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Új időszámításba lép át 
Magyarország gazdasá-
ga, amelyben az autóipar 
zászlóshajónak számít – fo-
galmazott Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügymi-
niszter Békéscsabán, a Csa-
ba Metál gépgyártó üzem-
csarnokának átadásán. 

A 25 éves Csaba Metál Zrt. 
Békéscsabán és Szeghalmon 
valósított meg 18 és fél millió 
eurós, 5,7 milliárd forintos be-
ruházást, amelyből a csarno-
kok építésén kívül új berende-
zéseket, gépgyártó eszközöket 
is beszereztek. A kormány 1,3 
milliárd forinttal támogatta a fej-
lesztést, amelynek köszönhe-
tően 2025-re 30 milliárd forin-
tos árbevételt érhet el a közel 
ezer főt foglalkoztató családi 

vállalat. Szijjártó Péter az áta-
dó ünnepségen bejelentette, 
hogy a Csaba Metál – amely 
a kormány stratégiai partnere 
lett – újabb, 3,7 milliárd forin-
tos fejlesztést tervez, és ehhez 
várhatóan szintén 1,3 milliárd 
forintos támogatásban része-
sülhet majd.

Mint azt Majoros Béla ve-
zérigazgató elmondta, az 
1993-ban alapított Csaba 
Metált annak idején egy kis 
kokillaöntödéből indították, 
azóta a folyamatos fejlődés 
jellemzi a céget. 

– A kezdetektől úgy gon-
doltam, hogy a modernizáció 
a gazdasági versenyképes-
ség alapja. Nem múlik el nap 
úgy, hogy ne gondolkodnék 
újabb és újabb fejlesztéseken 
vagy a technológiai folyama-

tok korszerűsítésén – fogal-
mazott Majoros Béla, aki min-
dennél fontosabbnak nevezte 
a cégnél folyó alkotómunkát, a 
munka iránti alázatot és elkö-
telezettséget, valamint a szak-
mai felkészültséget.

– A családi tulajdonban 
levő Csaba Metál mindig 
bizonyította fejlődőképes-
ségét, az innovációra való 
fogékonyságát, és számos 
egyéb pozitív tulajdonság-
gal rendelkezik. Békéscsaba 
számára fontos az is, hogy 
új munkahelyeket teremt és 
együttműködik a várossal 
több területen. A Csaba Me-
tál Zrt. esetében egy nagy-
szerű, lelkesen dolgozó, tá-
mogatásra méltó cégről van 
szó – szögezte le Szarvas 
Péter polgármester. 

A cég a békéscsabai te-
lephelyén egy dinamikusan 
növekvő, nyomásos alumíni-
umöntödét működtet. Termé-
keit elsősorban a járműipar 
számára értékesíti, de vállal-
kozik bútoripari, gépipari, ha-
józási és egyéb szakterületek 
kielégítésére is. A társaság 
2005-ben vásárolta meg egy 
korábbi buszgyár telephelyét 
és berendezéseit Szeghal-
mon, ahol jelenleg buszalvá-
zak, komplett vázszerkezetek 
és egyéb haszongépjármű-
alkatrészek készülnek. Főbb  
partnereik a nagy európai 
autógyárak, valamint a vezető 
autóipari rendszerbeszállítók, 
de szállítanak alkatrészeket 
Mexikóba, Szingapúrba és az 
Egyesült Államokba is. 

Zs. A., M. E.

Történelmi pillanatnak ne-
vezte a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közlekedési 
hatósági ügyekért fele-
lős helyettes államtitkára 
az M44-es gyorsforgalmi 
út Kondoros–Békéscsaba 
közötti szakaszának kivi-
telezését elindító ünnep-
séget. A gyorsforgalmi út 
kiépítését, a hazai útháló-
zat bővítését kiemelt beru-
házásként kezeli a kormány 
– hangsúlyozta Tóth Andor 
Nándor.

– Jelenleg Magyarországon 
a gyorsforgalmi utak hossza 
1430 kilométer, ez 2024-re vár-
hatóan több mint 2000 kilomé-
terre nő. Ezzel a szintlépéssel 
Magyarország Európán belül 
is az élmezőnybe fog tartozni – 
emelte ki Tóth Andor Nándor. 

A Békéscsaba és Kecske-
mét között épülő gyorsforgal-
mi út abba a tervezett M8-as 
autópályába csatlakozik majd 
az M5-ös autópályán keresz-
tül, amely az M6-os és M7-es 
sztrádákat is össze fogja kötni.

– Ha a teljes szakasz 
megépül Kecskemét és Bé-
késcsaba között, akkor 45 
perccel rövidebb idő alatt 
jutunk Budapestre. A jobb 
közlekedés révén nagyobb 
beruházások is jöhetnek a 
térségbe – hangsúlyozta 
Vantara Gyula országgyűlé-
si képviselő, Békés megye 
fejlesztési biztosa. Ahogy fo-
galmazott: a beruházásnak 
köszönhetően Békés megye 
csatlakozik Magyarország 
gazdasági vérkeringéséhez, 
ami a lakosság életszínvona-
lát is emeli majd. 

A kivitelezőnek a Békés-
csaba–Kondoros szakasz 
első ütemével 2019. végére 
kell elkészülnie.

– A 17,6 kilométeres utat 
három szakaszra bontva va-
lósítjuk meg. Az első egy ki-
lométeres szakasz befejezési 
határideje összhangban van a 
60 kilométeres nagy szakasz 
átadási határidejével – tájékoz-
tatott Pántya József, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. út-
fejlesztési igazgatója.

A második szakasz a 16,6 
kilométeres úgynevezett főpá-
lya kivitelezése lesz, amellyel 
elérik Békéscsaba térségét 
a 44-es és 47-es utak cso-
mópontjánál 2020 második 
negyedévére. Harmadik elem-
ként a Fürjesi úti csomópont is 
elkészül majd  2021 elejére.

Zámbori Eszter

épülhet az M44-es Békéscsaba–kondoros szakasza

Új gyártócsarnokot avatott a Csaba Metál
Szijjártó Péter: Az új időszámítás zászlóshajója az autóipar

A Békéscsaba–Kondoros szakasz első ütemének 2019 végére kell elkészülnie

A 25 éves Csaba Metál Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon valósított meg 5,7 milliárd forintos beruházást

Választási közlemény
Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban adok tájékoztatást az országgyűlési 
képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános vá-
lasztásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A szavazás ideje

Szavazni 2018. április 8. napján reggel 6.00 órától 19.00 
óráig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még 
szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizottság 
a szavazást lezárja.

A mozgóurnás szavazás

A mozgásában gátolt választópolgár április 6. napján 16 
óráig a Helyi Választási Irodánál, a szavazás napján 15 órá-
ig az illetékes szavazatszámláló bizottságnál írásban jelez-
heti igényét mozgóurnás szavazásra. A választópolgár kizá-
rólag írásban, saját szavazókörének illetékességi területére 
kérhet mozgóurnát.

A szavazókörök

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazó-
körben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelőzően 
kipostázott valamennyi értesítőn feltüntetésre került a választó-
polgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, fi gyelmesen olvas-
sák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazó-
kört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a 
szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a 
választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A Békéscsabán átjelentkezéssel szavazó választópolgárok 
és a települési szintű lakcímbejelentéssel rendelkezők az Irányi 
u. 14. szám alatt található Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 
lévő 29. számú szavazókörben adhatják le szavazatukat.

Folytatás az 5. oldalon →



2 Csabai Mérlegközgyűlés

Március 22-én tartotta soron következő ülését Békés-
csaba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas 
Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, a Job-
bik, az LMP és a DK képviselői értékelték a legfonto-
sabb döntéseket. 

A szociális ellátórendszer díjszabásairól, az uniós forrásból fi nan-
szírozott pályázatok kiegészítéséről és a Csabagyöngye szőlőültet-
vényről is beszélt többek között Hanó Miklós és Herczeg Tamás a 
közgyűlés utáni tájékoztatón. Mint mondták, a márciusi közgyűlésen 
olyan ügyekben döntött a testület, amelyek nem tűrtek halasztást.

Herceg Tamás kiemelte, hogy három tervezett fejlesztéshez járul 
hozzá az önkormányzat azért, hogy ezek mindenképpen megvaló-
suljanak. Egyrészt a belvárostól Fényesig húzódó kerékpárúthoz,  
másrészt az idősek klubjainak felújításához Gerlán, Mezőmegyeren 
és a Mokry utcában, illetve a MIVA bölcsőde fejlesztéséhez is plusz-
forrást tesz a város – ha nem tennének önerőt a nyertes pályázatok 
mellé, akkor nem valósulhatnának meg ezek a beruházások.

A közgyűlésen többek között arról is szó volt, hogy nem változnak 
a díjszabások a szociális ellátórendszerben, nem lesz drágább pél-
dául a bölcsődei étkeztetés sem – fejtette ki a szociális tanácsnok.

– Döntést hoztunk három fenntartóval kapcsolatban a szemé-
lyes szociális szolgáltatások, a gyermekjóléti szolgáltatások és 
az étkezési, térítési díjak tekintetében. Itt úgy döntött az önkor-
mányzat, hogy a 2017-es térítési díjakat nem emeli – fogalmazott 
Herczeg Tamás, hozzátéve, hogy van olyan terület is, ahol a 800 
forintos térítési díjat 600 forintra csökkentik.

A közgyűlésen a Csabagyöngye szőlőültetvényről alakult ki a 
legnagyobb vita. Az ültetvény feladatköreit a Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofi t Kft. vette át 2017-ben.

A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lős ki adó: Bé kés-
csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő: 
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyom dai elő ké szí tés: A-TEAM 
Reklámügynökség Kft. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 
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Herczeg Tamás, Hanó Miklós

Szarvas Péter: Hozzáértő vállalkozó 
kezébe kell adni a szőlőültetvényt 

Fidesz: 
Halaszthatatlan ügyekben döntött a közgyűlés 

MSZP: Régóta húzódó fejlesztések sorsáról 
döntött a testület

LMP: Gazdasági szemlélettel kell működtetni 
az ültetvényt

Jobbik: Nehéz helyzetbe kerülhet a város, 
ha hiteleket vesz fel

– Azt szeretnénk, hogy turisztikai látványosság legyen, hisz 
ott fog elmenni mellette a Wenckheim kerékpárút. Nagyon szép 
környezetben van, közvetlenül a tó mellett. Ezenkívül az isko-
lásoknak tanösvényként szeretnénk ezt bemutatni – mondta el 
Hanó Miklós alpolgármester.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy az ültetvény terméséből 
már a gyermekélelmezési intézmény is részesült térítésmentesen.

Csak a legszükségesebb 
kérdésekről döntött a képviselő-
testület a márciusi közgyűlésen 
– fogalmazott Miklós Attila az 
MSZ tájékoztatóján. 

– Több, régóta húzódó fej-
lesztésről is döntött a közgyűlés. 
A pályázatok végleges elbírá-
lásával pontot tett több fontos 
fejlesztési ügy végére a testület. 
Egy kerékpárforgalmi létesít-
mény, három idősek klubja és a 
jaminai MIVA bölcsőde felújítása 
is elindulhat. Gondot jelentett az, hogy az egy-két évvel ezelőtti be-
adott pályázatok árajánlatai azóta már nőttek, a korábbi áron a vállal-
kozók már nem tudták volna megvalósítani a fejlesztéseket a drágu-
lások miatt. A közgyűlés most döntést hozott, saját erőből kiegészíti a 
forrásokat, így elindulhatnak a fejlesztések – mondta el Fülöp Csaba 
önkormányzati képviselő, hozzátéve: látható az a tendencia, hogy a 
városnak ki kell egészítenie az elnyert forrásokat.

A MSZP-s képviselők egyetértenek abban, hogy szükség van 
fejlesztésekre, azonban a város növekvő adósságszolgálata miatt 
nagy körültekintéssel kell eldönteni, melyek az igazán fontos beru-
házások. Fontos, hogy legyenek olyan turisztikai értékeink, ami miatt 
Békéscsabára érkeznek a turisták – erről már Miklós Attila beszélt.

– Olyan attrakciókat kell letennünk az asztalra, amelyek a me-
gyébe látogató vendégeket akár egy-két napra Békéscsabára csá-
bíthatják. Legyünk büszkék Munkácsyra, a múzeumunkra, a színhá-
zunkra, a kolbászra, a Csabagyöngye szőlőből készült pálinkára, de 
mindezt tudnunk kell bemutatni és tudnunk kell valahogy közösen 
képviselni – fogalmazott Miklós Attila.

A politikus elmondta: a békéscsabai attrakciók összefogására, 
egymás erősítésére lenne szükség. Miklós Attila hozzátette: kezde-
ményezni fogja a megbeszélések mielőbbi megkezdését.

Olyan vállalkozóra kellene 
bízni a Csabagyöngye szőlő-
ültetvény üzemeltetését, aki 
hozzáértő módon kezeli azt 
– fogalmazott Szarvas Péter 
a közgyűlés után. 

A Csabagyöngye szőlőül-
tetvényről kialakult vitáról azt 
mondta, hogy kevesli a sző-
lőhasznosításból elért ered-
ményt, és az egy liter szőlő-
pálinka elkészítésére fordított 
összeget. Mint mondta, taka-
rékosan kell bánni a költsé-
gekkel, a Stark-hagyatékot pedig más módon kellene ápolni. 

A polgármester fontosnak nevezte, hogy a gyermekélelme-
zésben, illetve a szociális ellátásban a térítési díjak változatla-
nok maradnak idén. A fejlesztésekről szólva kiemelte, hogy a 
Modern Városok Programja jóvoltából már tervezés alatt van 
a Fürjesi út hét kilométeres szakasza. Megvan a kivitelezője a 
belvárost Fényessel összekötő kerékpárút felújítására és az új 
szakasz építésére – jelentette ki Szarvas Péter. A polgármester 
arról is beszélt, hogy Jaminában, a MIVA bölcsőde felújításá-
nál is nyertest hirdettek, itt új csoportszoba, illetve energetikai 
korszerűsítés lesz, míg három idősek klubjának energiaracio-
nalizálási fejlesztése is elindulhat hamarosan. Ezeknél a pá-
lyázatoknál a lehívott uniós forrás nem volt elégséges, így a 
2019-es költségvetés terhére 60 millió forint saját forrást is fel 
kell majd használni a kivitelezéshez.

A városvezető kitért a zárt ülésre is, elmondta, hogy az Al-
földvíz Zrt. elkészítette éves üzleti tervét. A 33 százalékban 
önkormányzati tulajdonban lévő vállalat veszteséggel számol 
erre az évre, így a békéscsabai képviselő-testület úgy döntött, 
hogy nem támogatja a tervezetet. 

Szarvas Péter kiemelte azt is, hogy a helyi hulladéklerakó 
hónapokon belül betelik. Az új, 450 ezer tonna szemét elhe-
lyezésére alkalmas kazettát a jelenleg is erre a célra használt 
területen alakítják ki, mintegy 300 millió forintból, ezzel elő-
reláthatólag hét évre oldják meg a problémát. Hozzátette: a 
költségeket fele-fele arányban az önkormányzat és a depót 
üzemeltető vállalkozás fi nanszírozza. Forrás jelenleg nincs 
erre a célra, ezért nem tartja elképzelhetetlennek újabb hitel 
felvételét sem.

Takács Péter, az LMP ön-
kormányzati képviselője em-
lékeztetett arra, hogy a tes-
tület még 2010-ben döntött a 
Stark-örökség megőrzéséről: 
a Csabagyöngye szőlőültet-
vény és egy olyan turisztikai 
célú hely létrehozásáról, ahol 
be lehet mutatni Stark Adolf 
életútját, a Csabagyöngye 
szőlőt és az ültetvényt, akár 
borkóstolókkal is. 

– Ezt a programot folytat-
ni kellene, a szőlőültetvényt 
pedig a legracionálisabban, gazdasági szemlélettel kellene 
működtetni. Az előterjesztésből számomra az derült ki, hogy a 
városnak marketing szempontból is fontos az ültetvény további 
fenntartása – mondta Takács Péter. 

Az LMP politikusa kitért a DAREH ügyére is. 
– A DAREH esetében jelen pillanatban a szavazati arány úgy 

alakul, hogy például egy négyszáz fős településnek is ugyanúgy 
egy szavazata van, mint a hatvanezres Békéscsabának. Szerintem 
ez nem tartható! Azt gondolom, hogy más városokkal együtt Bé-
késcsabának is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 
lakosságarányos legyen a szavazati arány is, ne csak a befi zeten-
dő hozzájárulás. Ez ahhoz is szükséges, hogy hatékonnyá váljon a 
DAREH működése – jegyezte meg a képviselő. 

Takács Péter kiemelte: a pozitív döntések sorába tartozik, hogy 
a szociális intézményekben a térítési díjak ebben az évben nem 
nőnek, a bölcsődékben pedig továbbra is csak étkezési díjat szed-
nek a szülőktől. Szintén jó hír, hogy a város folytatja azt a többéves 
gyakorlatot, miszerint a szociális területen dolgozó, hiánypótló te-
vékenységet végző civil szervezeteknek jelképes összegű támoga-
tást ad, amely összegek az érintetteknél, a pályázataik révén akár 
meg is többszöröződhetnek. 

Nehéz helyzetbe kerülhet 
Békéscsaba, ha újabb hiteleket 
vesz fel – fogalmazott Kocziha 
Tünde a közgyűlés után. A Job-
bik önkormányzati képviselője a 
Csabagyöngye szőlőültetvény-
ről és a szociális térítési díjakról 
is beszélt. 

Drágának tartja a Csabagyön-
gye szőlőültetvény üzemelteté-
sének költségeit Kocziha Tünde, 
szerinte jóval kevesebb összeg-
ből is fenn lehetne tartani. 

– A polgármester úrnak volt 
egy nagyon jó felvetése, hogy próbáljuk meg külső vállalkozóval 
megoldani a Csabagyöngye szőlőültetvény művelését, karbantar-
tását. Piaci áron jóval olcsóbban vállalnák ezt külső vállalkozók, 
mint amennyibe most a városnak kerül – jegyezte meg a képvi-
selő, hozzátéve, hogy a magas beruházási összeg ellenére a ter-
mésátlag nem megfelelő, ennél magasabbat is el lehetne érni.

A megtelt hulladéklerakó mellé egy másikat kell építeni. En-
nek a költsége 300 millió forint. Mint azt Kocziha Tünde elmond-
ta, zárt ülésen arról született döntés, hogy ezt fele-fele arányban 
állja a beruházó és az önkormányzat. Elképzelhetőnek tartja 
azonban, hogy emiatt újabb hitelfelvételre lesz szükség. 

Miklós Attila, Fülöp Csaba

Takács Péter

– Több esetben kényszerültünk már hitelfelvételre, amelyeknek 
a törlesztő részlete 2020-tól igen komolyan megemelkedik. Na-
gyon nagy gondban leszünk a 2020-as költségvetés tárgyalása-
kor, hogy honnan fogjuk erre a fedezetet előteremteni. Ha további 
hitelekkel terheljük a költségvetést, akkor előbb-utóbb komoly 
problémával kell szembenézni – jegyezte meg a képviselő.

Kocziha Tünde örömtelinek nevezte viszont azt, hogy a gyer-
mekétkeztetésben és a szociális területen sem kellett emelni a 
térítési díjakat, sőt, van olyan szociális szolgáltatás, amelynek 
csökkent a díja. Hozzátette, hogy ezt a döntést természetesen ő 
is szívesen támogatta. 

Kocziha Tünde

Kaposi László: Túl drága a hagyományőrzés  

Kaposi László szerint túl 
sokat költ a város hagyomány-
őrzésre. A képviselő a Csa-
bagyöngye szőlőültetvénnyel 
kapcsolatban tette ezt a kije-
lentést. A közgyűlést követő 
sajtótájékoztatóján a DK poli-
tikusa úgy fogalmazott: a vá-
rosnak felelősebben kellene 
bánnia a közpénzekkel.

A képviselő beszélt arról, 
hogy a közgyűlésen szőlőpá-
linkát talált az asztalán, elő-
ször fogalma sem volt, az honnan származhat, aztán kiderült, 
hogy a Csabagyöngye szőlőültetvényről kaptak egy-egy kis 
üveg pálinkát a képviselők. Mint mondta, a múlt rendszerre volt 
jellemző, hogy az elvtársak elvtársakat ajándékoztak meg közös 
pénzzel és egyebekkel. Hozzátette azt is, hogy a hagyományőr-
zés miatt kialakított szőlőültetvény drága, és egyébként is sok a 
hagyományőrzés és sokba is kerül a városnak.  

– Nem tudunk különbséget tenni pár millió forint vagy pár mil-
liárd forint között. Pár millió forinttal sem lehet úgy gazdálkodni, 
hogy az veszteséges legyen. Pláne nem lehet „elsíbolni” belőle 
egy-két százezret. Esetleg felhasználni kampánycélokra: amikor 
boldognak-boldogtalannak közpénzből előállított terméket osz-
togatnak, miközben azt hirdetik, hogy ez az ő ajándékuk – emel-
te ki Kaposi László. 

Kaposi László kifejtette: a költségvetés jelenlegi állapotá-
ra való tekintettel Békéscsabának egyébként is vissza kellene 
szorítania a kiadásait. Megjegyezte, hogy lassan másfél milliárd 
forintra nő a város adóssága, ennek igen magasak a törlesz-
tő részletei is. A DK képviselője szerint a gazdaságosságnak 
kellene lennie a legfontosabb szempontnak, a városnak pedig 
felelősebben kellene bánnia a közpénzekkel.

Varga Diána, Szendi Rita, Papp Ádám, Zámbori Eszter

Kaposi László

Szarvas Péter
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Ü l é sez et t  a  köz gy ű l é s

Nem emelkednek a díjak 
az önkormányzat által mű-
ködtetett szociális intéz-
ményekben 2018-ban.

A bölcsődei gyermekétkezte-
tés intézményi térítési díjának 
egy ellátottra eső összege 
ezentúl is 375 forint lesz. Mi-
vel a nyersanyagköltség nem 
változik, ezért az étkezési díj 
sem módosul. A gondozás 
intézményi térítési díjánál az 
egy főre eső összeg naponta 
1675 forint.

A 10 férőhelyes Játszó-
ház esetében továbbra is 
óránkénti 200 forintot kér-
nek majd az ellátásért gyer-
mekenként, ezen felül kell 
fizetni az igénybe vett étkez-
tetésért. Díjemelés a Csa-
ládok Átmeneti Otthonában 
sem lesz. A szociális étkez-

tetés díja sem változik, ami 
így 425 forint plusz áfa áron 
marad.

A demens személyek és 
a fogyatékkal élők intézmé-
nyi, illetve a szenvedélybe-
tegek nappali ellátásánál 
nem lesz változás, ahogyan 
a házi segítségnyújtás, a 
személyi gondozás esetén 
történő térítési díjainál sem. 
A szociális segítés díja vi-
szont 800-ról 600 forintra 
csökkenhet.

Nem lesz változás az Ady 
Endre utcai Idősek Otthoná-
ban, ahol továbbra is 95 ezer 
100 forintba kerül az ellátás, 
a belépési hozzájárulás is 
marad az eddigi összeg: 
egyszemélyes lakószoba 
esetén 500 ezer, kétszemé-
lyes esetén pedig 250 ezer 
forintot kell fizetni.

Békéscsaba önkormányza-
ta ezentúl is támogatja azokat 
a szervezeteket, egyesülete-
ket, amelyek szociális vagy 
közművelődési tevékenységet 
végeznek.

A nem állami fenntartá-
sú civil szolgáltatók közül az 
AutPont Autista Gyermekekért 
és Fiatalokért Egyesület, a 
Béthel Alapítvány, az Egyen-
súly AE Egyesület, illetve a 
Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete 1,1 millió 
forint, a Mentálhigiénés Egye-
sület és a Mi-Értünk Preven-
ciós és Segítő Egyesület 800 
ezer forintos támogatást kap.

A Vasutas Országos Köz-
művelődési és Szabadidő 

Egyesület Vasutas Művelődési 
Háza és Könyvtára a szolgál-
tatások biztosítására és a Vas-
utas Koncert Fúvószenekar, 
illetve a Tabán Táncegyüttes 
működésének biztosítására 
összesen 650 ezer forint támo-
gatásban részesül. A Csabai 
Szlovákok Szervezete a nem-
zetiségi közművelődési felada-
tok ellátására, a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület pedig 
a népművészeti feladatok ellá-
tására 350 ezer forintra jogo-
sult. A Remonda Szabadidős, 
Lovas- és Sportegyesülettel 
támogatás nélküli közművelő-
dési szerződést kötnek, míg a 
Rongyoló Alapítvány 500 ezer 
forint támogatáshoz jut. 

Műemléki értéket képvi-
selő vidéki épített örökség 
megóvására, megőrzésére, 
fenntartására lehet pályázni a 
Népi Építészeti Programban, 
amelyet a Miniszterelnökség 
megbízásából a Lechner Tu-
dásközpont Területi, Építé-
szeti és Informatikai Nonprofit 
Kft. bonyolít le. A felhívásra a 
tulajdonos önkormányzat jó-
váhagyását követően a Mun-
kácsy Mihály Múzeum is 
benyújtja kérelmét, a tervek 
szerint ugyanis az elnyert for-
rásból a Gabonamúzeum te-
rületén található úgynevezett 
vésztő-mágori színt újítanák 
fel. Ez a tetőhéjazat rekonst-
rukcióját jelenti, vagyis cserél-
nék a nádat, illetve az épület 
is renováláson esne keresz-
tül. A pályázathoz szükséges 
ötvenszázalékos önerőt az 
intézmény biztosítja.

Tavaly decemberben a 
Fürjesi elkerülő közvilágí-
tásának üzemeltetéséről, a 
márciusi ülésen pedig egy 
újabb, az M44-es autóúthoz 
kötődő szakasz közvilágítá-
sának biztosításáról döntött a 
békéscsabai képviselő-testü-
let. A szakemberek számítá-
sai szerint az a legjobb meg-
oldás, ha a csanádapácai 
útnál az egyik helyi illetősé-
gű nagyvállalat bekötőútjától 
egészen az új körforgalomig, 
mintegy 900 méteren épül 
közvilágítás. Mivel a Magyar 
Közútkezelő csak a körfor-
galmak világítását üzemelteti 
majd, ezért az út mellett ki-
épülő közvilágítás bekerülési 
költségét az önkormányzat 
vállalta magára. A szakasz 
bevilágítása évenként 589 
ezer forintba kerül. A beruhá-
zást a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. hajtja végre.

Már két évvel ezelőtt meg-
született a döntés arról, hogy 
az önkormányzat részt vesz a 
Nemzeti Szabadidős – Egész-
ség Sportpark Programban. A 
város egy százötven négyzet-
méteres sportpark, valamint 
egy kétszáz méteres futókör 
építésére nyújtotta be fejlesz-
tési forrásigényét, melynek 
helyszíne a Tolnai utcai köz-
park területe. A beruházás 
támogatásáról szóló értesítést 
március elején kapta meg a 
megyeszékhely önkormány-
zata, ám százszázalékos tá-
mogatást csak a sportpark 
kapott, a futókör költségének 
felét Békéscsabának kell áll-
nia – ez ötmillió forintba kerül 
majd. A javaslatot helyben-
hagyták a városatyák.

A békéscsabai közgyűlés 
már többször kezdeményezte, 
hogy a Délkelet-Alföld Regi-
onális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás 
(DAREH) taggyűlésében sza-
vazás esetén a döntések meg-
hozatalakor a képviselt lakos-
ságszámarány függvényében 
vegyék figyelembe a szavaza-
tokat.

Molnár Sándor, a társulás 
elnöke levélben értesítette a 
békéscsabai testületet arról, 

hogy elutasították a kérelmet, 
mivel a társult önkormányza-
tok többsége a szavazatok 
súlyozását nem kívánja meg-
változtatni. Békéscsaba önkor-
mányzata az elmúlt években 
azt az álláspontot képviselte, 
hogy a szavazati arányoknak 
a lakosság arányait kellene le-
képezniük, ahogyan a tagsági 
díj megfizetése is történik. A 
közgyűlés nem hagyta jóvá 
a társulási megállapodást és 
kérvényezi a fent említett kérés 
figyelembevételét.

Visszatérő kérdéssé vált 
a békéscsabai képvise-
lők közt, szükség van-e 
az önkormányzati döntés 
nyomán létesült szőlőül-
tetvényre vagy sem? A 
kérdés márciusban, egy 
beszámoló kapcsán került 
ismét terítékre.

Az ültetvény létrehozásáról 
még 2010-ben hozott dön-
tést a közgyűlés, majd 2012-
ben kezdődött a szőlőtőkék 
telepítése. A területen, egy 
hektáron borszőlőt, fél hek-
táron csemegeszőlőt ter-
mesztenek, további fél hek-
táron gyümölcsös található, 
melynek gondozását 2017 
óta a Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. végzi.

A szőlőültetvény telepí-
tése óta 2017 volt az első 
olyan év, amikor az itt termett 
szőlő egy részéből 280 liter 
palackozott, zárjeggyel ellá-
tott pálinka készült, de a 8,5 
tonnás gyümölcstermésből a 
városban működő gyermek- 
és idősellátó intézménybe is 
szállítottak, így azt az ellátó-
rendszerben lévő gyermekek 
és idősek is fogyasztották. 
Emellett egy helyi zöldség-
gyümölcs kereskedéssel fog-
lalkozó vállalkozás is vásárolt 
a termésből. Az ültetvényről 

a termőre fordulást követő 
években, az érési időszak-
ban többször loptak szőlőt, 
emiatt a helyi rendőrségnél 
megtörténtek a feljelentések.

A következő években a 
szakemberek azt tervezik, 
hogy lehetőséget biztosítanak 
a városi óvodák, iskolák szá-
mára, akik kilátogathatnának 
az ültetvényre, a városfejlesz-
tési kft. szakemberei pedig 
rendhagyó környezetisme-
ret-óra keretében megismer-
tetnék velük az ültetvényt, a 
szőlő- és gyümölcsfajtákat. 
Pályázati forrás felhasználá-
sával az ültetvény területén 
egy bemutató présüzem létre-
hozását is tervezik, ahol Stark 
Adolf munkásságát bemutató 
múzeum is létrehozásra ke-
rülne.

A beszámoló nyomán több 
képviselő is számon kérte, 
hogy miért kellett eddig ekkora 
összeget fordítani az ültetvény-
re. Kevésnek tartották a tavaly 
elért gyümölcshozamot, a pá-
linkafőzést is drágának talál-
ták. Többen kezdeményezték, 
hogy keressenek másik vál-
lalkozást az ültetvény üzemel-
tetésére. A gondozást végző 
cég vezetője elmondta, több 
vállalkozást megkerestek, de 
csak egy tett érdemi ajánlatot a 
pálinka főzésére, az ültetvény 
terméshozama pedig megfe-
lelő, tekintettel arra, hogy még 
nem fordult teljesen termőre.

A városfejlesztési kft. ja-
vaslatára végül csökkentették 
az ültetvényre fordítható ön-
kormányzati támogatás ösz-
szegét.

Három, a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Programból (TOP) finan-
szírozott beruházás is el-
indulhat a közeljövőben, 
miután a békéscsabai köz-
gyűlés úgy döntött, hogy 
az elnyert támogatás és a 
kivitelezési költség közti 
különbséget saját forrás-
ból finanszírozza.

Az önkormányzat a TOP-
ban nyert forrást a békés-
csabai belvárost Fényes 
városrésszel összekötő be-
ruházásra, vagyis a Dózsa 
György út – Corvin utca – 
Lencsési út – Magyar utca 
útvonalon kerékpárút épí-
tésére és korszerűsítésére, 
amelyre több mint 256 millió 
forint áll rendelkezésre. A 

fejlesztésre fordítható forrás 
és a kivitelező által vállalt 
költség között 30 millió forint 
a különbség.

Szintén a TOP-ból nyert 
forrást az önkormányzat 
arra a projektre, amelynek 
révén az önkormányzat a 
családbarát, munkába ál-
lást segítő közszolgáltatás 
fejlesztését valósítja meg a 
Pataky László utcai bölcső-
dében. Az intézményben új 
csoportszoba épül, illetve 
a szakemberek energeti-
kai korszerűsítést hajtanak 
végre, erre a célra összesen 
39,5 millió forint áll rendelke-
zésre. Ebben az esetben 9 
millió forintos pluszköltség-
gel kell számolni.

A békéscsabai Mokry 
utcai, a gerlai Jázmin utcai 

és a mezőmegyeri Kossuth 
utcai idősek klubjaiban is 
elindulhat hamarosan a 
kivitelezés. Ezekben az 
esetekben az intézmények 
energiaracionalizálási fej-
lesztésére nyert el támo-
gatást az önkormányzat. Itt 
összesen 20 millió forintos 
differencia keletkezett az 
eredetileg elnyert forrás és 
a beruházást legolcsóbban 
vállaló vállalkozó ajánlata 
közt.

Mindhárom pályázat ese-
tében többször írtak ki köz-
beszerzési eljárást, amely 
többletköltség felmerülésé-
vel zárult, ezért a testület 
az összes esetben helyben-
hagyta a pluszforrásokat, 
ezek a 2019-es költségve-
tést terhelik majd.

Változatlanul
Szociális térítései díjak

tovább támogatva

Felújítás

közvilágítás

Futókör

Nincs megegyezés

Csabagyöngye-ültetvény
Sokallták a költségeket a képviselők

Indulhatnak a beruházások

Az Ady Endre utcai otthonban sem változott a térítési díj
A termésből több békéscsabai intézmény is kapott

Az oldalt írta
Varga Diána
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Ünnepi megyegyűlés
Hatan kaptak Elnöki elismerést

Együttműködési megál-
lapodást kötött a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
és a Magyar Orvosi Kama-
ra Békés Megyei Területi 
Szervezete. Az egyezmény 
legfőbb célja, hogy meg-
erősítsék a helyi közössé-
geket, javítsanak a vidék 
népességmegtartó képes-
ségén, és hogy támogas-
sák a foglalkoztatás növe-
kedését.

Az elmúlt egy évben hat 
szakmai kamarával kötött 
együttműködési megállapo-
dást a Békés Megyei Kor-
mányhivatal. A kormány-
megbízott elmondta: ezzel 
teljesítették a célkitűzésüket.

– Az ígéreteinket betar-
tottuk. Tavaly február 16-án 
azt mondtam, hogy ennek 
a ciklusnak a végére társa-

dalmi bázissal szeretnénk 
rendelkezni, ami azt jelenti, 
hogy valamennyi szakmai 
kamarával együttműködési 
megállapodást szeretnénk 
kötni. Hat kamarát céloztunk 
meg és az orvosi kamarával 
kötött megállapodásunk már 
a hatodik – mondta el a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja. 

Dr. Takács Árpád hoz-
zátette: Békés megyében 
kiemelten fontos szerepet 
tölt be a népegészségügyi 
helyzet és a betegségek 
megelőzése. A szakmai 
szervezet elnöke az egész-
ségügy-állapot és az elván-
dorlás összefüggésére hívta 
fel a fi gyelmet.

– Úgy érzem, a kormány 
az eltelt időszakban mindent 
megtett azért, hogy Békés 
megyében az egészségügy 

színvonala, infrastruktúrája 
javuljon. Az orvosellátottság a 
megyében megfelelő, minden 
szakma jelen van. Ha pedig 
Békés megyében jó színvona-
lú az egészségügy, az itt élő 
emberek szívesebben marad-
nak itt – fogalmazott a Magyar 
Orvosi Kamara Békés Megyei 
Területi Szervezetének elnö-
ke, dr. Vincze Gábor.

A térség országgyűlési 
képviselője, dr. Kovács József 
kiemelte: a termékenységi 
ráta az elmúlt időszakban 1,3 
százalékról 1,5 százalékra 
emelkedett a kormányzat csa-
ládpolitikájának köszönhetően. 
Herczeg Tamás, Békéscsaba 
szociális tanácsnoka komoly 
sikernek nevezte az együtt-
működési megállapodás meg-
kötését, amely hosszú távon 
előrelépéseket hozhat a Békés 
megyeieknek.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése már-
cius 13-án tartotta ünnepi 
megyegyűlését az 1848–
1849-es forradalom és 
szabadságharc 170. évfor-
dulója alkalmából Békés-
csabán. Az ünnepi ülésen 
hatan vettek át Elnöki el-
ismerést Zalai Mihálytól, 
a megyei közgyűlés elnö-
kétől.

Az ünnepi ülésen a meg-
jelenteket Herczeg Tamás, 
Békéscsaba tanácsnoka 
köszöntötte. Kiemelte: a 
magyar nép 1848-ban sem 
kért abból, hogy saját orszá-
gában másodrendű legyen. 
Mint mondta, most is hitre, 
elszántságra van szükség, a 
hazánkat, függetlenségünket 
meg kell védenünk. Az ün-
nepségen dr. Illés Boglárka 
ifjúságpolitikáért és esélyte-
remtésért felelős helyettes 
államtitkár Kossuth Lajos 
szavaival élve kijelentette: a 
haza örök, és nemcsak az 
iránt tartozunk kötelesség-
gel, ami van, hanem az iránt 
is, ami lehet és lesz.

Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Közgyű-
lésének elnöke elmondta: 
a köz szolgálatában élenjá-
rókat, kimagasló tevékeny-
séget végző személyeket, 
egyesületeket, kollektívákat 
tüntetnek ki a Békés Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése 
által alapított Elnöki elisme-
réssel. A megyei önkormány-
zat célja a díjjal az, hogy 
azon magánszemélyek vagy 
közösségek tevékenységét 
ismerjék el, akik Békés me-
gyében az egészségügy, a 
szociális ágazat, a rendvéde-
lem és a közoktatás területén 
hosszú ideje kiemelkedően 
magas színvonalú munkát 
végeztek.

Az ünnepségen kitün-
tetést vett át Czeglédiné 
dr. Gurzó Mária, a gyulai 
Nicolae Balcescu Román 
Gimnázium, Általános Isko-
la és Kollégium igazgatója a 
román nemzetiségi identitás 
megőrzéséért, magas szín-
vonalú szakmai tevékenysé-
géért. Jász Sándornénak az 
öt évtizeden át végzett kima-
gasló védőnői tevékenységét 
ismerték el a kitüntetéssel. 
Pardi Ildikó rendőr alezredes, 

a megyei rendőr-főkapitány-
ság megyei baleset-megelő-
zési bizottságának titkára, a 
baleset-megelőzési csoport 
vezetője példaértékű, kima-
gasló szakmai munkájáért 
vehette át a díjat. Kitünte-
tésben részesült Schneider 
László, a gyulai mentőállo-
más vezetője az életmentés, 
a betegellátás területén kifej-
tett kimagasló szakmai tevé-
kenysége elismeréseként. 
Sütő Mária Márta, a Békés 
Megyei Körös-menti Szo-
ciális Centrum vezetője a 
segítségnyújtás, a szociá-
lis ellátás területén végzett 
magas színvonalú munká-
jáért kapott elismerést. Bé-
kés megye tűzvédelmében 
teljesített magas színvonalú 
szakmai szolgálata elismeré-
seként Zanócz István tűzoltó 
alezredes, a gyulai hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság pa-
rancsnoka vett át kitüntetést.

együttműködési megállapodást kötött 
a kormányhivatal és az orvosi kamara 

Békés megyében több 
mint 500 versenyző kö-
zül heten jutottak az or-
szágos döntőbe a szak-
képzési területen tanuló 
diákok országos tanul-
mányi versenyei kere-
tében. Az iparkamarák 
által szervezett megmé-
rettetés tulajdonképpen 
a Szakma Kiváló Ta-
nulója és az Országos 
Szakmai Tanulmányi 
Verseny. A végső fordu-
ló „a szakmák ünnepe”, 
Szakmasztár Fesztivál, 
amit április végén ren-
deznek, Budapesten, 
ahol a látogatók száma 
tavaly 15 ezer körüli 
volt.

A versenyek célkitűzése a 
gyakorlatigényes, „fi zikai” 
szakmák – beleértve  a 
ráépülő, magasabban kva-
lifi kált szakmákat is − tár-
sadalmi presztízsének és 
vonzerejének növelése a 
szakmatanulás népszerűsí-
tése révén, „A jó szakma fel-
ér egy diplomával” szlogen 
jegyében. Idén az orszá-
gos szakmai versenyekre 
43 szakképesítésben több 
mint 7500 fő jelentkezett. 

Nagy jelentőség-
gel bír ez a verseny a 
végzősök számára ab-
ból a szempontból is, 
hogy aki a megadott 
eredményt eléri, men-
tesül a szakmai vizsga 
írásbeli tevékenysége 
alól. Idén a Békés me-
gyei indulók közel 20 
százaléka tudta elérni 
ezt az eredményt.

Gratulálunk a to-
vábbjutó diákoknak és 
a felkészítőknek és gya-
korlati képzőhelyeiknek: 
• Gyulai SZC Harruckern 
János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szak-
iskolája és Kollégiuma: 
Somogyi Krisztián (asz-
talos, gyakorlati képző-
hely: Balogh Faipari Kft., 
Gyula); • Békéscsabai 
SZC Zwack József Ke-
reskedelmi és Vendéglá-
tó-ipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája: 
Dudás Barbara (cukrász, 
gyak. képzőhely: Már-
kus Beáta Bcs.), Szalóki 
Krisztina (cukrász, gyak. 
képzőhely: Ladányi László 
Szeghalom), Borzán Mi-
hály (eladó, gyak. képző-
hely: HOCH-KER Ker. Kft. 

Újkígyós), Kassai Anett 
(eladó, gyak. képzőhely: 
Élésker Kft. Békéscsaba), 
Kovács Anita (kereskedő, 
gyak. képzőhely: iskola) • 
Gyulai SZC Székely Mihály 
Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma: 
Major Ádám (festő, mázo-
ló, tapétázó; gyak. képző-
hely: Kecső Sándor ev., 
Mezőtúr).

Az eseményre szintén 
a területi iparkamarák 
pályaorientációs céllal 
érdeklődő iskolák diákja-
it juttatja el. A csoportok 
egynapos szakmai kirán-
dulás keretében térítés-
mentesen vesznek majd 
részt a rendezvényen. 
Békés megyéből idén is 
mintegy 500 diák kap rá 
lehetőséget.

Békés megyei diákok is lehetnek Szakmasztárok
A keresőképtelenség el-
bírálásának célja, hogy a 
betegszabadság, illetőleg 
táppénz igénybevételéhez 
megállapítsa és igazolja, 
hogy a munkavállaló (biz-
tosított) a munkáját beteg-
sége vagy beteg gyermeke 
ápolása miatt nem tudja 
ellátni. 

A keresőképtelenség, il-
letve a keresőképesség 
elbírálására és igazolásá-
ra jogosult többek mellett 
például a háziorvos, házi 
gyermekorvos, a járóbe-
teg-szakellátás orvosa, a 
felülvéleményező főorvos. 
A keresőképtelenséget elbí-
ráló orvos visszamenőleg 5 
napra igazolhatja a kereső-
képtelenséget. Amennyiben 
a keresőképtelenség 30 na-
pon belüli visszamenőleges 
igazolására van szükség, 
úgy azt a megyeszékhely 
szerinti járási hivatal szak-
értő főorvosa végzi az or-
vosi dokumentációk alap-
ján. Legfeljebb hat hónapra 
visszamenőleges igazolás-
ra az orvosszakértői szerv 
(FOB) jogosult. 

Fontos tudni, hogy a 
biztosított köteles a kere-
sőképtelenség ideje alatti 
tartózkodási helyét a kere-

sőképtelenségét elbíráló or-
vosnak bejelenteni, továbbá 
– a keresőképtelenségének 
elbírálásához – köteles az 
orvost tájékoztatni munka-
végzésének az egészségi 
állapotával összefüggő kö-
rülményeiről. A keresőkép-
telen biztosított köteles be-
tartani az orvos utasításait, 
így különösen a gyógyulását 
elősegítő, meghatározott 
idejű ágynyugalomra, vala-
mint a tartózkodási helyről 
való kijárás korlátozására 
vonatkozóan, továbbá az el-
rendelt vizsgálatokon meg-
jelenni.

A betegszabadság, illet-
ve a táppénz igénybevétele 
alatt a munkáltató jogosult 
a keresőképtelenség felül-

vizsgálatát kezdeményezni 
a járási hivatalnál. A járási 
hivatal a keresőképtelenség 
és a keresőképesség elbí-
rálását szakértő főorvos, 
valamint felülvéleményező 
főorvos útján ellenőrzi. A 
30 napot meghaladó kere-
sőképtelenséget a felülvé-
leményező főorvos havonta 
legalább egyszer felülvéle-
ményezi, kivéve, ha a ke-
resőképtelenség felülvéle-
ményezésének időtartamát 
ennél hosszabb időben ál-
lapította meg.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
 Családtámogatási

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

A keresőképtelenség igazolása és ellenőrzése
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Változott a 33. számú szavazókör helye

Ismételten felhívjuk a tisztelt Választópolgárok fi gyelmét, 
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 Klubjá-
ban adhatják le szavazatukat a 33. számú szavazókör illeté-
kességi területén élő választópolgárok.

A választópolgár azonosítása

A szavazást megelőzően a szavazatszámláló ellenőrzi a vá-
lasztópolgár 

személyazonosságát és • 
személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel: személyi • 
számát) vagy lakcímét.

A szavazni kívánó állampolgároknak ehhez az alábbi – ma-
gyar hatóságok által kiállított – okmányokat kell bemutatniuk:

a) személyazonosság igazolására:
ab) személyazonosító igazolvány,
ab) útlevél vagy
ac) (kártya formátumú) vezetői engedély

b) személyi azonosító igazolására:
ba) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a hátoldala a

személyi azonosítót igazolja) 
vagy
bb) hatósági bizonyítvány vagy igazolás a személyi

azonosító jelről
c) lakcím igazolására:

ca) lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
cb) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító

igazolvány (olyan régi típusú személyazonosító

igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is 
tartalmaz).

Kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el 
időben megvizsgálni fenti okmányaik érvényességét és 
szükség esetén gondoskodjanak a Járási Hivatal Kormányablak 
Osztályánál azok cseréjéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis 
nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a 
személyi azonosító vagy lakcím, ezért az adott választópolgár 
nem szavazhat.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok választáson tör-
ténő részvételének biztosítása érdekében a kormányablakok és 
az okmányirodák 2018. április 6. és 8. napja között (péntektől va-
sárnapig) meghosszabbított nyitvatartási idővel, reggel 7 órától 
19 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére a lejárt érvényessé-
gű személyazonosításra alkalmas okmányok (személyazonosító 
igazolvány, útlevél, vezetői engedély) és a lakcímkártya megújí-
tására, kiváltására, cseréjére és pótlására irányuló – kizárólag a 
választásokkal összefüggő – ügyintézés érdekében.

A szavazás

A választópolgár azonosítását követően a szavazatszám-
láló bizottság lebélyegzi a szavazólapokat és átadja a válasz-
tópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár köteles a 
névjegyzékben saját kezű aláírásával igazolni. Az aláírás 
megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a válasz-
tópolgárt visszautasítja. A szavazólap az előzetesen kisorsolt 
sorrendben tartalmazza a jelöltek, illetőleg a nyilvántartásba 
vett listák nevét. 

Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – 
titkosságának biztosítása érdekében – szavazófülke áll ren-
delkezésre, de annak használata nem kötelező. Aki nem tud 
olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok akadályoz-
za a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a 
szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítsé-

gét veheti igénybe. Érvényesen szavazni a jelölt neve mel-
letti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a 
választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az 
urnába helyezése előtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazó-
lap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A 
szavazólapot az urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott 
boríték használata nem kötelező.

Választási kampány a szavazás napján

Választási kampánytevékenységet 2018. április 8. napján 19 
óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több korlátozást 
is előír a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény:

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a • 
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon belül – közterületen 
– választási kampánytevékenység nem folytatható.
Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.• 
Nem tartható választási gyűlés.• 
Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet • 
be, kizárólag a helyiségből kilépőket kérdezheti meg, 
és közvélemény-kutatási eredmény csak a szavazás 
lezárását követően tehető közzé.

Információk az interneten

A választással kapcsolatos legfontosabb információk, a 
választási szervek elérhetőségei és döntései megtalálhatók 
a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu 
címen, valamint a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda vezetője

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, 
Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsaba közigazgatási 

területén tevékenykedő civil közösségek 2018. évi támogatására

A pályázat célja:
Békéscsaba területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), 
klubok, közösségek működésének, programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil 
szektor közéleti részvételének segítése.

A pályázat benyújtási határideje:   2018. április 30.
Támogatási időszak:     2018. április 1.–2018. december 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2018 májusi bizottsági ülés

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
„A” kategória: Civil szervezetek támogatása • 
(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-A/2018.)
„B” kategória: Nemzetiségi civil szervezetek támogatása• 
(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-B/2018.)

Pályázók köre: 
Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség („A” kategória) vagy nemzetiségi civil 
szervezet/közösség („B” kategória), amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot 
közvetlenül érintő programot valósít meg. (Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és 
helyi szervezete, a szakszervezet.)
Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik, 
ebben az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott pályázati űrlapon lehet. 

A részletes pályázati felhívás és pályázati űrlap letölthető a www.bekescsaba.hu honlap 
Hírek/Pályázati hírek oldaláról.

További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól telefonon a 
06-66/523-800/2471 melléken, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail-címen. 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A vízelvezetés biztosítása az ingatlanokban okozott esetleges károk megelőzése érdekében 
közös érdek! Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik ingatlana előtt vízelvezető árok van, 
amely feliszapolódott, a lent idézet rendelet előírása alapján az árkot és a kapubejáró alatti 
átereszt teljes keresztmetszetben tisztítsák ki!

A köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2014.(VII.3.) sz. önkormányzati rendelet 24. § (2) e) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy az ingatlan használója köteles gondoskodni: 

az ingatlanok előtti belvízelvezető árkok és ezek műtárgyainak (átereszek) tisztán • 
tartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok, hulladékok eltávolításáról és a kiszedett idegen anyagok lerakóhelyre történő 
szállításáról. 

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, 
Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 

Békéscsabán működő egyházak ingatlanjainak városképi szempontból védelemre 
érdemes 2018. évi felújítására, korszerűsítésére, bővítésére (Pályázati azonosító: 

NÉKEB/EGYH/2018.)

A pályázat célja: A békéscsabai egyházi közösségek ingatlanjainak megóvása. 

A pályázók köre: Békéscsabán működő egyházi közösségek, amelyek a saját tulajdonukat 
képező városképi szempontból védelemre érdemes épület felújítását, illetve idegenforgalmi 
látványosságot nyújtó belső tér „eredeti” állapotára való visszaállítását, megőrzését, 
korszerűsítését vagy bővítését tervezik.

A pályázat benyújtási határideje:  2018. április 30.
Támogatási időszak:    2018. április 1.–2018. december 31.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2018. májusi bizottsági ülés
Pályázni a pályáztató által kibocsátott pályázati űrlapon lehet. 
A részletes pályázati felhívás és pályázati űrlap letölthető a www.bekescsaba.hu honlap 
Hírek/Pályázati hírek oldaláról.

További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól telefonon a 
06-66/523-800/2471 melléken, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail-címen. 

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

PÁlyÁzatI FelHÍVÁs

PÁlyÁzatI FelHÍVÁs

FelHÍVÁs 
a VÍzelVezetŐ ÁRkOk tIsztÍtÁsÁRa

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
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MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTJÜK!
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Tudták Önök, hogy Ger-
lán, Fényesen és Jami-
nában is vannak olyan 
eladó önkormányzati tel-
kek, ahol nyugodt, békés 
környezetben rakhatják le 
jövendő életük alapjait a 
fi atal családok, vagy ahol 
természetközelibb életet 
tervezhetnek a panelből 
kiköltözni vágyók? Több 
olyan összközműves tel-
ket is kínál kedvező áron 
a város, ahol ezek a dédel-
getett álmok valóra válhat-
nak. Ahogy dr. Kiss Gyula 
aljegyző fogalmazott: aki 
eddig csak gondolkodott, 
de most lépni szeretne, 
azok számára igen jó esély 
lehet egy-egy ilyen telek. 

– Békéscsaba szép, kertvá-
rosias környezetében kí-
nálunk 600–1300 négy-
zetméter nagyságú építési 
telkeket. Jaminában csen-
des, nyugodt helyen három 
építési telek vár gazdára egy 
lakóparkos környezetben. 
Az ár kedvező, és a tapasz-
talatok azt mutatják, hogy itt 
szívesen telepednek le fi atal 
családok. A Fényesi utcán 
viszonylag nagy telkek van-
nak, 1200–1300 négyzetmé-
teresek, rendkívül kedvező 
négyzetméter árakkal, ami 
1000–1500 Ft körül mozog. 
Gerlán pedig a Tisza István 
utcában találhatók eladó tel-
kek, szintén kifejezetten jó 
áron. Ezenkívül még a Festő 

utcában van egy nagyobb te-
lek, ami akár egy 3 lakásos 
sorház kialakítására is alkal-
mas, és a városban további 
telkek kialakítását tervezi 
még az önkormányzat. 

–  Mit kell tennie annak, 
aki telket szeretne vásárolni 
a felnti helyek valamelyikén? 

– Ha kiválasztotta a tel-
ket vagy csak tájékozódni 
szeretne, be kellene jönnie 
a polgármesteri hivatalba, a 
stratégiai-fejlesztési osztály 
vagyonkezelési csoportjához. 
Ott térképen megmutatják 
a telket, elmondják, milyen 
közmű-ellátottságú a terület, 
pontosan hány négyzetmé-
ter, hozzávetőlegesen meny-
nyi lehet az ára (mennyi volt 

eddig), és mindenre választ 
kaphat az érdeklődő, amire 
még kíváncsi. Ha úgy dönt, 
hogy meg szeretné vásárol-
ni a telket, pár sorban ezt le 
kell írnia, vagyis írásbeli vételi 
ajánlatot kell tennie. Itt nem 
kell bonyolult szövegezésre 
gondolni, elég annyi, ha leírja, 
hogy meg szeretné vásárolni 
például a Ciklámen utcában 
ezt és ezt a telket. 

– Mi történik a vételi aján-
lat megtétele után? 

– Az önkormányzat ké-
szíttet egy friss, aktuális ér-
tékbecslést, amelynél – a 
vonatkozó jogszabályok alap-
ján – alacsonyabb áron nem 
lehet értékesíteni az ingat-
lant. Értékhatártól függően, a 
közgyűlés vagy a pénzügyi, 
gazdasági és városfejlesztési 
bizottság döntését követően  
nyílt árverésen értékesíti az 
önkormányzat a megvásárolni 
kívánt ingatlant. Meghirdetjük, 
közzétesszük árverési hirdet-
ményként, amelyre lényegé-
ben bárki jelentkezhet, aki az 
adott ingatlan tulajdonjogát 
meg kívánja szerezni. 

– Milyen tapasztalataik 
vannak? Sok jelentkező van 
egy-egy telekre az árverése-
ken? 

– A város számára talán 
nem a legpozitívabb, de a 
vevők számára igen, hogy 
jellemzően egy telekre csak 
egy jelentkező van, tehát az 
esetek túlnyomó többségé-
ben a kikiáltási áron lehet 
megvásárolni a felkínált tel-
ket. Fontos elmondani azt is, 
hogy aki írásbeli ajánlatot tett 
egy telekre, azt külön is érte-
sítjük az árverés időpontjáról. 
Ha pedig lezajlott az árverés, 
már meg is köthető az adás-
vételi szerződés. 

– A telkek célja, hogy mi-
előbb házat építsen rájuk a 
vevő. Mennyi idő áll rendel-
kezésre az építkezéshez? 

– Általában három év a 
beépítési kötelezettség, te-
hát ennyi ideje van a tulajdo-
nosnak arra, hogy felépítse 
a házát.  Ez az esetek nagy 
többségében elég, de ha vá-
ratlan esemény következik 
be egy családban, akkor ru-
galmasak tudunk lenni.  

– Kiknek ajánlaná a felkí-
nált telkeket? 

– Hazaköltözőknek, 
családot alapítóknak, az 
ifjúsági garzonokból ki-
költözőknek, akik a la-
kás-takarékpénztári meg-
takarításukat akár erre is 
költhetik, és mindazoknak, 
akik szeretnének nyugodt, 
szép környezetben, családi 
házban élni. Ezeket a tel-
keket korábban kifejezet-
ten azzal a céllal alakította 
ki a város, hogy elősegítse 
a fiatalok itthon tartását, a 
kisgyermekes családok ott-
honteremtését. A törekvés 
egyébként illeszkedik a kor-
mány CSOK-programjához, 
de a Békéscsaba Hazavár 
programhoz is, hiszen akik 
hazajönnek dolgozni, nyil-
ván itt képzelik el a jövő-
jüket is. Március közepétől 
lényegesen könnyebbé vált 
a CSOK igénylése, kedve-
zőek a lakáscélú hitelek 
kamatai is, tehát aki eddig 
gondolkodott, annak most 
érdemes belevágnia. 

M. E.
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A Csabagyöngye Kultu-
rális Központban a ,,Bel-
város rehabilitáció III. 
Ütem – Munkácsy-negyed 
program” című TOP-6.3.2-
15-BC1-2016-00001 azo-
nosító számú projekthez 
,,soft” programelemként 
kapcsolódóan március 22-
én ismét volt Szociopoly, 
amelynek célja a szegény-
ségre, a szociálisan hátrá-
nyos helyzetre való érzé-
kenyítés volt.

A felvilágosító, a társadalmi 
befogadást erősítő toleran-
ciaprogramot az Egyensúly 
AE Egyesület szervezte. 
Az úgynevezett Szociopoly 
társasjáték a kényszer és a 

lehetőségek tükrében kínál 
kivezetést, megoldásokat, 
felismeréseket ezúttal azok-
nak a szakembereknek, akik 
a szegénységben élőkkel 
foglalkoznak. Az érzékenyí-
tő játék egy átlagos hónap 
napjain halad végig némileg 
meggyorsítva az időt. A játé-
kosoknak a tartósan munka 
nélkül lévők jövedelmi viszo-
nyai között kell túlélniük a já-
tékidőt, vagyis egy hónapot.

Mint azt Schriffertné 
Lócskai Henriett, az Egyen-
súly AE Egyesület elnöke el-
mondta, folyamatosan szer-
veznek programokat, vagy 
különböző terápiás csoport-
foglalkozásokat. Kiemelte, 
hogy a márciusi rendezvény 
azért volt különleges, mert 
nem kifejezetten a szegény-
ségben élőknek szólt, hanem 
azoknak, akik a szegénység-
ben élőkkel foglalkoznak.”

Itthonról otthonra címmel 
tájékoztató fórumsorozatot 
indított a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara. Az általános 
és középiskolás diákoknak 
szóló országjáró túra célja, 
hogy felhívja a fi gyelmet a 
tudatos vásárlásra és a helyi 
termékek fogyasztására.

Különleges sajtokat és 
mézeket is kóstolhattak az 
Andrássy Gyula Gimnázium 
diákjai az országjáró prog-
ramsorozat békéscsabai ál-
lomásán. Komáromi István 
intézményvezető hangsú-
lyozta, a program segíthet 
abban, hogy a diákok cél-
tudatosan vásároljanak és 
odafi gyeljenek arra, hogy 
milyen élelmiszereket fo-
gyasztanak. Süle Katalin, 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara elnökségi szóvi-
vője kiemelte, az a céljuk, 
hogy felhívják a fi gyelmet a 
zöldségek, a gyümölcsök, 
a fehérjék és a vörös húsok 
fontosságára, és arra, hogy 
miért érdemes helyi terme-
lőktől vásárolni. 

Békéscsabai székhelyű gazdasági társaság
kontroller munkakörbe 

keres felsőfokú közgazdasági végzettséggel, 
MS Offi ce gyakorlattal rendelkező, 

önálló munkavégzésre alkalmas, agilis munkatársat.
A munkakör azonnal betölthető.

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

i.vagasine@globonet.hu

Figyelmesebben, óvato-
sabban és nem az eddig 
megszokottaknak megfe-
lelően közlekedhetünk elő-
reláthatólag május végéig 
a Békéscsaba és Gyula kö-
zötti úton. 

A Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt. tájékoztatja a közleke-
dőket, hogy a 44-es főút Bé-
késcsaba és Gyula közötti 
2 × 2 sávos szakaszán az 
eddig érvényben lévő 110 
km/órás sebességhatárt át-
meneti jelleggel 90 km/órára 
csökkentik.

Az elmúlt időszak csapa-
dékos és hideg időjárása, 
valamint az olvadási-fagyási 
ciklusok gyakori váltakozá-
sának hatására a 44-es főút 
ezen szakaszán jelentős bur-
kolathibák jelentek meg. 

A Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt. szakemberei folyamato-
san végeztek és végeznek 
javítási munkákat ezen a 
szakaszon, egyelőre hideg 
aszfalt felhasználásával, de 
az ilyen forgalmú utaknál ez 
csak ideiglenes megoldást 
jelent.

A melegaszfalt-keverő te-
lepek újranyitását követően, 
száraz és megfelelő időjá-
rási körülmények mellett 
kezdhetik el a tartósabb javí-
tási munkákat a közútkezelő 
munkatársai.

Ezen munkálatok elindí-
tásáig a 44-es számú főút 
Békéscsaba és Gyula kö-
zötti 2 × 2 sávos szakaszán 
várhatóan május végéig 
a KRESZ által közutakra 
meghatározott 90 km/órás 
sebességhatár lesz érvény-
ben az eddigi 110 km/óra 
helyett.

Azokon a szakaszokon, 
amelyeken jelenleg is a 90 
km/óra sebességnél kisebb 
korlátozás van érvényben, 
ott a sebességhatár nem 
változik. A korlátozások és 
a javítási munkák idejére a 
közlekedők türelmét és meg-
értését kéri a társaság.

Aki Gerlán szeretne építkezni, akár ezt a telket is választhatja

Nyugodt, békés környezetben építkezhet
Gerlán, Fényesen és Jaminában is több építési telek vár gazdára

szociopoly
Érzékenyítés ezúttal a szakembereknek

Itthonról otthonra
Órák a tudatos vásárlás jegyében

sebességkorlátozás
Békéscsaba és Gyula között: 90 km/óra 

nyos helyzetre való érzé-

A felvilágosító, a társadalmi 
befogadást erősítő toleran-
ciaprogramot az Egyensúly 
AE Egyesület szervezte. 
Az úgynevezett Szociopoly 
társasjáték a kényszer és a 

Békéscsaba Jamina városrészben a Török Ignác utcában a 20552/84 hrsz.-on nyil-
vántartott, 646 m2 nagyságú építési telket, a Ciklámen utcában a 20552/72 hrsz.-on 
nyilvántartott, 632 m2 nagyságú és a 20552/73 hrsz.-on nyilvántartott, 626 m2 nagyságú 
építési telkeket. 
Békéscsabán a Festő utcában lévő, 13834 hrsz.-on nyilvántartott, 2067 m2 nagyságú 
építési telket.
Békéscsaba, Kis-Tabán utca 30. szám alatt lévő, 3852 hrsz.-on nyilvántartott 832 m2 
nagyságú építési telket,
Gerlán a Tisza István utcában lévő:

18528 hrsz., 1061 m• 2 nagyságú, 
18529 hrsz., 1076 m• 2 nagyságú,
18530 hrsz. 1085 m• 2 nagyságú építési telkeit.

Békéscsabán a Fényesi utcában lévő:
17199, 17200, 17201, 17202, 17203, 17204, 17205, 17206, 17207 hrsz.-ú, • 
1221 m2 nagyságú, 
a 17210, 27211 hrsz.-ú, 1376 m• 2 nagyságú, 
a 17212, 17213, 17214, 17215, 17216 hrsz.-ú, 1287 m• 2 nagyságú,  
a 17218, 17219, 17221 hrsz.-ú, 1235 m• 2 nagyságú építési telkeit.

Érdeklődni: BMJV Polgármesteri Hivatala, Békéscsaba Szent István tér 7. 131. iroda, 
tel.: 66/886-511.

BMJV öNkOR M ÁNyzata az alÁBBI 
éPÍtésI telk eIt k ÍNÁlJa MegVételR e:
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A Pándy Kálmán Tagkór-
ház telephelyén megépí-
tett mosoda nem csupán 
a három Békés, hanem 
négy Csongrád megyei 
tagkórházat is ellát tisz-
ta textíliákkal. Az átadó 
ünnepségen Mészáros 
János, az egészségügyi 
ellátórendszer működé-
séért felelős helyettes ál-
lamtitkár példaértékűnek 
nevezte az öt intézmény 
együttműködését. 

Ritka hazánkban, hogy egy-
egy kórház nemcsak a saját 
infrastruktúráját szeretné fej-
leszteni, hanem az intézmé-
nyek összefogva pályáznak 
a betegellátás hatékonysá-
gának növelése érdekében 
– hangsúlyozta Mészáros 
János.

– Itt egy olyan új techno-
lógiafejlesztés valósult meg, 
ami megfelel a 21. századi 
elvárásoknak, és megfelelő 
színvonalon szolgálja a be-

tegellátást – emelte ki a he-
lyettes államtitkár.

Mészáros János egyedül-
állónak nevezte az öt egész-
ségügyi intézmény együttmű-
ködését. Hozzátette: éppen 
ezért ez a beruházás nyerte 
el a legnagyobb – csaknem 
624 millió forintos – állami tá-
mogatást, a kórház-konszoli-
dáció részeként 2016 végén 
meghirdetett 1,5 milliárdos 
keretösszegből.

– Fontos, hogy a betegek 
megfelelő textíliákat, ágyne-
műket kapjanak a kórházak-
ban is. A fejlesztés komoly, 
két megyére kiterjedő ösz-
szefogással valósult meg. A 
beruházás összértéke meg-
közelíti az 1,2 milliárd forin-
tot – emelte ki dr. Kovács Jó-
zsef, a térség országgyűlési 
képviselője.

A létesítményben mossák 
márciustól a Békés Megyei 
Központi Kórház gyulai és 

békéscsabai tagintézményé-
nek, az Orosházi Kórháznak, 
valamint a Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ 
hódmezővásárhelyi és makói 
tagkórházainak, a szentesi 
kórháznak és a deszki mell-
kasi betegek szakkórházának 
textíliáit. Az intézmények a 
beruházásnak köszönhetően 

évente 75 millió forintot taka-
rítanak meg.

– Beszereztünk rádiófrek-
venciás azonosítót is. A textí-
liák chipekkel lesznek ellátva, 
ezáltal az egyes kórházak 
textíliáit külön kezelhetjük 
– jegyezte meg dr. Becsei 
László, a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház főigazgatója.

A mosodában naponta 
akár 9 ezer kilogramm ruhát 
is kimoshatnak, ezek 48 órán 
belül tisztán kerülnek vissza 
a kórházakba. Az intézmé-
nyek 120 millió forint értékben 
nyertek forrást új textíliákra  
és a szállításhoz szükséges 
járművek beszerzésére is.

Zámbori Eszter

A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. április 9–április 22.április 9–április 22.április 9–április 22.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. április 9., 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 magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba– 
  Csákvár

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

2018. április 10., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Púder (női magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér-

  kőzés, Békéscsaba– 
  Honvéd

22.00 Szomszéd vár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 11., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba– 
  Csákvár

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

2018. április 12., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Kikötő (egyházi 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 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Sopron

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 13., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen 

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

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

2018. április 14., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
9.10 Csabai forgatag 

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

  kőzés, Békéscsaba–
  Csákvár

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 Tudományos estek 5/3.
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Nemzetközi Táncgála
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 15., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Sopron

11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Kezdőkör: vízilabda-mér-

  kőzés, Békéscsaba– 
  Honvéd

17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech 

  (építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Lúdas Matyi a cirkuszban
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 16., 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 Púder (női magazin)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, (U12) Békéscsaba– 
  Hódmezővásárhely 

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

2018. április 17., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 A foci háza táján 2/1. 

  (dok.-fi lm)
21.50 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 18., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen (sportmag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, (U12) Békéscsaba– 
  Hódmezővásárhely 

22.00 Szomszéd vár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen (sportmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 19., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Utánpótláslesen (sportmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 A foci háza táján 2/2. 

  (dok.-fi lm)
21.50 Biketour in Europe 

  (útifi lm) 7/1.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 20., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
21.00 Rómeó és Júlia 

  a cirkuszban
22.05 Szomory Dezső zenéje  

  (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 21., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, (U12) Békéscsaba– 
  Hódmezővásárhely 

12.30 Híradó
12.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Tudományos estek 5/4.
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Karácsond 2/1. rész (dok.-fi lm)
22.00 Czinka Pannától Pegéig 1. (dok.)
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 22., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Biketour in Europe 

  (útifi lm) 7/1.
11.00 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 Karácsond 2/2. rész 

  (dok.-fi lm)
22.00 Czinka Pannától Pegéig 2.  

  (dok.)
22.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

k I t e k I N t Ő
Átadták a hét kórházat kiszolgáló központi mosodát Gyulán 



BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

A legfontosabb elem, a 
víz nélkül nem létezne 
élet a Földön. Az emberi 
test számára nélkülözhe-
tetlen, használjuk például 
öntözésre, gyógyászatra 
vagy közlekedésre is. A 
víz világnapjára a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
konferenciát és kiállítást 
szervezett, ahol az öntö-
zéshez kapcsolódó nagy 
projektekről is hallhattak 
az érdeklődők. 

Kis Miklós Zoltán agrár és 
vidékfejlesztésért felelős 
államtitkár a rendezvényen 
kiemelte, hogy a víz éltető 
erő, nemcsak az embe-
riség, hanem az állatok, 
növények fejlődéséhez, 
életben maradásához és a 
hatékony mezőgazdasági 
termeléshez is elengedhe-
tetlen. 

– A rendelkezésre álló 
vízmennyiséggel Magyar-
országnak is jól kell sáfár-
kodnia. Ennek megfelelően 
olyan kormányzati felada-
tok előtt állunk, amelyek 

meghatározzák a követke-
ző évek magyar mezőgaz-
daságát – fogalmazott Kis 
Miklós Zoltán, aki beszélt 
az öntözésfejlesztésre kiírt 
pályázatról és a jövőben el-
készülő öntözésfejlesztési 
stratégiáról is. 

Kulcsár László, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kama-
ra Békés Megyei Igazgató-
ságának elnöke szerint a 
mesterséges ártalmak kiik-
tatása miatt a racionális, jól 
tervezett vízgazdálkodás 
kell, hogy előtérbe kerül-
jön. Rákóczi Attila, a Békés 
Megyei Kormányhivatal fő-
igazgatója pedig arról be-
szélt, hogy a vízkészletek 
világszerte kimerülőben 
vannak, ezért napjainkban 
még nagyobb jelentősége 
van a víznek.

A konferencián az érdek-
lődők a folyamatban lévő és 
jövőbeni vízzel kapcsolatos 
projektekkel is megismer-
kedhettek, az Alföldvíz jó-
voltából pedig láthatták a 
labor működését és a kiál-
lítást is.

A Tavaszi Fesztivál ke-
retében tartotta ünnepi 
hangversenyét a 70 éves 
Körösparti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban.

A zenekar Döge Csaba kar-
nagy vezényletével tavaly „C” 
kategóriában arany minősítést 
ért el a Fúvószenekarok és 
Együttesek Magyarországi és 
Közép-kelet-európai Szövet-
sége minősítésén. Az együt-
tes tagjai amatőr zenészek, 
zenetanárok, diákok. Fenntar-
tója és működtetője a VOKE 
Vasutas Művelődési Háza és 
Könyvtára. 

Szűcs Csaba, a Bartók Béla 
szakgimnázium harsonataná-
ra 11 éven át vezényelte a fú-
vósokat, majd 2015-ben adta 
át a stafétát egykori növendé-
kének, Döge Csabának. A ze-
nekar új dirigense és szakmai 
vezetője többszörös nívódíjas 
karmester, a gyulai Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola 
mélyrézfúvós tanára.

A koncerten felcsendültek 
magyar szerzők művei, rajz-
fi lmslágerek és könnyűzene 
is. Az esten közreműködtek a 
Blues B.R.Others show-zene-
kar frontemberei, Hrabovszky 
Tamás és Király Vajk, valamint 
Lenovics Laura (fuvola), Len-
gyel Erik (xilofon).  

Az V. Bábos Drámaíró 
Verseny március 22-én a 
témahúzással indult, az 
pedig az 1958-as Békés 
Megyei Népújság hasáb-
jain bújt meg, címe: Divat 
Sári tanácsadója. Ennek 
nyomán írt meg három író 
egy-egy darabot egyetlen 
éjszaka alatt. Az írók után 
a rendezőkön és a színé-
szeken volt a sor, akik 
péntektől egészen vasár-
nap délutánig dolgozhat-
tak együtt, hogy végül, 
mindössze két és fél nap-
nyi próba után, a nézők elé 
álljanak az előadásokkal.

A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház és idén a zala-
egerszegi Griff Bábszínház 
társrendezésében szervezett 
megmérettetésen három író, 
Berg Judit, Szabó Borbála, 
Tasnádi-Sáhy Péter, három 
rendező, Lázár Helga, Rumi 
László, Somogyi Tamás és 
természetesen három csa-
pat „játszott” együtt, amely-
nek tagjai a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház, a 

Griff Bábszínház, szatmár-
németi Harag György Társu-
lat Brighella Bábtagozata, a 
Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház, a Sepsiszentgyör-
gyi Cimborák Bábszínház és 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház vállalkozó szellemű mű-
vészei közül kerültek ki. 

Vasárnap délutánra 
megszülettek a darabok és 
megszülettek az eredmé-
nyek is. 12 órányi írás és 46 
próbaóra után három fan-
tasztikus előadást láthatott 
a Sík Ferenc Kamaratermet 
megtöltő közönség. A szak-
mai zsűri – Gabnai Katalin 
drámatanár, színikritikus, 
Zalán Tibor József Attila-
díjas költő, író, dramaturg, 
pedagógus, egyetemi ta-
nár, Jászay Tamás kritikus, 
Sramó Gábor, a pécsi Bó-
bita Bábszínház igazgatója, 
rendező, Kiszely Ágnes, a 
kecskeméti Ciróka Bábszín-
ház igazgatója, rendező, 
valamint a publikum döntött 
a legjobbakról.

Gabnai Katalin a követ-
kezőképpen foglalta össze 
benyomásait: meghatottsá-
got és hálát érzek mindazok 
iránt, akik részt vettek ebben 

a csodálatos játékban. Nem 
tudom, mikor volt utoljára 
ilyen élményben részem.

A döntés alapján a legjobb 
dráma írója Szabó Borbála 
lett, művének címe Mit ve-
gyek fel? A legjobb rendező 
Rumi László Tasnádi-Sáhy 
Péter VIVIKEKE, H.C. An-
dersen meséje nyomán című 
előadásával. A legjobb szí-
nész Kosznovszky Márton 
(Griff Bábszínház), a legjobb 
színésznő, továbbá Békés-
csaba különdíjasa Szőts 
Orsolya (Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház) A legiz-
galmasabb karakter Szucher 
Ágnes (Cimborák Bábszín-
ház). A legjobb előadás Berg 
Judit Őrangyalokja lett Láz-
ár Helga rendezésében, a 
közönségdíjat pedig Szabó 
Borbála Mit vegyek fel? 
című darabja kapta Somogyi 
Tamás rendezésében. 

Az V. Bábos Drámaíró Verseny „varázslói” az eredményhirdetésen

A vízzel Magyarországnak is jól kell sáfárkodnia

A Tavaszi Fesztivál keretében a Csabagyöngyében tartotta ünnepi hangversenyét a hetvenéves zenekar

Hetvenéves a körösparti Vasutas koncert Fúvószenekar
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Divatos lett a bábos drámaíró
Egy hétvége alatt születtek meg a darabok
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A Mátyás király-emlékév 
Békés megyében — Fel-
emelkedés és hadjáratok 
időszaka elnevezésű ren-
dezvénysorozat a végéhez 
érkezett. 

Hunyadi Mátyás születésé-
nek 575. és királlyá válasz-
tásának 560. évfordulójára 
emlékezünk, melynek alkal-
mából a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság 2018-ra Mátyás 
király-emlékévet hirdetett. 
E kezdeményezéshez csat-
lakozott a Munkácsy Mihály 
Múzeum is, amikor megszer-
vezte a Békéscsabai Jókai 
Színházzal és a Csabagyön-
gye Kulturális Központtal 
közösen a „Mátyás király-
emlékév Békés megyében 
— Felemelkedés és hadjá-
ratok időszaka” elnevezésű 
rendezvénysorozatát. 

Az elmúlt pár hétben 
Gerendásra, Kondoros-
ra, Csorvásra, Újkígyósra, 
Kétegyházára, Szabadkí-
gyósra, Csabaszabadiba, 
Telekgerendásra és Két-
sopronyba látogatottak el 
Mátyás király „katonái”, ahol 
ismeretterjesztő előadások 
keretében betekintést nyúj-

tottak Mátyás király életébe 
és a legendás uralkodó Bé-
kés megyei tevékenységé-
be. Medgyesi Pál múzeum-
igazgató-helyettes Mátyás 
seregeiről tartott interaktív 
előadása visszarepítette a 
közönséget a 15. századba, 
ahol megismerkedhettek a 
kor harci szokásaival, vala-
mint egy igazi lovag páncél-
zatát is közelről szemügyre 
vehették. Bartus Gyula szín-
művész Janus Pannonius 
bőrébe bújva a reneszánsz 
költészet bugyraiba kalauzol-
ta a nagyközönséget, pikáns 
verseivel pedig mosolyt va-
rázsolt az emberek arcára. 
Herczeg Tamás, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatóhelyettese, Mátyás 
király Békés megyei kap-
csolataiba, valamint az adott 
település nevének eredetébe 
és a településen előkerült 
régészeti leletanyagba en-
gedett bepillantást előadása 
során. 

A rendezvényt minden 
település nagy szeretettel fo-
gadta, s mint ahogy az utolsó 
állomás, Kétsoprony község 
polgármestere, Völgyi Sán-
dor elmondta, hasznos volna 

több ilyen előadást tartani a 
településen. 

A nagy sikerű rendez-
vénysorozat azonban kilenc 
állomás után a végéhez ér-
kezett, Mátyás király katonái 
megpihennek. Ha azonban 
újra hadba szólítják őket, 
rendelkezésére állnak Békés 
megye bármely települése 
számára. 

Salamon Edina 
néprajzkutató
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„Véget ért a hadjárat”

MesélŐ MÚzeUM

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

PROGRAMOK:
Április 17-én, kedden 17 órától 
a könyvtárban beszélgetés Tal-
lér Edinával „A negyvenkettedik 
széken ülő nő” című drámakötete 
kapcsán. Beszélgetőtárs: Gerner 
Csaba. Vendég: Tarsoly Krisztina.
Április 24-én, kedden 17.30-tól 
Hajdú Sándor újságíró, Erdély 
szerelmese tart előadást „Csán-
gó magyarok” címmel a Lencsési 
Könyvtárban.

A Békés Megyei Könyvtár és 
az Aura Segítő Kutya Alapít-
vány „Olvasás és ugatás” című 
foglalkozásokat indít olyan isko-
láskorú gyermekek számára, akik 
olvasási problémákkal, szövegér-
telmezési vagy fi gyelemzavarral, 
önbizalomhiánnyal küzdenek. A 
foglalkozások vizsgázott terápiás 
kutyák bevonásával zajlanak. 
Jelentkezés: Gulyás Bianka 
06-30/831-1335; 
repetaesmese@gmail.com.

A Békés Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtára olvasótábort hirdet 
10–12 éves gyerekek számára 
Mártélyon. A táborozás ideje: 
július 23–27. További információ 
az 530-212-es telefonszámon 
Kiss Ildikótól kérhető.
Beiratkozási kedvezmény a 
magyar költészet napján, április 
11-én, szerdán: éves felnőtt tag-
ság 1800 Ft, éves kedvezményes 
tagság 1200 Ft.
A textilkiállítás idején (március 
9.–április 13.) a Békés Megyei 
Könyvtárba beiratkozók között 
tabletet sorsolunk ki!
Tisztelettel kérjük, hogy adójá-
nak 1%-val támogassa a Békés 
Megyei Könyvtár alapítványát, 
hogy 2018-ban is minél több 
színvonalas programmal, olvas-
nivalóval várhassuk látogatóinkat! 
Könyvtártámogató Alapítvány
Adószám: 19061436-1-04

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

a hátországtól a frontvonalig
Országjáró tárlat várta a nézőket a Szent István téren 

Békéscsaba főterén vert 
sátrat egy hétre az az I. 
világháború emlékeit be-
mutató tárlat, amellyel a 
Magyar Nemzeti Múzeum 
2016 óta járja az országot. 
A centenáriumi emlékév-
hez kapcsolódva a szer-
vezők nem csupán tárgyi 
emlékeket mutattak be, 
vetítésekkel, háttér-infor-
mációkkal irányították a 
fi gyelmet a frontvonalon 
kialakult pokolra és a hát-
ország bizonytalansággal 
teli mindennapjaira.

A tizenegy állomásos, Töb-
bes számban című kiállítást 
a Szent István téren, egy fél-
gömb alakú sátorban rendez-
ték be. Mint azt Tomka Gábor, 

a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményi főigazgató-he-
lyettese elmondta, ez az egyik 
legnépszerűbb vándorkiállí-
tásuk, ami annak tudható be, 
hogy a tárlat előre mutató és 
innovatív elemeket tartalmaz 
mind mondanivalójában, mind 
szimbolikájában. Hangsúlyoz-
ta, hogy ez a korszak alapve-
tően változtatta meg a világot: 
az első nagy, gépies háború 
volt, amelyben az ember csak 
„alapanyagnak” számított.

Császtvay Tünde, a tárlat 
főkurátora kiemelte, hogy a 
történelem nemcsak a nagy-
politika története, hanem a 
kisembereké is, ezért azt kí-
vánták bemutatni, ők hogyan 
élték meg a háborút a hát-
országban és a fronton. Két 

részre osztották a sátrat, míg 
az egyik oldal a katonák meg-
próbáltatásait tükrözte, addig 
a másik az itthon maradt idő-
sek, asszonyok és gyerme-
kek áldozatvállalását mutatta 
be. A kurátor szerint érdemes 
belegondolni abba is, milyen 
intimszférája lehetett egy ka-
tonának, aki négy évet töltött 
a fronton, és kényszerűen 
össze volt zárva a társaival, 
kevéske otthonról hozott em-
lékkel a zsebében.

Szarvas Péter polgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy 
négymillió magyar katona 
harcolt a háborúban, közülük 
600 ezren vesztették életüket, 
másfél millióan sebesültek 
meg vagy estek hadifogság-
ba, ezért erkölcsi köteles-
ségünk, hogy emlékezzünk 
rájuk. Erdős Norbert Európa 
parlamenti képviselő az egy-
kori hősök példáját említette. 

A kiállításon a korabeli pla-
kátoktól a tárgyakon, doku-
mentumokon, leveleken, gyer-
mekjátékokon, kerékpárokon 
át a kitüntetésekig számtalan 
emléket láthatott a közönség. 
A történtek megértését audio-
vizuális eszközök segítették.

Varga Diána

kerékpÁrbérlés

Végre itt a tavasz! A Körösök Völ-
gye Látogatóközpontban szuper-
kényelmes bérelhető kerékpárok 
kibővült kínálatával várjuk az 
aktív kikapcsolódásra vágyókat!
Ha nincs úti cél, mi adunk tér-
képet, kiadványokat, amiben 
biztosan találnak ötleteket, hogy 
merre érdemes tekerni.

terMék- és biopiaC

2018. április 7-étől ismét minden 
szombaton 9.00 és 12.00 óra kö-
zött várjuk kedves vásárlóinkat 
a Körösök Völgye Látogatóköz-
pont udvarán a Helyi Termék- és 
BioPiacon. Minden héten helyi 
termelők zöldségei, gyümölcsei, 
friss péksütemények, kézműves-
csodák, környezetbarát megol-
dások és egészséges alternatívák 
várják az érdeklődőket.

www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

Körösök Völgye 
Látogatóközpont

A sátorban betekintést nyerhettek az érdeklődők a katonák és a hátország mindennapjaiba

APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományőrző délután a Meseházban

2018. április 7-én, szombaton 14 órától
Kalendárium: Szent György legendája, 

papírsárkány-készítés, piskótatekercs-kóstoló.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. április 18-án, szerdán 18 órakor 

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:

DR STRANGELOVE, avagy rájöttem, 
hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni

Stanley Kubrick, sci-fi , 1964.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2018. április 19-én, csütörtökön 19 órai kezdettel

TÓTH SÁNDOR WEST-COAST BAND 
Fekete István – trombita, szárnykürt, Pataj György – zongora, Molnár Péter 
– nagybőgő, Serei Dániel – dob, Tóth Sándor – bariton és tenor szaxofon.
A zenekar az ’50-es évek Amerikájának nyugati-parti zenéjébe nyújt be-
pillantást. Chat Baker, Jerry Mulligan, Paul Desmond, Stan Getz nyomá-
ban, swing és bossanova alapjaira épülő kamaramuzsika ínyenceknek, 

a hazai jazz legjobbjaival.
 Helyszín a Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. 

A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány. 
Belépő 200 Ft. Helyfoglalás érkezési sorrendben. 

15. jazz- évad támogatója: 

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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az épített örökség volt a téma 
Kisnemesi Otthonok Országos Találkozója

élő történelemóra gerlán 
A Gerlai Wenckheim Társaság több rendezvényt is tervez

A Magyar–Lengyel Barát-
ság Napja alkalmából Marcin 
Dominik Gluch Svédország-
ban élő, lengyel származású 
zongoraművész adott ünnepi 
koncertet a zeneiskolában. 
Leszkó Malgorzata, a lengyel 
önkormányzat elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, és Máté 
László, a Magyar–Lengyel 
Baráti Kulturális Egyesület 
elnöke beszélt a magyarok 
és lengyelek közti barátság-
ról. A zongoraművész Bartók 
Béla, Weiner Leó, Kálmán 

Imre, Fryderyk Chopin, Karol 
Kurpinski, Ignacy Paderewski 
és Ludomir Rózycki műveit 

adta elő, de bemutatta sa-
ját szerzeményét is, amit 
Wojciech Kilar emléke ihletett.

Igencsak meglepődtek a 
békéscsabai vasútállomá-
son járók március 22-én, 
amikor nem mindennapi 
muzsika csendült fel a vá-
róteremben. Azt azonban 
csak kevesen tudták, hogy 
a csabai német önkormány-
zat szervezésében, a Bach 
születésnapjára szervezett 
fl ashmobon, Rohmann Ditta 
világhírű csellóművész va-
rázsolt koncerttermet kis 
időre az állomásból, aki 
egyébként a Lipcsei Bach-

versenyen két díjat is szer-
zett. A művészt ugyanezen 
a napon az evangélikus kis-

templomban tartott koncert-
jén is láthatta a közönség 
Békéscsabán.

Barátságkoncert Békéscsabán Rohmann Ditta muzsikált

A Gerlai Wenckheim Tár-
saság meghívásának 
eleget téve élő történe-
lemórát tartottak a Békés 
Megyei Károlyi-huszár és 
Honvéd Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesület 
tagjai. 

A rendezvényen a résztve-
vők megismerkedhettek az 
1848–1849-es szabadság-
harc hadseregének harcá-
szatával, egyenruhájával és 
felszerelésével. Az előadás 
után lehetőség volt arra is, 
hogy a vállalkozó kedvűek 
felpróbálhassák a ruhákat, 
kézbe foghassák a fegyve-
reket és kérdéseket tegye-
nek fel a témával kapcso-
latban. 

Jakab Zsuzsanna, a Ger-
lai Wenckheim Társaság 
alelnöke elmondta: öröm-
mel tapasztalják, hogy a 
lakosság egyre nagyobb 
lelkesedéssel fogadja ren-
dezvényeiket, ezért a közel-
jövőben több programot is 
terveznek. A kastélyparkba 

szeretnék sűrűbben kicsa-
logatni az embereket, de 
a tervek között szerepel a 
gyereknap megünneplése, 
szemétszedési akció, virá-
gosítás, és olyan Gerla kör-
nyéki túra is, ahol a részt-
vevők megismerkedhetnek 
a környéken élő növény- és 
állatvilággal, a gerlai és pós-
teleki Wenckheim-kastély 
történetével. A társaság to-
vább folytatja faluszépítő te-

vékenységét is. Legnagyobb 
rendezvényük a június 30-
án megrendezendő Gerlai 
Katonai Hagyományőrző 
Fesztivál lesz, amit a Bé-
kés Megyei Károlyi-huszár 
és Honvéd Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesülettel 
közösen a parkban tartanak 
majd. Ennek fő célja, hogy 
felhívja a fi gyelmet a roha-
mosan romló állapotú gerlai 
Wenckheim-kastélyra.

A Tavaszi Fesztivál ré-
szeként rendezték meg a 
Kisnemesi Otthonok Or-
szágos Találkozóját a Mun-
kácsy Emlékházban. A 
programon az érdeklődők 
a szakmai előadásokon túl 
egy kiránduláson is részt 
vehettek.

Az épített örökségről és a 
műemlékvédelem fontos-
ságáról szólt az a szakmai 
konferencia, amelyet immár 
tizenhetedik alkalommal 
rendeztek meg a Munkácsy 
Emlékházban. Az előadások 
során a kisnemesek életé-
vel is megismerkedhettek az 
érdeklődők, akik az ország 
számos pontjáról érkeztek a 
konferenciára. 

– 2002-ben rendeztük 
meg először ezt a találkozót, 
amelynek menete azóta is 
hasonló. Az egyik nap elő-
adások vannak, ahol a meg-
mentett vagy megmentésre 
váró műemlékekről, bennük 
lakott egykori emberekről és 
az ő életmódjukról esik szó. 

A másik napon pedig meg-
mutatjuk szűkebb hazánk 
és tágabb környezetünk mű-
emlékeit, rávilágítva, hogy 
gyakran milyen romokból 
művelnek csodát. Ez is a tör-
ténelem egy szelete, amit ér-
demes megismerni – mondta 
el Mészáros Zsuzsa, az em-
lékház művészeti vezetője.

A rendezvényen Herczeg 
Tamás, a Csabagyöngye 
igazgatóhelyettese kiemelte, 
hogy turisztikai szempontból 
is fontos a műemlékvédelem, 
és hogy művészettörténeti 

jelentősége is van a találko-
zónak.  

– Az épített örökségünkről 
szól ez a találkozó. A hagyo-
mányainkat akkor őrizhetjük 
meg, akkor lehetünk igazán 
büszkék rájuk, ha erre is oda-
fi gyelünk. Ez Békéscsabára 
egyébként jellemző, például 
a kétszáz éves Molnárházat 
is megóvtuk az enyészettől, 
és azt ma már kulturális irá-
nyú hasznosítással igénybe 
vehetik Békéscsaba lakosai – 
fogalmazott Herczeg Tamás. 

Szabó Rita

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Költészet napja
Április 9., hétfő 14.30 óra – Költészet napi megemlékezés a Nyugdíjas-
klubban, majd koszorúzás József Attila Lencsési úti szobránál. 

Ismeretterjesztő előadások
Április 9., hétfő 17 óra – Biokertészet a kiskertekben. Dr. Roszík Péter, a 
Biokontroll Hungária ügyvezetőjének előadása a Mohácsy Mátyás Kertbarát 
kör foglalkozásán.
Április 16., hétfő 14.30 óra – 300 éve történt – A felvidékiek telepítése Csa-
bára. A Nyugdíjasklub vendége Jároli József nyugalmazott levéltáros. 

Kiállítások
Pljesovszki Lászlóné békéscsabai alkotó gobelinjeiből összeállított kiállítás 
megtekinthető intézményünk tanácskozótermében április 13-áig, hétközna-
pokon 8-tól 18 óráig.
Április 18., szerda 17 óra – Hívők és Hitek címmel Hidvégi Péter budapesti 
fotóművész kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, 
a közösségi ház vezetője. Megnyitja Katona Péter, a Márvány Fotóműhely 
vezetője. Megtekinthető május 2-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Gyalogtúra
Április 22., vasárnap – A Természetjáró kör gyalogtúrája a Remonda Sza-
badidős Lovas és Sportegyesülethez. Útvonal: Széchenyi liget – Körgát sor 
– Varságh Béla u. a 44-es elkerülő útig – visszafelé Vandháti út – Hétvezér 
u. – Dobozi út. Indulás: 9.30-kor a liget főbejáratától. Várható hazaérkezés 
13 óra után.

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

Az érdeklődők szakmai előadásokon is részt vettek

A hagyományőrzők a fegyvereket is bemutatták
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FORGALOMKORLÁTOZÁSOK A CSAPADÉKCSATORNA-HÁLÓZAT 
KIVITELI MUNKÁI MIATT

A „Békéscsaba csapadék- és belvízhálózat-fejlesztése” című projekt megvalósításához tartozóan 
forgalomterelésekre, korlátozásokra kerül sor.
A kivitelezési ütemterv szerint a Bethlen utcai zárt csapadékcsatorna megvalósítása a Bánát utca 
Csányi utca – Corvin utca közötti szakaszán megvalósuló Bánát utca alatti átvezetés megépítésével 
kezdődik. A munkálatok várhatóan 2018. április 6–2018. április 27. közötti időszakra esnek. 
Ezen időszak alatt az adott szakaszon az autóbusz-forgalom zavartalan biztosítása mellett a 
gépjárműforgalom elterelésére kell számítani.
A területeken dolgozó felelős kivitelező:

BÓLEM Építőipari Kft. • 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.• 
A helyszíni munkák felelős vezetője: • Nagy László építésvezető 

Tel.: +36-30/686-8816. 
Személyesen elérhető: 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3., valamint a kivitelezés helyszíne
Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvatosabban, vegyék fi gyelembe a kihelyezett közúti táblák 
utasításait, legyenek türelmesebbek.
A beruházási projekttel kapcsolatos bejelentések, kérdések, észrevételek e-mailben a 
bcsvarosfejlesztes@bekescsaba.hu, illetve postán, személyesen a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofi t Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. sz., 
1. emelet 2/A iroda címre küldhetők. (Levélben tett bejelentés esetén ne 
maradjon el az értesítési cím pontos megjelölése.)

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.3-16-BC1-2017-0000

A Rose Gold hajszín a 2018-as év slágere

A divat világában sosem volt 
megállás, így a fodrászipar 
számára sem. Folyton valami 
újítással kell előrukkolni. Így 
született meg a Rose Gold. 
Ez a hajszín egyedi stílust 
biztosít viselője számára.

Miben rejlik a Rose Gold 
egyedisége?

Nagyon különleges tónu-
sokkal játszik, amely rögtön 
képes megragadni az ember 
fi gyelmét. A két színárnyalat – 
halvány rózsaszín és aranysző-
ke – és a balayage technika öt-
vözéséből létrejövő Rose Gold 
pillanatok alatt lélegzetelállító 
eredményt képes elérni. Hódít 
a ruházati és szépségápolási 
árucikkek területén, emellett a 
táskapiac sem marad kivétel, 
mi több, a bútorboltok is rákap-
tak erre a nagyon lágy, fi nom és 
nőies árnyalatra. A Rose Gold 
nemcsak és kizárólag a fod-
rászvilágba érkezett meg úttö-
rőként, hanem már hétköznap-

jainkba is. A divatszínek közé 
tartozik, így könnyen harmóniát 
teremthetünk ruhánk, kiegészí-
tőink és a frizuránk között.

Kinek ajánljuk? 
A világosabb természetes 

hajszínnel rendelkezőknek ki-
váló választás, jól harmonizál a 
porcelános bőrszínnel.

A fakóbb, világosabb sző-
ke árnyalatokat is pillanatok 
alatt feldobja. 

Szolid, de mégis stílusos, 
és ha éppen extravagáns, ak-
kor sem túlzó. Nem hivalkodó, 
mégis vonzza az ember tekin-
tetét.

Egyszerűnek tűnik, de ko-
rántsem tekinthető annak, hi-
szen nem hétköznapi, mégis 
teljes mértékben szuper női-
es és elegáns.

Kivitelezése minden eset-
ben előszőkítést igényel, 
ezért feltétlen bízzuk jól kép-
zett szakemberre.

A szín megtartása érde-
kében professzionális színe-
zett ápoló- és fi xálótermékek 
léteznek. Aki ezt a színt vá-
lasztja, kérje ki fodrásza ta-
nácsát.
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az atléták sikerei
Érmek az Országos Mezei Bajnokságról 

kick-box: országos döntő

Magyar–japán cselgáncstalálkozó

kormos Mihály váltotta alberto salomonit
„A lányok jó játékosok, jó röplabdások és hatalmas szívük van”

aikido-szeminárium 

Pulai Imre Jaminában 

A rendkívüli hideg és a 
zuhogó eső miatt hihetet-
lenül nehéz körülmények 
között zajlott Kecskemé-
ten az Országos Mezei Baj-
nokság. Mindezek ellenére 
nagyszerűen küzdöttek és 
szerepeltek a Kopp Békés-
csabai Atlétikai Club ver-
senyzői.

Gregor László kiváló futása 
ismét a bajnokság megnye-
rését jelentette. Több kiváló 
futó törekedett arra, hogy le-
győzze a csabaiak kiválósá-
gát, köztük Kazi Tamás, aki 
a magyar atlétika legjobb kö-
zéptávfutója. A verseny végé-
re a felázott, agyontaposott 
pálya és a feltámadt viharos 
szél ellenére is keményen 
küzdöttek a versenyzők, ám 
Gregor László biztos győzel-
met aratott. A klub csapata – 
Gregor László, Tábor Miklós, 
Diószegi Dávid – pedig a ki-
váló 2. helyet szerezte meg, 
alig lemaradva a debreceni 
csapattól.  

A felnőtt csapat a 4. he-
lyen végzett, míg az után-
pótlás leányok bajnoki címet 
szereztek a Mihály Réka, 
Zahorán Adrienn, Szabó 
Krisztina összeállításban. 
Közülük Mihály Réka cso-
daszép futása volt a legjobb, 
aki az egyéni verseny ezüst-
érmese lett.

A junior verseny szoros és 
nagy küzdelmet hozott, itt a 
tavalyi győztes Pavuk Tíra 
nyerte a bajnoki aranyérmet.

Az ifjúsági fiúk népes 
mezőnnyel indult 6 km-en, 
a verseny Apáti Bence fölé-
nyes és magabiztos győzel-
mét hozta. Bence hihetetlen 
akarattal küzdött meg az égi 
elemekkel.

A Kopp Békéscsabai At-
létikai Club serdülő csapata 
– Kovács Ákos, Karsai Gá-
bor, Marton Balázs – a kiváló 
harmadik helyet hozta annak 
ellenére, hogy az egyéni 
győzelemre is esélyes Szabó 
Ádám az utolsó pillanatban 
beteg lett.

Mintegy hetven harcmű-
vész érkezett az ország 
minden részéről és kül-
földről arra a nemzetkö-
zi aikido-szemináriumra, 
amelyet békéscsabán, az 
evangélikus gimnázium 
sportcsarnokában rendez-
tek meg. Az eseményen 
a belga és szerb aikido 
szövetség alapítója, Mirko 
Jovandics 6 danos belgrá-
di nagymester tartott két 
edzést a harcművészek-
nek.

– Nagyon jó mesternek tar-
tom Mirko Jovandicsot, min-
dig tud valami újat mutatni, 
amivel fejlődni tudunk. El 
lehet lesni egy-egy olyan 
lépést, technikát, amit haza-
térve formálhatunk és gyako-

rolhatunk, így az beépülhet a 
saját aikidonkba – mondta el 
Nagy Dániel 3 danos mester, 
a Makói Budo Klub tagja.

A Nemzeti Aikido Szövet-
ség-Magyarország általános 
elnöke és vezető instrukto-
ra, a 6 danos Márton Imre 
megjegyezte: próbálnak mi-
nél több városba eljutni egy-

egy szemináriummal, hogy 
népszerűsítsék az aikidot. 
Hozzátette: a szemináriumi 
edzések felérnek akár há-
rom-négy otthoni edzéssel 
is. Itt új ellenfelekkel lehet 
küzdeni, másrészt az oktatás 
és az átadott tudás mentén 
új utak nyílhatnak meg. 

Zámbori Eszter

Békéscsabán rendezték 
meg március utolsó hétvé-
géjén az utánpótlás korosz-
tály országos bajnokságát, 
amely egyben világbajnok-
sági válogató verseny is 
volt. A helyszín ezúttal a 
tavaly átadott evangélikus 
sportcsarnok volt.

Több éve házigazdái a csa-
bai versenyzők a bajnokság-
nak. A klub vezetőedzője az 
eddigi tapasztalatok alapján 
bízott a sikerben, Debreczeni 
Dezső hozzátette:  természe-
tesen minden eredménynek 
örülnek és büszkék rá.

A békéscsabai bajnokság 
győzteseinek ranglistapontjai 
beszámítanak az év végi vi-
lágbajnoki pozíciókért folyta-
tott küzdelembe, ahol a végső 

elbírálásnál sokat nyomnak 
a latba. A világbajnokságon 
a több mint 120 ország két 
és fél millió sportolója közül 
mintegy 4500-an mérik majd 
össze az erejüket, így vár-
hatóan kemény harcok árán 
szerezhetők csak érmek.

Király István, a Magyar 
Kick-Box Szövetség alelnö-

ke elmondta, itthon ez az 
egyik legsikeresebb sportág, 
ezért bizakodva tekintenek 
a világbajnokságra. A meg-
mérettetést ősszel, az olasz-
országi Jesoloban rendezik 
meg, ahol az országos döntő 
győzteseinek is szurkolha-
tunk majd.

Zs. A.

Magyar–japán ifjúsági 
cselgáncscsapat-találkozó 
helyszíne lesz novemberben 
Békéscsaba. Az örömhírt  
dr. Tóth László, a Magyar 
Judó Szövetség elnöke, 
Gyáni János, a Békés Me-
gyei Judó Szövetség elnöke, 
Hanó Miklós alpolgármester, 
valamint Herczeg Tamás ta-
nácsnok jelentette be, aki az 
esemény fővédnöke is. 

A „Sportolj együtt olimpi-
konokkal!” programon Pulai 
Imre olimpiai, világ- és Eu-
rópa-bajnok kenus látogatott 
el az Erzsébethelyi Általános 
Iskolába. A tavaszi szünet 
előtt a kétméteres bajnok-
kal például kidobózásban és 
kötélhúzásban is összemér-
hették erejüket a vállalkozó 
szellemű gyerekek és peda-
gógusok. 

A Békéscsabai Röplabda 
SE vezetése nagy lépésre 
szánta el magát a bajnoki 
elődöntőket megelőzően. 
A klubmenedzsment ál-
láspontja szerint a szezon 
előtt meghatározott célki-
tűzések eléréséhez, így a 
bajnoki cím megvédésé-
hez váltásra volt szükség: 
felkérték a szakmai igaz-
gatóként dolgozó Kormos 
Mihályt, hogy az idény vé-
géig vegye át a felnőtt csa-
pat irányítását.

A BRSE megköszönte Alberto 
Salomoni munkáját, akivel 
a szezon során az együttes 
megnyerte a MEVZA Cup 
sorozatot, és az olasz tréner 
pótlását házon belül oldot-
ták meg. Kormos Mihály, a 
BRSE történetének első két 
bajnoki címét szerző szak-
ember az elmúlt években a 
klub utánpótlásnevelésének 
megreformálásán és a Bé-

késcsabai Röplabda Akadé-
mia előkészítésén dolgozott, 
de rálátása volt a felnőtt 
együttes munkájára is. A 
stáb összetétele nem válto-
zott, a másodedző továbbra 
is Leiszt Máté, a statisztikus 
pedig Antonio Ferrari.

Az új vezetőedző már 
kinevezésének estéjén át-
vette a csapat irányítását. A 
csapat rendkívül bizakodó 
a váltást illetően, hiszen jól 
ismerik az új tréner múltját. 

– Meglepte a csapatot a 
változtatás, hisz egy ilyen 
helyzet sosem egyszerű. De 
most meg kell mutatnunk, 
hogy mire is képes ez a csa-
pat, és ezért még keményeb-
ben fogunk edzeni, kitesszük 
a szívünket, lelkünket a pályá-
ra. Kormos Mihály eddig is a 
csapat része volt, már koráb-
ban is sikereket ért el a klub 
élén, nagyon bízunk benne 
– fogalmazott Lucija Mlinar, a 
BRSE horvát játékosa.

A klub vezetősége azért 
döntött az edzőváltás mellett, 
mert a Magyar Kupa döntő-
jében elszenvedett vereség 
rávilágított arra: szükség van 
egy olyan személyiségre, aki 
felrázza a lányokat a szezon 
hátralévő részében. 

– Az elmúlt években, 
mondhatni, elkényeztettük 
a szurkolókat: nemzetkö-
zi és hazai szinten sikert 
sikerre halmozott a klub. 
A Magyar Kupa, illetve né-
hány egyéb olyan dolog, 
ami a klub belügye, rávilá-
gított arra, hogy lépni kell, 
ezért még a bajnoki elődön-
tőket megelőzően a váltás 
mellett döntöttünk – mondta 
el Baran Ádám, a Linamar-
Békéscsabai Röplabda SE 
elnöke.

A viharsarki csapat régi-új 
trénere azt mondta: a szezon 
előtt a klub vezetősége cé-

lul tűzte ki, hogy zsinórban 
ötödjére nyerjék meg a Ma-
gyar Bajnokságot. Kormos 
Mihály hangsúlyozta: pilla-
natnyilag a taktikai elemekre 
és a mentális felkészülésre 
fektetik a hangsúlyt. 

– Úgy gondolom, hogy 
mentálisan kell kicsit fel-
rázni a társaságot, illetve 
egy-két technikai és taktikai 
elemben kell újítani. Emel-
lett kondicionálisan kell más 
jellegű munkát végezniük 
a lányoknak. Hangsúlyozni 
szeretném: a legfontosabb 
az, hogy mentálisan felké-
szüljünk, hiszen a lányok jó 
játékosok, nagyon jó röplab-
dások és hatalmas szívük is 
van! Úgy gondolom, hogy 
mindent meg fognak tenni 
a bajnokság hátralévő ré-
szében – emelte ki Kormos 
Mihály vezetőedző.

Papp Ádám

Gregor László ismét a dobogó legfelső fokán

Kormos Mihály: A taktikai elemekre és a mentális 
felkészülésre fektetjük a hangsúlyt

A szurkolócsapat egy edzésen lepte meg a lányokat
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Nevezési díj NINCS!

A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed 
program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú 
projekt  „soft” szemléletformáló program keretein belül indul.
Bővebb infó és jelentkezés a bit.ly/bcsazenvarosom címen.

A pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával
valósul meg.

Nevezési díj NINCS!

A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed A pályázat a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed 
program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú program” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú 
projekt  „soft” szemléletformáló program keretein belül indul.
Bővebb infó és jelentkezés a bit.ly/bcsazenvarosom címen.

A pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú VárosA pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú VárosA pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásávalÖnkormányzatának támogatásávalÖnkormányzatának támogatásával
valósul meg.

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

Itt a lehetőség, hogy megmutasd nekünk
egy kisfilmben!

Előnyben részesülnek az okos- és 
mobileszközzel készült művek

(max. 2 perc, 1 film/fő)!

Az első három helyezett értékes
nyereményben részesül.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 2.

valósul meg.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Békéscsaba
az Én városom

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

Itt a lehetőség, hogy megmutasd nekünkItt a lehetőség, hogy megmutasd nekünk

az Én városom
Kisfilmes pályázat

indul

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

indul

amatőr és profi kategóriában

Békéscsaba anno
Százhatvan éve alakult a dohánybeváltó

A dohány (nicotiana) a 
burgonyafélék családjába 
tartozó növénynemzetség, 
amelyet korábban főként 
Amerika melegebb égövi 
részén termesztettek. Az 
1840-es években azonban 
Csaba környékén is elter-
jedt a dohány, 1851-től a 
növényt dohánybeváltó 
helyeken gyűjtötték be, ott 
tárolták és kezelték.

Csabát a földművelésügyi 
minisztérium jelölte ki, 
hogy „dohánydepót”, vagy-
is beváltóhelyet létesítsen. 
A vasút melletti Őr és Ihász 
utca között elterülő, akkori-
ban üres 37 260 m2 terüle-
ten jelölte ki annak helyét 
Milyo Mihály bíró és tanács-
ülése a lakosság által ter-
melt dohány felvásárlására 
és dohánybeváltó létesíté-
sére. A dohánylerakó mel-
lé dohánybeváltó hivatalt 
kellett állítani, ezért 1852-
ben fából megépítették az 
első, 42 x 15 méteres do-
hánytároló raktárépületet. 
Mire szervezetileg minden 
rendben lett, 1858-at írtak. 
Így Nagy Antal bíró idejé-
re esett a dohánybeváltó 
alapításának éve. Ekkor 
csupán 15 dolgozót alkal-
maztak. Az 1857. évi la-
kossági összeírás szerint 
egyébként Csabának akkor 
26 705 lakosa volt. 

A dohánybeváltó körze-
tében egyre nőtt a termelők 
létszáma, akik 846-an 7700 
holdon termeltek dohányt 
(egy termelőre átlag 9,1 hold 
földterület jutott). Ennek kö-
vetkeztében nőtt az újabb 
fából készített barakkszerű 
tárolók száma, melyekben 
a dohányt női munkáskezek 
simították ki, ezután fermen-
tálták, majd bálázás után 
szállították el a dohányt. A 
beváltóban 1860–1881 kö-
zött már 8 raktárépület állt. 
Később ezeket lebontva, 
szilárd anyagból, kéteme-
letes egyforma épületeket 
emeltek. 

A dohánybeváltó törté-
netének szomorú időszaka, 
amikor a zsidóüldözés idején 
ott volt a csabai gettó. 1944-
ben 3113 zsidó származású, 

köztük 2500 csabai zsidó la-
kost őriztek a beváltó terüle-
tén. 1944. június 26-án innen 
indították őket, zárt zsúfolt 
vagonokban Auschwitz pok-
lába. 

A csabai dohánybeváltó 
1958. április 12-én ünnepelte 
centenáriumát. Ez időben 43 
község határában 4 állami 
gazdaság, 68 termelőszö-
vetkezet és 2400 egyéni gaz-
daság termelt dohányt, amit 
ideszállítottak. Ezt követően 
a nagy városrendezési tervek 
idején a Kazinczy utcában a 
dohánybeváltó raktárépü-
leteit is lebontották, helyet 
adva az új lakóházaknak. 

A dohánybeváltó épületeit 
már csak néhány fotó idézi 
fel, közülük a fentit a repülő-
híddal.

Gécs Béla

Verseljünk együtt, mert 
az jó! Verset olvasni, ver-
set mondani, verset hall-
gatni jó. A költői szóban 
olyan erő van, ami nélkül 
nem létezhetünk, s ami 
mással nem is pótolható. 
A hagyományokhoz hí-
ven a Békéscsabai Jókai 
Színház a költészet napja 
alkalmából irodalmi fesz-
tiválra hív minden verset 
szerető olvasót, alkotót, 
költőt, színművészt, színi-
iskolást.

Békéscsabán, a Jókai Szín-
ház Jókai Szalonjában újra 
24 órás versmondó és vers-
olvasó fesztivál lesz.

A program április 10-én 
12 órakor indul, és másnap, 
április 11-én,  József Attila 
születésnapján, 12 órakor 
ér véget. Örömmel fogadjuk 
magánszemélyek, intézmé-
nyek, iskolák csoportos je-
lentkezését!

Közéleti személyiségek, 
politikusok, ügyvédek, mű-
vészek, de többek között él-
sportolók, alkalmi társulások, 
iskolások, óvodások is meg-
állnak pár percre a költészet 
napján, és csatlakoznak a 24 
órás versmaratonhoz a Jókai 
Szalonban.

Ez idő alatt minden jelent-
kező elmondhatja, felolvas-
hatja egy-egy kedvenc ver-

sét népszerű színművészek, 
alkotók és előadók társasá-
gában. Egy-egy újabb óra, 
illetve félóra elkezdésére, az 
első versek elmondására ne-
ves közéleti személyiségeket 
kértünk fel, akiket az adott 
versblokkban a saját baráti, 
társadalmi körükből érkező 
személyek követnek, de sza-
badon csatlakozhatnak Bé-
késcsaba lakosai is hozzájuk. 
Idén Nagy László halálának 
40. évfordulója előtt tiszteleg 
színházunk, a Kossuth-díjas 
költő verseiből is választhat-
nak a versmondók.
Jelentkezni folyamatosan, 
legkésőbb 2018. április 
8-áig lehet!

A Tavaszi Fesztivál kere-
tében tucatnyi helyszínen 
voltak rendezvények a kul-
turális területen működő 
intézmények és civil szer-
vezetek közreműködésé-
vel. Ahogy Herczeg Tamás 
fogalmazott: élményekkel 
teli és igazán tartalmas 
volt ez az öt hét. 

– A programsorozatot nem-
zetközi blues-bulival kezdtük, 
hiszen a  Pribojszki Mátyás 
Band mellett két kiváló ame-
rikai zenész is színpadra lé-
pett. A komolyzene is jelentős 
szerepet kapott: a Békés Me-
gyei Szimfonikusok Kamara-
zenekara, a Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar, 

illetve a Bartók Gála keretei-
ben a Bartók Béla Szakgim-
názium növendékei is szín-
padra léptek. A Bartók Béla 
Vegyeskart és a gyulai Erkel 
Ferenc Vegyeskart is láthatta 
a közönség – emelte ki Her-
czeg Tamás. 

A Csabagyöngye igazga-
tóhelyettese beszélt arról, 
hogy igyekeztek minden 
korosztálynak a kedvében 
járni. Ellátogatott Békés-
csabára a Hiperkarma al-
ternatív rockzenekar is, 
mégpedig a 18 éves fennál-
lása óta először. Dés László 
Nagy utazás című koncertje 
egészségügyi okok miatt 
halasztást szenved, a kon-
certet április 15-én pótolják. 

– A népzenének, néptánc-
nak is teret adtunk. A VI. Vihar-
sarki Vigadalmon 300 táncos 
lépett színpadra, míg a békési 
Palmetta zenekar nagykon-
certtel ünnepelte 10 éves jubi-
leumát. Földes László HOBO 
tavaly óta tartó sorozatának 
márciusi állomása az Ady-est 
volt. A nemzetközi vonal márci-
us 23-án folytatódott, amikor a 
kínai shaolin mesterek és tanít-
ványaik mutattak be egy léleg-
zetelállítóan izgalmas show-t 
– jegyezte meg Herczeg Ta-
más, hozzátéve, hogy március 
29-én Hajtmann Ildikó önálló 
estjét élvezhette a közönség 
olyan vendég-előadókkal, mint 
Szabó Ila, Szák Kocsis Péter, 
Vozár Márton Krisztián, Halász 

Illés és az Acid Jazz Dance 
Company táncosai Botta Tibor 
vezetésével.

Kiemelte a telephelyek 
programjait: a Munkácsy Em-
lékház a Kisnemesi Otthonok 
17. Országos Találkozójának 
adott otthont, a Lencsési Kö-
zösségi Házban megnyílt a 
Csak tiszta forrásból című fo-
tókiállítás. A Jaminai Közös-
ségi Házban Blahut Károly 
fotókiállítása, az Arany János 
Művelődési Házban Baráth 
Éva viseletkészítő tárlata ka-
pott helyet, a Meseházban 
pedig a Santa Diver adott 
jazz-koncertet.

A Tavaszi Fesztivál április 
7-én ér véget a Csaba Big 
Band koncertjével.

Tuskáné Papp Erzsébet fotóiból „Kötetlenül” címmel 
nyílik kiállítás április 19-én, csütörtökön 16 órakor a 
Lengyel Önkormányzat és az egyesület székhelyén, Bé-
késcsabán, a Szent István tér 8. szám alatt. A kiállítást 
Tubáné Péter Erika költő nyitja meg. 
A tárlat május 3-ág tekinthető meg hétköznapokon 
9–15 óráig. 

Verseljünk együtt!
Újra 24 órás Versfolyam a költészet napján

tartalmas volt a tavaszi Fesztivál
A programsorozat április 7-én ér véget a Csaba Big Band koncertjével

Kínai shaolin mesterek és tanítványaik lélegzetelállítóan izgalmas bemutatója„Tartalmas öt hét volt”

Az egykori dohánybeváltó a repülőhíddal
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SZOLGÁLTATÁS

Iroda, lépcsőház takarítását 

vállalom számlaképesen. 

Tel.: 30/290-8726.

Zár, redőny, szúnyogháló, 

napellenző, szalagfüggöny, 

roletta, reluxa szerelése, javítá-

sa, kulcsmásolás: 

Lencsési út 42. 

Tel.: 30/233-4550.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos 

István u. 20. 

Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Hűtők, fagyasztók javítá-

sa. Békéscsaba, Fiumei u. 4.

 Bali és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521, 

20/944-6986.

Automata mosógépek helyszí-

ni javítása. 

Tel.: 30/304-4622.

 INGATLAN

Békéscsabán, a Mester ut-
cában 820 m2-es, karban-
tartott belterületi telek fúrott 
kúttal, fafészerrel, gyümölcs-
fákkal eladó. Telefonvezeték 
az utcában, villany bekötése 
folyamatban. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Az Őr utcai garázssoron 18 
m2-es, padlásos, egyedi vil-
lanyórával rendelkező garázs 
eladó. Irányár: 2 900 000 Ft. 
Tel.: 70/978-6845.

EGYÉB

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

Eladók Békéscsabán: 
Hollóházi (6 tányér, 6 csé-
sze) kávésgarnitúra, L-es férfi  
Levi’s farmerdzseki, fém vállfás 
akasztó vagy virágtartó, gyer-
mekíróasztal, azonos stílusú 
7-7 darabos süteményes- és 
kompótoskészlet, Daewoo 40" tv 
és Graetz 60" tv.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

étel- és vetőmagosztás az ünnep előtt
Tartós élelmiszer, édesség, sonka is került a csomagokbaMeghívó

Tartós élelmiszerek és 
édesség is került azokba a 
csomagokba, amelyeket a 
szokásoknak megfelelően 
húsvét előtt osztott ki az  
önkormányzat. Többségé-
ben nehéz sorsú családok 
részesültek az adományok-
ból. A város vetőmaggal is 
segített, a Hajrá Csabaiak 
Egyesület pedig az ünnepi 
asztalra valót adott a rá-
szorulóknak

Az önkormányzat ételosztá-
sán a nehéz élethelyzetben 
levő békéscsabai családok 
csomagjába többek között 

rizst, lisztet, cukrot, kalá-
csot, kolbászt és csokitojást 
tettek 3000-3000 forint ér-
tékben. Szarvas Péter pol-
gármester elmondta, hogy 
ezek az élelmiszercsoma-
gok háromszáz családhoz 
juthattak el az önkormány-
zat jóvoltából.

– A szociálpolitikai osztály 
választotta ki a rászorulókat, 
főleg nagycsaládosokról, ala-
csony jövedelemmel rendel-
kező családokról van szó, és 
olyanokról, akik a karácsonyi 
élelmiszer-adományozásból 
kimaradtak – fogalmazott 
Szarvas Péter.

Herczeg Tamás szociális 
tanácsnok megjegyezte: a vá-
ros arra törekszik, hogy minél 
több tényleges rászorulónak, 
nehéz anyagi helyzetben lévő 
embernek tudjon segíteni, 
évente akár többször is. 

– Az önkormányzat mel-
lett a téli időszakban többen 
szoktak ételt, italt és tartós 
élelmiszert osztani. Nagyon 
sok olyan civil szervezet, pi-
aci szereplő és vállalkozás 
van, amely ilyenkor összefog 
és a decembertől februárig 
tartó időszakban is segít a 
rászorulóknak – mondta el 

Herczeg Tamás, hozzátéve, 
hogy nemcsak télen, hanem 
most is jól jön a segítség a 
rászorulóknak. Így gondolta 
ezt a Hajrá Csabaiak Egye-
sület is, amelynek tagjai pél-
dául az ünnepi asztalra való 
sonkát és édességet osztot-
tak húsvét előtt. 

Az önkormányzat pedig 
nemcsak a közvetlenül el-
fogyasztható élelmiszerrel 
segített, hanem vetőmagot is 
adtak olyan – nehéz helyzet-
ben lévő – családoknak, akik 
konyhakerttel rendelkeznek.

Horváth Szabolcs

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

2018. április 12-én, csütörtök 14.00 órára,
a Városháza Dísztermébe, a

FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETT MAGYAROK 
EMLÉKNAPJA

alkalmából rendezett megemlékezésre.

PROGRAM
Himnusz

Megemlékező beszédek:
Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város 

polgármestere és Barcs Anikó.

Közreműködnek: Nagy Erika és Tomanek Gábor 
színművészek, Nemczov Anna népdalénekes.

Tárogatón játszik Kádár Ferenc.
Az emlékezést követően koszorúzás a Városháza 

árkádsorán.
Szózat 

Az önkormányzat háromszáz családnak osztott ételt

A Hajrá Csabaiak Egyesület száz családnak segített

Uhrin Lajosné 
95 éves

Antal Imréné 
90 éves

Timár Vince 
95 éves

Moskovitz Györgyné 
95 éves

Dr. Zámori Józsefné 
95 éves

Isten éltesse a szépkorú békéscsabaiakat!

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg 

www.behir.hu, 7.Tv
66/740-700

info@bmc.media.hu



16 Csabai Mérleghirdetés

C S A B A  C E N T E R  •  Á P R I L I S  1 3 – 1 4 . 
• Divat- és táncbemutatók • Stílustanácsadás Balogh Szilvia stylisttal • Szépség- és divattippek •

TAVASZI DIVATNAPOK és 
AKCIÓK ÉJSZAKÁI

Groovehouse 
péntek 20.30

Veréb Tamás 
szombat 18.30

Takács Nikolas 
szombat 20.30

Tolvai Reni 
péntek 18.30 

Mindkét napon 18 .00–22.00-ig  hosszított nyitvatartással és

10%-20%-30%- 40%-50%- 60%-os 
KEDVEZMÉNYEKKEL VÁRNAK ÜZLETEINK! 

Részletek a www.facebook.com/csabacenter   o ldalon és a www.csabacenter.hu  weboldalon.
Kövess minket i t t  is:  twit ter.com/csabacenter |  A programváltoztatás jogát fenntar t juk!


