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Szakmák éjszakája Herczeg Tamás az országgyűlési képviselő

Pályaorientációs program a BSZC-ben Mögötte Kocziha Tünde, Nagy-Huszein Tibor és Kovács Katalin Ildikó végzett

Akár ki is próbálhatták az egyes eszközöket
A Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) harmadik alkalommal rendezte
meg a Szakmák éjszakája című pályaorientációs
programját.
A rendezvényt Mucsi Balázs,
a BSZC főigazgatója és Herczeg Tamás tanácsnok nyitotta meg. Mint elhangzott,
Békéscsaba a szakképzés
tekintetében aktívnak mondható, az itt szakmát tanuló
diákok száma folyamatosan
nő. Herczeg Tamás az intézmény értékeinek méltatása
mellett kiemelte, hogy az
elmúlt két-három esztendőben Békéscsabán több mint
egymilliárd forint értékben
történtek beruházások, fejlesztések az oktatásban.
Hozzátette: Magyarországon jelenleg 44 szakképzési
centrum működik, és a csabai a legjobb öt között van.
A szakmák éjszakáján az
érdeklődőknek
lehetőségük volt kipróbálni a BSZC
képzési palettáján található

szakmákat és beszélhettek a cégek, vállalkozások
képviselőivel is. A pályaorientációs rendezvényen
ezúttal mintegy kilencven
szakmával ismerkedhettek
meg a résztvevők. Eljöttek
többek között a legnagyobb
fémmegmunkálók képviselői, láthattak az érdeklődők
hibrid autókat, bemutatót
tartottak a cukrászok, de a
nyomdaipari terület képviselői is.
– Nagyon jó egy ilyen rendezvény, mert a lehetőségek
széles skáláját vonultatja fel
a pályaválasztás előtt állóknak. Ha pedig valami megtetszik, el tudjuk mondani
az érdeklődőknek, hogy az
intézményben hol és mit tud
megtanulni, a vállalkozó pedig arról tud beszélni, hogy
a megszerzett képesítéssel
ott el tud-e helyezkedni,
és mennyit kereshet majd
– mondta el Mucsi Balázs,
kiemelve, hogy képzéseikkel a piaci szükségletekhez
igazodnak.

Április 8-án Békés megye 1.
számú választókerületében
22 133 szavazattal (44,70%)
a Fidesz-KDNP jelöltje, Herczeg Tamás szerezte meg
a győzelmet, így ő lesz a
kerület országgyűlési képviselője. A második helyen
16 366 szavazattal (33,06%) a
Jobbik jelöltje, Kocziha Tünde végzett, harmadik a DK
jelöltje, Nagy-Huszein Tibor
5461 szavazattal (11,03%),
míg negyedik az LMP jelöltje, Kovács Katalin Ildikó lett
2610 szavazattal (5,27%).
Herczeg Tamás a kiemelkedően magas részvételt pozitívnak
nevezte, hisz minél többen járulnak az urnákhoz, annál többen élnek a jogaikkal.
– Biztos kicsit a jó idő is
szerepet játszott abban, hogy
ekkora volt a részvétel a választáson, de ez csak egy kis
tényező. Úgy gondolom, sokan protest szavazattal akartak élni, tehát azért voksoltak,
mert kormányváltást szerettek
volna. Viszont még többen
mentek szavazni azok, akik
meghallották a Fidesz-KDNP
fő üzenetét, ami a keresztény
nemzeti, kulturális, civilizációs
értékeink megőrzését állította előtérbe. Ezek a tényezők
együttesen generálták azt az
eredményt, ami a rendszerváltozás óta páratlan hazánkban.
– Milyennek értékeli a
kampányidőszakot?
– A mostani kampányban
mindenki jól tudta mozgósí-

Herczeg Tamás: Ez lényegesen nagyobb léptékű feladat, mint amit eddig elláttam
tani a saját híveit. Siker, hogy
nagyon sokan szavaztak a
Fidesz-KDNP-re, és örülök,
hogy én is bizalmat kaptam.
Sok helyen tudtam beszélgetni az emberekkel az elmúlt
időszakban is, és a nagy többségük elfogadta azt, hogy jó
az az álláspont, amit én képviselek. Hozzá kell tenni: hoszszú volt a kampány, szinte lázas állapotban volt az ország
és ez a választókerület is ez
idő alatt. Remélem, mostantól
kicsit nyugodtabban, higgadtabban tudunk majd egymással szót váltani.
– Kapott visszajelzéseket?
– Akikkel beszélgettem,
azok szinte kivétel nélkül a
támogatásukról biztosítottak
– azonban tisztában vagyok
azzal, hogy az ellenkező véleményt vagy az erős kritikát
képviselők sokszor nem jön-

nek el azokra a fórumokra,
ahol számukra kevésbé szimpatikus jelölt beszél. Rengeteg szeretetet, megerősítést,
biztatást kaptam, és nyilván a
többi jelölt is azt érezte, hogy
sokan támogatják.
– Hogyan töltötte a választás napját?
– Kihasználtam a jó időt,
sokat kerékpároztam a gyermekeimmel. Elmentünk a
választókerület más településeire is, beszélgettünk az emberekkel, de aznap már leginkább a nagyﬁammal és a két
kislányommal, a családommal
voltam együtt napközben.
– Kit tartott a legnagyobb
ellenfelének a jelöltek közül?
– Erről nehéz beszélni. Sok
platformon elemezték azt a lehetőséget, hogy az ellenzéki
oldalon mindenki szavazzon a
kedvenc pártjára, viszont cél-

szerű találni egy erős jelöltet,
akire pedig egyéniben szavaz.
Ment a vita arról is, hogy hol
és ki a legesélyesebb. Nekem
több baloldali és liberális szemléletű ismerősöm is van, akiről
tudom, hogy az általa remélt
kormányváltás érdekében a
Jobbik jelöltjére szavazott.
– Milyen teendői vannak az
alakuló ülésig?
– Először is el kell távolítani a köztereken a plakátokat,
falragaszokat. Mivel összeférhetetlen, le kell mondanom a
tanácsnoki posztról és az önkormányzati képviselői mandátumomról is, ez utóbbi miatt a 8-as választókerületben
időközi választás lesz majd.
Emellett készülnöm kell az
előttem álló feladatra, amelyik
lényegesen nagyobb léptékű
lesz, mint amit eddig elláttam.
Úgy érzem, készen állok rá.

Závogyán Magdolna Művészeti életpálya elismeréseket adott át
Scholtz Endre festőművész, valamint Mészáros Mihály, Tomanek Gábor és Szőke Pál színművész kapott díjat
Az emberi erőforrások
minisztere
Művészeti
életpálya elismerést adományozott Scholtz Endre
festőművésznek, a Békéscsabai Jókai Színház
három színművészének,
Mészáros
Mihálynak,
Tomanek Gábornak és
Szőke Pálnak, valamint a
kötegyáni Szőke Sándornak. Az egy éven át havi
életjáradékkal is járó díjat
Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes
államtitkár adta át a csabaiaknak a városházán.

Balról jobbra: Tomanek Gábor, Szőke Pál, Szarvas Péter, Závogyán Magdolna,
Kiss Tibor, Scholtz Endre és Mészáros Mihály

– Az elmúlt évben a kormányzat a kulturális tevékenység
elismerésére többfajta intézkedést hozott, ezek egyike a
Művészeti életpálya elismeré-

se díj. A döntés alapján országosan első körben hetvenkét
fő kaphatja meg ezt a díjat,
köztük a négy békéscsabai
és a kötegyáni művész. Az
elismerést – amely egy évre
szól és havi anyagi juttatással is jár – országos szakmai
szervezet ajánlása és Balog
Zoltán miniszter ítélte oda az
érintettek – mondta Závogyán
Magdolna, aki ezt követően elismeréssel szólt a békéscsabai kulturális intézményekben
folyó színvonalas munkáról és
Békés megye színes kulturális
életéről is.
Szarvas Péter szívből
gratulált a kitüntetetteknek.
Kiemelte: nagy büszkeség a
városnak, hogy négy békéscsabai művész is átvehette a
rangos elismerést.

– Akkor okoz örömet a nézőközönségnek az, amit lát,
ha a művészek jól teljesítenek, szívvel-lélekkel teszik a
dolgukat. Színművészeinket
jól ismerik a békéscsabaiak,
Scholtz Endre pedig rajztanárként, festőművészként gazdagítja a várost – fogalmazott
a polgármester, hozzátéve:
a díjak inspirálhatják a négy
művészt arra, hogy a továbbiakban is megörvendeztessenek bennünket, de a többi
művészt is, hogy pályájukon
minél eredményesebbek legyenek.
A művészek, akik mögött
több évtizedes munka áll, és
akik ma is lelkesen tevékenykednek, örömmel fogadták
munkájuk elismerését.
Z. E., M. E.
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Áprilisban a patanyomok Mezőhegyesre vezetnek

Két évtized múlva derült ki, hogy ki a gyilkos
Nyilvánosságra hozták a „mezőkeres” gyilkosság ügyének részleteit

21 év után sikerült felgöngyölítenie egy gyilkosság
szálait a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányságnak.
A mezőkeres gyilkosságként elhíresült eset részleteit a közelmúltban hozták
nyilvánosságra.

Április 28-ától május elsejéig egyes, kettes és négyes fogatok,
póni- és nagy lovak izgalmas versenyét láthatják Mezőhegyesen. Négy napon át tart a nemzetközi fogathajtó verseny, melyre az előzetes nevezés alapján 59 fogat jelezte érkezését 6
kategóriában. Hét nemzet hajtói között 45 magyar és 14 külföldi fogat áll rajthoz. A külföldi országok közül Ausztria, Chile,
Csehország, Horvátország, Románia, Svájc küldi el legjobb
hajtóit a versenyre.
Április 28–29-én a díjhajtást, 30-án a látványos maratonhajtást
és május elsején az izgalmas befejező számot, az akadályhajtást
rendezik meg a mezőhegyesi lovaspályán.
A nemzetközi négyes fogat mezőnyben ott lesz Dobrovitz
József négyesfogat-hajtó és ifj. Dobrovitz József kettesfogathajtó csapat-világbajnokunk, mellettük Juhász László, az 1984es szilvásváradi világbajnokság egyéni és csapat-aranyérmese is
rajthoz áll.
A nemzetközi kettes fogat mezőnyben a házigazda Mezőhegyes
színeiben indul nóniuszfogatával a magyar bajnoki cím védője,
Papp János. Érdekesség, hogy itt indul edzője, a kétszeres világbajnok Nyúl Zoltán is.
Igazi majálishangulatot rejt a négynapos program. Május elsején
főzőverseny, májusfamászás, gyerekeknek ingyenes játszóház lesz
érdekes játékkal, kézműves-foglalkozással.
Április 30-án este Bereczki Zoltán akusztikus koncertje szórakoztatja a nagyérdeműt.
A belépés díjtalan!
További információ: www.menesbirtok.hu
Csapjon a lovak közé, irány Mezőhegyes!

Gyilkos fegyver dördült el
1997. január elsején délelőtt
Békéscsabán. Az ügyben
már ekkor elindult a nyomozás, ám a rendőröknek akkor
nem sikerült felgöngyölíteniük a szálakat.
Dr. Kis Péter rendőrezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi
rendőrfőkapitány-helyettese
arról tájékoztatott, hogy a
nyomozás kezdeti fázisában
felmerült egy gyanúsított
neve, a bizonyítékok ugyanis
arra utaltak, hogy ő követte

el a bűntettet. Arról is beszélt, hogy a nyomozásban
az FBI, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda is segítséget nyújtott, ám épp az ő
módszereik zárták ki a gyanúsított bűnösségét.
A rendőrség munkatársai sokáig nem tudtak előre lépni, majd 2008-ban új
információkhoz jutottak. Az
igazi áttörést azonban csak
2016 hozta meg, mikor újabb
igazságügyi szakértői vizsgálatot végeztek el azon a
maszkon, amelyet az elkövető hagyott el a tetthelyen.
Végül ez vezetett a feltételezett gyilkoshoz, a ma 51 éves
Zs. Róberthez. Mint kiderült,
két másik társával együtt
eredetileg rablást terveztek
a kiszemelt cég ellen, mert
úgy tudták, hogy annak telephelyén sok a készpénz.

Zs. Róbert és társai eredetileg rablást terveztek

A piros kör jelzi, hol találták meg a maszkot
A banda két tagja azonban
meggondolta magát, Zs. Róbert pedig egyedül indult el a
helyszínre egy 9 milliméteres
fegyverrel. Ott került szembe
későbbi áldozatával, a cég
egyik munkatársával.
Tóth Csaba rendőr alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi
osztályvezetője az eset részletezésekor kifejtette, hogy
hiába fenyegették fegyverrel,
a sértett nem volt hajlandó
átadni a pénzt, a helyszíni
szemléből adódóan megállapítható, hogy a két férﬁ dulakodott, eközben adta le a
lövéseket a gyanúsított.
A sértett a helyszínen elhunyt, a tettes pedig 2,5 millió
forintnyi osztrák schillinggel
és német márkával menekült el. Azt a ruhát, amelyet
Zs. Róbert az elkövetéskor

viselt, az egyik társával semmisíttette meg.
A gyanúsított a gyilkosságnál használt fegyvert
szétvágta és egy lápos területen rejtette el. Ezt a rendőrök azóta sem találták meg.
A rablásból származó pénzt
egy autóra költötte, amelyet
édesanyja nevére íratott, de
ő használta, a többi pénzt
pedig elköltötte. Újságírói
kérdésre elhangzott, hogy a
férﬁ jelenleg is börtönbüntetését tölti más, kisebb bűncselekmények
elkövetése
miatt.
A nyomozás lezárultával a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyereségvágyból
elkövetett emberölés bűntette miatt vádemelési javaslatot juttat el a Békés Megyei
Főügyészségre.
Varga Diána

„T B ” S A R O K
Tájékozódjon, tanuljon az iparkamaránál!
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a rendszeres adó- és számviteli, valamint munkaügyi témájú tájékoztató előadásai mellett májusban két új területen hirdet
előadást és képzést.
A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken: bmkik@bmkik.hu, +36-66/324-976.
Az adatvédelmi törvény május 25-én bevezetendő változása új feladatokat ró a vállalkozókra, gazdálkodó szervezetekre. Ezzel kapcsolatban szakemberek tartanak előadást nálunk
május 7-én 8.30-tól. Továbbá kétnapos, ún.
DPO adatvédelmi tisztviselő-képzést is szervezünk május 17-én és 18-án, amely tanúsítványt
adó vizsgával zárul.
Facebookon a cégem címmel 3 alkalomból
álló (de egyenként is hasznosítható) képzésre
is jelentkezhetnek az érdeklődők: május 15-én
9.00–13.00 – Facebookon a cégem (KEZDŐ),
14.00–18.00 – Hírlevél, e-dm-készítés (ALAPOZÓ), május 22-én 9.00–13.00 – Facebookon
a cégem (HALADÓ).
Tanuljon és spóroljon velünk!
Facebookos tanfolyamunkkal akciót hirdetünk!
Három alkalomból álló képzésünknél egy alkalmat ingyen biztosítunk önkéntes tagjainknak.
Online kommunikációs képzésünkkel korszerű tudásra tehet szert, ha pedig tagunk lesz,
élvezheti a későbbi tanfolyamokon is a kedvezményeket. Csatlakozzon Ön is!

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő:
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai előkészítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu
7.Tv
66/740-700
info@bmc.media.hu

A külföldi munkavállalás bejelentése
Az EGT tagállamban,
Svájcban,
nemzetközi
szervezetnél, vagy egyezményes államban (például Szerbia, Montenegró,
India, Japán) munkát vállaló, egészségbiztosítási jogosultságot szerző
személyeknek e tényt be
kell jelenteniük az egészségbiztosítóhoz.
A személyek szabad mozgása a magyar állampolgárok számára azt jelenti, hogy
szabadon kereshetnek és
vállalhatnak munkát az EU
valamennyi tagállamában.
Ugyanakkor a külföldön
létrejött biztosítást – és annak megszűnését is – 15
napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás
ellátásaira
jogosultakról
vezetett
nyilvántartásba,
a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási
hivatala részére. A bejelentés alapján a fenti külföldi
államokban foglalkoztatottak Magyarországon mentesülnek a járulékfizetési
kötelezettség alól.
A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a járási
hivatal intézkedik a TAJ
szám ideiglenes érvényte-

lenítéséről. Ezt követően
a külföldön dolgozó Magyarországon a külföldi
biztosító által kiállított EU
kártyával vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal
lesz jogosult az orvosilag
szükséges egészségügyi
ellátás igénybevételére. Az
egészségbiztosítási ellátás
tehát már nem a magyar
biztosítás alapján jár, ezért
a korábban a magyar biztosítás igazolására kiadott
európai uniós kártya nem
használható.
A külföldi biztosítási jogviszony
megszűnésének
bejelentésekor a külföldi
biztosító vagy a nemzetközi
szervezet által kiadott EU-s

formanyomtatványt, illetve
a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.
A bejelentés az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon tehető meg,
amely elérhető a hatáskörrel
rendelkező járási hivatalok
ügyfélszolgálatain, így Békéscsabán a Luther u. 3. sz.
alatt, valamint letölthető a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapjáról is.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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Kisbuszt kaptak

Járművel gazdagodott az egyesület

Rendben zajlott a választás Békéscsabán
Békés megye 1. számú választókerületében 70 százalékos volt a részvétel

Április nyolcadikán Békéscsabán is rendben lezajlott az országgyűlési választás. Mint azt dr. Bacsa
Vendel jegyző, a Helyi
Választási Iroda vezetője
elmondta, a szavazás napján városunkban rendkívüli esemény nem történt.
Begördült a busz az egyesület udvarára
A
Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete a Magyar Nemzeti Bank
pályázatán nyert csaknem
9 és fél millió forintos forrást. A támogatásból a
szervezet egy elektromos
beemelő szerkezettel felszerelt, 9 személyes mikrobuszt vásárolt, amelyet
a közelmúltban adtak át.
Szarvas Péter polgármester
megjegyezte, hogy országosan is elismerik a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének szakmai munkáját. Kölcsey utcai épületükbe az egész megye területéről
jönnek a hátránnyal, fogyatékkal élők, hogy szakavatott
személyektől kapják meg a
segítséget.
Az átadó ünnepségen az
egyesület Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének egyik
óvodáscsoportja adott műsort,
majd a kisbusz kulcsát Nánási
Tamástól, a Magyar Nemzeti

Bank vezető kommunikációs szakértőjétől vehette át
az egyesület elnöke. Nánási
Tamás elmondta: a Magyar
Nemzeti Bank amellett, hogy
olyan feladatokat lát el, amelyek minden magyar állampolgárt érintenek, célul tűzte ki a
társadalmi felelősségvállalást
is. Kiemelten fontosnak tartják
a hátrányos helyzetben, illetve
fogyatékossággal élő emberek helyzetének a segítését és
az esélyegyenlőség előmozdítását.
– Akkor hasznos egy támogatószolgálati jármű, ha
az teljes körűen akadálymentesített. Tehát, hogy bármilyen
fogyatékosságban
érintett
ember ezt használni tudja.
Fontos például, hogy a kerekes székes emberek anélkül
tudjanak biztonságban utazni, hogy a kerekes székükből
ki kellene szállniuk – emelte
ki Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének elnöke.
Zámbori Eszter

Békéscsabán 19 órakor mind
a 68 szavazókörben befejeződött a szavazás. Itt egy olyan
szavazókör volt, ahol nagyobb
tömeg jelent meg, ez a 29-es
számú, a Kazinczy iskolában,
ahol az átjelentkezők is leadhatták voksaikat.
Békés megye 1. számú választókerületében
(ahova
Békéscsaba és még kilenc
település tartozik) a válasz-

Kovács Katalin
2610 szavazat

Nagy-Huszein Tibor
5461 szavazat

Kocziha Tünde
16 366 szavazat

tópolgárok száma összesen
68 176 fő, az átjelentkezett választópolgárok száma 2631, a
külképviseleti névjegyzékben
szereplő
választópolgárok
száma 483, így a választópolgárok száma összesen
71 557 volt. Ebből április 8-án

a szavazókörökben voksukat
leadó állampolgárok száma
47 600 fő volt, az átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett
borítékjainak száma 2854,
így a szavazó választópolgárok száma összesen

50 454 (70,51%). Az urnában
és a beérkezett borítékokban
levő szavazólapok száma
összesen 50 433 volt. Az érvénytelen szavazólapok száma 922, az érvényes szavazólapok száma 49 511 volt.
A sorrend a következő:

JELÖLT
Herczeg Tamás
Kocziha Tünde
Nagy-Huszein Tibor
Kovács Katalin Ildikó
Almási István
Babinszki Péter
Szegedi Éva
Faragó Anett
Frülich Nóra
Csurár Ibolya
Szegedi Zoltán
Zsibrita András
Sarvak Róbert
Juhász István Richárd
Szabó Attila
Megyeri Kitti
Lakatos Erika
Kovács Sabrina
Serbné Dobi Katalin Erzsébet

JELÖLŐ SZERVEZET

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Lehet Más a Politika
Momentum Mozgalom
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Családok Pártja
független jelölt
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
független jelölt
Szegény Emberek Magyarországért Párt
A Haza Pártja
Magyar Igazság és Élet Pártja
Összefogás Párt
Tenni Akarás Mozgalom
Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
Magyarországért Demokratikus Párt
Jó Út Magyar Polgári Párt
Hajrá Magyarország! Párt

ÉRVÉNYES SZAVAZAT

%

22 133

44,70%

16 366
5461
2610
890
848
252
231
163
115
98
89
68
47
45
45
37
13
visszalépett

33,06%
11,03%
5,27%
1,80%
1,71%
0,51%
0,47%
0,33%
0,23%
0,20%
0,18%
0,14%
0,09%
0,09%
0,09%
0,07%
0,03%

„Békéscsaba, Bánát utca – Tessedik Sámuel utca – Vozárik utca és Szemere utca
útkorszerűsítése, valamint kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása”
Projektazonosító szám: TOP-6.1.5-15-BC1-2016-00001

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében valósítja meg.
A projekt elszámolható összköltsége 250 000 000 Ft, a támogatás 100 százalékos intenzitású.
A projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2016. szeptember 1.–2018. augusztus 31.

A kiviteli munkálatok 2017. szeptember 25-én kezdődtek
meg, befejezésének tervezett időpontja 2018. július 31.
A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
• Korszerűsítésre kerül a Bánát utca és a Vozárik,
valamint a Szemere utca útburkolatának teljes felülete, az útszegély is átépítésre kerül, új egységes
aszfaltburkolatot kap a teljes felület.
• Korszerűsítik a közösségi közlekedés érintett megállóit a Bánát és a Vozárik utcában. A buszöblök
aszfaltburkolatát bazaltbeton váltja fel, a peronok
akadálymentesítése megvalósul.
• A kerékpáros-forgalom biztonságosabbá tétele végett egyesített gyalog- és kerékpárút épül a Bánát
utcában a Corvin utca és Csányi utca közötti szakaszon (a MÁV sportpálya felől).
• A Csányi utcában a Bánát utca és az Arany János
között, valamint az Arany János utcában kerékpársáv lesz kijelölve a 6 méterre szélesített útburkolat
két szélén. A Szemere utca – Tessedik Sámuel utca
– Révai utca – Bethlen utca – Csányi utca útvonalon, továbbá a Tessedik utcában a Temető sor és az
Arany János utca között, valamint az Erkel utcában
kerékpárosnyom lesz kijelölve.
• A Corvin utca – Bánát utca csomópontban jelzőlámpa telepítésével és új gyalogátkelőhelyek kijelölésével válik biztonságosabbá a közlekedés.
A kiviteli munkák előrehaladásával a téli leállásig, 2017.
december közepéig az alábbi munkák valósultak meg:
• Az Arany János utca – Csányi utca útszélesítése
mellett a Szemere utcai út szegélyezése, aszfalto-

zása, fontos csomópontjainak ideiglenes felfestése.
• A Bánát utcában a Tessedik utca – Csányi utca
közötti szakaszon a szegélyezés és az aszfaltozás, valamint a csomópont ideiglenes felfestése.
A tavalyi évről áthúzódó munkák 2018. március hónap közepétől folytatódnak, az alábbiakkal:
• A Vozárik utcai szakasz teljes felújításával.
• A Szemere utcai és a Bánát utcai csomópontok felfestéseinek véglegesítésével.
• A Corvin – Bánát utcai csomópont átépítésével,
a jelzőlámpa-telepítéssel, a Bánát utca Corvin és
Csányi utca közötti szakaszának felújításával és a
kerékpárforgalmi létesítmények építésével.
• A kapubejárók helyreállításával, a ki- és bejárás folyamatos biztosítása mellett.
• A projektterület környezetének rendbetételével és a
forgalmi rend módosításával.
Az útfelújításokkal közvetlen érintett ingatlantulajdonosok
észrevételeit, panaszait megvizsgáljuk és a projekt keretein
belül a lehetőségek szerint megoldást keresünk azokra.
A lakosok türelmét és megértését köszönjük.
További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési
Nonproﬁt Kft.
Telefon: +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum szakmai koordinációval és működtetéssel kapcsolatos operatív feladatait
a Paktum Iroda látja el, amelyet a Békéscsabai Városfejlesztési Nonproﬁt Kft. működtet. A Paktum Iroda főként a partneri
kapcsolattartás, a vállalkozói kapcsolattartás feladatait végzi,
tájékoztatást ad a potenciális munkavállalók és vállalkozások
számára a támogatási lehetőségekről, közvetíti a feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és hatóságok felé. A
projekt keretein belül létrehozott Paktum Iroda a Békéscsabai
járás területén információs pontként működik a munkáltatók
számára.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a képzési igényeket felmérjük. Ugyanis akkor van lehetőségünk a projektből képzést indítani, ha a munkáltatók jelzik számunkra az
erre vonatkozó igényeiket.
Az eddig feldolgozott képzési igények szerint a következő támogatott képzések indíthatóak a projekt keretein belül, amelyekre várjuk az érdeklődők jelentkezését:
•
ács,
•
asztalos,
•
női szabó.
Forduljon hozzánk bizalommal, szívesen állunk
a munkáltatók és az álláskeresők rendelkezésére!
Elérhetőségek:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonproﬁt Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I.
emelet
Opitzerné Tóth Zsanett
projektmenedzser
E-mail: tothzsanett@
bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36-66/510-133;
+36-20/391-7683
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„Emlékeznünk kell a felvidéki magyarokat ért tragédiára”
1947. április 12-én indult a kitelepítés, a vagonokba katonai erőszakkal parancsolták be a magyarokat

Emlékeznünk kell a felvidéki magyarokat ért tragédiára, hogy soha többé
ilyen ne történhessen meg
– fogalmazott Szarvas Péter
polgármester a városháza
dísztermében, a Felvidékről
kitelepített magyarok emléknapján.
Magyarországon az Országgyűlés hat éve hozott
határozatot arról, hogy április 12-e legyen a Felvidékről
kitelepítettek
emléknapja.
Azért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben ezen a
napon kezdődött a szlovákiai
magyar lakosság kitelepítése.
– A második világégés
után, minden idők egyik legnagyobb diszkriminatív döntésével a felvidéki magyarság
egészét kollektív háborús
bűnösként bélyegezték meg.
A Benes dekrétumok és az
akkori Csehszlovákia nemzetállami törekvéseinek árnyékában 1946 februárjában
megszületett északi szom-

szédunk és hazánk között
az a kényszer lakosságcsere-egyezmény, amelynek keretében sok tízezer magyart
telepítettek ki akarata ellenére a szülőföldjéről. Amikor
megérkezett az erre utasító
rettegett fehér lap, az érintetteknek nem maradt más választásuk, fel kellett szállniuk
a vasúti vagonokba fegyveres katonák, szuronyosok
kíséretében – emlékeztetett
Barcs Anikó, Barcs Józsefné
Csizmadia Margit átélő lánya
arra, hogy akkoriban életek
munkája veszett el alig néhány óra leforgása alatt.
A megtörténtekről ötven
évig szinte tilos volt beszélni,
de aztán eljött a nap, amikor megtört a csönd, és szót
emelt az emlékezet. Szarvas
Péter kiemelte, hogy annak
a korszaknak az áldozatai
és tanúi még köztünk élnek;
számba kell venni a családokat akkor ért veszteségeket,
és rendezni kell a kárvallottak igényeit.

Barcs Józsefné Csizmadia
Margit átélő segít megérteni írásával a Felvidékről
kitelepített magyarok történetét.
Emlékezz! 70 éve történt...
Igaza van és messzemenően egyetértünk a felvidéki magyar író, Dobos László Vádirat
című írásának minden sorával.
„A szlovákiai magyarságot
1945 és 1949 között szervezett, programozott irányítással
pusztították. Szlovákiai magyar holokausztot éltünk meg.
Ez csak a zsidók tragédiájához
hasonlítható. Próbálták ezt évtizedekig elhallgatni, átlépni,
tompítani. Nem csonkíthatja e
képet sem az elérzékenyülő,
sem a feloldó emlékezet. A
többségi erőszak százféle formában sarcolta a felvidéki magyarságot, de a legnagyobb
pusztítást mégis az 1945. és
1949. közötti idő végezte. Erre
nincs példa a Kárpát-medencében.” (Izsák)
A felvidéki magyarság tragédiája a Kassai Kormányprogram megjelenésével 1945.
április 5-én kezdődött. Gyakorlatilag a magyarságot megfosztották minden jogától, amely az
életben maradáshoz szükséges volt. 1946. február 27-én
Budapesten aláírták az úgynevezett Csehszlovák-Magyar
lakosságcsere egyezményt. A

felvidéki magyarság és az áttelepítettek a „lakosságcsere”
kifejezést sosem fogadták el.
Nem lehet lakosságcsere az,
amikor az egyik népet fegyveres erőszakkal toloncolják ki az
ősi szülőföldről, a másik nép
ezzel szemben önkéntesen
jelentkezik anyagi haszonszerzés céljából.
1946-ban megindult a deportálás hóban, fagyban, mínusz tízfokos hidegben, nyitott
teherautókon erőszakkal szállították a magyarokat Csehországba, a szudéta területre,
kényszermunkára. A cseh piacokon árulták a magyar gazdákat, ahol ezerötszáz korona
volt egy magyar gazda ára.
A
kényszermunkára/deportálásra kijelölt településeket a katonaság szorosan
körülzárta és így fogdosták
össze a magyarokat. Voltak
gyilkosságok és tömeggyilkosságok. 1947. április 12én indult a telepítés, indultak
az első vagonok, melyekbe
katonai erőszakkal parancsolták be a magyarokat.
Menekültek áradata indult át
Magyarország felé a Dunán.
A partról a menekülőket lőtte
a szlovák katonaság, sokan a
Dunába vesztek. Segítségükre az izsai halászok voltak.
Mindez alatt megérkeztek
Csehszlovákiából Magyarországra a CSÁB (Csehszlovák
Áttelepítési Biztosság) emberei, akik keményen agitálták

Koszorúzás a városháza árkádsorán levő emléktáblánál
a szlovákokat az önkéntes
áttelepülésre. A kormány nyilatkozatot adott ki, melyben
közzétette, hogy a magyar
kormány egyetlen szlovákot
sem kötelez az áttelepülésre,
minden szlovák saját akaratából döntheti el, hogy menni
akar, vagy maradni.
1948-ban még mindig jöttek a vagonok Magyarország
felé. Az év decemberében
állították le a telepítést hivatalosan. Ekkor szabadultak
meg a rabszolgasorból a deportáltak is és tértek vissza
szülőhelyükre, de házaikban
már bent találták a Magyarországról érkezett szlovákokat. Bírósági tárgyalások sora
következett, mert a magyarok
harcoltak saját tulajdonaikért,
de sajnos hiába, mert a szlovák igazságszolgáltatás csak
az idegeneket szolgálta. Így
a hazatért magyaroknak sokszor a saját terményükből, saját volt éléskamráikból kellett

élelmet szerezni, hogy éhen
ne haljanak. Ezért a szlovákok pedig feljelentették őket,
mondván hogy, a magyarok ellopták a terményüket,
élelmüket. A Felvidéken otthon maradt magyarok pedig
1948-ban kapták vissza azt a
Csehszlovák állampolgárságukat, melytől megfosztották
őket! Hivatalosan december
végéig tartott a telepítés, de
az utolsó magyar családot
1949 júniusában hozták át…
„Az 1945. után kiadott
benesi-dekrétumok és végrehajtásuk kimerítik az emberiség elleni bűntett tényállását, szellemük sajnos még
ma is él és negatív irányba
munkál.
Visszavonásukat
sem Csehszlovákia, sem
utódállamainak vezetői nem
kezdeményezték. Elmaradt a
bocsánatkérés.” (Izsák)
(Az írás teljes terjedelemben a behir.hu oldalon olvasható.)

MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTJÜK!

AZ M44-ES GYORSÚT MEGÉPÍTÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉPPEN
BÉKÉS MEGYE ÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
IS FEJLŐDNI FOG.

CSABAI MÉRLEG
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Érettségivizsga-elnöki továbbképzés
a Békés Megyei Kormányhivatalban

Megyegyűlés – a rendőrség és a polgárőrség
munkájáról tájékozódott a testület

A
továbbképzést
dr.
Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg, aki
köszöntőjében utalt rá, a
Békés Megyei Kormányhivatal államigazgatási feladatainak végrehajtásából
adódó kötelessége az, hogy
az érettségi vizsgák szervezése terén kialakult aktuális
helyzetről és az új kihívásokról a vizsgaelnökök előtt
szakmai tájékoztató fórumon szót ejtsenek. Az érettségi vizsga a tanulmányokat
összegző, az ifjúkort lezáró
szerepével és szimbolikus
„felnőtté avatás” üzenetével

napjainkban is állandó szerephez jut.
A
szakmai
fórumon
Pongrácz László, az Oktatási
Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának vezetője
tájékoztatta a résztvevőket a
vizsgaelnöki tevékenységet
érintő jogszabályokról, szakmai szabályokról, szakmai
tartalmakról és azok változásairól, illetve alkalmazásukról.
A vizsgaszervezés aktualitásait, a megyei adatokat
és az ellenőrzések tapasztalatait Belleli Anna, a kormányhivatal oktatási szakügyintézője ismertette.

Pénteken és szombaton este vízhiány lesz Békéscsabán
Békéscsabán az ivóvíz-főkör éjszakai mosatása miatt
április 20-án, pénteken és 21-én, szombaton este
a városban többórás vízhiányra lehet számítani.

A megyegyűlés napirendi
pontjai előtt Zalai Mihály megyei elnök gratulált a múlt
vasárnapi választás kapcsán
azoknak a jelölteknek, akik
bejutottak a parlamentbe, és
köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen formában segítették az országgyűlési választásokat.
A közbiztonságról szóló
beszámoló fontos napirendi
pont volt az áprilisi megyegyűlésen. Dr. Polyák Zsolt megyei
rendőrfőkapitány elmondta:
az elkészült anyag részletesen
tartalmazza a rendőr-főkapitányság múlt évi tevékenységét. Ez alapján elmondható:
a megye rendőreinek munkája a szakmai színvonalat
tekintve kiegyensúlyozott tevékenységet mutatott, feszes
szolgálatszervezéssel és az
együttműködő partnerekkel
közösen hatékonyan tudták ellátni feladataikat. Megfeleltek
a felügyeleti szervek kívánalmainak, ugyanakkor minden
esetben szem előtt tartották
a lakosság kéréseit. Megyénk
bűnügyi fertőzöttség alapján
az országos rangsorban a
kedvező, 18. helyen áll. A kép-

Fotó: Zentai Péter

Az önkormányzati hivatal
előző évi tevékenysége
mellett a rendőrség és a
polgárőrség 2017-es évi
munkájáról tájékozódott a
megyei képviselő-testület
az áprilisi megyegyűlésen.

A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya által megvalósított szakmai képzésen
a jogszabályi változásokra
és az érettségivizsga-elnöki feladatellátás kapcsán felmerülő aktuális
tudnivalókra hívták fel a
ﬁgyelmet.
A tavasz egyik biztos hírnöke
az is, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal
földszinti
nagytermében április 9-én
megtartották a szokásos
érettségivizsga-elnöki
továbbképzést. Feladata szerint a kormányhivatal az idén
is szakmai fórumra hívta meg
az érettségivizsga-elnököket,
hogy segítse felkészülésüket
a vizsgaelnöki teendőik ellátásában. A továbbképzés évenként,
vizsgakötelezettség
nélküli, ingyenes formában
valósul meg, melyen elsődlegesen a jogszabályi változásokra, az érettségivizsgaelnöki feladatellátás kapcsán
felmerülő aktuális tudnivalókra hívják fel a ﬁgyelmet. A
színvonalas előadásokat az
idén is mintegy 200 vizsgaelnök kísérte ﬁgyelemmel.
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viselők elégedettek voltak a
rendőrség munkájával, köszönetet mondtak a testület valamennyi dolgozójának azért
az erőfeszítésért, amit értünk,
Békés megyei lakosokért
tesznek. Zalai Mihály elnök elmondta: a beszámolóban lévő
adatok meggyőzőek, és lassan a bűnelkövetők is rájönnek, hogy megyénkben nem
érdemes bűnözni, ugyanis a
felderítettség sok esetben 100
százalékos, de minden esetben javuló tendenciát mutat.
A Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének tájékoztatójával folytatódott a
megyegyűlés. A képviselők
kiemelték: fontos a polgárőrök munkája, a rendőrökkel
közösen hatékony tevékenységet hajtanak végre. Köszönetet mondtak a félmillió
óra önkéntes szolgálatért
és azért az erőfeszítésért,
amit a lakosság érdekében
végeznek. Gyarmati Sándor

elnök hozzátette: a polgárőrök és a rendőrök között az
együttműködés szilárd, a közös munka ebben az évben
is folytatódik.
2014 óta a megyei önkormányzati hivatal munkája
jelentősen megnövekedett,
ami elsősorban a területfejlesztési tevékenység ellátásához kapcsolódik. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
megyénkben közel 400 pályázatnak és majdnem 50
milliárd forintnak köszönhetően szinte valamennyi településen épületek újulnak
meg, utak épülnek, ipari parkok jönnek létre. Zalai Mihály
elnök elmondta: a munka
megnövekedése miatt a hivatal állománya is megnőtt,
jelenleg 40 kolléga végzi el
a napi feladatokat, melyek
között több olyan is van, ami
önként vállalt, de fontos tevékenység.

Csatornák fejlesztése

Az Árpád Gyógy- és
Strandfürdő a karbantartási munkálatok miatt
április 16-a és 27-e
között zárva tart.
Tervezett nyitás:
2018. április 28.

Április 25-én lakossági fórumot tartanak a Csabagyöngyében

Békéscsaba
az Én városom
Kisfilmes pályázat

indul
amatőr és profi kategóriában

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

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretéből 350 millió
forintos forrást nyert Békéscsaba csapadék- és
belvízelvezető csatornák
fejlesztésére. Ennek köszönhetően három békéscsabai városrészben
kezdődnek
munkálatok
2018-ban.
Ezeken a területeken több
mint hat kilométeren építenek csapadék- és belvízelvezető csatornát. A Keleti
kertekben és a Kastélyszőlőkben nyílt csapadékcsatornákat alakítanak ki, míg
a Bethlen utcában a nyílt
csatornákat teszik zárttá.
A Bethlen utcai területhez
tartozik a Bánát utcai kivitelezés is, ahol egy másik
projekt keretében útépítés
és
kerékpárút-fejlesztés

történik. A munkák miatt itt
forgalomkorlátozásra és lezárásokra számíthatnak az
arra közlekedők.
A békéscsabai kivitelezőnek 2019 szeptemberéig
kell befejeznie a munkálatokat a három helyszínen. Dr.
Sódar Anita, a Békéscsabai
Városfejlesztési Kft. cégvezetője kiemelte, hogy minden városrész munkálatait
illetően lakossági fórumokat
tartanak a minél szélesebb
körű tájékoztatás érdekében. A Bethlen utcai zárt
csapadékcsatornával kapcsolatos lakossági fórum
április 25-én, szerdán 17
órától lesz a Csabagyöngye
Kulturális Központ Vágréti
termében.
A kivitelezés megkezdése
előtt a Keleti kerteket és a
Kastélyszőlőket illetően is tájékoztatják majd a lakosokat.

MEGHÍVÓ
TOP-6.3.3-16-BC1-2017-00001
BÉKÉSCSABA CSAPADÉK ÉS BELVÍZHÁLÓZAT
FEJLESZTÉSE
LAKOSSÁGI FÓRUM
Békéscsaba csapadék és belvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák 2018. április 9-én kezdődtek meg
a Bánát utca Csányi utca – Corvin utca közötti szakaszán
megvalósuló Bánát utca alatti átvezetés megépítésével.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt a Bethlen utcai zárt csapadékcsatorna építését megelőző lakossági fórumra.
Időpont:

2018. április 25., (szerda) 17 óra

Helyszín:

Csabagyöngye Kulturális Központ,
Vágréti Terem (3. emelet),
Békéscsaba, Széchenyi utca 4.

PROGRAM:
17.00–17.05

MEGNYITÓ – KÖSZÖNTŐ

17.05–17.15

TÁJÉKOZTATÓ A „BÉKÉSCSABA CSAPADÉK ÉS
BELVÍZHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE” CÍMŰ
PÁLYÁZATRÓL ÉS A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS
ÜTEMEZÉSÉRŐL

17.15–17.35

A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS MŰSZAKI
TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE

17.35–18.00

EGYÉNI KÉRDÉSFELTEVÉSEK, VÁLASZOK

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.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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ADÓBEVALLÁS

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY FELHŐTLENÜL TELJEN A CSALÁDI IDŐ.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.
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Elrajtolt a Megyefutás A kiemelkedő sportolókat segíteni kell
Tizenhárom nap alatt 634 kilométer

Az indulás előtti pillanatok a Szent István téren
Ötödik alkalommal rendezik meg a Megyefutást,
amelyet 2014-ben indított
el Tóth László. Akkor a békéscsabai futónagykövet
huszonhárom településre
jutott el, idén már hatvan
helyszínre mennek.
– Tóth László futónagykövetként sokat tesz a mozgás, a futás népszerűsítéséért, ezért is
döntött úgy az önkormányzat,
hogy támogatja a rendezvényt
– mondta Szarvas Péter.
A polgármester hozzátette: a közeljövőben több
sportinfrastrukturális
fejlesztést valósítanak meg: a
CsabaParkban egy három
kilométeres körpálya készül,
a Széchenyi ligetben egy
háromszáz méteres futókört
használhatnak majd a mozogni vágyók, a Tolnai utcai
közparkban pedig egy kétszáz méteres futókör lesz.

A hajvasalás örök harc. Lehet,
hogy Önnek is gondot okoznak
rakoncátlan, kezelhetetlen fürtjei, melyek nehezen tartják meg
kívánt formájukat? Nem szeretne tartós hajegyenesítést, mert
szeretné néha hullámosra is
formázni haját? Itt a megoldás,
a mesébe illő haj az Ön számára is elérhető. A Steampod – a
gőzös hajsimítás és Pro-Kreatin
tartalmú tápláló technológia
együttes erejét egyedülálló módon kihasználva – a hajápolás
és styling terén forradalmi változást hozott. E két tulajdonság
összevonása biztosítja a haj
teljes körű ápolását a hajszál
felületén és annak belsejében
is. Az eredmény tökéletesen
sima, fényes és könnyen formázható haj. A technológia
kialakításán két világhírű cég
öt éven át dolgozott, míg ez az
áttörés megszületett.
MIT KÍNÁL A STEAMPOD
SZOLGÁLTATÁS:
•
Mélyen táplálja és regenerálja a hajszerkezetet
•
Ápolja a hajvégeket

Kiss Tibor alpolgármester
hangsúlyozta: a város örömmel áll az olyan kezdeményezések mellé, amelyek az
egészséges életmódot és a
mozgást népszerűsítik. Bíró
Csaba, a sportbizottság elnöke kiemelte, Békéscsabán
mintegy háromezren futnak
rendszeresen, a megyeszékhely futónagykövetei pedig
évente több jótékonysági futást is szerveznek.
– A cél a kezdetektől az,
hogy népszerűsítsük a futást.
Azt is szeretném bemutatni,
milyen jó közösségben futni –
jegyezte meg Tóth László.
A futónagykövet tizenhárom nap alatt összesen 634
kilométer teljesítését tűzte ki
célul. A kezdeményezéshez
ezúttal is bárki csatlakozhat.
A Tóth László vezette csapat
április 16-án, hétfőn rajtolt el
a Szent István térről.
Kovács Dávid

Tükörfényű csillogást, természetes, lágy esést biztosít a hajnak
•
Simává és könnyen kezelhetővé teszi azt a következő hajmosásig.
Első lépésként egy speciális hajápoló készítményt
kell használni. A hajmosás
után a törülközőszáraz hajra
a fodrász felviszi a megfelelő erősségű simítókrémet.
A Pro-Keratin technológiájú
krémek kationos polimereket
és ceramidokat tartalmaznak,
melyek segítségével képesek
megújítani a haj teljes szerkezetét.
A gőzös hajsimító a hajat
először 100 °C-ra melegíti,
amivel védi a hősokktól és
egyúttal hidratálja is. A haj
külső rétege megnyílik és készen áll a további ápolásra.

Herczeg Tamás egy alapítvány létrehozásán is dolgozik

Komoly ﬁzikai és pszichés terhelés, sokszor
emberfeletti
teljesítmények és sporttörténeti
sikerek. Márton Anita és
Gregor László, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club
versenyzői folyamatosan
azon dolgoznak, hogy dicsőséget szerezzenek Békéscsabának és az egész
országnak. A klub vezetősége és a város a közelmúltban ismét kiemelt
támogatásáról biztosította
az élsportolókat.
Dr. Ferenczi Attila klubelnök
elmondta, a sport minden
válfaját támogatni kell, kiemelt támogatás illeti azokat,
akik folyamatosan komoly
terhelésnek vannak kitéve és
időről időre világversenyeket
nyernek.
– Barátilag, társként,
szakmailag és anyagilag is

segíteni kell a sportolóinkat,
hiszen rengeteg utazással,
edzőtáborozással és versenyzéssel jár ez az életforma. Segíteni kell a versenyzőket abban, hogy el tudják
érni az emberi teljesítőképesség határát feszegető
teljesítményeiket – emelte
ki a klub elnöke, hozzátéve,
hogy a klub szakmailag is
támogatja a sporttörténelmi
sikereket elérő sportolókat,
és természetesen Békéscsaba városa is folyamatosan áldoz a sport támogatására.
– Most éppen egy újabb
felkészülési ciklusban vagyunk, ez adja meg a nyári
versenyek alapját. A ciklus
lezárásaként két bemelegítő versenyünk is lesz.
Májusban kezdem meg a
szabadtéri versenyszezont,
12-én már Sanghajban versenyzek a Gyémánt Liga

Márton Anita lett március legjobb európai atlétája is

•

Ezután magas nyomású gőz
segítségével az ápolóban található hatóanyagok bejutnak a
hajszál belsejébe.
A Steampod kerámia felületű
gőzös hajsimító tökéletesen kisimítja a hajat, az ápoló hatású
készítményeket bezárja a haj
belsejébe, ezáltal a haj hihetetlenül fényessé válik.
Kérd hajszárításod vagy hajvágásod mellé kedvezményes
áron.

Gregor László, Eperjesi László és Czeglédi Katalin
első állomásán – tudtuk
meg Márton Anita fedettpályás világbajnok, olimpiai
bronzérmes súlylökőtől, akit
az Európai Atlétikai Szövetség március legjobb európai atlétájának választott.
Gregor László hosszútávfutó is folyamatosan sikereket
ér el. A közelmúltbeli mérlege:
öt hét alatt öt aranyérem.
– Eléggé be vagyok táblázva, sok versenyem van,
de szerencsére bírom. Most
a formám is elég jó, bízom
benne, hogy a további versenyek is jól fognak sikerülni
– jegyezte meg a többszörös
magyar bajnok.
Az egyesület marketingvezetője szerint a versenyzők szakmai támogatásán,
felkészítésén túl kiemelten
fontosak a klub szervezésében megvalósuló megmérettetések, mint például a belvá-

rosba évről évre visszatérő
gyaloglóverseny.
– Augusztusban lesz az
Európa-bajnokság Berlinben
és jövőre újra világbajnokság. Mindkét viadalra kvaliﬁkálhatják magukat a versenyzők itt, Békéscsabán. Ennek
megfelelően újra várunk holland, kínai, amerikai és svájci
versenyzőket is – mondta el
Czeglédi Katalin.
Herczeg Tamás elmondta,
hogy egy alapítvány létrehozásán dolgozik, amivel az élsportolók felkészülését lehet
majd támogatni. Ő maga egy
200 ezer forintos felajánlást
tett erre a célra, és kiemelte:
nemcsak a piaci szereplőknek, az önkormányzatnak és
az államnak célszerű támogatni az élsportot, hanem,
aki tudja, magánszemélyként
is segítheti őket.
Horváth Szabolcs
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Orosházi Nyár: Rendezvénysorozattal készül Orosháza és Gyopárosfürdő
Orosházi Nyár 2018 néven
a helyi önkormányzat és
partnerei rendezvénysorozatot hívnak életre május 19.
és szeptember 8. között. A
szervezők szerint ott mindenki megtalálhatja a számára megfelelő programot,
hiszen lesznek musical-előadások, lóverseny, családi
programok,
hőlégballonﬁeszta, koncertek és a labdarúgó-világbajnoksághoz
kapcsolódó programok is.

Egy ingyenesen látogatható
programsorozatot hívnak életre a szervezők Orosházán,
melyhez a városban megvalósuló tematikus rendezvényeket is csatolták. Mindezeket
összegyúrva született meg
az Orosházi Nyár. A cél, hogy
változatos és élményekben
gazdag programokat szolgáltassanak a helyieknek, a
környező településen élőknek, továbbá olyan turisztikai
célponttá tegyék a környéket,

ahol az odaérkezők minden
hétvégén találnak valamilyen
rendezvényt vagy kikapcsolódási lehetőséget.
A fellépők közt lesz Majka
és Curtis, Péterfy Bori és a
Love Band, a Hooligans, de
jön a Fásy Mulató, az LGT
Zenevonat Szuperkoncert,
lesz Máté Péter-emlékest és
Jimi Hendrix-emlékkoncert
is – ezek a programok ingyenesek lesznek Orosháza
belvárosában, a városházával szemben található rendezvénytéren.
Az érdeklődők június 15étől egy hónapon át a Foci
Faluban tekinthetik meg majd
a labdarúgó-világbajnokság
minden meccsét óriáskivetítőn, sörkorcsolya mellett,
Orosháza főterén. A rendezvénypalettán helyet kap augusztusban egy többnapos
hőlégballon-ﬁeszta, ahol 15
hőlégballon verseng majd

egymással. Augusztus 20án pedig a belvárosban lesz
a Szent István-nap ünnepséggel, nagykoncertekkel és
nagyszabású tűzijátékkal.
A nyári iskolai szünet teljes ideje alatt a fürdőben
animátor foglalkozik majd
a gyermekekkel és tart vízi
tornát. Mindemellett három

tematikus napot szerveznek Családi Csobbanás néven, ahol sok szórakoztató
elem és egy proﬁ csapat
várja a családokat. Idén is
Orosháza-Gyopárosfürdő
ad otthont az ország egyik
legnagyobb, egyhetes spirituális táborának, mely a pozitivitás és az önismeret je-

gyében zajlik majd. Továbbá
a Gyopár Kupa Hajómodellező Versenyt és a XIII. Veteránjármű-találkozót is megrendezik, utóbbit az Alföld
Gyöngye Hotel parkjában.
Részletes
program
és bővebb információ a
www.gyoparosfurdo.hu portálon található.

A 7.TV MŰSORA • 2018. április 23.–május 6.
2018. április 24., kedd

2018. április 23., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Karácsond 2/1. rész
(dok.-ﬁlm)
22.00 BRSE TV (magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Púder (női magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 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 Karácsond 2/2. rész
(dok.-ﬁlm)
22.00 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 25., 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 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
8.40 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
21.00 Fekete aranyláz (dok.-ﬁlm)
21.55 Örmény nyomok (dok.-ﬁlm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2018. április 30., 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 Épí-Tech (építészeti mag.)
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 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
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 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–Vác
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 1., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Vasas
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 26., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7.
(körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Épí-Tech
(építészeti magazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
élőben
(a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
(magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
(kult. mag.)
21.00 Föld sója (dok.-ﬁlm)
21.50 Biketour in Europe
(útiﬁlm) 7/2.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
(kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 27., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–DVSC
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 28., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Tudományos estek 5/5.
(ismeretterjesztő ﬁlmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–DVSC
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.20 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 29., 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
(útiﬁlm) 7/2.
11.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–DVSC
12.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen (sportmag.)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Festett mosoly – Bohócgála
22.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. május 2., 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 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Szempont (politikai mag.)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–Vác
22.30 Szempont (politikai mag.)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 3., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Szempont (politikai mag.)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.40 Kezdőkör (sportmagazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
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 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Boxutca (dok.-ﬁlm)
21.50 Biketour in Europe
(útiﬁlm) 7/3.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 4., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Szomszéd vár
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
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 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Vasas
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 5., szombat
7.00 Hírek
7.10 Szempont (politikai mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
9.10 Szempont (politikai mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–Vác
12.00 Híradó
12.20 Szarvasi híradó
12.40 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Ezüstbojtár
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 6., 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 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Vasas
12.00 Híradó
12.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Napsugár Bábszínház
műsora 3/1.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Atlantisz gyermekei
22.45 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

BÉKÉSCSABAI

találkozások
Versfolyam

Egy teljes nap versekkel

A Jókai Szalonban egymást váltották a verselők
A költészet napja alkalmából hetedik éve szervezi a
nagy sikerű versfelolvasó
fesztivált a Békéscsabai
Jókai Színház. Idén is több
mint félezer versszerető
szánt pár percet arra, hogy
felolvassa kedvenc versét
a szalonban.
– Költészet, irodalom és
színház nélkül lehet ugyan
élni, de nem érdemes! A magyar költészet nagyon gazdag és csodálatos, ennek
pedig mindig teret kell adni
– mondta Seregi Zoltán, a
Békéscsabai Jókai Színház
igazgatója, aki Szarvas Péter polgármesterrel együtt
nyitotta meg a rendezvényt.
Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes
államtitkár is eljött a rendezvényre és ő is mondott
verset.
– A versekben az ember
teljesen máshogy tudja értelmezni, akár a saját élete,
akár a környező világ vonatkozásában mindazt, amiért
megszülettünk erre a világra
– fogalmazott az államtitkár.

A 24 órás versfolyamban
április 10–11-én a közjogi méltóságok, közéleti szereplők,
művészek, írók-költők mellett
az óvodások és az iskolások
is színpadra álltak a Jókai
Szalonban. A legﬁatalabb
versmondó 4, a legidősebb 93
éves volt. A Színitanház növendékei a Kossuth-díjas
Nagy László halálának 40.
évfordulójáról is megemlékeztek. A versfolyamból a
Békéscsabai Médiacentrum
sem maradhatott ki, munkatársaink közül is többen
szavaltak. Szerkesztőségünk
díszvendége dr. Vargáné
Szombati Andrea, a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője volt.
A zárónapon a Békés
Megyei Könyvtár díszvendégeként Takács Bence, az
M5 műsorvezetője is csatlakozott a versfolyamhoz. Kiemelte: fantasztikus, amikor
az irodalom már gyermekként beivódik az emberbe,
hisz bármi is lesz valakiből,
ez az érték mindig ott lesz
valahol a polcon.
Horváth Szabolcs

A csabai élet eseményei

V. Békéscsabai Vitézi Játékok

Nemzetközi hagyományőrző történelmi fesztivál a Gabonamúzeumban
Április 29–30-án a Csabai
Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely
(Gabonamúzeum) ad otthont az V. Békéscsabai
Vitézi Játékok című nemzetközi hagyományőrző
történelmi fesztiválnak,
amely idén is Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával, a Munkácsy Mihály
Múzeum, a Békéscsabai
Történelmi Íjászkör és a
CsabaPark közös szervezésében valósul meg.
A Mátyás király-emlékév
keretében rendezendő fesztivál nyitányaként április 29én, vasárnap 11.00 órakor
díszes felvonulás indul több
száz kosztümös résztvevővel a Csaba Centertől
a városházáig. A felvonulás során több helyszínen,
egyebek mellett Békéscsaba főterén is zászlóforgatók látványos bemutatóval

Nemzetközi
Hagyományőrző
Fesztivál
2
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A rendezvény
fővédnöke:

Hanó Miklós,
BMJV gazdasági
alpolgármestere

8.

április

29— 30.
Helyszín:

Gabonamúzeum

A Munkácsy Mihály Múzeum,
a Békéscsabai Történelmi Íjászkör
és a CsabaPark rendezvénye.

(5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.)

Támogatók:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | Szarvas Péter BMJV polgármestere | Hanó Miklós BMJV
gazdasági alpolgármestere | Kiss Tibor BMJV alpolgármestere | Dr. Ferenczi Attila tanácsnok | Herczeg Tamás
tanácsnok | Bíró Csaba BMJV Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottsága elnöke | Tímár Ella képviselő | Dr. Csicsely Ilona képviselő |
Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány

További információ:
web: munkacsy.hu, facebook.com/Munkacsy.M.Muzeum
facebook.com/Bekescsabai.Vitezi.Jatekok

szórakoztatják az érdeklődőket.
A Gabonamúzeum területén a király és kíséretének ünnepélyes bevonulásával
12.30-kor

A történelmi fesztivál megnyitója a múlt évben

kezdődnek a programok,
ahol középkori hadi bemutatók, színes vásári forgatag,
kézművesmesterek
vásárlással
egybekötött
bemutatója, népzenei koncert, családi játszóház, ismeretterjesztő előadások,
táncházi program és lovaglási lehetőség várja a látogatókat. A „Haditáborban”
középkori fegyvereket lehet
majd megtekinteni, amelyek
használatát vitézek mutatják be. Lehetőség lesz az
íjászat és a korabeli fegyverek kipróbálására, ill. a
látogatók egy középkori hajítógép működő másolatát is
szemügyre vehetik.
Az előző évhez képest
a rendezvény számos új
programelemmel
bővül.
Április 29-én 19.35-től a

Gabonamúzeum udvarán
fáklyás felvonulás veszi
kezdetét, amelyet hadi
bemutatók, tüzes íjászat,
különleges tűzzsonglőr és
hastáncprodukció követ.
Április 30-án 10.00 órakor a résztvevők látványos
bevonulása után kerül sor
a rendezvény második napjának megnyitójára. A folytatásban, az előző naphoz
hasonlóan, népszerű hagyományőrző programok zajlanak majd. A középkori hangulatot egyebek mellett több
száz kosztümös közreműködő, középkori sátrak, jurták,
zászlók, címeres pajzsok és
korhű zene garantálja.
(Az V. Békéscsabai Vitézi Játékok részletes programja lapunk 12. oldalán
található).

Békéscsabára látogatott Rahul Chhabra, India nagykövete
A közelmúltban Szarvas
Péter polgármester és
dr. Bacsa Vendel jegyző
látta vendégül a városházán Rahul Chhabrát, India
magyarországi
nagykövetét és feleségét, Kavita
Chhabrát, akikkel kulturális programok megvalósításáról tárgyaltak.

Szóba került, hogy a jóga világnapján bemutatók lesznek Békéscsabán is

A megbeszélésen szóba került, hogy idén a jóga világnapján a tervek szerint jógabemutatóval, indiai táncokkal
és ételekkel várnák majd az
érdeklődőket Békéscsabán. A
jóga India egyik komoly értéke,
a világörökség része – fogalmazott India magyarországi
nagykövete. Ennek érdeké-

ben a nagykövetség június
23-án és 24-én Magyarország
21 városában szervez jógabemutatót, a helyszínek között
Békéscsaba is szerepel.
– A rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan felkerestük a
magyarországi városok vezetését, és a válaszaik alapján
válogattuk ki azokat a településeket, amelyek örömmel
részt vennének a programban.
Békéscsaba
polgármestere
bizakodóan vette a megkeresésünket és nagyon pozitívan
fogadta, hogy itt is bemutatkozzon az indiai kultúra – fogalmazott Rahul Chhabra.
A tervek szerint június
23-án nyílik majd lehetőség
Békéscsabán ingyenes jó-

gagyakorlásra és különleges bemutatókra. Szarvas
Péter kiemelte: a cél, hogy
minél több embert szólítson
meg a jóga, mely azt üzeni
a mai ember számára, hogy
az önmagunkra és másokra
történő kitartó, rendszeres
odaﬁgyeléssel ez a világ jobbá tehető.
Dr. Bacsa Vendel hozzátette, hogy a kapcsolat itt nem
ér véget Indiával, a megbeszélésen a jóga és a kulturális
együttműködés mellett a gazdasági fejlesztésekről is szót
ejtettek. A város vezetői bíznak
abban, hogy a most kezdődő
együttműködés hosszú távú
és eredményes lesz.
Papp Ádám
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ÁLLÁSAJÁNLAT

CSABAI MÉRLEG

Gyermekrajzok

Szépkorúak

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

Április 21-én, szombaton 11 órakor a Békés Megyei Könyvtárban lesz a 40. Városi Gyermekrajz Kiállítás. A vendégeket Ando
György, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója köszönti, a kiállítást megnyitja és a díjakat átadja Szarvas Péter polgármester. A
megnyitón bemutatják Varga Ottó A mi Békéscsabánk című animációját. A tárlat május 19-éig tekinthető meg a könyvtárban.

Palovits Gyuláné
90 éves

Nagy Pál
95 éves

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Ismeretterjesztő előadások
Április 20., péntek 10 óra – a Baba-mama klub vendége dr. Gácser Magdolna gyermekpszichiáter. Az előadás és beszélgetés témája a közösségbe
szoktatás, magatartási és viselkedési problémák csecsemő- és kisgyermekkorban.
Föld napi programok
Április 20., péntek – a Mohácsy Mátyás Kertbarát kör kastélytúrája a Doboz – Sarkad – Okány – Vésztő útvonalon. Indulás 8 órakor a közösségi
ház mögötti parkolóból. Várható visszaérkezés 18 órakor.

Április 22., vasárnap – a Természetjáró kör gyalogtúrája a Remonda Szabadidős Lovas és Sportegyesülethez. Útvonal: Széchenyi-liget – Körgát sor
– Varságh Béla út. Visszafelé Vandháti út – Hétvezér u. – Dobozi út. Indulás: 9.30-kor a liget főbejáratától. Várható hazaérkezés 13 óra után.

Április 23., hétfő 15 óra – A „Legendás fák Békés megyében” című kiállítás
megnyitója a közösségi ház előterében. A megjelenteket köszönti Takács
Péter, a közösségi ház vezetője. Megnyitja Szelekovszky László természetvédelmi főtanácsos. Megtekinthető május 11-éig hétköznapokon 8-tól
20 óráig.
Kiállítások
Hidvégi Péter budapesti fotóművész Hívők és Hitek című kiállítása
megtekinthető május 2-áig hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
•
•
•
•
•
•
•

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 – minden 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.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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
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

Folytatódik a tanyafejlesztési
fórumsorozat
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium 2017. Tanyafejlesztési Programja keretében megvalósuló Tanyák
a Körösök körül – Tanyasi tanösvény és nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítása c. projektjének I. tájékoztató fórumára 2018. április 12-én került sor a Körösök Völgye Látogató Központban. A fórum
során a tanyatulajdonosok megismerhették a Bács-Kiskun megyei
„Kamra-túra” Homokháti Gazdaudvar Hálózatot. „Fejlesztési lehetőségek a tanyámon” c. workshop keretében személyes és csoportos konzultáción keresztül a tanyafejlesztési lehetőségek megbeszélésére nyílt
lehetőség, valamint tanyasi tanösvényhez és a nyitott tanyagazdaságok
hálózatához való csatlakozás feltételei kerültek megbeszélésre.
A II. tájékoztató fórum (2018. 04. 19. 10.00 óra) során Szabadkai Andrea, a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviselete
Egyesületének elnöke tart szakmai előadást, mely során a helyi termékek előállításáról és értékesítéséről, a háztáji felesleg értékesítéséről,
a kistermelői falusi vendégasztal szolgáltatói szabályairól, valamint a
rendezvények (kistermelői) ételkínálásáról tájékoztatja a jelenlévőket.
Az előadást követően személyes konzultációra is lehetőség lesz.
www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

PROGRAMOK:
Április 19-én, csütörtökön 14
órától – a Föld napja jegyében:
14.00–19.00 között „A papír új
élete” közös alkotás a papírfonás
Csoda Műhellyel. 17 órától Szelekovszky László előadása „Legendás fáink Békésben” címmel.
Április 23-án, hétfőn 18 órától
Kiss László író irodalomról és
gasztronómiáról
beszélget
Cserna-Szabó Andrással a Békés
Megyei Könyvtárban.

Április 24-én, kedden 17.30-tól
Banner Zoltán író, művészettörténész, előadóművész tart előadást
a Lencsési Könyvtárban „Gondolatok a könyvtárban” címmel.
A Békés Megyei Könyvtár és az
Aura Segítő Kutya Alapítvány
„Olvasás és ugatás” című foglalkozásokat indít olyan iskoláskorú
gyermekek számára, akik olvasási
problémákkal, szövegértelmezési
vagy ﬁgyelemzavarral, önbizalomhiánnyal küzdenek.

A foglalkozások vizsgázott terápiás
kutyák bevonásával zajlanak.
Jelentkezés: Gulyás Bianka,
06-30/831-1335;
repetaesmese@gmail.com.
A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára olvasótábort hirdet
10–12 éves gyerekek számára
Mártélyon. A táborozás ideje:
július 23–27. További információ
az 530-212-es telefonszámon Kiss
Ildikótól kérhető.
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy
a Lencsési Könyvtár hétköznapokon az eddigiekhez képest egy
órával korábban, 10 órakor nyit.
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a Békés
Megyei Könyvtár alapítványát,
hogy 2018-ban is minél több színvonalas
programmal,
olvasnivalóval várhassuk látogatóinkat!
Könyvtártámogató
Alapítvány
Adószám: 19061436-1-04

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

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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 bepillantást. Chet Baker, Gerry Mulligan, Paul Desmond, Stan Getz nyomában, 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:

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. május 2-án, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: MAJOR DUNDEE
Sam Peckinpah ﬁlmje, 1965.
KÖZÖS PONT TEAHÁZ
2018. május 4-én, pénteken 18 órától
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
45 PERC ALATT A FÖLD KÖRÜL
Úti cél Izland és Marokkó. Túravezetők: Rozgonyi János és Bozó László,
a Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület elnöke és alelnöke.
APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományőrző délután a Meseházban
2018. május 5-én, szombaton 14 órától
Kalendárium: Pünkösd, pünkösdi rózsa készítése ﬁlcből,
lábatlankóstoló.

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAI MÉRLEG

KULTÚRA

A kis álarcos bandita, aki védelemre szorul

Békés megyében előfordul egy kistestű ragadozó
emlős, amit régen a falvakban tűzzel-vassal irtottak
és bundájáért vadásztak.
A molnárgörény Alföldünk
embert kerülő, őshonos
ragadozója. Ez a faj elsősorban síkvidéken él, és
megyénkben az egyik leggyakoribb az előfordulása
országszerte. Egy 50-es
évekből származó preparált példány fellelhető a
Munkácsy Mihály Múzeum
gyűjteményében is.
A molnárgörényt nevezik még
mezei görénynek is, és a menyétfélék családjába tartozik.
Közeli rokona a közönséges
görény és a vadászgörény. A
közönséges görényhez képest
bundája kissé világosabb, és
leginkább az különbözteti meg
rokonától, hogy a szem körüli sötét maszkja nem borítja
be teljesen a pofáját. Méretei:
30–45 cm hosszú, 13 cm magas, a nőstény 600–650 g, a
hím 900–1000 g. Egy alomba
7–18 kölyök születik, az anya
egyedül neveli az utódokat. A
kölykök életük első hónapjában még vakok, viszont három
hónapos korukban már önállóan vadásznak és egy évesen
ivarérettek.
Keveredhetnek

a közönséges görénnyel, így
előfordulhatnak hibrid utódok.
A molnárgörény háziasított
rokona a vadászgörény, melyet már az ókortól használtak
vadászatra és a középkorban
háziállatként tartották az előkelők a halálos betegségeket
terjesztő rágcsálók ellen.
Egykoron a házaknál, tanyáknál nagyon haragudtak
rá, mivel kedvenc csemegéje
a számára könnyen elkapható kisebb testű baromﬁ volt.
Sokszor kifosztották a tyúkólakat távolabbi rokonaival, a
menyéttel és a nyesttel együtt.
Napjainkban számuk megfogyatkozott, a velük foglalkozó
szakemberek nemrég egy
konferencián beszélték meg,
hogyan is kéne megmenteni a
fajt a pusztulástól.
A molnárgörény nevét
onnan kapta, hogy a középkorban a molnárok odaszoktatták a malmokhoz, mivel
nagy ellensége a vándorpatkánynak és az egérféléknek.
Napjainkban is alkalmazzák
mint környezetbarát, biológiai patkányfogót.
A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség
Vörös Listáján. Eszmei értéke: 50 000 Ft.
Váncsa Klára ökológus,
Munkácsy Mihály Múzeum

Így közlekedünk

Leszállás Párizsban

Randevúk igényes logisztikával a Sík Ferenc Kamaraszínházban
A francia Marc Camoletti
Leszállás Párizsban című
darabja nem véletlenül
népszerű és óriási siker
világszerte színházban és
ﬁlmen egyaránt. A szórakoztató történetbe, a humoros szövegbe belekódolta a szerző a poénokat.
Amennyire vicces a kiváló
alapanyag, legalább annyira komolyan vette Katkó
Ferenc a rendezést, hogy
nagyszerű színészeivel remek előadást alkosson.
A Sík Ferenc Kamaraszínházban nagyon elegáns,
impozáns nappali fogadja a
publikumot. Mindjárt tudjuk,
hol vagyunk: párizsi panoráma, reptéri terminál, és a fejünk fölött zúgnak el a gépek.
Pedig „csak” a sármos, csa-

jozó Bernard otthona ez, ám
a menő építész élete, csöppet sem átlagos mindennapjai nagyon is a légiközlekedés
jegyében zajlanak.
A történet rendkívül mulatságos. Bernard három szeretőjét hitegeti azzal, hogy
menyasszonya számára az
egyetlen, miközben az egyiknek már a kirúgását tervezi. A
programszervezés csak úgy
működik, hogy mindhárom
hölgy stewardess, és legalább
egy közülük a levegőben tartózkodik, hogy a felszállás,
landolás a párizsi lakásban is
rendben menjen. Forgalomirányítónak ott van Bernard házvezetőnője, Bertha, aki mindig
rosszkor érkezik. A gyorsabb
Boeingek forgalomba állításával csökken a menetidő, ebből
lesz a baj…

Fotó: A-TEAM/Nyári A.

MESÉLŐ MÚZEUM

Katkó Ferenc minőségi
előadást vitt színre és hatásos zenei betéteket válogatott. Tege Antal a bohém,
hódító építészből kedves,
jópofa ﬁgurát domborít viccesen. Janet alakját Komáromi
Anett sok humorral kelti életre. Köböl Lilla (Jacqueline)
bájos, a másik kettőnél szelídebb szerelmest alakít.
Liszi Melinda Judithja a lobbanékony, szenvedélyes nőt

Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának
alosztályvezetője
és Lehoczky Péter, a Békés
Megyei Hírlap fotóriportere
választotta ki a legjobban
sikerült alkotásokat. Minden korcsoportból (óvodás,
valamint általános iskolás
alsó illetve felső tagozatos
kategóriákban) 6–6 rajzot,
amelyeket a Békés Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság továbbít az Országos
Baleset-megelőzési Bizottsághoz. A legjobb alkotások
készítőit lapzártánk után,
április 17-én díjazták a Csaba Centerben. A tárlat április 22-éig tekinthető meg a
bevásárlóközpontban.

képviseli. Kovács Edit házvezetőnője, Bertha raﬁnériát
ötvöz esendőséggel, mélyen
emberi ﬁgura. Csomós Lajos,
aki szerencsétlen, kis vidéki
lúzerként érkezik, sokoldalú
menedzserré nővi ki magát,
több szerepkörben is sziporkázik.
Helyzetkomikum minden
mennyiségben, kiváló alakítás, és csupa móka, kacagás.
Niedzielsky Katalin

Békéscsaba anno

A piktor, aki nevében viselte Csaba nevét
Perlrott Csaba Vilmos útkereső éveit, induló festői pályáját a párizsi sikeres évekig nyolcvan évvel ezelőtt
egy meghitt önvallomásban
tárta a közönség elé.
Késmárkon, a Magas Tátra
egyik ősi városában, egy szerény szállodában idézte fel életének állomásait az ősz hajú
piktor, Perlrott Csaba Vilmos.
A művész Békéscsabán
született 1880-ban, családi
neve Perlrott volt. A Csaba nevet azért tette apja nevéhez,
mert itt született, és az ősi
Csaba tiszteletére ezt a nevében is viselni kívánta. Nagyapja és apja is órákat reparált,

így belőle is órásmester lett,
de igazából ez nem vonzotta.
A Solymossy-féle színiiskolában próbálkozott, majd muzsikálni tanult, otthon, csabai
kertjükben pedig ólomkatonákat festett és apró, nádfedeles
házakat rajzolt.
Huszonegy éves volt,
amikor Koszta József elvitte
Abonyba, nála élt egy ideig.
„Amíg Anna miatt féltékeny
nem lett rám a mester” –
mondta huncut mosollyal az
arcán az öreg festő. Perlrott
1905-ben Nagybányára került ösztöndíjasként. Ferenczy
Károllyal, Hollósy Simonnal,
Iványi-Grünwald Bélával dolgozott együtt. „Én forradalmár

voltam. Neonak hívtak” – jegyezte meg az öreg piktor.
Boldog volt, hogy eljutott
Párizsba álmai céljához. Az
Academia Julienben Paul
Laurens tanítványa lett. Ott ismerte meg Matisse-t, és 1906
őszén az ő iskolájába ment.
– Huszonhat éves voltam
akkor, egy év múlva a képeim sikert arattak a művészet
Mekkájában Párizsban... A
Salon d'Automne kiállította hét
képemet abban a teremben,
amelyet a „Vadak szobájának”
neveztek akkoriban – mondta
Perlrott Csaba Vilmos.
Párizs forrongó művészete
akkor már kiábrándította a művészt Nagybányából. Picasso

lett a mestere, és Csaba úrnak,
„Monsieur Xaba”-nak kezdték
nevezni. A legelőkelőbb párizsi
szalonok állandó szerződéssel, jó ﬁzetéssel kötötték életét
Párizshoz. Egy francia művészeti folyóirat azt írta: „Nem élt
még piktor a Szajna partján,
aki a színek olyan tobzódásával fest, mint Monsieur Xaba”.
Nagy formátumú európai látókörű festőművész volt Perlrott
Csaba Vilmos, akit elismert és
tisztelt Párizs.
Ifjúkora kötődött Békéscsabához, itt az 1920-as
években volt néhány kiállítása. Budapesten hunyt el
1955-ben, 75 évet élt.
Gécs Béla

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

A „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” című
rajzpályázatra a rendőrkapitányságokon működő városi
baleset-megelőzési bizottságokhoz Békés megyéből 157
iskolából és óvodából összesen 3637 alkotás érkezett.
Az elmúlt hetekben megyeszerte nyolc városban
lehetett megtekinteni a
gyermekek rajzait. A zsűri
a Békés Megyei Rendőrfőkapitányságon értékelte
a városi kiállításokról továbbjutott munkákat. Az
1284 rajz közül Ván Hajnalka, a Munkácsy Mihály
Múzeum művészettörténésze, Csépai Ingrid rendőr
alezredes, a Békés Megyei

11

nek is alkalmas területtel 3
szobás családi ház eladó.
Tel.: 70/519-3376.
OKTATÁS

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

Matematikából korrepetálás.
Tel.: 70/392-0459.

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

EGYÉB

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

INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es, karbantartott
belterületi telek fúrott kúttal,
fafészerrel,
gyümölcsfákkal
eladó. Telefonvezeték az utcában, villany bekötése folyamatban.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsabán a Kenderföldeken, a körforgalomtól 2,5 km-re, telephely-

Angolnyelv-oktatás.
Tel.: 70/392-0459.

Eladó: 2 db képcsöves televízió, 2 db új napozóágy, 1 db
női kerékpár.
Tel.: 30/684-5745.
Eladók tacskók. Cserélhetők:
utánfutó, gázfőző, mázsa, Trabant-futómű,
autóalkatrészek,
láncfűrész, vastag diófa, zsákok,
somfa. Tel.: 66/436-086.
Eladók Békéscsabán:
L-es férﬁ Levi’s farmerdzseki,
fém vállfás akasztó vagy virágtartó, gyermekíróasztal, azonos
stílusú 7-7 darabos süteményesés kompótoskészlet, Daewoo
40" és Graetz 60" tv, új 178 x 228
cm-es zöld színű, bambusznád
mintás, erős anyagú asztalterítő,
új ülőkés táska.
Tel.: 30/574-0913, délután.

12 HIRDETÉS

V. Békéscsabai
Vitézi Játékok

Nemzetközi Hagyományőrző Fesztivál
A Gabonamúzeumban
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.)
a Munkácsy Mihály Múzeum,
a Békéscsabai Történelmi Íjászkör
és a CsabaPark szervezésében.
A rendezvény fővédnöke
Hanó Miklós, BMJV gazdasági
alpolgármestere.

2018. ápril is 29. (vasárnap)

11. −1 1 . Középkori vitézek
felvonulása, indulás a Csaba Center
elől az Andrássy úton át a Városházáig.
Szarvas Péter, BMJV polgármestere
köszönti a megjelenteket.
00

30

Programok a Gabonamúzeum területén

1 1. Pénztárnyitás, látogatható
a fesztivál területe
00

I . he ly s z í n : „Küzdőtér”

1 2 . 3 0 A király és kíséretének
bevonulása
12. 40 Ünnepi megnyitó. Szarvas
Péter, BMJV polgármestere
köszönti a vendégeket
12. 55 A csapatok kivonulása
13 . 0 0 A PAVANE Történelmi Zászlóforgatók műsora (Szeged)
13. 3 0 A Keleti Szél Lovas Íjász
Csoport műsora (Békéscsaba)
1 4 . 0 0 A Hunyadiak Örökében
Hagyományőrző Egyesület
bemutatója (Szentes)
1 4 . 40 A Szent László Vitézei
Egyesület bemutatója
(Hollókő)
10
15 . A Maróti Hagyományőrző
Egyesület bemutatója (Gyula)
15 . 2 5 Az Oroszlánszív Lovagrend
Egyesület hajítógépes
bemutatója (Szeged)
15 . 55 Regele András számszeríjkészítő bemutatója (Szolnok)
1 6. 15 A Börzsöny Nehézgyalogság
vitézcsapatának bemutatója
(Szob)
1 6. 55 Az Arany Griff Rend
bemutatója (Románia,
Székelyudvarhely)
17. 3 5 A Szent László Vitézei
Egyesület bemutatója
(Hollókő)
35
1 8. Vacsoraidő

CSABAI MÉRLEG
19. 3 5 A fellépő csapatok fáklyás
felvonulása, csatajelenetek,
tüzes íjászat
20. 3 0 Tűzzsonglőr- és hastáncbemutató. A Főnix
Tűzzsonglőr és Akrobata
Csoport fellépése

II. helyszín: „Trubadúrok Udvara”

13. Az Ómagyar Hagyományőrzők
Csapata – Betyár Banda
népzenei műsora
14. 0 0 Az Arany Griff Rend
bemutatója (Románia,
Székelyudvarhely)
− Heraldika, címerfestészet,
csatacsillag- és kelevézdobás,
páncél- és fegyvermustra,
reneszánsz táncok tanítása
15. 0 0 „Elindula Mátyás király”.
Mátyás király-mesék Soós
Emőke előadásában
00
16. A PAVANE Történelmi Zászlóforgatók táncbemutatója
(Szeged)
16. 3 0 A Hunyadiak Örökében
Hagyományőrző Egyesület
középkori táncbemutatója,
táncok tanítása (Szentes)
30

III. helyszín: „Bölcsességek Terme”

14 . 0 0 A reneszánsz majolika
művészet. Mátyás király
udvara. Szalontai Gizella
előadása
30
14. „Egy magyar főúr étele” − főúri
fogások a régi Magyarországon.
Nagy-Laczkó Balázs régész
előadása

IV . helyszí n: „Apródok Udvara”

Zártkörű rendezvény

Péter, BMJV polgármestere
köszönti a vendégeket
10. 30 A visegrádi Szent György
Lovagrend bemutatója
11. 0 0 A PAVANE Történelmi Zászlóforgatók bemutatója (Szeged)
11. 30 Az Arany Griff Rend
bemutatója (Románia,
Székelyudvarhely)
10
12. Az Oroszlánszív Lovagrend
Egyesület hajítógépes
bemutatója (Szeged)
12. 50 A Szent László Vitézei
Egyesület bemutatója
(Hollókő)
13 . 20 A Keleti Szél Lovas Íjász
Csoport műsora (Békéscsaba)
13 . 50 A Hunyadiak Örökében
Hagyományőrző Egyesület
bemutatója (Szentes)
14. 30 A Maróti Hagyományőrző
Egyesület bemutatója (Gyula)
14. 45 Czene Ferenc
solymászbemutatója
15. 45 Börzsöny Nehézgyalogság
vitéz csapatának műsora
(Szob)
15. 45 A Szent László Vitézei
Egyesület bemutatója
(Hollókő)

XIV. h elyszín: „Vívóiskola”

I I. h elyszín: „Trubadúrok Udvara”

X. helyszí n: ,,Tanyamúzeum”

a számszeríjkészítő munkája
nézhető meg egész nap

V I I I. h elyszín: „Fogadó”

Egész nap ételek, italok kaphatók

I X. h elyszín: „Lovarda”
Lovaglási lehetőség

X. h elyszín. „Tanyamúzeum”

Felújítás után újra látogatható
az egykori Gajdács-tanya
berendezett épülete

XI. h elyszín: „Szélmalom”
Folyamatosan látogatható
a „Csókási szélmalom”

XII. h elyszín: „Mátyás Király
Emléksátor”

Kiállítás Hunyadi Mátyás életéről
13 . 0 0 „Elindula Mátyás király”.
Mátyás királymesék Soós
Emőke előadásában

XIII. helyszín: ,,Vésztő-mágori Szín”

A Magyar Szablyavívó Iskola
Békéscsabai Tagozatának
oktatóprogramja.
Egész nap folyamatosan

XV. h elyszín: „Lovagképző”

IV. hely s zín : „Apródok Udvara”

Az „Eleki Sólymok”egyesület
vezetésével íjászat,
csatacsillag- és kelevézdobás
kipróbálásának lehetősége.
Egész nap folyamatosan

V. hely s zín : „Haditábor”

XVI. h elyszín: „Toma és Csapatával autentikus szabad móka”

10. 0 0 –17. 0 0 Arcfestés │ Körhinta │
Játszótér │ Játszóház │

Egész nap megtekinthetők
a jurták, a katonai
felszerelések és a hadi sátrak

VI. hely s zín : „Kirakodóvásár”
Kézműves termékek, sajtok,
mézek, szappanok vására

VII . hely s zín : „Mesterségek Udvara”
A kovács, a fazekas, a nemezelő,
a bőrműves, a vászonszövő,
a bronzöntő, a középkori
könyvkötő műhely, valamint

Középkori játékok.
Egész nap folyamatosan
,,

2018. április 30. (hétfo)

10. 30 Az Ómagyar Hagyományőrzők
Csapata – Betyár Banda
népzenei műsora
11. 0 0 A Hunyadiak Örökében
Hagyományőrző Egyesület
középkori táncbemutatója,
táncok tanítása (Szentes)
12. 0 0 Ebédidő
13 . 0 0 „Elindula Mátyás király”.
Mátyás király-mesék Soós
Emőke előadásában
13 . 30 A PAVANE Történelmi Zászlóforgatók táncbemutatója
(Szeged)
14. 30 Az Arany Griff Rend
reneszánsz táncbemutatója
(Románia, Székelyudvarhely)

III. h elyszín: „Bölcsességek Terme”

14. Ki ölte meg a magyar
uralkodót? Mátyás király
halálának körülményei.
Nagy Dániel Sándor régész
előadása
30
14. Mátyás király − Mese és a
valóság. Máthé Genovéva
előadása
00

Programok a Gabonamúzeum területén

9. 30 Pénztárnyitás

I. h elyszín: „Küzdőtér”

10. 0 0 A király és kíséretének
bevonulása
10. 1 0 Ünnepi megnyitó. Szarvas

10. 00 –17. 00 Arcfestés │ Körhinta │
Játszótér │ Játszóház │

V. helyszí n: „Haditábor”

Egész nap megtekinthetők a
jurták, a katonai felszerelések
és a hadi sátrak

VI. helyszí n: „Kirakodóvásár”
Kézműves termékek, sajtok,
mézek, szappanok vására

VII. helyszí n: „Mesterségek Udvara”
A kovács, a bronzöntő, a fafaragó,
a fazekas, a nemezelő, a
kötélverő, a vászonszövő és a
középkori könyvkötő műhely,
valamint a számszeríjkészítő
munkája nézhető meg
egész nap

VIII. helyszí n: „Fogadó”

Egész nap ételek, italok kaphatók

IX. helyszí n: „Lovarda”
Lovaglási lehetőség

Felújítás után újra látogatható az
egykori Gajdács-tanya
berendezett épülete

XI. helyszí n: „Szélmalom”

Folyamatosan látogatható a
„Csókási szélmalom”

XII. helyszí n. „Mátyás király
Emléksátor”

Kiállítás Hunyadi Mátyás életéről
10. 30 „Elindula Mátyás király”.
Mátyás király-mesék Soós
Emőke előadásában

13. helyszí n: „Vésztő-mágori Szín”
Kiállítás Szent László életéről

14. helyszí n: „Vívóiskola”

A Magyar Szablyavívó Iskola
Békéscsabai Tagozatának
oktatóprogramja.
Egész nap folyamatosan

XV. helyszí n: „ Lovagképző ”

Az „Eleki Sólymok” egyesület
vezetésével íjászat,
csatacsillag- és kelevézdobás
kipróbálásának lehetősége.
Egész nap folyamatosan

XVI. helyszí n: „Toma és Csapatával autentikus szabad móka”
Középkori játékok.
Egész nap folyamatosan

Jegyárak:

Felnőttjegy: 600 Ft

Gyermekjegy: 400 Ft

6 éves korig ingyenes

Támogatók:

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata,
Szarvas Péter, BMJV polgármestere,
Hanó Miklós, BMJV
alpolgármestere,
Kiss Tibor, BMJV alpolgármestere,
Dr. Ferenczi Attila tanácsnok,
Herczeg Tamás tanácsnok,
Bíró Csaba, BMJV Közművelődési,
Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottsága elnöke,
Tímár Ella képviselő,
Dr. Csicsely Ilona képviselő,
Jankay Tibor Művészeti
Közalapítvány

