Zsolt, azaz Madár
a belvárosi bevásárlóközpont

harmadik emeletén kialakított
edzőteremben, hozzátéve,
hogy felszereléssel tudnak
segíteni a klubnak.
Surman Zoltán, a klub elnöke leszögezte: azon dolgoznak, hogy a térség ökölvívása újra régi fényében

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

16 kitekintŐ, téVéMűsor

Csabai Mérleg
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Európa 40 leg jobb múzeuma között van a g yulai Almásy-kastély
Európa 40 legjobb múzeuma közt van a gyulai
Almásy-kastély
Látogatóközpont. Az „Év Európai Múzeuma” címének
elnyerése, ha nem is a
küszöbön, de már látható
távolságban van, ugyanis
a gyulai kastély az első fordulót sikeresen vette.
A fennállásának második
évét ünneplő gyulai Almásykastély interaktív módon
mutatja be a látogatóknak a
cselédség hétköznapjait, a
grófi család életét. A látogatóközpont különlegessége,
hogy a turistákat megpróbálják minél jobban bevonni
a tárlatvezetésekbe, sokszor
segítségül híva a kor modern
technikai vívmányait. Így például virtuálisan korhű ruhába
is bújhat a látogató.
– Az évfordulókra külön
készülünk. Hiszen a kastély

életében számos olyan dolog történt, ami különleges és
példaértékű. Például az aradi
13-ból 10 itt tette le a fegyvert,
aztán járt a falai között Munkács Mihály, Erkel Ferenc is
megfordult benne, és itt volt
az első kastélyban előadott
színjáték – nyilatkozta Dombi
Ildikó, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Európa legjobb 40 múzeuma közé már bekerült a
kastély, olyan rangos kiállítóhelyek mellett, mint az Azerbajdzsáni Szőnyegmúzeum
vagy a Német Jegybank
Múzeuma, így igen erős mezőnyben versenyezhet az „Év
Európai Múzeuma” címért.
– Számunkra nem is az a
legfontosabb, hogy konkrétan
milyen eredményt érünk el
ezen a megmérettetésen, hanem az, hogy kikerülünk egy
nemzetközi piacra, ha szabad

így fogalmazni. Megismernek
bennünket, megismerik Gyula 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 Erkel Ferenc Kulturális Központ

és Múzeum Nonprofit Kft.
kommunikációs vezetője.
A bírálóbizottság svájci
szakértője már végigjárta a
kastélyt és tárlatait, valamint

anonim ítész is a fürdővárosba látogatott. A végeredmény májusban, Varsóban
derül majd ki.
Horváth Szabolcs

A 7.TV MŰSORA • 2018. március 12–március 25.
2018. március 13., kedd

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-mérkőzés, BRSE–Mladost
Zagreb (MEVZA)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Púder (női magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, 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-mérkőzés, 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-mérkőzés, 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-mérkőzés, MTK Törökbálint–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen (sportmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
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-mérkőzés, 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-mérkőzés, 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 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-mérkőzés, BRSE–Mladost
Zagreb (MEVZA)
12.00 Híradó
12.20 KÉPÚJSÁG
15.30 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, 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-mérkőzés, 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-mérkőzés, 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

2017. március 18., vasárnap

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-mérkőzés, 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.-film)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

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-mérkőzés, 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

n e k ü n k .

2018. március 21., szerda

2018. március 22., csütörtök

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-mérkőzés, Békéscsaba–
Diósgyőr (U16)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7.
(körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
(magazin)
7.40 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: labdarúgómérkőzés, 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-mérkőzés, 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

2018. március 25., vasárnap

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
filmsorozat)
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

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-mérkőzés, 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

Csabai Mérleg
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kevésbé aktívak a ﬁatalok?
Nemzetközi kutatás ad választ a kérdésre

A szakértők nemzetközi
összefogásban
igyekeznek rájönni a következő
húsz hónapban arra, hogy
a fiatalok miért vesznek
részt egyre kevesebb kulturális rendezvényen és
miért vállalnak egyre kevesebb közéleti szerepet.

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
Fotó: Csabagyöngye

A hazai, romániai és szlovákiai
székhelyű egyesületek hamarosan elinduló kutatása nem
állít kevesebbet, mint hogy a
tinédzserek és fiatal felnőttek
egyre kevésbé aktívak a civil
és kulturális szférában, szabad
idejüket pedig inkább a számítógép mellett vagy barátaik társaságában töltik.
– A 2019 novemberéig
tartó projektben tanulmányutakkal és műhelymunkával
kiegészülő kutatást végzünk.
Szeretnénk feltárni, hogy
milyen tényezők gátolják az
ifjúság szerepvállalását, ezt
követően pedig megosztjuk
egymással a tapasztalatokat
és a megoldási lehetőségeket – ismertette a részleteket Réth Katalin, a pályázat
szakmai vezetője a program
Csabagyöngyében
tartott
nyitórendezvényén.
A nyolcezer főt kérdező országos ifjúságkutatás szerint
a 15 és 29 év közötti fiatalok
88 százaléka az online térben tájékozódik a leginkább,
kortárs és baráti kapcsolataik kétharmadát itt bonyolítják

Nemzeti ünnepünk
városi programja

A nyitórendezvényt a Csabagyöngyében tartották
– erről már Herczeg Tamás
szociális tanácsnok, szociológus beszélt. A békéscsabai ifjúságkutatást végző
szociológus
megjegyezte,
hogy ugyanakkor több fiatal
dolgozik ma, mint tíz éve.
A projektben részt vesz a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet is, amelynek munkatársai
végső soron a kutatás eredményeit foglalják össze és
terjesztik nemzetközi szinten.
– Figyelemre méltó eredményei lesznek a projektnek,
hiszen ha megnézzük, hogy
Nagyszalonta,
Nagyvárad,
Nagykapos, Csíkszereda vagy
Békéscsaba milyen lehetőségekkel rendelkezik, akkor
a tudásegyesítés nagyon jó
példája alakulhat ki. Várhatóan új módszertani eredmények születnek, amelyeket a
szakemberek akár az egész
Kárpát-medencében figyelem-

be vehetnek. Azon túl, hogy a
projekt elősegíti az ifjúság aktívabb szerepvállalását a kulturális és civil életben, azt reméljük, hogy segít a korosztály
helyben, az anyaföldön tartásában is – összegzett Molnár
György, az intézet fejlesztési
igazgatója.
A Transznacionális Együttműködések – Kulturális intézmények és civil szervezetek
szakembereinek együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért
elnevezésű
projektben többek közt az
Oriens 2000 Alapítvány, az
Asociata FIDEM Egyesület
(Románia, Nagyszalonta), az
Erdélyi Magyar Ifjak (Románia, Csíkszereda), a Gordius
Plus N. O. (Szlovákia, Velké)
és a Partiumi Keresztény
Egyetem (Románia, Nagyvárad) vesz részt.
Varga Diána, Zsíros András

8.30
9.15
9.30
10.15

Ökumenikus ünnepi istentisztelet a Deák utcai református templomban
Térzene a Kossuth téren a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar

közreműködésével

Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál

Ünnepi díszmenet a Kossuth térről a Szent István tér felvonulási útján

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

12.00

„Költők a forradalmi időben” – Petőfi Sándor és Arany János verses-leveles
párbeszéde Gulyás Attila és Katkó Ferenc színművészek közreműködésével
„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.

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

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium „A
hazai
hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” című programjában
szemléletformáló témanapokat valósít meg kilenc
Békés megyei település
oktatási intézményeiben.

HIRDESSEN NÁLUNK!
Csabai Mérleg
b e h i r. h u • 7. t v

6 6 / 74 0 - 7 0 0
info@bmc.media.hu

A programsorozat címe:
„Zöldülj! Fordulj! – Környezeti
szemléletformálás a Körösök Völgyében”
KNSZfF/108-9/2017. A 15
éve működő egyesület kilenc Békés megyei településre viszi el vándorkiállítását, 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 Domonkos Katolikus Általános
Iskola és Óvoda volt, ahol 8
osztály 240 tanulója vett részt
az interaktív foglalkozásokon.
A környezettudatos háztartás,
a tudatos vásárlás, a hulladékcsökkentés, szelektálás,
komposztálás, biokertészet
témaköreit bemutató roll-upokat kiegészítették a Kék
Bolygó saját készítésű ökotársasjátékkal, a kisebbek-

nek mesékkel, természettudományos érdekességekkel,
előadásokkal. A diákok a
nap folyamán elhangzott témákat játékosan feldolgozó
foglalkoztatófüzeteket kaptak,
melyeket az iskola igazgatónője, Caimacan Klára vett át.
További praktikus „ökosító”
szemléletformáló ajándékokat is kaptak: zöld tippeket
tartalmazó plakátokat az iskolai folyosókra, tantermekbe,
fűszer- és gyógynövénymagvakat a suli fűszerkertjébe,
kiskertész naptárokat a kerti
teendőkről gyerekeknek minden osztálynak, és zöldségfelismerő memóriajátékokat
az alsósoknak.
A program során interaktív formában, a következő témákban, tanóránként 2 osztály látogatta a programot:
komposztálás – biokert; ökotudatos vásárlás; természetbarát háztartás és életmód;
háztartási hulladékok keletkezésének megelőzése,
csökkentése; újrahasznosítás – újrahasználat; szelektív hulladékgyűjtés.
A bemutató helyi termékek kóstolójával zárult, ahol
minden gyermeknek a DowiSüti pékségből származó
teljes kiőrlésű tönkölykenyeret, kalácsot adtak, amit házi
gyümölcslekvárral kínáltak.
Az egyik egészséges életmódot szemléltető állomá-

son dobozi répát, békéscsabai termelőtől vásárolt
almát ropogtathattak a gyerekek, és a Paprév-ökokert
100 százalékos ivóleveit is
megízlelhették.
A
korosoknaturpark.hu
oldalon is elérhetőek a kiadványok, a vándorkiállítás
és az öko-társasjátékok kölcsönözhetők. A megvalósuló
támogatott programok a környezeti felelősség megerő-

sítését, a környezeti szemléletformálást segítik elő. A
gyerekek és az intézmény
mindennapjaiban alkalmazható környezettudatos magatartás és gondolkodás, a
tudatos életvitel előnyeinek
bemutatása elősegíti azt
a felismerést, hogy egyéni
döntéseinken,
tudatosságunkon, szokásainkon múlik
a környezetünk tisztasága
és saját egészségünk.

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.
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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 ﬁnomságok a Budavári Vásári Forgatagban ∙ Történeti séta és tárlatvezetés
a Budapesti Történeti Múzeumban

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Csabai Mérleg

színes

19

Megelőzés és gyógyítás
Szűrőbusz várta az érdeklődőket

Négy keréken érkeztek
Békéscsabára az ingyenes szűrővizsgálatok. A
„Helybe visszük a szűrővizsgálatokat!“ elnevezésű
programmal a szervezők
azt kívánták elérni, hogy
felhívják a figyelmet a szűrések fontosságára.
A kormány tavaly novemberben kezdte el az akciót, amelynek keretében tíz szűrőbusz
járja az országot. További 10
mammográf szűrőbusz beszerzését is tervezik, ezek az
év második felétől üzemelhetnek majd
A szívinfarktus, illetve az
agyvérzés az egyik leggyakoribb halálok Magyarországon és a világon – mondta
dr. Kerekes Attila, a közgyűlés szociális és egészségügyi bizottságának elnöke,
aki a koleszterinszint-mérés
fontosságára is felhívta a

Roppant fontos a prevenció, ezért is fontos a szűrés
figyelmet. Mint mondta, a
tudomány mai állása szerint
a vérben lévő koleszterin felelős az érelmeszesedésért.
Ennek következményeként
gyakori lehet a szívinfarktus
és az agyvérzés is.
Herczeg Tamás, Békéscsaba szociális tanácsnoka
a megelőzés jelentőségét
emelte ki.
– Roppant fontos a prevenció, és ennek elengedhetetlen

eszköze, hogy megnézzük,
milyen a fizikai és lelki állapotunk. A szűrővizsgálatokon
az emberek egy összképet
kaphatnak a szervezetükről.
Fontos az is, hogy időben
észrevegyük azokat a jeleket,
amelyek betegségre utalnak.
Az egészségügyben a megelőzés épp olyan lényeges terület, mint a gyógyítás – hangoztatta Herczeg Tamás.
Papp Ádám
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munkakörbe keres felsőfokú végzettséggel, MS Office
ismerettel és gyakorlattal, jó kommunikációs és szervezőkészséggel rendelkező, önálló munkavégzésre alkalmas munkatársat.

Iroda, lépcsőház takarítását

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

Zár,

Fényképes szakmai önéletrajzot a munkakör és a fizetési igény megjelölésével az alábbi e-mail-címre várjuk:
i.vagasine@globonet.hu

vállalom

számlaképesen.

Tel.: 30/290-8726.
redőny,

napellenző,

szúnyogháló,
szalagfüggöny,

roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 42.
Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés,

Békéscsabai székhelyű gazdasági társaság

kontroller
munkakörbe keres felsőfokú közgazdasági végzettséggel, MS Office gyakorlattal rendelkező, önálló munkavégzésre alkalmas agilis munkatársat.
A munkakör azonnal betölthető.
Fényképes szakmai önéletrajzot a munkakör és a fizetési igény megjelölésével az alábbi e-mail-címre várjuk:
i.vagasine@globonet.hu

tv

Dobos

István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Hűtők,

fagyasztók

javítá-

sa. Békéscsaba, Fiumei u. 4.

Békéscsabán, a Mester
utcában 820 m 2-es karbantartott belterületi telek fúrott
kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. Villany-, telefonvezeték 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 televízió, 2 db új napozóágy, 1 db
női kerékpár
Tel.: 30/684-5745.

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.

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

Arany, Csokonai, Szabó Magda, Mikszáth egy évadban

Ritka az a bemutató, amelynek szereplői, közreműködői alig férnek el az impozáns Vigadóban, most
pontosan ez történt. Seregi
Zoltán igazgató hangsúlyozta: szerencse, hogy itt van a
Színitanház, amelynek teljes létszáma színpadra lép.
Egyedülálló, hogy ennyi diák
egy bérletes produkcióban
részt vegyen, ahogyan az is,
hogy egy kis színház operett-társulatba való darabbal
birkózik meg.
Az előadás másik különlegességére is felhívta a figyelmet 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

Fotó: A-TEAM/Ignácz B.

Ősbemutatóra készül a Békéscsabai Jókai Színház,
Szabó Magda Születésnap című ifjúsági regényét
Belinszki Zoltán alkalmazta színpadra. A „kamasztörténet” előadását Bartus
Gyula Jászai-díjas színművész rendezi, és a harmincszereplős produkció
komoly logisztikai kihívás
elé állítja a társulatot.
Ősbemutatóra készül a Jókai színház
ötven jelenetet látunk a két
felvonásban, nem lesz egyszerű feladat ezeknek a váltása úgy, hogy a néző számára ne legyen megerőltető.
A rendező elmondta, hogy
a regény és az előadás súlyos generációs problémáról,
értetlenségről szól. Szereplői egyrészt azok a szülők,
nagyszülők, akik átélték a
második világháborút, a
bombázást, az 1956-os forradalmat, a másik oldalon
viszont ott vannak a fiatalok,
akik később születtek, a történet a hatvanas években
játszódik. Minden jelenetben
igyekeznek megkeresni azt
a pillanatot, ahol a korosztályok közötti bizalmatlanság
érzékelhető.
Belinszki Zoltán, aki a regényt színpadra alkalmazta, az író életének jellemző
mozzanatait idézte fel, főleg

azokat, amelyek szerepet
játszhattak a mű keletkezésében, 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, találkozott Szabó Magdával. A díszletet Egyed Zoltán tervezte.
Stilizált, jelzett színpadképet
látunk majd: falak, álom, emlék, 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 emlékezik.
Niedzielsky Katalin

Békéscsaba anno
Egy csabai ifjú feltűnő találmányai
Egyedi, rendkívüli siker
híre terjedt el Békéscsabán 1913 őszén. Egy tehetséges csabai fiatalember
több ára, és köztük egy feltűnő, hadicélúra figyeltek
fel Bécsben, a hadügyminisztériumban.
A Csabán ismert Kohn Ignác
kereskedő fia Kuhn József
(aki Kohnról Kuhnra magyarosíttatta a nevét) a helyi főgimnáziumi érettségivel ügyvédi
irodában kapott írnoki állást. A
24 éves fiatalember a szabad
idejében rajzolással és mérnöki számítgatásokkal, találmányokkal foglalatoskodott.
Barátjának elmondta, azon
dolgozik, hogyan lehetne
a vasúti kocsik önműködő összekapcsolását
megoldani. Ezek
után barátja javasolta, hogy
iratkozzon be
a műszaki
egyetemre.
K u h n
József
felvételt is
nyer t
a műegyetemre,
ahol más-

fél éves tanulmányai alatt három találmányt dolgozott ki.
Miután külföldre vágyott, budapesti tanulmányait félbehagyva a szászországi Milwaids
ipari főiskolára iratkozott be,
s ott rövid tartózkodása alatt
már találmányait akarta értékesíteni: az önműködő
vasútikocsi-kapcsolót
és az önműködő
vasúti súlymérőt.

Képünkön
a Mannlicher
puska, melyet
Kuhn József
találmánya gépfegyverré 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 szüleihez, és itt már egy új témával
foglalkozott, mégpedig azzal,
hogy a tenger vizének súlyát
miként lehetne erőműhajtás-

ra fordítani.
Ezzel nehezen birkózott
meg,
ezért
a tervet
félbehagyva, újabb ötletet eszelt ki. Ez
időben a világon a
fegyverkezés
került
előtérbe. Megszerezte az
egyszerű Mannlicher puska
műszaki adatait, és az foglalkoztatta, hogyan lehet ezt a
fegyvert gépfegyverré átalakítani.
Kuhn találmányával a
honvédelmi minisztériumban
járt, majd hivatalos kiküldöttel Bécsbe mentek, az ottani hadügyminisztérium ott is
tartotta különböző kísérletek
céljából. Kuhn József, miután megtudta, hogy hoszszabb ideig fog Bécsben
tartózkodni,
sürgönyözött
apjának, hogy ott van fontos
dolga – bizonytalan, mikor
térhet haza.
Eddig tartott a csabai fiatal Kuhn József feltaláló története. Hogy sikerrel járt-e
gépfegyver-átalakítási találmánya, és hogy mi lett Kuhn
József további sorsa, azt
nem sikerült kideríteni.
Gécs Béla

