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Egy a város történetét be-
mutató fi lmmel vette kez-
detét április 28-án a Jókai 
színházban az az ünnep-
ség, amellyel útnak indult 
a Békéscsaba újratelepíté-
sének 300. és várossá nyil-
vánításának 100. évfordu-
lója alkalmából létrehozott 
programsorozat.

Závogyán Magdolna kultú-
ráért felelős helyettes állam-
titkár az eseményen meg-
jegyezte: az ilyen jubileumi 
alkalmakon lehet igazán át-
élni az összetartozást. Mint 
mondta, a teljes éven át tar-
tó rendezvénysorozat – az 
öt kiemelt rendezvénnyel, 
kísérőprogramokkal, elő-
adásokkal és kiállításokkal 
– tanúbizonyságot tesz ar-
ról, milyen értékes kulturális 
élet alakult ki az évek során 
Békéscsabán.

Szarvas Péter polgár-
mester köszöntőjében arról 
beszélt, milyen eredményes 
időszakot tudhat maga mö-
gött a város. Hangsúlyozta: 
ez alatt a három évszázad 
alatt kialakultak olyan ér-
tékek a gasztronómia, a 
néphagyományok, a kultú-
ra terén, amelyekre büsz-
kék lehetnek az elődök és 
a jelenleg itt élő polgárok. 
Beszélt arról, hogy jelenleg 
is folyamatosan zajlanak 
a fejlesztések a városban, 
melyek stabil jövőt ígérnek 
a jelenlegi lakosoknak és a 
jövő nemzedékének.

A beszédeket az „Ajtók 
kitárulnak” című előadás kö-
vette, amelyet először öt éve 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ megnyitóján látha-
tott a közönség. A produk-
cióban olyan neves művé-
szek működtek közre, mint a 
Fonogram és Liszt Ferenc-
díjas előadóművész, Szalóki 
Ágnes, az Artisjus és Prima 
díjas népzenész, Szokolay 
„Dongó” Balázs, az Alföld 
Quartet, a Calandrella Kama-
rakórus, a Berbécs Zenekar 
és a Belencéres Néptánc-
együttes. Az előadást Seregi 
Zoltán dirigálta, a szöveget 
Szente Béla írta, a zenét Gu-
lyás Levente szerezte. A gálá-
ra Tóth Péter zongoraművész 
is hazalátogatott az Egyesült 
Államokból, aki Bartók-, Ko-

dály- és Liszt-darabokkal 
kápráztatta el a közönséget.

A megnyitó alkalmából a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
rendhagyó kiállítással ké-
szült a teátrum aulájában, 
ahol tíz emblematikus mű-
tárgy mutatja be Békéscsaba 

történetének fontos elemeit. 
A tárlat részeként tekinthet-
ték meg az érdeklődők a 40. 
Városi Gyermekrajz Kiállítás 
díjazott alkotásaiból készült, 
A mi Békéscsabánk című 
kisfi lmet is.

Varga Diána, Szendi Rita

Kéthetes szünet, a tavaszi 
karbantartási munkák el-
végzése után április 28-án 
nyitotta meg újra kapuit 
újra az Árpád Gyógy- és 
Strandfürdő Békéscsabán.  

A fürdőben lebontották a 
nagymedencéhez tartozó 
uszodasátrat, javították a 
burkolatokat, a lelátó ülőhe-
lyeit, valamint megtörtént a 
töltővezetékek mosatása és 

karbantartása is. Ezúttal árat 
is emeltek, a felnőtt egyalkal-
mas belépő 1850, a diák és 
nyugdíjas egyalkalmas belé-
pő 1200 forintba kerül. Ked-
vezményesen lehet strandol-
ni nyáron is az öt, tíz, húsz és 
harminc alkalomra szóló bér-
letekkel, a szezonbérlettel, a 
reggeli és esti belépőkkel, a 
véradó jeggyel és a családi 
belépőkkel az Árpád Gyógy- 
és Strandfürdőben.

Már felfedezhetőek a görög 
építészeti elemek a békés-
csabai múzeum új épület-
részében. Ezzel látványos 
szakaszához érkezett a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
felújítása. 

A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program támo-
gatásával 200 millió forintból 
új közösségi és kiállítóteret 
alakítanak ki a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban. Az 1912-ben 
épült régi és az 1970-ben épült 
másik – a Jankay Gyűjtemény-
nek helyet adó – létesítményt 
kötik össze egy közösségi illet-
ve kiállítótérrel. A fejlesztés cél-
ja az is, hogy a régi épületben 
visszaállítsák az eredeti álla-
potot. Az 1912-ben elkészült in-
tézmény alsó szintjén hasonló, 

egybenyíló kiállítóterek voltak, 
mint a felső szinten, később 
azonban válaszfalakkal óvó-
helyeket alakítottak ki az alag-
sorban. Ezeket a válaszfalakat 
elbontották.

Most nagy erőkkel zajlik a 
munka a múzeum új épület-
részén. Az első réteg aljzat-
beton április közepére készült 
el, a felmenő falak egy részét 
is felépítették. A munkálatokat 
lassította és nehezítette, hogy 
a szakemberek élővezetékek 
tucatjait ásták ki, tárták fel és 
azonosították be. 

Az épületen belül a felújí-
tás nagy része már elkészült, 
de ott is van még olyan elem, 
amelyen változtatni kellett. Itt 
több helyen csak az áthida-
lók burkolása és a festés van 
hátra. A kivitelező szerint a 

következő hetekben felgyor-
sul az építkezés.

– Egy hónapon belül el 
kell készülnie a vasbeton fö-
démnek, ekkor bontakozik 
majd ki igazán a város lakói 
előtt, hogy mit is terveztek 
ide az építészek – nyilatkoz-
ta Vandra Géza, a Csaba-
Komplex Kft. ügyvezetője.

Ando György múzeumigaz-
gató kiemelte, a felújítás mellett 
a nagy álom, a két épületrész 
összekötése is megvalósul. 
A tervek szerint július végére 
befejeződik az építkezés, de 
az engedélyeztetési eljárások 
miatt néhány hónappal később 
nyitja meg kapuit a múzeum. 
A látogatókat ősszel tudják 
majd fogadni, és már tervezik a 
nagyszabású kiállításokat.  

Z. E., M. E.

„Békéscsaba 300” emlékév
Elkezdődtek az újratelepítés és a várossá nyilvánítás jubileumi programjai

látványos szakaszához ért a múzeum felújítása 
A látogatókat a tervek szerint ősszel tudják majd fogadni, már tervezik az új kiállításokat

kinyitott a fürdő
Újra strandolhatunk Csabán

A régi és az újabb épület összekötésével egy új közösségi és kiállítótér létesül

Az Ajtók kitárulnak című előadás a Jókai színházban is sikert aratott

Az április végi nyár kedvezett a strandolóknak

A Békéscsaba 300 programsorozat további kiemelt 
eseményei a következők.

Május 19. Csabai kolbász-blues-pálinka piknik (részle-• 
tek a 7. oldalon).
Július 7–8. Békéscsaba anno – Időutazás Fesztivál.• 
Augusztus 20. Szent István-szobor avatása, államalapí-• 
tó Szent István ünnepén. 
Szeptember 25–26. Középiskolások várostörténeti ve-• 
télkedője. 
Október 26–27. 300 év 300 énekes – koncert a felújított • 
evangélikus nagytemplomban.  
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2 Csabai Mérlegközgyűlés

Április 26-án tartotta soron következő ülését Békéscsa-
ba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter 
polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP és a 
DK képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket. 

Idén két helyszínen is szervez nyári napközis tábort az önkor-
mányzat a Békéscsabai Tankerületi Központ közreműködésével 
– emelte ki Herczeg Tamás a Fidesz-KDNP frakció közgyűlést 
értékelő tájékoztatóján. A szociális tanácsnok hozzátette: ezzel  
sok békéscsabai családban oldódhat meg az általános iskolás 
korú gyermekek nyári elhelyezése.

A Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott két új műfü-
ves pálya közül az egyik helyéről már döntött a grémium, ez a 
MÁV-pályán épül meg, a másik helye még bizonytalan.

– Az önkormányzat a másik pályát Mezőmegyeren szeret-
né elhelyezni, de a terület állami tulajdonban van, így még 
meg kell egyezni a vagyonkezelővel. Amennyiben ez nem si-
kerül, a Horváth utcai pálya jöhet szóba, de ezt még meg kell 
vizsgálni. Ha az sem felel meg, akkor a Bessenyei utcában 
található pálya mellett alakítanánk ki a létesítményt, ahol már 
adott a megfelelő infrastruktúra – emelte ki Hanó Miklós al-
polgármester.

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 és dr. Ferenczi Attila

Szarvas Péter: Újabb fejlesztések Békéscsabán 

Fidesz: Két helyszínen is lesz 
nyári napközis tábor Békéscsabán 

MSZP: Várjuk az Öveges-program 
további fejleményeit

LMP: Pozitívum, hogy csabai vállalkozók a kivitelezők

A közgyűlés elfogadta a 2017-es költségvetés zárszámadá-
sát, amely kapcsán dr. Ferenczi Attila elmondta: bár az adókból 
és az ingatlanértékesítésből származó bevételek elmaradtak a 
várttól, mégis fejlesztésbarát volt a tavalyi költségvetés.

– A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. 2016-ban 16, 2017-ben 
28 sikeres pályázata révén több mint 8 milliárd forint érkezett a 
városba. Ezek folytatólagos beruházások. Stabil, kiszámítható, 
szabály- és jogszerű volt a pénzfelhasználás – hangsúlyozta a 
békéscsabai Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

A közgyűlésen a képviselők többek között arról is határoz-
tak, hogy a Békéscsabai Intézményellátó Centrum megszűnését 
követően az önkormányzat milyen formában oldja meg a nyári 
táboroztatást.

– Pozitív döntés született, ami azt jelenti, hogy a tankerüle-
ti központtal együttműködésben lesz lehetőség arra, hogy két 
helyszínen is működhessen napközis tábor Békéscsabán – tájé-
koztatott Herczeg Tamás.

A szociális tanácsnok kiemelte, hogy olyan ügyekben is dön-
töttek, mint az építési telkek kijelölése vagy az ingyenes közte-
rületi wifi -hálózat kialakítása a város több pontján.

A közgyűlés áprilisi ülésé-
nek napirendjén inkább tech-
nikai jellegű előterjesztések 
szerepeltek, amelyeket kevés 
vita mellett tárgyaltunk. Több 
sikertörténetről is hallhattunk 
az ülésen, főleg az oktatás és 
a zárszámadás kapcsán – fej-
tették ki az MSZP képviselői, 
Miklós Attila és Fülöp Csaba. 

Ahogy fogalmaztak: ed-
dig úgy tudták, hogy a mate-
matika és a közgazdaságtan 
egzakt tudomány, ahol a mínusz hiányt, a plusz bevételt jelent. 
Ez azonban megkérdőjeleződött a zárszámadás tárgyalásakor, 
ahol több képviselő is stabil gazdálkodásról, költségvetésről be-
szélt a szemmel egészen jól látható hiány ellenére.

Mint mondták, a másik sikertörténettel az oktatási ügycso-
portban találkoztak. A beszámolókból és szóbeli kiegészítések-
ből kiderült, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum diákjai 
sok szakmai versenyről térnek haza kiváló eredményekkel. 
Ezért is kívánták hangsúlyozni, hogy nem minden esetben az 
oktatás színvonalával van problémájuk. A gondot abban látják, 
hogy az önkormányzatnak nincs beleszólása a területén műkö-
dő intézmények életébe, például az ügycsoportban tárgyalt 10 
előterjesztésnek a fele csak tájékoztató, beszámoló volt, valódi 
döntéshelyzet nélkül.

Pozitív döntésként értékelték, hogy az önkormányzat pályá-
zatot fog benyújtani, hogy egy jelentős lemaradását pótolja. Köz-
téri wifi  hálózat kiépítésére többször volt már ígéret, de valódi, 
hatékony megoldás eddig nem született. A tervek szerint most is 
a Szent István térre kerülhetne a legnagyobb hatótávú egység, 
a kisebbek a Kazinczy- és Millennium-lakótelep találkozásánál, 
a Lencsési lakótelepen az orvosi rendelőnél, illetve a jaminai or-
vosi rendelőnél épülhetnének.

A bejelentések között jegyző úr ismertette, hogy fejlemény 
történt az Öveges-program békéscsabai szálával kapcsolatban. 
Ugyanis a NAV iratokat kért be a nyomozás elvégzéséhez. Az 
MSZP képviselői várják a további fejleményeket, és remélik, 
hogy a nyomozás fényt derít arra is, ki a felelős a városnak oko-
zott 47 millió forintos kárért.

Szarvas Péter a közgyűlés utáni tájékoztatón örvendetes-
nek nevezte, hogy a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület 1,8 
milliárd forint támogatást kapott a sportakadémia kialakításá-
ra, ennek részeként új munkacsarnokot építenek. A helyszín a 
Békéscsabai Szakképzési Centrum központjának udvara lesz. 
A létesítmény tanidőben a diákokat, azon kívül az utánpótlást 
szolgálja majd.

A polgármester kiemelte a Beliczey-kúria megvásárlását, 
amely a Modern Városok Program révén a Munkácsy-negyed 
része lesz. A városvezető elmondta, hogy a 19. század derekától 
a II. világháborúig a megye irányításában meghatározó szerepet 
játszó családhoz kötődő épület jelenleg magántulajdonban van. 
A vásárlás után az épületet felújítanák és bővítenék, később ide 
költözhet a Békéscsabai Napsugár Bábszínház.

Szarvas Péter beszélt a Magyar Labdarúgó Szövetség tá-
mogatásával megvalósuló két műfüves pálya építéséről, arról, 
hogy az önkormányzat pályázik ingyenes wifi  kiépítésére a vá-
ros több pontján, illetve a gerlai orvosi rendelő felújítására.  Szólt 
arról is, hogy a város önerőböl alakít ki négy szociális bérlakást 
az Orosházi úton. Megjegyezte azonban, hogy nem ért egyet 
a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény 10 százalékos 
étkeztetésidíj-emelésével, véleménye szerint ez nem volt kellő-
en megalapozva az előterjesztésben.

Nagy Ferenc alpolgármester a 2017-es költségvetési zár-
számadásról azt mondta, hogy az eredetileg 28 milliárd forint 
előirányzathoz képest tavaly év végére 33,3 milliárdra bővült a 
büdzsé. Leszögezte: a kiadási és bevételi oldal egyensúlyban 
volt. Hangsúlyozta azt is, hogy több mint 3 milliárd forintot fordí-
tottak beruházásokra, ezek közül több már befejeződött, de sok 
még folyamatban van. Az alpolgármester szerint sem optimiz-
musra, se borúlátásra nincs ok idén, a város pénzügyi helyzete 
jelenleg a kettő között helyezkedik el.

A sajtótájékoztatón szót kapott Borbola István fejlesztési 
tanácsadó, aki az Integrált Területi Program felülvizsgálatát, a 
Franklin utcai 40 szociális bérlakás ütemezett felújítását és a Ba-
lassi Bálint Művészetek Házának felújítását emelte ki.

a Modern Városok Program-
ba kerüljön be a bérlakások 
létesítése 20-40-es nagy-
ságrendben, ami enyhítené 
a feszültséget és segítené a 
városi lakásmobilitást – kezd-
te a legutóbbi közgyűlés érté-
kelését Takács Péter. 

Az LMP képviselője beszélt 
arról: jó hír, hogy a 2018/2019-
es nevelési évben 55 fővel töb-
ben jelentkeztek az óvodákba, 
mint tavaly, így vélhetően min-
den meghirdetett csoportban 
elegendő gyermek lesz. Örvendetes az is, hogy folytatódik a 
nyári napközis táborok évtizedek óta jól működő rendszere a 
családsegítő szolgálat koordinálásával.

A 2017. évi zárszámadási rendeletet illetően kiemelte, hogy 
tavaly a vagyoni bevételek mindösszesen 33 százalékban telje-
sültek. Takács Péter szerint ez és a kormányzati bérkompenzáció 
hiánya járult hozzá a város nehéz anyagi helyzetének kialakulá-
sához. Ugyanakkor 200 milliós adótartozás is van a város felé, 
kérdésére elhangzott, hogy ennek a behajtása folyamatban van.

– A Békés Airport és a Csaba Parkolóház Kft. beszámolóját és 
ez évi üzleti tervét nem fogadtam el. Úgy gondolom, mindkét gazda-
sági társaság esetében hatékonyabb lépéseket kellene tenni annak 
érdekében, hogy a tevékenység legalábbis nullszaldós legyen. Tá-
mogattam viszont annak a pályázatnak a benyújtását, melynek célja 
az ingyenes közterületi wifi -elérhetőségek kialakítása a város több 
pontján, köztük a Lencsési lakótelepen – fogalmazott a képviselő. 

Takács Péter hangsúlyozta: a városfejlesztési kft. közreműkö-
désének köszönhetően folytatódott az a pozitív folyamat, hogy 
a városi beruházásokat csabai vállalkozók végzik. Így történt ez 
a Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza és a Franklin utcai 
bérlakások korszerűsítése esetében is. 

– A nemzeti önkormányzatok működését illetően kiemelésre 
kívánkozik a lengyel önkormányzat munkája. Bár nemzetiség-
ként a várostól a legkevesebb támogatást kapják, ahhoz képest 
a legtöbb külső forrást mobilizálják, és számos programot szer-
veznek. Tevékenységük példaértékű, köszönet érte – mondta 
végezetül Takács Péter.

Döntöttünk arról, hogy az Orosházi út 94–96. szám alatti 
önkormányzati ingatlanban négy lakást alakít ki a város. Ez 
pozitív előrelépés, ugyanakkor nem mérsékli jelentősen a 
bérlakások hiányát. Szorgalmaztam ezen az ülésen is, hogy 

Miklós Attila, Fülöp Csaba

Takács Péter

Kaposi László: Számomra megdöbbentő esemény 
történt a közgyűlésen  

A Demokratikus Koalíció 
képviselője, Kaposi László 
szerint a legutóbbi közgyűlé-
sen nem voltak különösebb 
viták, elfogadtak egy tucat-
nyi beszámolót, és többnyire 
egyhangú döntéssel néhány 
fontosabb beruházást és sza-
bálymódosítást. 

– Számomra a megdöb-
bentő esemény a bejelentések 
címszó alatt történt. Kiss Tibor 
alpolgármester úr kezdemé-
nyezésével négy fi deszes képviselő támadt rám verbálisan, és a 
szó szoros értelmében egy bűncselekmény elkövetésével vádol-
tak meg, és bocsánatkérésre ösztökéltek. Azt állították igen sok 
ember füle  hallatára, hogy én megrágalmaztam őket – közölte 
Kaposi László.

A DK képviselője megfogalmazásában a történet a következő: 
2016. november 21-én ő feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen 
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztá-
lyán a választókerületi cél-előirányzati pénzek szerinte szabály-
talan felhasználása ügyében. Az országos rendőr-főkapitányság 
2017. január 6-án arról értesítette Kaposi Lászlót, hogy a rendel-
kezésre álló adatok és a Békéscsaba Megye Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályától beszerzett 
kimutatások alapján, hűtlen kezelés vétségének megalapozott 
gyanúja miatt nyomozást indítottak az ügyben, de különböző okok 
miatt átadták a nyomozást a Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányságnak. A képviselő 2018. április 5-én kapott értesítést arról, 
hogy a nyomozást megszüntették, bűncselekmény nem történt. 

– Azt gondolom, a rendőrség sem tud azzal mit kezdeni, 
hogy a fi deszes többségű parlament és a fi deszes többségű 
városi testületek olyan rendeleteket fogadnak el, amelyek le-
hetővé teszik a szerintem etikátlan, minden észszerűséget 
nélkülöző, csupán a képviselők népszerűsítését szolgáló kam-
pánytevékenységet (a több szavazat reményében) közpénzből. 
Működik. Nos, a képviselő urak és hölgy másfél évig egyszer 
sem vádoltak rágalmazással, most hirtelen feléledtek. Csend-
ben megjegyzem, a megalapozott gyanú tényét a rendőrség 
állapította meg hivatalos dokumentumok alapján – fogalmazott 
Kaposi László.

V. D., Z. E., B. D.

Kaposi László

Nagy Ferenc, Szarvas Péter, Borbola István
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Újabb munkálatok kezdőd-
hetnek el Békéscsabán, 
miután a város közgyűlé-
se kivitelezőket választott 
két Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Prog-
ramból (TOP) megvalósuló 
beruházáshoz.

Ahogy arról lapunk korábban 
beszámolt, több mint 248 
millió forintot nyert az önkor-
mányzat a „Békéscsaba le-
romlott városi területeinek re-
habilitációja” című projektben 
arra, hogy a Franklin utcán 
40 szociális bérlakást korsze-
rűsítsenek. Az ingatlanokon 
korábban más pályázatból 
energetikai korszerűsítéseket 
hajtottak végre, ezért a pro-
jektben részleges hőszigete-
lés és nyílászárócsere való-
sul meg. A munkák további 
része a lakások szak- és sze-

relőipari korszerűsítése és 
napelemek telepítése lesz. A 
kivitelező a MŰKER Kft.

Szintén a TOP-ból nyert 
forrást az önkormányzat a 
Luther utcai Balassi Bálint 
Magyar Művészetek Házá-
nak energetikai korszerűsí-
tésére, amelyre 126 millió fo-
rintos európai uniós forrás áll 
rendelkezésre. A beruházás-
ban a homlokzat és a záró-
födémek utólagos hőszigete-
lését, központi fűtésrendszer 
kiépítését, homlokzati nyí-
lászárók cseréjét végzik el. 
A projekt megújuló energiát 
hasznosító rendszer kiépí-
tését tartalmazza. A beér-
kezett ajánlatok mindegyike 
meghaladta a rendelkezésre 
álló összeget, ezért 2,5 millió 
forintot az önkormányzat sa-
ját zsebből áll. A kivitelező a 
Galéria Invest.

Egy korábbi döntéssel 
szemben a békéscsabai köz-
gyűlés az áprilisi ülésen úgy 
határozott, hogy mégsem 
használhatja szabadon bárki 
a Lehel utcai sportpályát.

A békéscsabai városatyák 
tavaly több ülésen át vitáztak 
arról, használhatja-e minden-
ki a Lehel utcai sportpályát 
vagy sem (korábban ugyan-
is több környékbeli panasz-
kodott amiatt, hogy fiatalok 
a kapu zárását követően is 
bementek a pályára, sokszor 
a szomszédba rúgták a lab-
dát és szemeteltek). Emiatt 
a grémium úgy határozott, 
hogy vállalkozással oldják 

meg a zárást, megmaga-
sítják a labdafogó hálót, így 
ötmillió forintból átalakítják a 
terepet és további egymillió 
forintot az üzemeltetésre for-
dítanak.

A pályát használó Moz-
gáskorlátozottak Békés Me-
gyei Egyesülete azonban azt 
kérte, hogy a döntés ellenére 
kizárólagosan csak ők hasz-
nálhassák a területet, hiszen 
Kölcsey utcai épületükben 
– a pálya szomszédságá-
ban – kétszáz gondozottat 
látnak el, szükségük lenne a 
terület teljes kapacitására. A 
közgyűlés vita nélkül hagyta 
jóvá a kérést.

Az önkormányzat 2018 
és 2021 között vállalkozás-
fejlesztési támogatási prog-
ramot indít a mikro- és kis-
vállalkozások segítésére. A 
program három elemből áll. 
A „+ 1 munkahely, munka-
helyteremtés támogatása 
Békéscsabán” elemre leg-
feljebb 800 ezer forint, „He-
lyi mikro- és kisvállalkozá-
sok technológiafejlesztése a 
termelő és szolgáltató szek-
torban” elemre maximum 1 
millió forint és az „Újonnan 
létrejött és startup vállalko-
zások támogatása” elemre 
1,5 millió forint támogatás 
kapható. A döntéshozók a 
termelő és szolgáltató szek-
tort részesítik előnyben.

A békéscsabai közgyűlés 
– a nevelőtestület egyetér-
tése mellett – a pályázati el-
járás mellőzésével öt évre, 
2018. augusztus 1-jétől 
2023. július 31-éig Szeg-
fű Ferencnét bízta meg a 
Hajnal-Lenkey-Jázmin Ut-
cai Általános Művelődési 
Központ intézményvezetői 
feladatának ellátásával. 
Ugyanezen feltételekkel 
bízták meg Nagyné Kerekes 
Anikót a Penza Lakótelepi 
és Dr. Becsey Oszkár Utcai 
Óvoda vezetésével.

A Békéscsabai Gyermek-
élelmezési Intézmény május 
elsejétől átlagosan tízszá-
zalékos nyersanyagköltség-
növelést és étkezési térítési 
díjemelést kérvényezett. Az 
indoklás szerint az alap-
anyag-beszállítók jelentős 
áremelkedéssel számolnak, 
részben a garantált bérmi-
nimum és a minimálbér kö-
vetkezménye, másrészt az 
élelmiszerárak emelkedése 
miatt. A bölcsődei korosz-
tályt nem érinti a térítési díj 
emelése.

Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázhat Bé-
késcsaba. A kiírás alapján a 
város a gerlai orvosi rendelő 
felújítását célozza: az épü-
leten energetikai korszerű-
sítést, a homlokzat, födém 
hőszigetelését, a cserépfe-
dés pótlását, a nyílászárók 
cseréjét oldanák meg negy-
venmillió forintból. Az önkor-
mányzat harmincmillió forint-
ra pályázhat, a fennmaradó 
összeg önköltség.

A WiFi4EU forrásaira köz-
igazgatási szervek és közin-
tézmények – jellemzően helyi 
önkormányzatok, könyvtá-
rak, egészségügyi központok 
– pályázhatnak. A pénzből a 
berendezések beszerzését 
és üzembe állítását finanszí-
rozhatják, de a pályázónak 
kell állnia legalább három 
évig az internet-előfizetést, 
valamint a berendezések 
üzemét biztosító karbantar-
tás költségeit. Békéscsa-
ba esetében a szóba jöhető 

helyszínek: a Szent István 
tér és az Andrássy út eleje, a 
Széchenyi ligetben található 
játszótér és a CsabaPark.

Az ülésen további javas-
latok is felmerültek, köztük 
a Lencsési lakótelepen és 
a Kolozsvári utcán található 
orvosi rendelők, továbbá a 
Millennium-lakótelep Kazin-
czy utcánál fekvő része, itt 
kisebb kapacitású rendszert 
építenének ki. A pályázatra 
4,5 millió forint (15 ezer euró) 
áll rendelkezésre.

Újabb Modern Városok 
Programmal (MVP) kapcso-
latos projektelemről döntött 
a békéscsabai közgyűlés. A 
Munkácsy-negyed fejlesz-
téséhez az önkormányzat 
megvásárolja a Beliczey-
kúriát, és bár a Röplabda 
Akadémia kikerült az MVP-
ből, ennek egyik helyszíné-
ről is döntöttek.

Habár a Modern Városok 
Program egyik részeként in-
dult, a személyes tárgyalá-
sok nyomán körvonalazódott, 
hogy a Röplabda Akadémia I. 
üteme a jogszabályi és támo-
gatási feltételek miatt nem az 
MVP finanszírozásában, ha-
nem sportágfejlesztési finan-
szírozással jön létre. Ennek 

tükrében a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium 2,02 milli-
árd forint támogatást nyújt 
a Magyar Röplabda Szövet-
ségnek, részben (1,8 milliárd 
forint) az akadémia létreho-
zására, részben (150 millió 
forint) a szövetség fejleszté-
seinek támogatására.

A közgyűlési döntés nyo-
mán a munkacsarnokot a 
Békéscsabai Szakképzési 
Centrum központjának  torna-
termében alakítják ki, a kol-
légiumi férőhelyek kialakítá-
sáról pedig még zajlanak az 
egyeztetések.

A Modern Városok Program-
jában a kormány már koráb-
ban jóváhagyta a Munkácsy-
negyed-tervezetet, amelynek 
összköltsége közel 3 milliárd 

forint lesz. A részben a „Mun-
kácsy márkanév” kiépítését, 
részben pedig fenntartható 
turizmus-fejlesztést magába 
foglaló beruházás több kulturá-
lis intézményt érint (Munkácsy 
múzeum, Munkácsy Emlék-
ház, Csabagyöngye Kulturális 
Központ), illetve a Kórház utcá-
ban található Urszinyi-Beliczey 
kúriát.

Az elképzelések szerint az 
épületet felújítanák és kibőví-
tenék, így egy olyan kulturá-
lis, művészeti és szórakoz-
tató komplexum jönne létre, 
amely alkalmas a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház, a 
kapcsolódó állandó és idő-
szaki kiállítások, egyedi ját-
szóterek, gyermek közösségi 
terek befogadására.

A Munkácsy Mihály Múzeum 
új, a névadójának hagyaté-
kát bemutató, állandó kiállí-
tást tervez, amely a Múzsák 
Termében kaphat helyet.

A kulturális intézmény a mu-
zeális intézmények szak-
mai támogatására létrejött 
Kubinyi Ágoston Programban 
nyújthatja be pályázatát.

Az 1951-től Munkácsy 
Mihály nevét viselő múze-
um világviszonylatban is ki-
emelkedő műtárgyegyüttese 
a Munkácsy relikvia- és 
festménygyűjtemény, mely 
összesen 576 tárgyat, do-
kumentumot és fotográfiát, 
valamint 10 festményt és 9 la-
pon 10 eredeti rajzot számlál. 
Alapját azok a relikviák alkot-

ják, melyeket a világhírű fes-
tő özvegye hagyományozott 
a múzeumra, és amelyek az 
1930-as évek elején érkeztek 
meg Békéscsabára.

Az elképzelések szerint a 
világviszonylatban is kiemel-
kedő műtárgyegyüttessel 
rendelkező intézményben, a 

Múzsák Termében állítanák 
ki a festőóriás hagyatékából 
származó alkotásokat, tár-
gyakat, mindezt modern kön-
tösben. A múzeum 30 millió 
forintra pályázik, ehhez 10 
százalékos önerő szükséges, 
amelyet saját forrásból bizto-
sítanak.

Az eredetileg tervezet-
től eltérően nem a városi 
sportcsarnok mellett, ha-
nem a belvárosban, Gerlán, 
Mezőmegyeren vagy Jami-
nában kaphat helyet két új 
műfüves focipálya.

A Modern Városok Prog-
ram tervezett sport-infrastruk-
turális fejlesztései miatt nem 
a városi sportcsarnok mellett, 
hanem egy másik helyszínen 

kell létrehozni azt a két műfü-
ves pályát, amelyre az önkor-
mányzat még az előző évben 
nyert pénzt a Magyar Labda-
rúgó Szövetségtől. A két pályát 
őszig kell megépíteni, ameny-
nyiben nincs kész a munka, a 
pénzt vissza kell fizetni.

A javasolt helyszínek közt 
szerepel a Csányi utcai MÁV-
pálya, az Erzsébethelyen ta-
lálható Bessenyei utcai sala-

kos pálya és a mezőmegyeri 
focipálya, de ha utóbbinál nem 
sikerül megegyezni a magyar 
állammal a terület használat-
bavételéről, akár gerlai iskolá-
hoz is kerülhet az egyik létesít-
mény – igaz, itt több átalakítást 
is kellene végezni ahhoz, hogy 
elférjen a pálya. Lehetséges 
helyszínként felmerült a Hor-
váth utcai volt SZTK pálya is, 
ezt az opciót még vizsgálják.

tOP-fejlesztések
Újabb munkálatok kezdődhetnek

külsősöknek tilos

támogatás

Vezetők

Áremelés

Felújítás

Ingyenes wifi

Újabb lépés a modern város felé
Kúriát vásárol a város, iskolába kerül a munkacsarnok

Munkácsy hagyatéka

Új helyen a pályák

A Balassi energetikai korszerűsítése is megvalósul

Az oldalt írta
Varga Diána
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A nyugdíj-adategyezteté-
si eljárást a járási hivatal 
2018. évben az 1960 és 
1964 között született bizto-
sítottakkal, volt biztosítot-
takkal  folytatja le.

Az egyeztetési eljárás célja, 
hogy az ügyfelekkel még ak-
tív életpályájuk során meg-
történjen a nyugdíjbiztosítási 
hatósági nyilvántartásban ta-
lálható nyugdíj-jogszerzésre 
(biztosítási és szolgálati idő-
re, valamint kereseti adatok-
ra) vonatkozó adatok egyez-
tetése, illetve az egyeztetés 
után azok hatósági nyilván-
tartásba történő bejegyzése. 

Az eljárás lehetőséget biz-
tosít az ügyfelek számára, 
hogy az esetlegesen hiányos, 
téves adatok javítására, törlé-
sére, hiányzó adatok beszer-
zésére jóval a nyugellátás 
megállapítását megelőzően 
sor kerüljön. Az ügyfelekkel 
leegyeztetett nyugdíjjogosult-
sági nyilvántartás felgyorsítja 
és megkönnyíti a nyugdíj-
megállapítás folyamatát is.

A nyugdíj-egyeztetési el-
járás lefolytatása ütemezet-
ten történik. Az első ütem-
ben az egyeztetésre az 
1955 és 1959 között szüle-

tett biztosítottak, volt bizto-
sítottak esetében került sor. 
A második ütemben 2018. 
december 31-éig az 1960 
és 1964 között született biz-
tosítottak, volt biztosítottak 
kiértesítése történik meg. 

Az egyeztetési eljárás 
hivatalbóli megindítását 
követően az ügyfél egy 
részletes kimutatást  kap a 
nyilvántartott biztosításban 
töltött időszakokról, illetve 
nők esetében a nők ked-
vezményes nyugdíjára vo-
natkozó jogosultsági idők-
ről, egyéb kedvezményre 
jogosító időkről. A kimuta-
táson szerepelnek az 1987. 
december 31-ét követő idő-

szakra vonatkozó nyugdíj-
járulék-köteles kereseti és 
jövedelemadatok is.

Észrevétel esetén a nyi-
latkozathoz mellékelni kell 
azokat az eredeti dokumen-
tumokat (pl. munkakönyv, 
leckekönyv, munkáltatói 
igazolások stb.), amelyek 
alátámasztják az észrevé-
teleket. Az eljárással kap-
csolatos részletes tájékoz-
tató megtalálható a Magyar 
Államkincstár honlapján.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
 Családtámogatási

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Miért fontos a nyugdíj-adategyeztetési eljárás?

„ t B ”  s a R O k

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 
a helyi kitüntetésekről szóló 
20/2005. (VII. 14.) önkormány-
zati rendelete értelmében a Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 
Elismerése kitüntetés átadására 
a Közgyűlés szeptemberi ülésén 
kerül sor.

Az elismerés kimagasló teljesít-
ményért adományozható magán-
személyeknek vagy közösségek-
nek egyaránt, akik Békéscsabán 
hosszú ideje – legalább 10 éve 
– rendszeresen kiemelkedő mun-
kát végeztek az élet bármely terü-
letén, vagy egy jelentős cseleke-
dettel (tevékenységgel) a város jó 
hírnevét öregbítették.

Évente legfeljebb két kitüntetés 
adományozható, amelyből legfel-

jebb egy kitüntetett lehet magán-
személy.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város önkormányzati 
képviselői,
a nemzetiségi • 
önkormányzatok,
a közgyűlés bizottságai,• 
a jegyző,• 
az önkormányzati • 
intézmények vezetői,
a városban működő • 
öntevékeny csoportok, alkotó 
és művészeti közösségek, 
civil szervezetek,
egyházak.• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy vagy • 
közösség pontos adatait,

az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység 
vagy alkotás részletes 
ismertetését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyűlés jogosult, amelyről 
minősített többségű határozattal 
dönt. A javaslatok értékelését 
egy külön e célra létrehozott 
munkacsoport végzi.
A javaslatokat 2018. május 31-éig kell 
megküldeni a Polgármesteri Hivatal 
Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai 
Osztály Jogi, Önkormányzat és 
Szervezési Csoportjának (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 7. I. 
emelet 117. iroda).
Bővebb információ kérhető a 
maczik@bekescsaba.hu e-mail-
címen vagy a 66/886-622-es 
telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és Békéscsaba 
Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő, kiadó üzlethelyiségek Békéscsabán: 
Szent István tér 10., 1. számú üzlet, 90 m2-es, Justh Gyula utca felőli bejárattal.
Szabadság tér 1–3., volt Raiffeisen Bank, 90 m2-es üzlet, Andrássy út felőli bejárattal.
Gyulai út 37–39., 18 m2-es üzlet teljes közművel.
Bartók Béla út 14. szám alatti raktárhelyiség, 120 m2.
Bartók Béla út 14. szám alatti 25 m2-es üzlet.
Andrássy út 7. szám alatti 194 m2-es üzlet (jelenleg K&H Bank fi ók), egyben 2018. június 30-ától, 
részekre bontva 2018. szeptember 30-ától.
Kinizsi út 7–9. szám alatti 70 m2-es üzlet teljes közművel.
Lencsési út 35–37. szám alatti 26 m2-es üzlet teljes közművel.
Wenckheim Károly tér 11. szám alatti 39 m2-es üzlet teljes közművel.
Kazinczy utca 6. szám alatt található 335 m2-es üzlet irodával, raktárhelyiséggel 2018. június 1-jétől.

Kiadó irodák
Szent István tér 10., 1. számú Iroda, 80 m2-es, teljes közművel, Justh Gyula utca felőli ablakokkal.

Érdeklődni lehet munkanapokon 8.00–16.00 óráig Gergely Tamásnál a +36-20/933-3400-as 
telefonszámon.

PÁlyÁzatI FelHÍVÁs

kIaDÓ ÜzletHelyIségek, IRODÁk

Csapadékcsatorna-építés 
Lakossági fórum a Bethlen utcát érintő munkakezdés előtt

A Bánát utcai út alatti át-
vezetés megépítésével 
visszavonhatatlanul meg-
kezdődött a Keleti ker-
teket, Kastélyszőlőt és a 
Bethlen utcát érintő csa-
padékcsatorna-fejlesztési 
beruházás a TOP-6.3.3-
16-BC1-2017-00001 azo-
nosítószámú, Békéscsaba 
csapadék- és belvízháló-
zat-fejlesztése tárgyú pro-
jekt keretében.

A Bethlen utcán megvaló-
suló zárt csapadékcsatorna 
építését megelőző, április 
25-én megrendezett lakos-
sági fórumon szép számmal 
megjelentek az utcában élő 
lakók. Dr. Ferenczi Attila 
városfejlesztési tanácsnok 
bevezetőjében elmondta, 
hogy a lakók régi kérését 
tudja a város teljesíteni 
a zárt csapadékcsatorna 
megvalósításával. Az euró-
pai uniós pályázati forrás-
ból megvalósuló csapadék-
csatorna építési költsége 
összesen mintegy 312 millió 
forint, ebből a Bethlen utcai 
szakaszra közel 150 millió 
forint jut. A Bethlen utcában 
a munkák már május elején 
elkezdődnek, előrelátha-
tóan idén, október végére 
készül el a csapadékcsator-
na. A projekt másik két te-
rületén – a Keleti kertekben 
és a Kastélyszőlőkben – a 

nyári időszakban várható a 
munkakezdés.

Dr. Sódar Anita, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
NKft. cégvezetője a mun-
kák menetéről elmondta, 
hogy a 350 millió forintos 
támogatással megvalósuló 
projekt során sajnos lesz-
nek a lakókat esetenként 
hátrányosan érintő beavat-
kozások is, mint például a 
földmunkák során szüksé-
ges fakivágás. Az előzetes 
felmérések alapján mintegy 
63 fát kell kivágni. Meg-
említette, hogy az érintett 
fák sajnos engedély nél-
kül, szabálytalanul lettek 
telepítve. A zöldnövényzet 
pótlását az építést végző 
vállalkozó az önkormányzat 
által meghatározott módon 
oldja meg. Kiemelte: a két 
másik területet érintő kivite-
lezési munkákról is lesz la-
kossági fórum, és a Csabai 
Mérlegben is tájékoztatják 
a lakosságot a kivitelezés 
állásáról.

Mochnács Pál, a kivite-
lezést végző, békéscsabai 
székhelyű BÓLEM Kft. ügy-
vezetője a projekt műszaki 
paramétereit ismertette. 
Elmondta, hogy minden 
munkafázist a lakók-
kal történő egyezte-
tés után kezdenek 
el. Első lépésben a 
közművek helyzetét 

kell meghatározni, emiatt a 
lakók május első napjaiban 
fognak találkozni kisebb-
nagyobb kutatóárkokkal. A 
munkákat úgy szervezik, 
hogy a lehető legkevesebb 
kellemetlenséget okozzák 
az érintetteknek. Lakossá-
gi kérdésre válaszolva biz-
tosított mindenkit, hogy a 
felbontott kapubejárókat, 
zöldterületeket eredeti álla-
potban, a lakókkal egyeztet-
ve fogják helyreállítani.

A fórumon, a hivatalos 
rész zárása után, a kivite-
lező az érdeklődő lakosok 
egyéb, a konkrét ingatlanra 
vonatkozó kérdéseire is vá-
laszolt.Mochnács Pál, a kivite-

lezést végző, békéscsabai 
székhelyű BÓLEM Kft. ügy-
vezetője a projekt műszaki 
paramétereit ismertette. 
Elmondta, hogy minden 
munkafázist a lakók-
kal történő egyezte-
tés után kezdenek 
el. Első lépésben a 
közművek helyzetét 

laszolt.

Felhívás a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetés 
adományozására vonatkozó javaslattételre
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Belépő a Parlamentbe
Átvette mandátumát Herczeg Tamás

a tudományért
Konferencia a gazdasági campuson

Pár hónapja elindult a városgazdálkodási kft .
A feladatok egy részét még a korábbi vállalkozók végzik

A városháza Mokos Termé-
ben gyűltek össze a szava-
zás menetét lebonyolító 
tisztségviselők, illetve a 
politikustársak, amikor 
ünnepélyes keretek között 
átvette képviselői mandá-
tumát a választókerület új 
országgyűlési képviselője, 
Herczeg Tamás. 

A választási bizottság elnöke 
Styaszni Andrea ismertette, 
hogy a választókerület mint-
egy 71 ezer szavazati joggal 
rendelkező polgára közül 50 
ezren szavaztak, közülük leg-
többen, 22 ezren a Fidesz-
KDNP jelöltjére adták le vok-
sukat.

A mostantól új szerepet 
betöltő politikus elmondta, 
hogy már elkezdte a felkészü-
lést a munkára: tájékozódik a 
korábbi évek jegyzőkönyvei 
alapján a bizottsági és ple-
náris ülésekről, illetve volt 
már néhány egyeztetés is a 
frakcióban. Herczeg Tamás 
megköszönte a választás 
lebonyolításában szerepet 
vállalók munkáját, valamint 
jelölttársainak azt, hogy eny-
nyire komolyan vették a kam-
pányt. Úgy fogalmazott: ez-
zel lehetett a szavazás itt is 
a demokrácia ünnepe.

Zs. A.

„A tudomány szolgála-
ta Békéscsabán” címmel 
rendeztek konferenciát 
Békéscsabán, a Gál Fe-
renc Főiskola gazdasági 
campusán. Az eseményen 
nagy hangsúlyt fektettek 
a megyeszékhelyen zajló 
felsőoktatás kérdésére is.

A békéscsabai campus új 
fenntartója idén februártól a 
Gál Ferenc Főiskola – emlé-
keztetett köszöntőbeszédé-
ben Szarvas Péter. Békés-
csaba polgármestere arra 
is felhívta a fi gyelmet, hogy 
míg 7-8 éve ezer diák járt a 
megyeszékhelyen található 
felsőoktatási intézménybe, 
addig mára ez a szám pár 
százra csökkent. A város-
vezető bízik abban, hogy a 
fenntartóváltással ismét fej-
lődésnek indulhat a campus, 
hiszen mint mondta: az ehhez 
szükséges első lépéseket a 
kormány már megtette.

– A kormány 2017-ben ki-
váltotta a campus PPP terhe-
it, és kész arra, hogy annak 
további pénzügyi kötelezett-
ségeit is megváltsa. Ezek fon-
tos lépések, hiszen milliárdos 
átvállalásokról van szó – han-
goztatta Szarvas Péter.

A Gál Ferenc Főiskola 
rektora arról beszélt, hogy 
a jelenlegi infrastruktúra ha-
marosan megújul. Dr. Kozma 
Gábor elárulta: a versenyké-
pes diplomára, a szakok, kép-
zések átalakítására is nagy 
hangsúlyt fektetnek.

– A campusunk gazdasági 
és műszaki képzésekre épül, 
friss levegőt ad az újjászer-
veződő békéscsabai felsőok-
tatásnak – emelte ki a rektor.

Dr. Kozma Gábor hozzá-
tette: bízik abban, hogy minél 
több fi atalt helyben tudnak 
így tartani, akik versenyképes 
diplomával helyt tudnak majd 
állni a munkaerőpiacon.

Papp Ádám

Az elmúlt év második felé-
ben döntött a közgyűlés a 
Békéscsabai Városgazdál-
kodási Kft. létrehozásáról. 
Az olyan feladatokat, mint 
például a gyepkarbantar-
tás, a játszóterek karban-
tartása, a lombeltakarítás, 
a hómentesítés, eddig vál-
lalkozókkal kötött szerző-
dések révén oldotta meg 
az önkormányzat, amint 
ezek a szerződések lejár-
nak, ezeket a feladatokat 
az új cég veszi át. Hogy mi 
a városgazdálkodási kft. 
profi lja, arról Uhljár Erik 
cégvezetővel beszélget-
tünk székhelyükön, ami 
a volt József Attila iskola 
földszintjén kapott helyet. 

– Milyen céllal alakult meg a 
társaság? 

– Az elsődleges cél az volt, 
hogy a városgazdálkodási fel-
adatok ellátása összefogot-
tabb, rugalmasabb legyen. A 
lakossággal való jobb kap-
csolattartás is megfogalma-
zódott, és az, hogy lehetőség 
szerint gyorsan reagáljunk a 
felmerült problémákra. Gaz-
dasági okok szintén szerepet 
játszottak, hiszen a város nem 
igényelhet vissza áfát, ekkora 
volumennél pedig a 27 szá-
zalék nagyon sokat jelent. 

– Hogyan állt fel a Békés-
csabai Városgazdálkodási 
Kft.? 

– Együtt kezelte a köz-
gyűlés a Békéscsabai Intéz-
ményellátó Centrum (BIC) 
megszűnését és a Békés-
csabai Városgazdálkodási 
Kft. megalapítását. A kft. így 
nem külsős munkatársak 
felvételével, hanem az intéz-
ményellátó munkatársainak 
átcsoportosításával állt fel. 
Pillanatnyilag 16–18 főt fog-
lalkoztatunk.  

– Mely feladatok ellátását 
végzik még a vállalkozók, és 
mi tartozik  a városgazdálko-
dási kft. hatáskörébe?  

– A hóeltakarítási szolgál-
tatásra 2015. december 31-én 
kötött 10 éves szerződést a 
város, a többi munkát illetően 
3–5 évre szóló szerződések 
vannak. Január 1-jétől vettük 
át a játszóterek karbantartá-
sát. Március végén jártak le 
azon vállalkozói szerződések, 
amelyek a gyepkarbantartás-
ra és a virágágyásokra vonat-
koztak, így ezeket a felada-
tokat április 1-jétől végezzük. 
Feladatunk továbbá a zászló-
zás az ünnepek idején, a köz-
úti jelzőtáblák karbantartása, 
vagy a közúti baleseteknél a 
balesetveszély megszünteté-
se, az út helyreállítása.  

– Mekkora területen vé-
geznek gyepkarbantartást, 
fűnyírást? 

– 669 ezer négyzetmé-
terről van szó. A gyepterü-
letek A, B, C, D és parlagfű 

kategóriákra vannak osztva, 
a frekventáltabb helyektől 
a külső peremrészekig. A 
szerződésünkben pontosan 
rögzítve van, hogy mely te-
rületeken hányszor kell füvet 
nyírni. Ezen felül pluszke-
retből tudunk nyírni, ha úgy 
dönt a város.

– A honlapjukon az emlí-
tetteken kívül egyéb szolgál-
tatásokat is ajánlanak.  

– A BIC megszűnésével 
több feladat maradt úgymond 
„a levegőben”, ezek szintén 
hozzánk kerültek. Ilyen példá-
ul a Szent István téri rendez-
vények villamos energiával 
történő ellátása. Feladataink 
közé tartozik a városi tulajdonú 
üdülők működtetése, fenntar-
tása és a Pásztor u. 17. szám 
alatti ingatlan üzemeltetése, 
fenntartása is. Az önkormány-
zati fenntartású intézmények 
szintén fordulhatnak hozzánk, 
mint vállalkozóhoz – piaci ala-
pon – különböző olyan kar-
bantartási igényekkel, ame-

lyeket házon belül nem tudnak 
megoldani. Ha az óvodákban 
van nagyobb volumenű beru-
házás, ők is kérhetnek tőlünk 
segítséget. Jellemzően ma 
nehéz vállalkozót találni, már 
csak ezért is érdemes hoz-
zánk fordulni. A képviselői cél-
előirányzatokból megvalósuló 
feladatokat – padok javítása, 
cseréje, buszmegállók javí-
tása – szintén gyorsan és jó 
áron tudjuk megoldani.  

– Hol és hogyan érhetik el 
önöket a lakosok a kéréseik-
kel? 

– A csabaiak gyakran a 
hivatal városüzemeltetési 
osztályát keresik, onnan ér-
tesítenek bennünket, de for-
dulhatnak közvetlenül is hoz-
zánk a lakosok. Honlapunk 
elérhető a bvgkft.hu címen. 
Telefonszámunk 66/647-237, 
ezt munkanapokon 8–17 órá-
ig lehet hívni, de elküldhetik 
észrevételeiket e-mailben is 
az info@bvgkft.hu címre. 

Mikóczy Erika

A kiviteli munkák előrehaladásával az alábbi munkák 
valósultak meg:

Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése: A Gyulai 
úton a CsabaPark bejáratától a Körte sor irányába 450 mé-
ter hosszan elkészült a kerékpárút. Megépült a Gyulai úton 
a Körte sor és a körforgalom közötti, a Körte sor Gyulai út és 
a Reál C+C Áruház bejárata közötti, valamint a Gyulai út és 
a Degré utca közötti szakaszon közel 50 százalékban a nyílt 
árok helyén a zárt csapadékvíz-elvezető csatorna.
A Gyulai úton a körforgalomig, a még befejezésre váró sza-
kaszokon közműkiváltásokat követően folytatódnak a ke-
rékpárút-építési munkálatok. A Körte sori szakaszon meg-
kezdődött a kerékpárút építése. Faültetéssel, a környezet 
rendbetételével folytatódnak a kiviteli munkálatok.

Berényi úti önálló kerékpárút: Megtörtént a 30-as beton 
csapadékvízrendszer kiépítése tisztítóaknákkal, illetve víznye-
lőkkel a Dessewffy utcától a Szarvasi útig. A kerékpárúton kí-
vül eső víznyelő és a tisztítóaknák tervezett betongallérjainak 
kiépítése folyamatosan történik.
A kerékpárút szerkezetépítése megtörtént kisebb megszakí-
tásokkal a Széna utca – Mokry utca, Munkás utca és a Vi-
gasz utca közötti szakaszokon, a Vigasz utca és a Szarvasi 
út közötti szakaszon pedig folyamatban van. A Mokry – Mun-
kás utcai szakasz ebben az évben épül meg. A kapubejárók 
szegélyezése és végleges megépítése folyamatosan történik, 
illetve a végleges tereprendezés a kivitelezési határidőig lesz 
esedékes a teljes szakaszon. A kivágott fák pótlása céljából 
facsemeték ültetése megtörtént.

Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerék-
pársáv: A Pataky László utcában a 30-as beton csapadékvíz-

csatorna építése megtörtént a vasút és a Franklin utca között. 
A kerékpárút is megépült a Stromfeld és Franklin utca között. 
Ezen szakaszon az új kapubejárók is elkészültek a terveknek 
megfelelően. A Stromfeld utca és a Szarvasi út között kettő rö-
vid szakasz kivételével az útalap elkészült. A 30-as beton csa-
padékvíz-csatorna megépült a Szarvasi út és a vasút között. 
A Stromfeld utcai buszmegálló mögött és a volt „deltavágány” 
területén várhatóan májusban folytatódik a kivitelezés.
A Stromfeld utcánál az új buszmegálló megépült, a mögötte 
tervezett gyalog- és kerékpárútszakasz megépítése várhatóan 
május végén kezdődik.
Elkészült a Franklin utca és a Pataky László utca csomópont-
ban a kerékpárút-átvezetések útalapja. A Franklin utcában a 
fakivágások megtörténtek, a további munkák a kisfeszültségű 
és közvilágítási oszlopok áthelyezésével folytatódnak május-
ban. Az oszlopok áthelyezése után kezdődik meg az út széle-
sítése a páratlan számozású oldalon. A 8 méterre kiszélesített 
útburkolat két szélén irányhelyes zárt kerékpársávot jelölnek 
ki. A Szepesi és a Bessenyei utcáknál gyalogátkelőhelyet is 
felfestenek.

A kerékpárutak létesítésével közvetlen érintett ingatlantulajdo-
nosok észrevételeit, panaszait megvizsgáljuk és a projekt ke-
retein belül a lehetőségek szerint megoldást keresünk azokra.

A lakosok türelmét és megértését köszönjük.

További információ kérhető: 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofi t Kft.
Telefon: 06 +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor – 
Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László – Franklin utcai kerékpárforgalmi létésítmény 

létrehozásával”
TOP- 6.4.1-15-BC1-2016-00001

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében valósítja meg.

A projekt elszámolható összköltsége 813 000 000 Ft, a támogatás 100 százalékos intenzitású.
A projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2016. október 1.–2018. december 31.
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Herczeg Tamás már készül új munkájára
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2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY VALÓBAN A BARÁTAIRA FIGYELHESSEN, 
AMIKOR EGYÜTT VANNAK.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.

ADÓBEVALLÁS
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Nagyköveti látogatás
A megyébe látogatott Elisabeth Ellison-Kramer

Munkácsy is meg nem is 
Reprodukciókból nyílt kiállítás a kormányhivatalban 

CsaBaI kOlBÁsz-BlUes-PÁlINka 
PIkNIk

Munkácsyt mindenkinek 
címmel nyílt kiállítás a Bé-
kés Megyei Kormányhiva-
talban. A neves alkotó mű-
veinek rajzmásolatait és 
reprodukcióit május 10-éig 
tekinthetik meg az érdek-
lődők.

Egy 25 képből álló Munkácsy 
Mihály műveihez köthető tár-
lat várja a művészetkedvelő-
ket Békéscsabán, a megyei 
kormányhivatal aulájában. A 
szervezők  a festő rajzmáso-
latait és reprodukcióit mutat-
ják be a nagyközönségnek a 
kiállításon.

– Ez nem egy klasszikus 
Munkácsy-kiállítás: a tárlat azt 
a kérdéskört járja körül, hogy 
a festő korában, az azt követő 
évszázadban, valamint napja-
inkban is milyen nehéz Mun-
kácsy-képet venni. Munkácsy 

Mihály rendkívül népszerű mű-
vész volt már a saját korában 
is, emiatt nagyon drágák az 
alkotásai – árulta el Gyarmati 
Gabriella művészettörténész.

A tárlat létrejötte Kiss Nor-
bert kormányhivatali kabinet-
vezető gyűjtőmunkájának kö-
szönhető.  Dr. Krizsán Anett, a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
igazgatója elmondta, emiatt 
van a kiállítás a hivatalban.

– Kiss Norbert az elmúlt 
időszakban rendkívül nagy 
energiát fordított arra, hogy 
a reprodukciókat beszerez-
ze. Ennek apropóján, va-
lamint Munkácsy Mihályra 
való tekintettel gondoltunk 
arra, hogy a kormányhivatal 
székhelyépülete a legmegfe-
lelőbb erre a kiállításra – fo-
galmazott dr. Krizsán Anett.

Kiss Norbertet saját beval-
lása szerint a felesége inspi-

rálta arra, hogy elkezdje az 
alkotások gyűjtését, melyet 
több mint hároméves kutató-
munka előzött meg.

– A legelső képem egy 
bolhapiacról származik: egy 
keretet vettem, amiben ben-
ne hagyták a képet, és ennek 
rendkívül örültem. A következő 
kép a Krisztus-trilógiából a Gol-
gota volt, amely egy ház pad-
lásáról, egy háromajtós szek-
rény mögül került elő. Ezután 
szenvedélyesebben kezdem el 
gyűjteni, megnézni és felkutat-
ni a Munkácsy-reprodukciókat 
és másolatokat – árulta el kér-
désünkre Kiss Norbert.

A rajzmásolatok és litográ-
fi ák közel százéves techniká-
val készültek. A kabinetvezető 
hozzáfűzte: azzal, hogy köz-
kinccsé tette műgyűjteményét, 
régi álma valósulhatott meg.

Sz. R.

Békéscsaba újratelepítésé-
nek 300. évfordulója alkal-
mából fogott össze három 
békéscsabai civil szervezet, 
a Csabai Kolbászklub Egye-
sület, a Csabai Csípős Blues 
Club Kulturális Egyesület és 
a Csabai Pálinka Klub, hogy 
tagjaikkal és a város polgá-
raival egy felejthetetlen este 
keretein belül ünnepeljék 
meg ezt a nevezetes ese-
ményt.

A rendezvény időpontja és 
helyszíne:

2018. május 19., szombat• 
Csabai Rendezvénypajta, • 
5600 Békéscsaba, Gyulai 
út. 65/1.

Tervezett program

16.00•  Kapunyitás
17.00•  Pálinkakóstolóval 
egybekötött időutazás a 
csabai pálinka történetének 
nyomában. Párlatvezető: 
Fabulya Attila
18.00•  A csabai kolbász, 
mint hungarikum története. 
A 2017. évi szárazkolbász-
verseny győztese, Juhász 
György kolbászkészítő be-
mutatója
19.00 • Talléros Együttes 
műsora
20.15 • Közös koccintás 300 
pohár pálinkával
20.30•  Borsodi Blues 
Collective – „Háromkirá-
lyok” műsor fúvóskarral 
kiegészülve. TRIBUTE TO 
Albert King, B.B. King and 
Freddie King. 
22.30 • Takáts Tamás Blues 
Band – élő koncert

Mindhárom klub más és más 
területen tevékenykedik, egy 
mégis közös bennük… Rend-
szeres találkozásaik alkalmával 
az általuk preferált érték közve-
títését tűzték ki célul. Korábban 
kapcsolódás elsősorban csak 
a klubtagok között volt, hiszen 
többen vannak, akik kettő, de 
van olyan személy, aki rend-
szeresen mindhárom klub „fog-
lalkozásait” látogatja, segíti.

A szervezetek tagjai önzetle-
nül, önkéntesen tevékenyked-
nek a szervezési és megvaló-
sítási feladatok elvégzésében. 
Ez, egy ilyen nagyméretű vá-
rosi rendezvény estében, szin-
te egyedülálló. 

A Pálinka Klub rendezvé-
nyein eddig is jelentős szerepe 
volt a csabai kolbásznak, és a 
Kolbászklub rendezvényein is 
meghatározó funkciót töltött 
be a pálinka. A csabai blues 
fesztiválokon az előadókat és 
a klubtagokat jó békéscsabai 
házigazdaként pálinkával és 
kolbásszal fogadják. 

Így itt nem az a kérdés, hogy 
miért, sokkal inkább az, hogy 
eddig miért nem fogtak össze?

A rendezvényhez mindhá-
rom szervezet azt teszi hozzá, 
amiben a legjobb:

A Csabai Kolbászklub tag-• 
jai igényes, remek helyszínt 
biztosítanak a piknikhez, 
valamint kolbászkészítő 
bemutatóval, kolbászgyú-
rással teszik színesebbé a 
programot.
A Csabai Pálinka Klub • 
tagjai saját gyümölcsük-
ből becefrézett bérfőzetet, 
vagy saját maguk által fő-

zött pálinkát ajánlottak fel 
a kóstolóval egybekötött 
időutazáshoz, mely során 
a pálinka történetét és bé-
késcsabai múltját ismerhet-
jük meg. Az est egyik érde-
kessége a közös, egyidejű 
koccintás lesz 300 pohár 
szilvapálinkával. A nem kis 
mennyiségű párlatot azok 
a magánszemélyek aján-
lották fel, akik aktív tagjai a 
Pálinka Klubnak.
A Csabai Csípős Blues Club • 
18 sikeres blues fesztivált 
rendezett eddig Békéscsa-
bán. A sokéves tapasztalat, 
a közvetlen kapcsolat az 
ismert zenekarokkal, és az 
élő zene varázsa az, amit 
hozzá tud tenni a rendez-
vényhez.

Képzeljünk el egy piknikko-
sarat, tele kolbásszal és pálin-
kával. Ha mindezek mellé tár-
sul egy gitár, máris garantált a 
jó hangulat.

Mindezt olyan hungariku-
mok tarkítják, melyeket bátran 
nevezhetünk CSABAIKUMnak 
is. 

A három civil szervezet Bé-
késcsaba polgáraival együtt 
így szeretné méltó módon 
megünnepelni az újratelepítés 
300. évfordulóját. 

A Csabai Kolbász-Blues-
Pálinka Piknikre a belépés díj-
talan.

Mindenkit kolbásszal, pálin-
kával, élő zenével és szeretet-
tel várunk!

Békés megyébe látogatott 
Mag. Elisabeth Ellison-
Kramer magyarországi 
osztrák nagykövet, aki a 
megye települései által 
nyújtott befektetési lehe-
tőségekkel ismerkedett 
meg, valamint azokkal az 
ipari területfejlesztések-
kel, amelyek megvalósítá-
sa ebben az esztendőben 
indul el Békéscsabán és a 
megye településein.

Békés megye és Békéscsaba 
újratelepítésében nagy sze-
repet játszott a felső-ausztriai 
származású Harruckern Já-
nos György, aki a török elleni 
harcokban végzett tevékeny-
sége jutalmául megkapta Bé-
kés vármegye jelentékeny ré-
szét. 1715-ben Békéscsabát 
– akkori nevén Csabát – lakat-
lan helyként említik, és Békés 
megyében is mindössze 9 
település volt lakott, a megye 
teljes lélekszáma nem érte el 
a 2600 főt. Harruckern báró 
benépesítési intézkedéseinek 
köszönhetően ez a helyzet év-
ről évre változott, a megye új-
ratelepítésében végzett törek-
véseit fi a, Harruckern Ferenc 
is folytatta.

Orosházán, a helyi német 
nemzetiségi önkormányzat 
kezdeményezésére 2001-
ben Német Kultúra Hete 
elnevezéssel programso-
rozatot szerveztek. A nagy 

hagyományokkal bíró ese-
mény keretében azóta is év-
ről évre megemlékeznek a 
város újratelepítéséről, meg-
koszorúzzák a Harruckern-
emléktáblát, és számos 
kulturális programmal ké-
szülnek. Idén Osztrák Hét 
elnevezéssel rendezik meg 
majd az eseményt.

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és elnöke, dr. 
Abonyi Lajos meghívására 
április 23-án Orosházára láto-
gatott Mag. Elisabeth Ellison-
Kramer. A Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének 
elnöke, Zalai Mihály Békés-
csabára is meginvitálta nagy-
követ asszonyt, akit a békés-
csabai városházán Szarvas 
Péter polgármester, Herczeg 
Tamás megválasztott ország-
gyűlési képviselő és Zalai Mi-
hály megyei elnök fogadott. A 
megye települései által nyúj-
tott befektetési lehetőségekkel 

ismertették meg a nagykövet 
asszonyt, bemutatták azokat 
az ipari területfejlesztéseket, 
amelyek megvalósítása eb-
ben az esztendőben indul el 
Békéscsabán és a megye te-
lepülésein, és a közúti közleke-
dés fejlesztésével kapcsolatos 
információkat is megosztottak 
a vendéggel. 

A látogatás az osztrák tu-
lajdonú Tondach Magyaror-
szág Zrt.-nél folytatódott, ahol 
csatlakozott a vendégekhez 
a Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke és 
titkára, dr. Orosz Tivadar és 
Tóth Zsolt. Megismerkedtek 
a cég működésével, jelenlegi 
helyzetével, és rész vettek egy 
üzembejáráson is.

A látogatás a megyehá-
zán zárult, ahol egy közös 
sajtótájékoztatón informá-
lódhattak a média képviselői 
és tehették fel kérdéseiket a 
nagykövet asszonynak.
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Rádió 1 élő kitelepülés 
6-10 óra között

BALÁZSÉK

május 17. 
Békéscsaba, Andrássy út
Csaba Center főbejárata

Vitézi játékok attrakciókkal
Mátyás király korát idézte a hagyományőrző fesztivál

a tánc világnapja
Többnapos táncünnep Békéscsabán 

scherzo a Csabagyöngyében

Színes felvonulás, díszes 
haditábor, korhű fegyve-
rek és ruhák, egy olyan 
hajítógép, ami az egész 
országban egyedülálló, és 
Mátyás király korát idéző 
hangulat – ezek jellemez-
ték az április 29–30-án zaj-
lott V. Békéscsabai Vitézi 
Játékokat és Nemzetközi 
Hagyományőrző Fesztivált 
a Gabonamúzeumnál.  

Idén is egy színpompás felvo-
nulással vette kezdetét a vité-
zi játékok. Az Andrássy úton 
vonult végig a díszes tömeg, 
amelynek tagjait Szarvas Pé-
ter polgármester is köszön-
tötte. Ezután a Gabonamúze-
umnál vette kezdetét a vitézi 
játékok, ahol igazi középkori 
hangulat fogadta a látogatókat 
rengeteg attrakcióval. 

Új impulzusok, különleges 
hatások és érzések, számos 
érdekesség a küzdőtéren, 
haditáborban, valamint mes-
terségek, apródok és a tru-
badúrok udvara, bölcsessé-
gek terme és kirakodóvásár. 
Ezekben volt része azoknak, 
akik ellátogattak a középkori 
játékokra, és részt vettek a 

lovagképzőn, vagy például 
kipróbálták milyen volt az 
egykori viselet, vagy hogyan 
működtek a fegyverek. Új-
donság volt az esti program, 
a fáklyás felvonulás, emellett 
még csatajelenetet, fáklyák 
melletti vívást, tűzzsonglőrö-
ket és hastáncosokat is lát-
hatott a közönség.

A tánc világnapjához kap-
csolódva rendezték meg 
Békéscsabán a 9. Békés-
csabai Táncfesztivált és 
24. Táncgálát Botta Tibor 
és Gulyás Miklós szerve-
zésében. 

A táncosokkal április 27-e és 
május 1-je között a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-
ban, a Szent István téren,  az 
evangélikus gimnázium tor-
nacsarnokában és a Rózsa-
kert piac emeletén lévő GM 
Tánciskolában találkozhattak 
az érdeklődők. Az első na-
pon, pénteken a GM Táncis-
kola gálaestjén diák és felnőtt 
társastánccsoportok, mazso-
rettek és a salsa műhely tag-
jai léptek fel. Szombaton nyílt, 

ingyenes tánckurzus volt ne-
ves tánctanárok vezetésével. 
Vasárnap a legjobb sporttán-
cosok versenyeztek show, 
modern, kortárs és jazztánc 
kategóriákban, majd hétfőn 
következett a nemzetközi 
táncverseny, valamint a tánc 
világnapi gálaest.

Végül május elsején a 
családi majális után a szar-
vasi Cervinus Teátrum elő-
adásában Novai–Fenyő: Ho-
tel Menthol című musicaljét 
tekinthették meg az érdek-
lődők. Az előadás rendezője 
Varga Viktor, koreográfusa 
Botta Tibor volt.

Április 28-a és 30-a között 
rendezték meg a Csaba-
gyöngyében a Scherzot, az 
Amatőr Musical Színpadok 
Fesztiválját. A három nap 
alatt kilenc színpadi produk-
ciót láthatott a közönség, 
ezek között voltak ismert 
musicalek, átdolgozások és 
saját szerzemények is. Idén 
kétfordulós szóló- és duett 
énekversenyen is részt ve-
hettek a fiatal tehetségek. Fo
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

„Szívedben és fejed-
ben ezerféle erő szen-
dereg, mit felkölteni, s 
kifejteni és alakítani a 
te dolgod."

Kölcsey Ferenc gon-
dolatával nagy szeretet-
tel köszöntelek Titeket, 
akik nagy útra készültök. 

A ballagás olyan 
ünnep, amelyben egy-
szerre van jelen az em-
lékezés és a búcsú, az 
útra hívás és az új iránti 
kíváncsiság; és a majdani megérkezés reménye.

A ballagás ünnepébe azonban mindig egy kis pá-
tosz is keveredik, hiszen a búcsúzás pillanata vegyes 
érzelmeket is teremthet. Úgy érezhetitek, hogy megsza-
badultok sok eddigi kötöttségtől, a felelésektől, a vizs-
gáktól, viszont maradnak a csínytevések, a barátok, a 
szerelmek emlékei. Ezek az évek mindenkiben valami-
lyen nyomot hagynak, nem lehet azokat kitörölni. 

A majdani megérkezéshez még rengeteg nehézségen 
kell átküzdenetek magatokat. A küzdelmek megvívásánál 
ezért emlékezzetek vissza arra, hogy milyen ismereteket 
kaptatok és milyen lehetőségekhez juttatott benneteket az 
iskolátok. Az intellektuális, érzelmi és lelki erőfeszítésekben 
megformálódik és alakul ki az az értékrend, amely tudja, 
hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy majd évek, évtizedek múl-
va, az iskola határain túl, határozottan tudjatok választani.  

Életetek egyik legmeghatározóbb élményeként fogtok 
visszagondolni erre a napra, amikor elköszöntök iskolá-
toktól, szüleitektől, barátaitoktól és városotoktól, Békés-
csabától.

Örülök, hogy Békéscsabán tudtunk lehetőséget biz-
tosítani Nektek, hogy felkészüljetek az ezután kezdődő 
megmérettetésekre. Remélem, mindenki igyekezett élni 
a tanulás lehetőségével, és minél teljesebb tudással 
rendelkezve készültök a magatok választotta jövőre. 

Az út néha maga a cél. Nem szeretném azonban, 
hogy sorsotok csak bolyongással, helykereséssel telne, 
hiszen itt hazátok, otthonotok van. Ezért Békéscsaba 
polgármestereként arra kérlek Titeket, ha a tanulmánya-
itok, a kötelességeitek most máshová is szólítanak Ben-
neteket, mindig térjetek vissza hozzánk és emlékezze-
tek: Békéscsaba hazavár!

Szarvas Péter
polgármester

Egy csésze kávé cukorral, 
tejjel, empátiával, toleran-
ciával: ezt kaphatták azok, 
akik ellátogattak a Korzó 
téri kávézóba. Két héten át 
ugyanis ott működött az 
Ability Café, amely a pécsi 
Fogd a Kezem Alapítvány 
kezdeményezésére egyre 
több helyen ad lehetőséget 
az országban értelmileg sé-
rült fi ataloknak arra, hogy 
felszolgálóként megmutas-
sák: ők is képesek teljes ér-
tékű munkát végezni. 

Óvatos mozdulatokkal került 
a kávé, a forró csoki az asz-
talra, ám a kiszolgálás igazi 
kuriózumnak számított: ér-

telmileg sérült gyermekektől 
egészen más érzés elfogad-
ni a gondoskodást. Sokan 
szinte együtt izgultak velük, 
majd mikor minden sikerült, 
közös volt az öröm, és szin-
te önkéntelenül is elhagyta a 
vendégek száját a dicséret: 
„ügyes vagy!” Előtte több mint 
négy hónapon át gyakorolták 
szituációs játékokon keresz-
tül az elvégzendő feladatokat 
a diákok – tudtuk meg Misák 
Darinka gyógypedagógustól, 
a program egyik mentorától.

A kávézó munkatársai sok 
türelemmel igyekeztek segí-
teni a mozdulatokat. A kez-
deményezés egyik fő célja, 
hogy a társadalom jobban 

elfogadja az értelmileg ala-
csonyabb, érzelmileg magas 
intelligenciájú fi atalokat.  

A pécsi alapítvány 2014-
ben indította útjára az Ability 
Cafét. Békéscsabán az 
Esély Pedagógiai Központ 
csatlakozott a programhoz. 
Szabó Éva intézményvezető 
elmondta, hatmillió forintos 
pályázati támogatás segít-
ségével idén egy gyakorló 
kávéházat is kialakít majd 
az intézményben, hogy a 
diákok még többet gyakorol-
hassanak. A cél, hogy akár 
más iskolák is felfi gyeljenek 
a lehetőségre, és egyre több 
követőre találjanak.

Zsíros András

Minden gyermek születé-
se felér egy kisebb csodá-
val. Van, akinek ez a cso-
da nem adatik meg, van, 
akinek egyszer-kétszer, 
és van, akinek többször 
is. Szferléné Dénes Pálma 
nyolcszoros édesanya. Fér-
jével, Attilával nyolc gyer-
mek édesszülei. A sors úgy 
hozta, hogy Pálma bátyja, 
Dénes Zoltán fájdalmasan 
korán eltávozott, és pár év 
múlva követte őt felesége, 
Angéla is. Gyermekeik, 
Éva, Zsófi  és Gigi mögött 
– akik mára már felnőttek 
– szintén ott állnak a háttér-
ben Szferléék, ahogy An-
géla testvére, Harangozó 
Ilona is.  

– Zoli és én is mindig úgy 
gondoltuk, hogy baj esetén 
a te gyereked az én gyere-
kem is. A lányokat nagyon 
jól nevelték a szüleik, tőlük 
kaptak meg mindent, ami az 
élethez kell, jó példát adtak 
nekik emberségből. Ők ve-
tettek, metszettek, az aratás 
a miénk. Csak ott vagyunk 
nekik, ha kellünk. 

– Hogyan jöttek sorban a 
gyermekeitek, és mivel fog-
lalkoznak? 

– A legidősebb lányunk, 
Anna már a saját lábán áll, 
önálló, konduktorként dolgo-
zik Békéscsabán. A követ-
kező gyermekünk, Tamás 
fi zika–földrajz szakon mes-
terképzős, tanárember lesz. 
Péter fi unk Vácott óvodape-
dagógus, nagyon szeretik a 
gyerekek, a kicsik itthon is 
csak „jó embernek” hívják. 
Csabi fi unk a Bartókban 
végzett, aztán nagy váltás-
sal innen ment az orvosira, 
ahol most másodéves. Má-
tyás Szegeden jár az Arany 
János tehetséggondozó 
program keretében a Rad-
nótiba, ő jövőre érettségizik 
majd. Veronika a katolikus 
iskolában hatodik osztályos, 
Sára elsős, Mihály pedig az 
ősszel megy első osztályba. 

– Azt mondják, egy anya 
annyira boldog, mint a leg-
szomorúbb gyermeke. Ná-
latok hogy van ez, hogyan 
tudsz segíteni annak, aki ép-
pen küszködik? 

– Fontosnak tartom a ta-
pintatos, odafi gyelő jelenlé-
tet. Csak akkor szóljak, ha 
kell. Mindig úgy gondoltuk 
a párommal, hogy a gyer-
mek ajándék. A Példabeszé-
dekben is benne van, hogy 
neveld gyermekedet a neki 
való módon, és ha felnő sem 
feledkezik meg rólad. Tulaj-
donképpen ennyi a titok: meg 
kell találni, hogy kinek mi a 
saját útja, ez pedig egy csa-
ládon belül is gyermekenként 
más és más. A barackmagból 
barackfa lesz, a meggymag-
ból pedig meggyfa – azokká 
lesznek a gyermekeink, amik-
ké lenniük kell. 

– A gyermekek mellett 
dolgozol, és felnőtt fejjel 
szereztél diplomát. 

– A férjem, Attila – aki 
egyébként postás – itthon tu-
dott maradni az egyik gyerme-
künkkel, aki asztmás, a töb-
biek pedig egyre önállóbbak 
voltak, így bátran belevágtam 
a tanulásba, a munkába. Most 
terápiás segítőként dolgozom 
az AE Egyensúly Egyesület-
nél, ez nagyon az én világom, 

a személyes segítő munkát 
mintha Isten is nekem találta 
volna ki.  Évekkel ezelőtt már 
csináltam hasonlót a MiÉrtünk 
egyesületnél. Most is szen-
vedélybetegekkel, pszichiát-
riai betegekkel foglalkozom, 
olyan módon igyekszem őket 
segíteni, hogy megmaradjon 
az ő saját életük. Párhuzamo-
san végeztem el a szociális 
munkás és egészségszer-
vező képzést, most mester-
képzésen tanulok pasztorális 
tanácsadónak, ezzel párhu-
zamosan egészségfejlesztő-
nek és mentálhigiénikusnak. 
Emellett önkénteskedem a 
Három Királyfi , Három Király-
lány Mozgalomban is.

– Milyen célok lebegnek 
most a szemed előtt? 

– A legfontosabb, hogy a 
gyerekek befejezzék az isko-
láikat, stabil értékrendjük le-
gyen és megtanulják kihozni 
magukból azt, amire képesek. 
Ennél több talán nem is kell.

(Az interjú teljes terjede-
lemben a behir.hu oldalon 
olvasható.)

Mikóczy Erika

Pálma két gyermekével a sok közül, Sárával és Misivel

Együtt a nagy család Veronika egy korábbi rajzán

Sérült gyermekektől egészen más érzés elfogadni a gondoskodást

ability Café a belvárosban: én elfogadlak, fogadd el tőlem 

kedves Ballagó Diákok! Pálma sokgyermekes édesanya
„Fontosnak tartom a tapintatos, odafigyelő jelenlétet”



Az utóbbi években elő-
térbe került egy az alkotá-
sairól (épületek és festmé-
nyek) méltán híres család, 
a Wagner. Az édesapának, 
Wagner József építésznek 
több békéscsabai középület 
is dicséri a keze munkáját, 
és fi ának, Csabai Wagner 
Józsefnek is ismerhetjük az 
építészet területén alkotott 
emlékeit. Az édesapa és 
fi a feltételezhetően közös 
munkája lehetett, vagy ún. 
stafétaszerűen megörökölt 
vállalkozása (ebben az apa 
tervezőként, a fi a építésve-
zetőként ismert) a Munkácsy 
Mihály Múzeum épülete. A 
létesítmény maga a felavatá-
sának századik évfordulóján 
kapott nagyobb fi gyelmet, 
ekkor az épület és a benne 
zajló tevékenység könyv for-
májában is publicitást nyert. 
Majd az ifjabb Wagnerre fi -
gyeltünk, akit mint festőmű-
vészt is jegyeztek, hiszen 
induló építészeti karrierje 
után a képzőművészetet vá-
lasztotta hivatásként. Tavaly 
emlékeztünk meg halálának 
ötvenedik évfordulójáról, 
melyre a múzeum egy tárlat-
tal készült. 

Idén ismét évfordulót ün-
neplünk. 2018-ban, Csabai 
Wagner József születésének 
százharmincadik évforduló-

ja apropójából Mezőtúron, 
a művész életének második 
felében otthonául szolgáló 
városban rendeztünk egy 
kiállítást a tiszteletére – az 
anyag július 1-jéig látogatható 
a Túri Fazekas Múzeumban. 
Itt olyan munkákat is meg-
nézhet a közönség, melyeket 
még soha nem tártak a nyil-
vánosság elé, hiszen a család 
az ismétlődő közös munkát 
megköszönve, kölcsönadott 
a tárlat gazdagítására eddig 
sosem látott műveket. 

Ám még nincs vége a Wag-
ner család körüli megemléke-
zésnek! A kutatómunkának és 
a csabai német nemzetiségi 
önkormányzattal folytatott 
együttműködésnek köszön-
hetően felfi gyeltünk a jaminai 
Wagner utcára, melyet valaha 
az édesapáról, Wagner Jó-
zsefről neveztek el. A meg-

becsült építész és építőipari 
vállalkozó közéleti szerepet is 
betöltött, és képviselőként is 
tevékenykedett. Munkájának 
elismeréseképpen 1910-ben 
utcát neveztek el róla. 1917-
ben bekövetkezett hirtelen ha-
lála, majd fi ának, a festőnek, 
az 1920-as években Buda-
pestre kerülése után és nem 
utolsósorban a történelem 
sodrása végett 1930-ban az 
utcát már Richard Wagnerre 
vonatkoztatták. Azt gondo-
lom, hogy nekünk, kutatóknak 
munkánk igazi gyümölcse, 
ha olyan eredményt nyugtáz-
hatunk, mint az utcanév idei 
visszakeresztelése Wagner 
Józsefre, annak az embernek 
emlékét tartósan felidézve, 
akinek városunk jelentős köz-
épületeit köszönhetjük.  

Ván Hajnalka
művészettörténész
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Wagnerék a figyelem középpontjában 

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:

Május 7-én, hétfőn 17 órá-
tól a Békés Megyei Könyvtár 
vendége Szurovecz Kitti, akivel 
Szicsek Margit pszichológus 
beszélget „A sokszívű” című 
regényéről.

Május 10-én, csütörtökön 
17.30-tól Banner Zoltán író, 
művészettörténész, előadómű-
vész tart előadást a Lencsési 
Könyvtárban „Gondolatok a 
könyvtárban” címmel.

Május 11-én, pénteken 18 
órától Zentai Ákos kutató elő-
adást tart a Jaminai Könyvtár-
ban „Ősiségünk nevezéktani 
bizonyítékai a karthágói és vi-
king történelem lenyomataiban” 
címmel.

Május 16-án, szerdán 17 órá-
tól Gerlóczy Márton „Altató” 
című könyvének bemutatója a 
Békés Megyei Könyvtárban.

A Békés Megyei Könyvtár 
és az Aura Segítő Kutya 

Alapítvány „olvasás és uga-
tás” című foglalkozásokat indít 
iskoláskorú gyermekek szá-
mára, terápiás kutyák bevoná-
sával, keddenként 17 órától. 
Jelentkezés: Gulyás Bianka 
06-30/831-1335;
repetaesmese@gmail.com.

A Békés Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ 20 órás 
foglalkozássorozatot indít 
álláskeresők, állást váltani 
kívánók számára május 22-én, 
23-án, 29-én és 30-án délelőtt. 
Jelentkezés és bővebb infor-
máció: 06-20/230-5595.
A Békés Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtára olvasótábort 
hirdet 10–12 éves gyerekek 
számára Mártélyon. A tábo-
rozás ideje: július 23–27. To-
vábbi információ az 530-212-es 
telefonszámon Kiss Ildikótól 
kérhető.
Békéscsabán az Arany-busz: 
április 28. és május 6. között a 
Szent István téren látogatható.

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

40. Városi gyermekrajz kiállítás
Közel nyolcszáz alkotásból válogatott a zsűri

Nekem, Csaba… címmel 
nyílt meg Scholtz Endre kiállí-
tása a Csabagyöngye Panorá-
ma Termében. A festőművész 
tiszteletére – aki a közelmúlt-
ban vehette át a Művészeti 
életpálya díjat – megtelt a te-
rem. Scholtz Endre kiemelte, 
hogy a most látható képein 
Békéscsabát egy mediterrán 
környezetbe helyezte a nyár 
közeledte miatt. A tárlaton 
huszonhárom alkotás kapott 
helyet.

scholtz endre kiállítása

A múzeum felújítása mi-
att ezúttal a Békés Megyei 
Könyvtárban nyílt meg a 40. 
Városi Gyermekrajz Kiállítás. 
A téma ezúttal Békéscsa-
ba újratelepítésének 300. és 
várossá nyilvánításának 100. 
évfordulója volt. A felhívásra 
közel nyolcszáz rajz érkezett. 
A megnyitón a legjobb alkotá-
sok készítőit is díjazták, akik 
megtalálták a körülöttük lévő 
értékeket. A tárlat május 19-
éig tekinthető meg.

KÖZÖS PONT TEAHÁZ
2018. május 4-én, pénteken 18 órától a Nemzetiségi Klubházban (Bé-
kési út 15.) 45 PERC ALATT A FÖLD KÖRÜL Úti cél Izland és Marok-
kó. Túravezetők: Rozgonyi János és Bozó László, a Dél-békési Termé-

szetvédelmi 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 fi lcből, lábatlankóstoló.

BÉKÉSCSABAI SZLOVÁK KLUB
2018. május 7-én 13 órától a Nemzetiségi Klubházban Medgye-
si Pál régész, múzeumigazgató-helyettes előadása Mátyás királyról. 
2018. május 14-én Ando György múzeumigazgató előadása a pünkösdről.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
Meseházi Zenei Estek 2018. május 11-én, pénteken 19 órától

TRANS-FORMATION Pozsár Eszter – fuvola, szaxofon, Eichinger Tibor 
– gitár, Frey György – basszusgitár, Pusztai Csaba – ütőhangszerek.

MESEHÁZI CSALÁDI DALÁRDA
2018. május 12-én, szombaton 14 órától „Hol jársz, te, kicsike…” 
Mi lett velük? A régi Mütyür banda, a Pöttöm énekegyüttes, Talléros, 
gyerekek, fi atalok és felnőttek népzenei előadása a Meseház udvarán.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. május 16-án, szerdán 18 órakor

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

ELSZAKADÁS Milos Forman fi lmje, 1971.

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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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

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és barátait a

BIOGAZDÁLKODÁS ALAPJAI
című előadássorozatára.

I. előadás:      Biokertészet 
2018. május 15. 16:30–18:30

II. előadás:      Bio zöldségek és gyümölcsök 
termesztése és gondozása 
2018. május 22. 16:30–18:30 

III. előadás:     Bio fűszernövények 
termesztése és gondozása 
2018. május 29. 16:30–18:30

Helyszín: 5600 Békéscsaba Széchenyi Liget
Körösök Völgye Látogatóközpont, Réthy Zsigmond-terem
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éneklő ifj úság
Ma már a kórusmuzsika is népszerű Csabán

Ádámok és évák Ünnepe
Ezúttal a világ meséit vitték színre a diákok

A Föld napi programsoro-
zat zárásaként nyitották meg 
a Lencsési Közösségi Házban 
a „Legendás fák Békés me-
gyében” című kiállítást, amely 
május 11-éig látogatható. Sze-
lekovszky László természet-
védelmi főtanácsos jóvoltából 
a tárlaton a legjelentősebb fa-
matuzsálemekről láthatnak fo-
tókat a nézők. Mint elhangzott, 
az embernek a szemléletét, a 
természethez való hozzáál-
lását is javítják az öreg fák. A 
természetvédelmi szakember 

a megnyitón mesélt a megyé-
ben található olyan híres fákról 

is, mint a Cimbora fa vagy a 
Bandika fa. 

legendás fák Békés megyében

A világ meséit vitték színre 
Békés megyei középiskolá-
sok és általános iskolások 
az idei Ádámok és Évák 
ünnepén április 23-án, a Jó-
kai színház nagyszínpadán. 
Idén 12 csapat lépett a szín-
padra, előadásukban látha-
tók voltak egyebek mellett 
magyar,  cigány, görög és 
orosz népmesék is. A játék 
szervezője, a díszelőadás 
rendezője Tege Antal szín-
művész.

A Békéscsabai Jókai Színház-
nak fontos az ifjúság, kiemelt 
cél, hogy számukra is „trendi 
legyen a színházba járás”. Eh-
hez az kell, hogy a diákok meg-
ismerjék és megszeressék 
Thália templomát, mégpedig 
úgy, hogy alkotóként vesznek 
részt benne. A szolnoki Szig-
ligeti Színházból indult kezde-
ményezéshez hét éve csatla-
kozott a Jókai színház. 

Az Ádámok és Évák Ün-
nepének idei különlegessé-
ge az volt, hogy az általános 

iskolák felső tagozatosait is 
bevonták a programba. Bé-
kés megye 10 oktatási intéz-
ményéből közel kétszáz diák 
szerepelt. A csapatok peda-
gógusaik mellett színészek 
és rendezők segítségével 
ősz óta  készültek a premier-
re, munkájukat Czitor Attila, 
Csomós Lajos, Katkó Fe-
renc, Komáromi Anett,  Liszi 
Melinda, Ragány Misa, Sza-
bó Lajos, Tege Antal színmű-
vészek segítették.

A produkcióban a Jankay 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola két csapata, az Erzsé-
bethelyi Általános Iskola két 
csapata, a békési Reményhír 
Alapfokú Művészeti Iskola, a 
békéscsabai Premier Művé-
szeti Iskola, a szarvasi Vajda 
Péter  Evangélikus Gimná-
zium, a Mezőberényi Petőfi  
Sándor Evangélikus Gimnázi-
um, a békéscsabai Andrássy 
Gyula Gimnázium, a BCSZC 
Kemény Gábor Logisztikai 
és Közlekedési Szakgimnázi-
uma, a BSZC Zwack József  

Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Szakközépiskolája és 
Szakgimnáziuma, a BSZC 
Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvű Közgazdasági Szak-
gimnázium és Kollégium csa-
pata vett részt.

Az összes szereplő egy-
egy Ádámok és Évák Ünnepe 
feliratos pólót kapott. Ez azért 
különleges, mert viselőjének 
az egész osztálya 50 szá-
zalékos kedvezményt kap a 
színházi bérlete árából a jövő 
évadban, illetve részt vehet 
a „Hozd el aput színházba!” 
akcióban is: ha valamelyik 
szülőjét elhívja a teátrumba, 
akkor csak egy jegyet kell kifi -
zetnie egy évadon keresztül. 

Az emléklapok, díjak át-
adása után, a közel kétszáz 
diák önfeledt ünneplésbe 
kezdett.  Az Ádámok és Évák 
Ünnepe program idén is elér-
te a célját: az együttdolgozás 
és együttjátszás segítségével 
a diákok közelebb jutottak a 
mű, a világ, egymás és önma-
guk megismeréséhez is. 

Magyar Kórusok és Zene-
karok Szövetsége – KÓTA 
Ifjúsági és Zenepedagógi-
ai Szakbizottsága ebben a 
tanévben is meghirdette az 
„Éneklő ifjúság” kórusta-
lálkozó és minősítő hang-
versenyeit. 

Békéscsabán a Csabagyön-
gye Kulturális Központ szer-
vezésében zajlott a rangos 
gyermek-ifjúsági amatőr 
művészeti esemény, ahol ez 

alkalommal tizennyolc álta-
lános és középiskolai kórus 
mérettette meg magát.  

– Tele van a szívem, mert 
olyan műfaj művelői gyűl-
tek össze a minősítőn, ami 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ mondhatni stratégi-
ai műfaja. Az intézményben 
jelenleg  három felnőtt kórus 
tartja a próbáit, és minden 
évben megszervezzük az 
Éneklő ifjúságot, ennek is 
köszönhetően a koncerteken 

több ezer ember hallgat kó-
rusmuzsikát nálunk. Ma már 
Békéscsabán ugyanúgy je-
gyet vásárolnak az emberek 
a kórusok hangversenyére, 
mint akár egy rockkoncertre 
– fogalmazott Szente Béla, 
az intézmény igazgatója, aki 
örömmel nyugtázta, hogy a 
szép számmal megjelent diá-
koknak és pedagógusaiknak 
köszönhetően biztosított a 
kórusok utánpótlása a jövő-
ben is.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítás
A Legendás fák Békés-megyében című a Föld napjához kötődő kiállítás megte-
kinthető május 18-áig hétköznapokon 8-tól 20 óráig a közösségi ház előterében.

Egészséghét a Lencsésin
Május 14., hétfő 17 óra – A Holnap c. fi lm vetítése. Egy utazás a megoldások 
világába. A fi lmvetítést interaktív beszélgetés követi. Moderátor: Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője. Szakmai irányító: Lukács Ágnes kertészmérnök. 
Május 15., kedd – Bemutató tornák díjmentesen
Nyugdíjastorna 8.15-től 9.15 óráig; Baba-mama torna 9.30-tól 10.30 óráig egyéves 
kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig egyéves kor alatt; Egészségmegőrző torna 40 
éven felülieknek 14.30-tól 15.30 óráig; Alakformáló torna 18.30-tól 19.30 óráig. 
Május 17., csütörtök 10 óra – Ringató foglalkozás. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől a kodályi elvek alapján. A Baba-mama 
klub vendége Püski Melinda zenepedagógus. 
Május 18., péntek 18 óra – A gyógyító út c. könyvét Bódia Magdi szerző mutatja 
be a Meditációs klub foglalkozásán. 
Május 19., szombat 15–18 óráig – Díjmentes vércukor-, vérnyomás- és 
testzsírszint-mérés, életmód-tanácsadás, valamint játékos ügyességi és sportve-
télkedők a Lencsési Gyermeknapi Előzetes című rendezvény keretében.

Lencsési Gyermeknapi Előzetes
Május 19., szombat 14.30-tól 19 óráig a Lencsési Közösségi Házban és a 
Féja Géza téren. Programok: kishalfogó verseny az Élővíz-csatornán (jelent-
kezés 14.00 órától a közösségi házban). Szabadtéri játszóház: papírmunkák, 
gyöngyözés, textiljátékok, babasarok. A Lencsési Óvoda Maci (Manóvárovi), 
Bagoly (Zöldovi) és Nyuszi (Napsugárovi) csoportjainak műsora, a közösségi 
házban működő angol szakkör óvodásainak fellépése és a Lencsési Általános 
Iskola moderntánc-csoportjainak bemutatója. 600 db palacsinta kiosztása 
ingyenesen a gyerekeknek. A három kismalac – a Kacagó Bábszínház 
előadása kicsiknek és nagyoknak. Nevet a Föld – a Napvirág Zenekar inter-
aktív gyermekműsora. Aprók tánca – táncház a Lencsési Általános Iskola és 
a Hétpróbás Néptánciskola tanulóival. Harcművészeti bemutató a JALTE 
taekwondo szakosztálya sportolóinak közreműködésével. A játékos vetélkedők 
sorsolása. 
A programok ideje alatt: közlekedési és játékos vetélkedők értékes díjakkal, 
ugrálóvár, gladiátorring, vonat-akadálypálya, íjazás (ingyenesen), lovaglási le-
hetőség (térítéssel).

A Csabagyöngyében zajlott a rangos esemény tizennyolc kórus részvételével

Békés megye tíz oktatási intézményéből kétszáz diák szerepelt
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Oktatófilm készült
Társadalombiztosítás és öngondoskodás

A kormányhivatalban mu-
tatták be „A jövő biztonsá-
ga – társadalombiztosítás 
és öngondoskodás” című 
filmet, amelynek célja: a 
szociális biztonsággal, 
társadalombiztosítással, 
nyugdíjjal, öngondosko-
dással kapcsolatos köz-
érthető tájékoztatás. A ter-
vek szerint a 2017–'18-as 
tanév végéig valamennyi 
Békés megyei oktatási in-
tézményben bemutatják az 
elkészült oktatófilmet.

A Békés Megyei Kormányhi-
vatal a területi államigazgatá-
si feladatok ellátása mellett a 
társadalmi szerepvállalását is 
kiteljesítette. Dr. Rákóczi At-
tila főigazgató azt mondta: a 
fiatalok elvándorlása Békés 
megyéből évek óta nagy prob-
léma, ennek a folyamatnak a 
megállításához fontos az ösz-
szefogás és a jól koordinált 
együttműködés. 

„A jövő biztonsága – tár-
sadalombiztosítás és öngon-
doskodás” című filmet a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal, 
a Magyar Nemzeti Bank, a 
Magyar Pénzügyi-Gazdasági 
Ellenőrök Egyesülete és a Bé-
késcsabai Médiacentrum Kft. 
készítette el. Dávid Ferenc, a 
Békéscsabai Járási Hivatal 
Családtámogatási és Társa-
dalombiztosítási Főosztályá-
nak vezetője kiemelte: a film a 
társadalom valamennyi tagját 

érintő kérdésekre hívja fel a 
figyelmet, és iránymutatást 
nyújt a könnyebb eligazodás-
hoz. Már a középiskola első 
évfolyamától nézhető, feldol-
gozható. A fő üzenete, hogy 
a társadalombiztosítás és az 
öngondoskodás kéz a kézben 
jár a biztonságos jövő érdeké-
ben. 

Dr. Bense Richárd, a Ma-
gyar Nemzeti Bank biztosí-
tás-, pénztár- és közvetítők 
felügyeleti igazgatóságának 
főosztályvezetője azt emel-
te ki, hogy fontos felhívni az 
állampolgárok figyelmét arra, 
hogy már egészen kis össze-
gű, folyamatos, rendszeres 
megtakarítással is érdemi 
nyugdíj-kiegészítés érhető el. 

Az oktatófilm elkészítését, 
felületein történő bemutatását 
a Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. biztosítja. Opauszki Zoltán 
ügyvezető megjegyezte, hogy 
a médiacentrumnál a közszol-
gálati jellegű tartalmak kapják 

a legmagasabb prioritást. Az 
elérések tekintetében elhang-
zott: a 7.Tv jelenleg körzeti be-
sorolású, 152 000 embert ér 
el, a Csabai Mérleg kétheten-
te 28 500 példányban jelenik 
meg, és a behir.hu hírportál is 
egyre olvasottabb. Emellett a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. a közszolgálati média 
egyedüli partnere is Békés 
megyében. Opauszki Zoltán 
kiemelte: ezek a felületek ki-
válóan alkalmasak arra, hogy 
az üzeneteket továbbítsák, a 
médiacentrum stábja pedig 
teljes mértékben alkalmas 
arra, hogy az ehhez szüksé-
ges filmeket, híranyagokat el-
készítse. 

Az ügyvezető megemlítette 
azt is, hogy: a behir.hu hírpor-
tál a diákokat motiválva indí-
totta el a 7.TB TOTÓ nyere-
ményjátékát. A helyes választ 
beküldő fiatalok sportesemé-
nyekre, koncertekre és a helyi 
strandra nyerhetnek belépőt.

Aromaterápia a belső harmónia megtalálására, 
a külső és belső szépségért!

„A Lívia Fodrászszalon-
ban hiszünk abban, hogy 
a szépség belülről fakad.”

Oil Ultime Harmony Ceremony 
szolgáltatás, új időszámítás a 
prémium hajápolás világában.

Az aromaterápiát a külön-
féle kultúrák már az ókortól 
kezdve használják. A termé-
szetből kinyert illóolajokat ve-
szik igénybe, amelyekről tud-
ják, hogy jó hatással vannak a 
testi-lelki bajokra.

Az Oil Ultime titka a ma-
guktól feloldódó és elpárolgó 
olajok, melyek pehelykönnyű 
hajérzetet biztosítanak.  A mo-
dern kori aromaterápia ihlette 
természetes eredetű, finomí-
tott olajok a hajat csábítóan 
puhává és ragyogóan fényes-
sé varázsolják, miközben se-
gítenek kiszakadni a stresszes 
hétköznapok nyomásából. Az 
Oil Ultime elhozza nekünk a 
test és lélek egyensúlyát.  Az új 
Oil Ultime a legértékesebb ter-
mészetes olajokat tartalmaz-
za, ezek az argán-, marula-, 
rózsa- és fügekaktuszolaj. A 
termékek minden hajtípust 
feltöltenek és sugárzó fényt 
kölcsönöznek. Finoman be-
vonják a hajszálakat, kitöltik 
a haj szerkezetében meglévő 
porózus területeket, de közben 
a felesleg azonnal elpárolog, 
vagy egyszerűen kimosható a 
hajból.

Az Oil Ultime Harmony 
Ceremony szolgáltatás egy 
érzéki utazás az aromaterá-
pia világába.

Az Essential Oil Illóolajok 
teszik prémiummá, kényez-
tetővé és egyedülállóvá a 
szolgáltatást. A vendég lelki 
békéjétől függően személyre 
szabottan választhat az Ener-
gizáló vagy a Relaxáló Illóolaj 
között.

Az Energizáló Illóolaj ilang-
ilang és mandarinolaj keve-
réke, mellyel felfrissíthetjük 
fáradt érzékeinket, pozitív gon-
dolkodásra serkent és jó han-
gulatba hoz.

A Relaxáló Illóolaj nyug-
tató aromájú levendula- és 
jázminolajat tartalmaz, melyek 
segítenek oldani a stresszt, 
továbbá megszabadulni a ne-
gatív érzésektől és megterem-
teni a lelki egyensúlyt, segít 
a feszültség oldásában és a 
hangulat javításában.

A kezelés egy hámlasz-
tó fejmasszázzsal kezdődik, 
mely egyben előkészíti a fej-
bőrt és a hajat a szépítéshez.  

A Fejbőrradír formulája érté-
kes argánhéjdarabkák, lótusz-
virág-kivonat és természetes 

eredetű olajok kombinációjá-
val tisztítja a fejbőrt. Segít fel-
lazítani a lerakódásokat és az 
elzáródott pórusokat.

Ezt követően a haj és fejbőr 
szépítését a magas teljesítmé-
nyű, mégis pillekönnyű olajokat 
tartalmazó samponos masz-
százzsal, majd ápoló-pihentető 
pakolással folytatjuk. A vékony 
szálú és normál hajra Oil Ultime 
Marula és Rózsa szortimentjét 
alkalmazzuk. A durva tapintá-
sú hajra az Oil Ultime Argán és 
Fügekaktusz-olaj széria termé-
keit választjuk. 

A kezelés végén, a hajszá-
rítást követően utolsó simítás-
ként az Oil Ultime Hajápoló 
Olajait használjuk, melyek ra-
gyogó csillogást és puhaságot 
kölcsönöznek a hajnak.

Mobilapplikáció 
Fejlesztés az autizmussal élőkért 

Óvodai nevelés
Országos konferencia Békéscsabán

sakkjátszótér 
Bemutató a Mackó-Kuckó Óvodában 

Az autizmussal élők min-
dennapjait megkönnyítő, új 
alkalmazást fejleszt ki mo-
biltelefonra és táblagépekre 
az Autisták Országos Szö-
vetsége az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem kutatói-
val közösen. A „DATA: Digi-
tális autonómia-támogatás 
az autizmus spektrumon” 
elnevezésű projektet Bé-
késcsabán is  bemutatták.

A szoftvert úgy fejlesztik ki, 
hogy az több tekintetben 
segítse az autisták önállóbb 
életvitelét.

– Ez az applikáció azokat 
a segédeszközöket helyette-
sítheti, amelyeket az autisták 
most is használnak a min-
dennapokban. Ilyen például 
a napirend, a folyamatábrák, 
illetve a kommunikációs kár-
tyák, amelyek az egyes élet-
helyzetekben a folyamatok 
megtervezését, előrejelzését, 

bejósolhatóságát biztosítják 
a számukra – foglalta össze 
a fejlesztés lényegét Kővári 
Edit, az Autisták Országos 
Egyesületének elnöke.

Mint azt Horhi Anett, a 
DATA-projekt szakmai veze-
tője elmondta, az országos 
szövetség egy beszélgetésre 
hívta tagszervezeteinek segí-
tő szakembereit, a szoftver ki-
alakításánál pedig figyelembe 
veszik a szervezetek munka-
társainak észrevételeit is.

A több mint 450 millió fo-
rintos fejlesztés januárban 
indult, a tesztváltozat őszre 
készül el. Ezt követően a 
felhasználók visszajelzé-
sei alapján változtatnak, ha 
szükséges, és 2019-ben 
minden érintett ingyenesen 
érheti el az applikációt. A 
programban lehetőség lesz 
telefont vagy táblagépet igé-
nyelni is.

Zámbori Eszter

Békéscsabán tartották az 
„Óvodai nevelés a művé-
szetek eszközeivel” Óvo-
dapedagógusok Orszá-
gos Szakmai Egyesület 
XXIV. Tavaszi Országos 
Konferenciáját. A szakmai 
szervezet itt ismertette az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által jóváha-
gyott alternatív pedagógiai 
program új részleteit.

Házigazdaként a békéscsa-
bai Százszorszép Művészeti 
Bázisóvoda és a Mackó-
Kuckó Óvoda szervezte meg 
az országos konferenciát, 
ahová csaknem 270 óvónő 
érkezett. Az eseményen az 
„Óvodai nevelés a művésze-
tek eszközeivel” programot 
a tárca részéről Lizanecz 
Edina kisgyermekkori óvodai 
referens értékelte.

– A művészetek eszköze-
ivel történő nevelés, a kreati-

vitás hangsúlyozása mellett a 
program segíti a gyermekek 
önállóságának, önmegvalósí-
tásának alakulását és fejlődé-
sét – emelte ki Lizanecz Edina, 
hozzátéve, hogy az érzelem-
gazdag művészet és a felfede-
zés együttes élménye biztosít-
ja a gyerekek egészséges, a  
világra nyitott       személyiség-
fejlődését. 

Szarvas Péter polgár-
mester a rendezvényen el-
mondta, hogy az az óvodai 
környezet, ami ma Magyar-
országra, Békés megyére és 
Békéscsabára is jellemző, 
megadja azokat a feltétele-
ket, amelyek szükségesek 
mindehhez. Hozzátette: Bé-
késcsaba önkormányzata a 
jövőben is mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az 
óvodákban futó tehetség-
gondozó programokat meg-
felelően tudja támogatni.

Z. E.

Sakkjátszótér címmel ta-
valy indult el az a képes-
ségfejlesztő program, 
melyet Békés megyében 
elsőként a Mackó-Kuckó 
óvodában vezettek be. Az 
intézmény a közelmúltban 
egy bemutató foglalkozás-
ra várta az óvodapedagó-
gusokat, hogy minél töb-
ben megismerkedjenek a 
játékos programmal.

A Mackó-Kuckó Óvoda nagy-
csoportosai szeptember óta 
vehetnek részt a játékos fel-
adatokban, amelyek segítik 
az iskolára való felkészülést. 
A kicsik szeretik ezeket a fog-
lalkozásokat, mert jót játsza-
nak, és közben tanulhatnak 
is. A program alapja a sakk, 
e köré épülnek a különböző 
feladatok, amelyek segítik a 
logikus gondolkodást, a kre-
ativitást és a problémameg-
oldó készségeket.

– A bemutató foglalko-
zás a csabai önkormányzati  
óvodák szakmai, munka-
közösségi napjainak egyik 
állomása. Ilyenkor mindig 
más óvodába látogatunk el, 
különböző foglalkozásokat 
nézünk meg, így átvehetjük 
egymástól a jó gyakorlato-
kat – emelte ki a házigazda 
intézmény vezetője, Botta-
Dukátné Orczifalvi Éva.

A Polgár Judit sakknagy-
mester nevével fémjelzett 
program célja, hogy a kon-
centráció fejlesztésével se-
gítse az óvoda és az iskola 
közötti átmenetet.

– Szenzációs a program, 
a gyerekek nagyon ügyesek 
voltak. A foglalkozások nem-
csak a gondolkodást, hanem 
a szociális képességeket is 
fejlesztik – fogalmazott dr. 
Erdeiné Gergely Emőke, a 
Lencsési Óvoda vezetője.

Kovács Dávid

A szoftver segítheti az autisták önállóbb életvitelét

A Százszorszép és a Mackó-Kuckó óvoda volt a szervező

A sakk köré épülnek a feladatok
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Június 2–3-án szupermaraton
Aradon és Békéscsabán is készülnek a szervezők

Országos bajnok lett Barbara
Nemzetközi sportgála és futógála a belvárosban

érmekkel tértek haza ausztriából 

Június 2-án és 3-án lesz 
a 21. Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba Nemzetközi 
Szupermaraton. A futó, 
kerékpáros- és görkoritúra 
szervezéséről múlt év vé-
gén írt alá előszerződést 
Kiss Tibor és Bognár Le-
vente, a két rendező város 
alpolgármestere, valamint 
Tóth Sándor, a Kopp Bé-
késcsabai Atlétikai Club 
ügyvezetője. Április 23-án, 
Aradon Gheorghe Falcă 
polgármesterrel együtt a 
végleges megállapodást 
is ellátták kézjegyükkel a 
szervező városok és a klub 
képviselői.

Kiss Tibor alpolgármester 
kiemelte: nagyon örül a meg-
állapodás aláírásának, mert 
ez azt is jelenti, hogy a szer-
vezői munka nagy része már 

megoldódott. Szántó Zsolt 
kabinetvezető és Kiss Tibor 
megerősítette, hogy a két 
város kapcsolatait is erősíti a 
rendezvény. 

A tavalyi szupermaratonra 
több mint másfél ezren irat-
koztak fel, és megközelítőleg 
250–300 kísérő is jelentke-
zett. Gheorghe Falcă meg-

jegyezte: szeretné, ha idén 
még többen jelentkeznének 
az 1999 óta közösen meg-
rendezett versenyre, amely 
nemcsak Aradon és Békés-
csabán, hanem valamennyi 
érintett településen igen nagy 
népszerűségnek örvend. 

A szupermaraton ezúttal a 
Békéscsaba–Szabadkígyós–
Újkígyós–Pusztaottlaka–Med-
gyesegyháza–Mezőkovács-
háza–Battonya–Tornya–Var-
jas–Arad 100 km hosszú út-
vonalon zajlik, oda-vissza is 
ezeket a településeket érintik 
majd az indulók. 

Nevezni a következő ka-
tegóriákban lehet: egyéni 
futóverseny; 5 fős csapat/
váltófutó verseny; 2 fős 
csapat/váltófutó verseny; 
egyéni kerékpártúra, egyéni 
görkoritúra. A nevezési ha-
táridő május 15-e. 

A nemzetközi kick-box 
versenynaptár egyik legré-
gebbi, hagyományos ver-
senye az Austria Classics 
Kick-box Világkupa, amely-
re idén 28 országból 220 
egyesület 1149 sportoló-
ja  2124 nevezést adott le. 
Bár Békés megyétől mesz-
sze van a helyszín, a festői 
Innsbruck, azért mindig 
ellátogatnak a megyei, bé-
késcsabai versenyzők is. 

Az idei versenyre a békés-
csabai József Attila Lakó-
telepi SE sportolói mellett 

a megyéből még a HED-
LAND Sportcsarnok SE 
Mezőberény és a Kondoro-
si Kick-box Klub versenyzői 
utaztak el, és érmekkel tér-
tek haza. Hricsovinyi Károly 
edző tanítványa, Flack Márk 
a ringben nem bízott sem-
mit a véletlenre, mind a két 
mérkőzését K. O.-val nyerte, 
s ezzel a dobogó tetejére 
állhatott. Laurincz Boglár-
ka egy nagyon népes me-
zőnyben lett első a juniorok 
között, és a felnőttek közt 
sem adta alább egy értékes 
bronzéremnél, ráadásul tag-

ja volt az aranyérmes junior 
csapatnak is. Kozmann Mó-
nika Európa-bajnokhoz mél-
tóan győzött.

A következő nagy megmé-
rettetés május 17-e és 20-a 
között a budapesti Világkupa 
lesz.

Futó- és gyaloglópályává 
változott április 22-én a 
Petőfi  és Jókai utca egy 
szakasza, ahol idén is 
megtartották a nemzetkö-
zi sportgálát, az országos 
gyaloglóbajnokságot és 
a futógálát. A gyalogló-
versenyen profi  sportolók 
is részt vettek, akik ezzel 
kvalifi kálhatták magukat 
a berlini atlétikai Európa-
bajnokságra. 

A sportgálának 39. alka-
lommal adott otthont Békés-
csaba, a megmérettetéshez 
24. alkalommal csatlakozott 
a futógála is. A gyalogló-
versenyen a szervező Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
kiválóságai közül ezúttal 
Kovács Barbarának is szur-
kolhattak az Európa-bajnoki 
kvalifi kációért. Ez végül sike-

rült, Barbara az első helyen, 
Torma Anett a másodikon, 
míg Récsei Rita a harmadik 
helyen ért célba a nők 20 ki-
lométeres versenyén. 

A férfi ak mezőnyében, 20 
kilométeres gyaloglásban 
Helebrandt Máté volt a legjobb. 
A női junior 15 km-es gyalog-
lás nyertese Komoróczy Laura 

Petronella, ugyanezen a távon 
a fi úk közül Tóth Norbert volt 
a legjobb. 10 km-es gyalog-
lásban a lányok között ifjúsági 
kategóriában Csörgő Dóra lett 
az első, Zahorán Petra a má-
sodik. A fi ú 8 km-es gyalog-
lását Babus Sándor nyerte, a 
serdülő lányok 5 km-es távján 
Spiller Tiziana Kinga bizonyult 
a legjobbnak. Az újonc fi úknál 
5 km-en Kocsis Bernát Ben-
degúz, az újonc lányoknál 
ugyanezen a távon Sustik Bar-
bara lett a legjobb. A gyerekek 
közül 2 km-en Stefanovics Ro-
land és Kovács Alexandra lett 
az első. 

A futóknál a Kopp Békés-
csabai Atlétikai Club színei-
ben Gregor László és Pavuk 
Tíra is a dobogó legfelső 
fokára állhatott, de igen nép-
szerű volt az iskolák verse-
nye is.

Aradon is ellátták kézjegyükkel a megállapodást

A tavalyi rajt – idén is sok résztvevőre számítanak

A Békéscsabai Médiacentrum
felületein idén nyáron is beszámolunk a 
megyeszékhelyen és vonzáskörzetében 
szervezett lehetőségekről, amelyekről 

részletesen a behir.hu
szervezett lehetőségekről, amelyekről 

behir.hu
szervezett lehetőségekről, amelyekről 

-n 
programajánlónkbana programajánlónkban olvashatnak.

Táborszervezők,
figyelem!

Kérjük a szervezőket, hogy amennyiben szeretnék 
programajánló felületünkön és a behir.hubehir.hu-n közzé-
tenni táborukat, küldjék el az általuk szervezett táborok 
következő adatait 
a marketing@bmc.media.hu címre:

1. Mikor
2. Hol lesz
3. Milyen korú gyermekeket várnak
4. Programlista
5. Ár
6. Hol lehet érdeklődni és jelentkezni
7.7. Plakát vagy fotóPlakát vagy fotó

Ajánlatukat térítésmentesen tesszük
közzé oldalunkon. 

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
C s a b a i  M é r l e g  •  b e h i r . h u  •  7 .Tv
6 6 / 7 4 0 - 7 0 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u



14 Csabai Mérlegszínes

Nevezési díj NINCS!

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

A pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú VárosA pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú VárosA pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásávalÖnkormányzatának támogatásávalÖnkormányzatának támogatásával

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
nyereményekben 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
egy kisfilmben!

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

az Én városom
Kisfilmes pályázat

indul

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

indul

amatőr és profi kategóriában Második alkalommal hívta 
életre autizmus világnapi 
eseményét az Esély Pe-
dagógiai Központ Pánczél 
Imre Tagintézménye április 
19-én Gyulán. A kezdemé-
nyezés célja az volt, hogy 
felhívják a fi gyelmet az au-
tizmussal élő társainkra.

Az Almásy-kastélynál az ér-
deklődők megismerhették 
a pedagógiai intézményben 
használt módszereket és 
technikákat, sőt, ki is pró-
bálhatták azokat, például az 
autizmussal élő gyereknek 
kialakított biciklit. 

A múlt évben több száz ér-
deklődő vett részt a világnap-
hoz fűződő Ragyogjon kékben 
a kastély programon. Erre 
alapozva az Esély Pedagógiai 
Központ Pánczél Imre Tagin-
tézménye idén is megszervez-
te az eseményt. Simon Barba-
ra gyógypedagógus kiemelte: 

a kezdeményezés fő célja az, 
hogy felhívják a fi gyelmet az 
autizmussal élők helyzetére és 
az ő szükségleteikre.

– A programjainkkal és 
játékainkkal igyekeztünk ki-
csit érzékenyíteni, jobban 
megértetni a résztvevőkkel 
azt, hogy mit jelent, ha valaki 

autizmussal él, így erősítve 
elfogadásukat – emelte ki a 
gyógypedagógus.

A helyszínen a Pánczél 
Imre tagintézmény tanulói, a 
román gimnázium diákjai, va-
lamint a Szabad Torna SE és 
az Acid Jazz AMI növendékei 
adtak műsort. A diákok kék 

lufi kkal érkeztek a helyszínre, 
amelyeket azután az égbe 
engedtek. 

Az autizmus világnapi ese-
mény zárásaként az Almásy-
kastély kék színben pompá-
zott, az ablakait kék fénnyel 
világították meg. 

Papp Ádám

A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. május 7–május 20.május 7–május 20.május 7–május 20.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. május 7., 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 Öko-Logikus 

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

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

2018. május 8., 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 Kikötő (egyházi magazin)
18.30 Öko-Logikus 

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

  kőzés, BRSE–  
  Nyíregyháza

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

2018. május 9., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
8.40 Utánpótláslesen (sportma-

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

  kőzés, Békéscsaba–UVSE
22.00 Biketour in Europe (útifi lm) 7/4.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 10., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szomszéd vár
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

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

2018. május 11., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Öko-Logikus 

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

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

  Budafok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 12., 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: kézilabda-mér-

  kőzés, Békéscsaba–FTC
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 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Felkai Eszter
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.35 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 13., 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–
  Budafok

11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Kezdőkör: vízilabda-mér- 

  kőzés, Békéscsaba–UVSE
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 mag.)
19.00 Híradó
19.20 Napsugár Bábszínház 

  műsora 3/2.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Egy koncert kékben
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 14., 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 A nyomozó halála (dok.-fi lm)
21.55 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 15., 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 BRSE TV (magazin)
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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kivonulás a paradicsomba  

  (dok.)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 16., 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 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
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 

  (gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
21.00 Az Öreg Hölgy szerelmesei  

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

  (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 17., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Öko-Logikus (körny.-véd.mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
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 Hunnovaciók (dok.-fi lm)
21.50 Biketour in Europe 

  (útifi lm) 7/5.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 18., 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 Bűn és bűntelenség 

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

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 19., 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 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
11.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Seregi Zoltán
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 20., 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 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Biketour in Europe 

  (útifi lm) 7/5.
11.00 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 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 Napsugár Bábszínház  

  műsora 3/3.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Dima karácsonya
23.00 Híradó
23.20 Kikötő (egyházi magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

k I t e k I N t Ő
Kékben rag yogott az Almásy-kastély és kék luf ik szálltak az égbe
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sziréna és bilincs a főtéren
A rendőrnap bemutatókkal, színes programokkal 

Mit kíván a fi atalság? 
Döntéshozók és az ifjúság párbeszéde a társaskörben

Bilincs, fegyver és sziréna: 
mindaz, ami a fi lmekből 
ismerős, a rendőrnapon 
kézzel foghatóvá is vált 
Békéscsabán. A rendőr-
ség Szent György napja 
alkalmából egész napos 
bemutatót tartott a Szent 
István téren. 

A Szent István téren meg 
lehetett nézni a támogató al-
osztály teljes felszerelését, 
fegyverzetét, és készülhetett 
ujjlenyomat. Egy kis testmoz-
gásra is rábírták a csoporto-
kat Tomi Robot segítségével, 
a rendőrség munkatársai 
pedig felállítottak egy ügyes-
ségi pályát, ahol próbára 
tehették magukat az érdek-
lődők. A gyerekek körében 
persze idén is a rendőrautó 
és a rendőrmotor volt a leg-
népszerűbb. A bűnmegelő-
zési szolgálat tanácsokat 

adott a főtérre látogatóknak, 
leginkább arról, hogyan lehet 
elkerülni a lopásokat.

– Nagyon fontos szá-
munkra, hogy kapcsolatban 
legyünk a Békés megyében 
élőkkel, ismerjék a munkán-
kat, munkatársainkat, hiszen 
ez a bizalom alapja. Így tud-
nak leginkább segítségért for-
dulni hozzánk. A rendőrnap 
jó lehetőség a találkozás-

ra – nyilatkozta dr. Vargáné 
dr. Szombati Andrea, a Bé-
kés Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtószóvivője.  

Békéscsabán évről évre 
javulás tapasztalható a köz-
biztonság területén – fo-
galmazott Szarvas Péter. A 
polgármester hozzátette, a 
felderítettségi mutatók is egy-
re kedvezőbben alakulnak. 

Horváth Szabolcs

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata és a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális 

Egyesület szeretettel meghívja az érdeklődőket a
LENGYEL ALKOTMÁNY ÉS KÜLHONI LENGYELEK 

VILÁGNAPJA
alkalmából szervezett rendezvényére.

Időpont: 2018. május 5., szombat
Helye: Lencsési Közösségi Ház, Békéscsaba, 

Féja Géza tér 1.

Program
16.00  Megnyitó
16.10  A Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort  
 Ágoston Fiúkórusának műsora
16.20  A Magyar emlékek Lengyelországban című  
 könyv bemutatója – szerző: Mitrovits Miklós
16.50  A Chopin Vegyeskar műsora
17.00  Az UNESCO lengyel kincsek című fotókiállítás  
 megnyitója – Balázs István, a Budapesti 
 Lengyel Kutatóintézet és Múzeum   
 tudományos munkatársa

Fiataloknak és döntésho-
zóknak szervezett fórumot 
a Játszótér Alapítvány az 
Andrássy Úti Társaskör-
ben. A diákoknak lehető-
ségük nyílt arra, hogy a vá-
ros vezetőinek tegyék fel 
kérdéseiket, és beszélges-
senek velük az ifjúságot 
érintő és érdeklő témákról

A „Mit kíván a fi atalság?” el-
nevezésű eseményen  Kiss 
Tibor alpolgármester, illetve 
Bíró Csaba bizottsági elnök 
is egyetértett abban, hogy 
szükség van a folyamatos 
megújulásra az oktatásban, 
hiszen nagyon gyors ütem-
ben változik a világ. 

Szarvas Péter polgármester 
kiemelte: nagyon jó eredmé-
nyekkel büszkélkedő oktatási 
intézmények működnek a vá-
rosban. Bizakodóan nyilatko-
zott a felsőoktatási rendszer 

átalakulásáról is, véleménye 
szerint a csabai campus jó 
tervekkel, új szakirányokkal 
felkeltheti a diákok fi gyelmét.

Puskely Gergő, a fórum 
szervezője szerint kortársait 
leginkább az oktatási rend-
szer, a helyben maradás kér-
dése foglalkoztatja. Herczeg 
Tamás, a térség megválasz-
tott országgyűlési képviselő-
je úgy vélte, ebben a világ-

ban egyre több fi atalnak van 
véleménye, amire érdemes 
odafi gyelni.

– Nagyon sok kérdést tet-
tek fel a diákok, érdeklődőek, 
aktívak. Azon igyekszünk, 
hogy a város és a környék 
minél vonzóbb legyen a fi ata-
lok számára és minél többen 
maradjanak itthon – mondta 
el Herczeg Tamás.

Szendi Rita

MÍVES SÖR S T R E E T  F O O D

-KONCERTEK- SÖR

NYAMI!

H A M I !

FINOMSÁG

Tomi robot tornáztatta meg a gyerekeketAz oktatás, a helyben maradás foglalkoztatta a fi atalokat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a szociális 
célú segítő tevékenységek 2018. évi támogatásának elnyerésére 

(Pályázati azonosító: E/SZOC/2018)

A pályázat célja: Az állampolgárok és közösségek szociális célú 
tevékenységének támogatása
Pályázhat: Minden Békéscsabán működő közösség, csoport, 
egyesület, alapítvány, intézmény, egyén. Egy szervezet, közösség csak 
egy pályázatot nyújthat be!
Támogatás kérhető az alábbi témakörökben:

A szociális területen végzett tevékenységek. 1. 
Szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok számára 2. 
szervezendő rendezvények, akciók. 

A támogatás elnyerésének módja és feltételei:
A pályázat elnyerésénél elsőbbséget élveznek a városi 1. 
közösségek.
A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, 2. 
megvalósításának módját, részletes költségvetését.
A támogatás segélyezéshez nem vehető igénybe.3. 
A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfi nanszírozás 4. 
formájában történik.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 16.

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség. A 
hiányosan kitöltött vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után 
benyújtott pályázat érvénytelen.
Pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon 
lehet benyújtani, amely elérhető a www.bekescsaba.hu oldalon, a 
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán, 5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. fszt. 10. sz. irodában. 
A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága nevére, a 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai 
Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. emelet 26. 
iroda) kell beküldeni vagy személyesen benyújtani.
A borítékon és minden, a pályázattal kapcsolatos beadványon 
szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót: E/SZOC/2018.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2018. május 23.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében megtekinthető a 
www.bekescsaba.hu oldalon.

Bővebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kérhető. 
Telefonszám: 06-66/523-838; 06-66/886-638.

PÁ lyÁ z at I  F e l H Í VÁ s

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.

Békéscsabai Labdarúgó SC 
várja jelentkezésedet 6 éves kor-
tól. Bencsik Éva, 30/506-4202.

 INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es, karbantartott 
belterületi telek fúrott kúttal, 
fafészerrel, gyümölcsfákkal 
eladó. Telefonvezeték az ut-
cában, villany bekötése folya-
matban. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Békéscsabán, a Kender-
földeken, a körforgalom-
tól 2,5 km-re, telephely-
nek is alkalmas területtel 3 
szobás családi ház eladó. 
Tel.: 70/519-3376.

OKTATÁS

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

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

EGYÉB

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

Eladók Békéscsabán: 
L-es férfi  Levi’s farmerdzseki, 
fém vállfás akasztó vagy virág-
tartó, gyermekíróasztal, azonos 
stílusú 7-7 darabos sütemé-
nyes- és kompótoskészlet, Dae-
woo 40" és Graetz 60" tv, új 178 
x 228 cm-es zöld színű, bam-
busznád mintás, erős anyagú 
asztalterítő, új ülőkés táska.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S
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Békéscsaba anno
Egy csabai „pléhes” koldus élete

Dr. Réthy Pál orvos 1847-
ben sürgette az első kórház 
létesítését Csabán. Ez idő-
ben településünknek csak 
koldusháza volt, benne haj-
léktalan öreg koldusokkal. 
Volt választott koldusbíró-
juk is – az utolsó egy Zubati 
nevű. Maguk ellenőrizték, 
hogy idegen koldus itt nem 
kéregethetett. 

Csabán az 1860-as évek-
ben nevezetes koldus volt 
Unyatyinszki János, aki „plé-
hes” tányérjával kéregetett a 
piacokon, vásárokon, teme-
tők kapujában. Életéről egy 
tárca jelent meg a Békés 
című lapban, 1871-ben. Eb-
ből idézünk erősen rövidítve:

Unyatyinszki János koldus 
szívhez szóló mondata: „Ké-
rem alássan keresztény atyám-
fi ai, könyörüljenek egy szegény 
emberen”. Így mondta az egyik 
heti piacon az elé került hírlap-
írónak is. S amint az pár garast 
beejtette pléh, azaz bádogtá-
nyérjába, megkérdezte a vö-
rös arcú, rövid hajú koldustól, 
hogyan lett koldussá, hisz úgy 
látja dologképes ember. 

– Hát kérem alássan 
(szinte minden mondatát 
így kezdi), hosszú históriám 
van – majd elhallgatott, s 
a kérdező feje felett nézve 
meglátta Czinkaisz zsandár 
káplárt, aki vasvesszejével 
csizmáját ütögetően közele-

dett. Megvárta, míg elhaladt 
előtte, majd folytatta. 

– Kemény ember ő, kérem 
alássan, az árokból emelt ki 
ahol aludtam, azt hitte csavar-
gó vagyok – mondta, és azzal 
folytatta, hogy fi atal korában 
elfogták és besorozták kato-
nának. Mondta, nem akarja, 
úgyis megszökik, s többször 
meg is tette. Először 60 bot-
ütés kapott. Újból megszökött, 
elkapták, 100 botot kapott. 

– Harmadik szökésem után 
300 katona közt vesszőt fu-
tottam, tízszer fel – tízszer le. 
Halálra ítéltek, kérem alássan 
– mondta –, aztán kegyelmet 
adtak, és elcsaptak a kato-
naságtól. Így jött el a magyar 
világ, hehé! A németet nem 
akartam szolgálni, de a hazá-
mat szívesen – hangja elhal-
kult, elővette pálinkás buty-
kosát, húzott belőle, vissza is 
jött a hangja. – Kérem alássan 
önként beálltam honvédnek, 
ott szolgáltam Görgei táborá-
ban végig.

Azután Pestre ment, és ami-
kor már csak a passusát kellett, 
hogy aláírják, azt a tiszt elvette, 
és besorozta katonának.

– Mondtam kérem alássan, 
hogy én már kiszolgáltam, mint 
katona, és mondtam, hogy 
nem akarok szolgálni. Kossuth 
kutyának nevezett és elvezet-
tek – tette hozzá Unyatyinszki. 

Amint fegyvert kapott, ke-
resztül lőtte bal tenyerét. Is-

potályba vitték, gyógyulása 
után rávertek 80 botot. Két-
évi sáncmunkát kapott, ma-
gyarokkal volt együtt, hamar 
ki is telt az idő. Megkapta a 
pléhet, mert az átlőtt tenyere 
lebénult. Csabára került.

A kérdésre, hogy ennyi ve-
rés, kínzás után nem lett vala-
mi belső baja, azt mondta:

– Hehehe, nekem kérem 
alássan semmim se, kivévén, 
hogy a torkom mindig száraz, 
sokat ihatnám kérem alássan.

Így mutatta be magát 
Unyatyinszki János csabai 
pléhes, hivatásos koldus. 
Mindezt jó humorral beszélte 
el. Két barátja volt: a jókedve 
meg a kulacs. Egész élete 
ennyiből állt, és a koldusbot-
nál tartott.

Gécs Béla

2018 . 2019

Legyen nálunk  
bérelt helye!

Közérthető művészet - Minőségi szórakoztatás

PILLANTÁS A HÍDRÓL
VIDÁM KÍSÉRTET

ELNÉMULT HARANGOK
SZÁRNYAD ÁRNYÉKÁBAN

NEM ÉLHETEK  
MUZSIKASZÓ NÉLKÜL

ALUL SEMMI
KUKAC KATA KALANDJAI

A sHÓwKIRÁLYNŐ
AZ IGAZMONDÓ JUHÁSZ  

ÉS AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY

Bérletek válthatók a színház jegyirodájában 
hétfőtől péntekig 8.30 és 17.00 között.

Részletek a jegyirodában, további információk 
a jokaiszinhaz.hu jegy és bérlet menüpontjában.

K

PILLAN
VIDÁ

ELNÉM
SZÁRNYA

NE
MUZSI

AL
KUKAC K

A sHÓ
AZ IGAZ

ÉS AZ ARA

s

Bérletmegújítás: április 24-től május 23-ig. 
Új bérlet vásárlása május 24-től.

A koldust ábrázoló rajz-
illusztráció


