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Szembejön Munkácsy a város egyes pontjain

Májusban és októberben szavazhatunk

Molinók is hirdetik, hogy Békéscsaba Munkácsy városa

Ebben az évben két választást is tartanak Magyarországon. Május végén az
Európai Unió parlamenti
képviselőire lehet szavazni, októberben pedig jön
a helyhatósági választás,
ahol az önkormányzati képviselők és a polgármester
személyéről dönthetünk.
– Az európai parlamenti választáson, ami előreláthatólag május 26-án lesz, a
hazánkat képviselők 21 fős
listájára szavazhatunk, az
önkormányzati választásokat
pedig az alaptörvény szerint
októberben kell majd megtartani. Ennek a választásnak a
pontos időpontját a köztársasági elnöknek kell kijelölnie,
a szavazást megelőző 70. és
90. nap között – tájékoztatott
dr. Bacsa Vendel, a helyi választási iroda vezetője.
A választásokat a Nemzeti
Választási Iroda (NVI) szervezi és bonyolítja le, ebben

működnek közre a területi,
illetve a helyi választási irodák és bizottságok. Zsótér
Attila, a helyi választási iroda vezetőjének informatikai
helyettese elmondta: a voksolás informatikai rendszerét
és az eszközöket is az NVI
biztosítja az önkormányzatok
számára. A választási rendszer magában foglalja az
egész választási folyamatot
az előkészületektől a logisztikai, pénzügyi feladatokon
keresztül a választás lezárásáig.
Békéscsabán a mintegy
48 ezer választópolgár ezúttal is 68 szavazókörben
szavazhat. Azok, akik pedig
átjelentkezőként nem a lakóhelyükön voksolnak, Békéscsabán – a korábbi évekhez
hasonlóan – most is a 29-es
szavazókörben, a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola épületében adhatják majd le szavazataikat.
Kovács Andrea

Fotó: Tóth Áron

A választások éve

A Luther utca 2. szám alatti épület korábban kopár tűzfalán látható az egyik Munkácsy kép
Aki a víztorony felé vagy a
Luther utcán jár, december
vége óta igencsak szembeötlő látvánnyal találkozhat: óriási méretű Munkácsy-portrék láthatók két
épületen. A hatalmas molinók – amelyekből össze-

sen nyolc lesz majd – a készülő Munkácsy-negyedet
népszerűsítik.
Hegymászókötél, karabiner,
fizikai teherbírás: ezekre
volt szükségük a szakembereknek, akik a békéscsabai

A víztornyon már messziről látható Munkácsy alakja

víztorony északkeleti oldalára egy közel száz négyzetméteres Munkácsy-portrét
feszítettek ki. A festőt ábrázoló fényképen felirat hirdeti:
„Munkácsy-negyed 2020”.
Hasonló, Munkácsy Mihályt ábrázoló kép díszíti a
Luther utca 2. szám alatti
épület korábban kopár tűzfalát is. Mindkettő elhelyezésénél az volt a cél, hogy a közlekedők számára jól látható
módon hívják fel a figyelmet
a Modern Városok Program
részeként megvalósuló kulturális városrész kialakítására.
Opauszki Zoltán, a projekt
kommunikációjával megbízott
Békéscsabai Médiacentrum
Kft. ügyvezetője elmondta,
hat másik helyszínt is keresnek majd Békéscsabán, ahol

hasonlóan látványos módon
hirdethetik az idelátogató turisták számára is, hogy Békéscsaba Munkácsy városa.
A kihelyezett képek a Munkácsy-negyed tervezett befejezéséig, azaz 2020 végéig
lesznek láthatók.
A kivitelezést végző SMAX
Hungary Kft. kreatív igazgatója, Szabó Béla elmondta, a
megyeszékhelyen nem szokványos megoldást kellett alkalmazniuk, hiszen a technológia jellemzően magas, nagy
felületű épületekre való, ebből
pedig elég kevés van Békéscsabán. Így aztán alaposan
át kell gondolniuk, hogy hol
lesz majd a program népszerűsítéséhez szükséges további hat helyszín.
Zs. A.

Újévi fogadás a városházán Békéscsaba legnagyobb foglalkoztatóinak
Szarvas Péter: A város szövetségesként tekint a helyi cégekre, vállalkozásokra
Idén január második hetében
köszöntötték a városháza
dísztermében Békéscsaba
vállalatvezetőit, az intézmények és hatósági szervek vezetőit, valamint a helyi képviselőket. Az önkormányzat
hagyományosan azért rendezi meg minden év elején
az újévi fogadást, hogy kifejezze köszönetét a városban
munkahelyeket teremtő és
adózó vállalkozásoknak.

A város köszönetét fejezte ki a munkahelyeket teremtő, itt adózó vállalkozásoknak

Szarvas Péter polgármester a
fogadáson felelevenítette, hogy
a város tavaly ünnepelte újratelepítésének háromszázadik évfordulóját. Ez lehetőséget adott
arra, hogy emlékezzünk azokra
az egykori békéscsabaiakra,
akik fellendítették a település
gazdaságát. Mint mondta, szeretné azt hinni, hogy ha évek

múlva visszatekint az utókor,
akkor hasonlóan vélekedik
majd erről az időszakról is a
most zajló fejlesztéseknek
köszönhetően.
– A város fejlődési pályán
van. Rengeteg ember, rengeteg
vállalkozás munkálkodik azért,
hogy Békéscsaba még inkább
előre jusson. Jelentős eredményeket tudtunk felmutatni az
elmúlt évben is. A város szövetségesként tekint a helyi cégekre, vállalkozásokra – szögezte
le a polgármester, hozzátéve,
hogy településünk gazdasági
szervezetei 2018-ban mintegy
hat százalékkal több helyi adót
fizettek be, mint az előző évben,
ráadásul a legtöbb nagyvállalatnak fontos volt a társadalmi szerepvállalás is.
A megye egyik legnagyobb
foglalkoztatója kiemelt figyelmet

fordít többek között a szociális
terület és a sport támogatására – mondta a Linamar Hungary Kft. békéscsabai general
managere. Bangó Csaba
kiemelte: ha az élet azon területeit támogatják, amelyek
fontosak a foglalkoztatottjaiknak, akkor azzal kifejezik a városban élők és munkavállalóik
iránti elkötelezettségüket is.
– Együttműködünk a várossal, és az élet minden fontos
területén megjelenünk, legyen
szó a gazdaságról, a sportról
vagy a szociális támogatásokról. Az év végén például
ételosztással vártuk a rászorulókat, de a helyi röplabdában
is szerepet vállaltunk támogatóként – tette hozzá Bangó
Csaba.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON
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Hiszek Benned Sport Program

Közel tízmillió forintot nyert Békéscsaba a mozgás népszerűsítésére
Idén is lesz Hiszek Benned Sport Program Békéscsabán. Az önkormányzat
az Emberi Erőforrások
Minisztériumának
sportért felelős szakállamtitkársága által meghirdetett
pályázaton közel 10 millió
forint támogatást nyert a
rendezvények megvalósítására. Ebben az évben öt
program várja majd a város lakosságát.
Az önkormányzat a HISZEK
Benned (Helyi, Integrált
Szabadidősportos és Egyesületi Keretek közötti sportprogram) rendezvénysorozatot harmadik alkalommal
rendezi meg. Március 15éig öt olyan sportprogramot
tartanak, amely felhívja a
figyelmet a testedzés, a
mozgás jelentőségére. Az
események minden korosztályt megszólítanak az ovisoktól az idősekig. A tornát,
úszást, labdajátékokat és

Idén is igényelhető a támogatás

Az Aradszki családba nemrég érkezett a második baba

Az óvodai bukfencparádé a múlt évben is több száz gyereket mozgatott meg
szórakoztató sportokat egyaránt ki lehet majd próbálni,
melyek több száz embert
mozgatnak meg egyszerre –
tájékoztatott Szarvas Péter,
Békéscsaba polgármestere.
A főszervező ezúttal is a
békéscsabai polgármesteri
hivatal sportcsoportja. Szigeti Csaba osztályvezető
elmondta: 2018. szeptember
1-je és 2019. március 15-e

Szigeti Csaba és Szarvas Péter

között hat nyertes programot
kell megvalósítani. A középiskolai sportprogramot már
tavaly ősszel a Garabonciás Napokon megrendezték, emellett folyamatban
van az oviúszás, valamint
a belvárosi uszoda hétvégi
nyitvatartása is. Az óvodai
bukfencparádén nyolc alkalommal fogadják a város
nagycsoportosait. A szakemberek összesen mintegy
600 gyermeket várnak játékos feladatokkal a Rácz Lukács Tornacsarnokban.
Január 26-án, a Családi
sportfesztiválon,
a
CsabaPark rendezvénycsarnokában egész napos programot szerveznek, ahol minden korosztály megtalálja a
saját sportolási lehetőségét.
Többek között mászófallal,
gladiátorjátékkal, ping-ponggal, trükkös bringával és

K AMARAI INFÓK
Több szakmában versenyeztet az iparkamara
Január hetedikén Békés megyében is megkezdődtek a
szakmai tanulmányi versenyek megyei elődöntői. A tavalyinál jóval több induló van,
összesen 595-en szállnak
versenybe 36 szakmában.
A Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny (OSZTV) elődöntői három héten keresztül
tartanak, az első napon 26
fiatalt várt székházába a
területi versenyeket szervező Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Legtöbben a szakács, vendéglátás-szervező, pincér
és eladó szakmákból szálltak ringbe. A döntő idén is a
Szakma Sztár Fesztiválon
lesz, március 12–14-e között Budapesten, a HUNGEXPO területén.
– Idei újdonság, hogy az
elmúlt tíz év szakmai sikerei
nyomán a szervezést, az
eredményeket figyelembe

CsabaBaba program

szórakoztató programokkal
várnak mindenkit.
Március 9-én nőnapi
sportnapot tartanak+ szintén
a CsabaParkban. Egyetlen
helyszínen számos sportágat próbálhatnak ki, és
nem csak a hölgyek. Mindez
kiegészül életmód-tanácsadással, egészségügyi mérésekkel, sztárvendégekkel.
A megnyert programok
közé tartozik a Sportolj
együtt olimpikonokkal! is.
Az előző két évben több
olimpikon, Európa- és világbajnok sportoló látogatott el
Békéscsaba iskoláiba. Az
önkormányzat – egyes békéscsabai klubok segítségét
is igénybe véve – számos
kiváló sportemberrel már fel
is vette a kapcsolatot, de ennek a pontos programja még
nem állt össze.
Kovács Andrea

A békéscsabai kisgyermekes szülők közül – a 2015ös bevezetése óta – 1264en igényeltek és kaptak
egyszeri, 42,5 ezer forintos
CsabaBaba támogatást az
újszülött baba érkezése után.
A város eddig összesen több
mint 53,7 millió forintot költött a programra, ami idén is
folytatódik – tudtuk meg dr.
Ferenczi Attila tanácsnoktól,
a pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottság elnökétől.
A csabai Aradszki családba bő két hónapja érkezett

Dr. Ferenczi Attila

meg a második kisfiú. Mint
azt Aradszkiné Selmeczi
Lilla elmondta, a védőnőtől tudta meg, hogy létezik
a CsabaBaba támogatás.
Megjegyezte azt is, hogy
kiszámolta: ha az összeget
pelenkára költik, akkor ez fél
évig fedezi annak a költségeit.
– A Fidesz-frakció egyrészt a gyermekvállalási kedv
növelése, másrészt a békéscsabai identitás erősítése
érdekében, valamint azért
javasolta a CsabaBaba támogatást, hogy ilyen módon
is kifejezzük: minden csabai
gyermek megszületése öröm
a városnak is – fogalmazott
dr. Ferenczi Attila. A tanácsnok hozzátette: az egyszeri
támogatást a gyermek hat
hónapos koráig, illetve örökbefogadás esetén egyéves
koráig igényelhetik a szülők
a szociálpolitikai osztályon,
és fontos kritérium az is, hogy
a szülők legalább három éve
csabai lakosok legyenek.

„T B ” S A R O K
Mi mennyi 2019-ben? – Tb-ellátások
Magyarország
Alaptörvénye szerint anyaság,
betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység,
árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden
magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

véve a minisztériumok úgy
döntöttek, hogy lemondtak bizonyos szakmai versenyek szervezéséről, és
átadták azokat az iparkamarának. Továbbá átkerültek a vasút területéhez
kapcsolódó szakmák is –
tájékoztatott
Mészárosné
Szabó Anna szakképzési
osztályvezető. – Így először
versenyeztetünk
például
járműfényezőket, karosszérialakatosokat,
autóelektronikai műszerészeket. Ez
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azt is jelenti, hogy majd a
döntőben a pályaválasztás
előtt álló diákok sokkal több
szakmát ismerhetnek meg,
a korábbi 41 helyett immár
53-at.
Tavaly Békés megye sikeresen szerepelt, a megyék
versenyében a képzeletbeli
dobogóra is felállhattunk a
döntőbe jutó szakmunkástanulók létszámával. A döntőben hárman állhattak dobogóra a viharsarki iskolák
diákjai közül.

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

2019-ben a munkavállaló,
foglalkoztatott által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke
változatlanul 10 százalék,
az egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci járulék mértéke pedig 8,5 százalék. A
munkáltatót, kifizetőt, egyéni
vállalkozót, mezőgazdasági
őstermelőt terhelő szociális
hozzájárulási adó mértéke
19,5 százalék, melyből számos jogcímen adókedvezmény is érvényesíthető.
A munkaerőpiacra lépők,
a három vagy több gyermeket
nevelő munkába lépő nők, a
megváltozott munkaképességű személyek, vállalkozók
esetében is jelentős kedvezménnyel lehet számolni.
Ugyanígy a szakképzettséget
nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak, vagy a kutatók utáni
szochó kedvezmény is hasz-

nos a munkaadók számára.
A pénzbeli társadalombiztosítási ellátások összege
a minimálbér, illetve a bérek
emelkedésének köszönhetően 2019 évben tovább növekedik.
A minimálbér és a garantált bérminimum 2019.
január 1-jétől jelentősen,
149
000
Ft-ra,
illetve
195 000 Ft-ra emelkedett,
mely kedvezően befolyásolja
a társadalombiztosítási ellátások összegét is. A táppénz
legmagasabb összege ez évben így napi 9933 Ft, míg a
gyermekgondozási díj (gyed)
maximuma havonta már 208
600 Ft.
Az öregségi nyugdíj ös�szegének számítási módja

2019-ben lényegében nem
változott. Ugyanakkor egyszerűbb a nyugdíjba vonulás.
A kedvező változások alapján a munkaszerződéssel
foglalkoztatott nyugdíjasnak
csupán a 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót
kell megfizetnie a munkabére alapján. Ez a nyugdíjas munkavállalók számára azt jelenti, hogy például
300 000 forint havi munkabér esetén havonta 42 000
Ft pluszjövedelemhez juthatnak.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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A környezet megóvását és a költségek csökkentését szolgálják az energetikai korszerűsítések

Múlt évben a Csabai Mérlegben több középület és
intézmény energetikai korszerűsítéséről is részletesen
beszámoltunk. Most arra
kértük Hanó Miklós alpolgármestert és dr. Sódar Anitát,
a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetőjét, foglalják össze, mi történt
ezen a téren az elmúlt időszakban, illetve mire számíthatunk a közeljövőben.
– Békéscsaba számára 15
milliárd forint áll rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében. Ez magában foglalja az iparterületek fejlesztését, a városi piac fejlesztését, az óvodák, bölcsődék
korszerűsítését és különböző
rehabilitációs programokat.

Ezenkívül igen jelentős ös�szeget, több mint 3 milliárd
forintot tud a város az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére fordítani
– jegyezte meg Hanó Miklós.
Mint azt dr. Sódar Anita
elmondta, 2018-ban négy
épület energetikai korszerűsítését fejezték be teljes
egészében. Sikerrel valósult meg az Andrássy Gyula
Gimnázium lány- és fiúkollégiumának a felújítása, a Madách Utcai Általános Iskola,
a Petőfi Utcai Általános Iskola, illetve a Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvű Általános
Iskola energetikai korszerűsítése is. A munkák további
épületekben folytatódnak.
– A több mint 3 milliárd
forintos összegből össze-

Dr. Sódar Anita

Hanó Miklós

Fotók: Milyó Pál

Számos energetikai fejlesztés valósult meg az elmúlt
időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében Békéscsabán, amelyek eredményeként csökkennek az energiaköltségek, illetve a
környezet megóvását is segítették ezek a beruházások.
Az energetikai korszerűsítések azonban korántsem értek véget, ráadásul a Modern Városok Program keretében megtörténhet Békéscsaba komplex energetikai fejlesztése is – szögezte le Hanó Miklós alpolgármester.

A Balassi Bálint Művészetek Háza energetikai korszerűsítése idén tavasszal fejeződik be
sen 26 önkormányzati épület
korszerűsítése történik meg.
Ezek egy részénél már 2018ban elindult a kivitelezés,
ilyen például a Balassi Bálint Művészetek Háza, ahol
idén tavasszal fejeződik be
a fejlesztés, de idetartozik a
Becsey utcai óvoda, a Kölcsey utcai óvoda, az Orosházi út 2. szám alatti Mackó
Kuckó Óvoda és a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda energetikai fejlesztése
is. Ugyancsak energetikai
korszerűsítésen esik át az
Erzsébethelyi iskola Rózsa
utcai épülete, a Lencsési
Közösségi Ház, valamint
a Bartók Béla út 12. szám
alatt található pszichológiai
tanácsadó – sorolta a beru-

házásokat dr. Sódar Anita,
hozzátéve, hogy januárban
további 13 épület előkészítését végzik el, ezeknél a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van
folyamatban.
A cégvezető kiemelte azt
is, hogy az energetikai korszerűsítés nem teljes körű
felújítást jelent, tehát ennek
keretében nincs lehetőség
például a falak festésére,
padlóburkolatok
cseréjére
vagy a vizesblokkok felújítására. Ebből a keretből például a homlokzati nyílászárók
cseréje, a hőszigetelés és a
gépészeti felújítások valósulhatnak meg.
Hanó Miklós beszélt arról,
hogy a pályázati felhívás alap-

ján a támogatási összeget a
szén-dioxid-megtakarítás
alapján kapta a város, ezért
fontos volt felmérni, hogy
egy-egy intézmény energetikai korszerűsítése mekkora szén-dioxid-kibocsátáscsökkenéssel
jár.
Az
alpolgármester megjegyezte,
hogy az energetikai korszerűsítések
eredményeként
amellett, hogy csökken az
üvegházhatású gázok kibocsátása, az üzemeltetési,
fenntartási költségek is lényegesen
alacsonyabbak
lesznek, a megtakarítással
a beruházások 5–10 év alatt
megtérülnek.
– A TOP-fejlesztéseken
túl, a Modern Városok Program keretében megtörténhet

majd Békéscsaba komplex energetikai fejlesztése,
amely magában foglalja például naperőmű, energiatároló- és szabályozó-központ
kialakítását, a közvilágítás
korszerűsítését,
geotermikus hőenergia előállítását
és elektromos autóbuszok
beszerzését, amelyeket a
város saját forrásból nem
tudna megoldani – tette hozzá Hanó Miklós. Az alpolgármester megjegyezte: Békéscsaba egyébként is egy zöld
város, sokan kerékpároznak,
nagyon sok a zöldterület,
az energetikai fejlesztések
pedig hozzájárulnak ahhoz,
hogy ez még nagyon sokáig
így maradjon.
Mikóczy Erika

Az Andrássy Gyula gimnázium fiú- és lánykollégiumának felújítása tavaly zárult

A Lencsési Közösségi Ház energetikai korszerűsítésének az év végéig kell elkészülnie

A Mackó-Kuckó Óvodában idén nyáron fejeződik be a munka

A Rózsa utcai iskola korszerűsítésével 2020 első negyedévében végeznek
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H IR D E T M É N Y

PÁ LYÁ Z ATI FELHÍ VÁ S

2019. I. negyedévi hulladékszállítási információk
Békéscsaba városában

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

Kérjük, hogy az ürítési napokon a kukákat reggel 6.00 órára, gyűjtésre alkalmas állapotban szíveskedjenek kihelyezni.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon bérelhető
bérlakásokban történő elhelyezésre.
• Toldi u. 10. III. em. 10. (kétszobás, összkomfortos, 50 m²; bérleti díja: 11 250 Ft/hó)
• Vécsey u. 10. IV. em. 14. (kétszobás, összkomfortos, 58 m²; bérleti díja: 18 154 Ft/hó)
• Andrássy út 22. II. em. 1. (másfél szobás, komfortos, 41 m²; bérleti díja: 20 250 Ft/hó)

Kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés és -szállítás
Körzetek

I. Kazinczy-ltp.,
belváros, Jamina,
nyugati kertváros,
Mokry-ltp.

2019. január
hetente

hétfő

2019. február
hetente

II. Jamina, Vandhát,
hetente
kedd
Jókai u., Lencsési, január 02.
hetente
szerda
Békési út, Gerla,
(01. helyett)
Dobozi út, Békekert
III. Kazinczy-ltp.,
belváros, Jamina,
Mezőmegyer,
összes kert, Fényes
IV. I. kerület, VI.
kerület, Lencsési,
3-szög, Jamina

hetente

hetente

2019. március

hétfő

hetente

hétfő

kedd

hetente

kedd

hetente

csütörtök

hetente

péntek

márc. 13.
(15. helyett)

szerda

csütörtök hetente csütörtök

péntek hetente

péntek

Az egyes körzetek utcalistája a www.dareh.hu oldalon található meg.
Szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás
2019. január 30. (szerda) – Kérjük, hogy kivételesen az edényzetbe nem férő
szelektív hulladékot átlátszó zsákokban szíveskedjenek kihelyezni a kuka mellé.
2019. február 27. (szerda)
2019. március 27. (szerda)
Zöldhulladékgyűjtés és -szállítás
2019. január 9. (szerda) és 23. (szerda) – A házhoz menő gyűjtés során a zöldhulladék
és a fenyőfa kerül begyűjtésre.
2019. február és március hónapokban – munkanapokon 7.00–17.00 óra között gyűjtőponton történik Békéscsaba, Külterület 0763/194 hrsz. alatt (M47-es, Mezőberény felé
vezető útról letérve) a hulladéklerakó bejáratánál.
Ügyfélszolgálati információk:
Címe: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
Telefon: +36-66/447-150.
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Nyitvatartás:
Hétfő és szerda: 8.00–15.00 óra, csütörtök: 7.00–19.00 óra (kedd és péntek: zárva)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről
a www.dareh.hu oldalon nyújtunk folyamatos és részletes tájékoztatást.
Az együttműködést ezúton is köszönjük!

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szolgálati
bérlakásokban történő elhelyezésre.
• Andrássy út 55–57. II. em. 12. (egyszobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
• Andrássy út 55–57. IV. em. 35. (egyszobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
• Andrássy út 55–57. VI. em. 52. (egyszobás, összkomfortos, 24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
A lakásügyi bizottság az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokat:
• a közfeladatot ellátó intézményeknél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók részére és
• a békéscsabai székhelyű, telephelyű sportszervezet és annak leigazolt sportolója részére adja bérbe.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő költségelvű bérlakásban történő
elhelyezésre:
• Irányi u. 4–6. C II. em. 10. (egyszobás, összkomfortos, 33 m²; bérleti díja: 16 665 Ft/hó)
Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen az pályázhat:
• akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének,
• aki min. havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződést köt,
• aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft).
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő költségelvű bérlakás:
(2 szobás, összkomfortos, 60 m²) lakóegységeiben történő elhelyezésre:
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 22.
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 25.
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 26.
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 40.
A lakbér 30 300 Ft, egyszeri 150 000 Ft óvadékot kell fizetni és családonként min. havi 10 000 Ft lakáselőtakarékossági szerződés szükséges.
5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő piaci alapú bérlakásokban történő
elhelyezésre.
• Irányi u. 4–6. A III. em. 30. (kétszobás, összkomfortos, 57 m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
• Irányi u. 4–6. A III. em. 33. (kétszobás, összkomfortos, 57 m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
Az önkormányzat piaci alapú bérleményeire eredményesen az pályázhat:
• akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének,
• aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft).
6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő ifjúsági garzonokban történő
elhelyezés feltételei alapján az alább bérleményekben:
• Dózsa György út 7. I. em. 12. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2; bérleti díja: 5449 Ft/hó)
• Dózsa György út 7. fszt. 21. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2; bérleti díja: 5449 Ft/hó)
• Tolnai u. 2. B IV. em. 3. (kétszobás, összkomfortos, 57 m2; bérleti díja: 5449 Ft/hó)
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 40 év alatti házaspárok/élettársak
nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál előnyben
részesülnek azok a párok, akik:
• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek,
• készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek,
• A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25. 12.00 óra.
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-as irodában.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán
igényelhető és letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-502, 66/886-506.

Á RV ERÉ S
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Á RV ERÉ S

Csaba utcai volt szociális otthon
épülete

Irányi utcai lakás

Építési telkek

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait:
a Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található
3 darab építési telkét.
Ingatlanadatok:
1. helyrajzi szám: 1495/7, terület: 850 m2, az árverés
időpontja: 2019. február 05. 10.00 óra.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:
a Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatt található 3813
hrsz.-ú, 1206 m2 területű szociális otthon megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 111 760 000 forint,
azaz bruttó száztizenegymillió-hétszázhatvanezer forint
(nettó 88 000 000 forint), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. február 05., kedd 10.30 óra

Békéscsabán, az Irányi Dániel utca 15. szám alatti társasházban található 3874/A/4 hrsz.-ú, 71 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 7 300 000 forint,
azaz
bruttó
hétmillió-háromszázezer
forint
(nettó 5 748 031 forint), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. január 22. 10.00 óra

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
I. emeleti III. tárgyaló.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.
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2. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2, az árverés
időpontja: 2019. február 05. 11.00 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 12 000 000 forint,
azaz bruttó tizenkettőmillió forint a hatályos áfatörvénynek
megfelelően.
3. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, az árverés
időpontja: 2019. február 05. 11.30 óra. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 9 500 000 forint, azaz bruttó kilencmillióötszázezer forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800 5216 mell., ill. 66/886-511.
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BE S Z Á M O L N A K A K É P V I SE L Ő K
Bíró János: Már nem „mostohagyerek” Gerla, de a keretek szűkösek
Pár hónap múlva véget ér
a 2014-től 2019-ig tartó önkormányzati ciklus, ősszel
ismét önkormányzati képviselőket és polgármestert
választunk. Most induló
sorozatunkban a képviselő-testület tagjai számolnak be arról, mi történt az
elmúlt 4-5 évben a körzetükben, mit sikerült megvalósítani a terveikből, és
mi az, ami még megoldásra vár.

rült szakaszonként rendbe
tenni, és van olyan utca Gerlán, amit teljes hosszában
leaszfaltoztunk. A földutak,
utak állapotát is igyekeztünk
javítani, de ez még jócskán
hagy maga után kívánnivalót.
– Milyen további fejlesztések valósultak meg az elmúlt
időszakban a körzetében?
– A járda- és útfelújítások mellett a gerlai bekötőúttól Doboz irányába elkészült a közvilágítás, egyes
területeken megoldottuk a
csapadékvíz-elvezetést, de
játszótérfejlesztés is történt,
a Wenckheim térre pedig
padokat helyeztünk ki, és
megszépült a temető környéke. Jó érzéssel tölt el, hogy
a civilek együttműködésének
köszönhetően a ciklusban elkészült a gerlai harangláb is.
Korábban sokszor „mostohagyereknek” tűnt Gerla, úgy
gondolom, most már nincs
szó erről, de a keretek szűkö-

sek. Amit tudtam, a választókerületi célelőirányzatból
igyekeztem megoldani, például az óvodának, iskolának
játszóeszközök vásárlásával
igyekeztem segíteni.
– A településrészen aktív
közösségi élet zajlik.
– Gerlán összetartóak az
emberek, odafigyelnek egymásra, jó a közösség a helyi Napsugár Egyesületben,
a mozgáskorlátozottaknál, a
Wenckheim Társaság tagjai
pedig kifejezetten aktívak.
Sokat dolgoznak a kastély
környékének a rendben tartása érdekében is, ehhez a
célelőirányzat terhére egy fűkaszát vásároltam számukra. Közösségépítő, hogy ismét vannak gerlai falunapok,
múlt évben pedig első alkalommal Katonai Hagyományőrző Fesztivál is volt Gerlán,
amely nagy sikerrel zajlott.
– A kastély ma is szinte
mementóként áll Gerla köz-

Bíró János: Őszig még igyekszem mindent megtenni
pontjában. Ön szerint még
meddig?
– Számos terv és próbálkozás volt már, de nyertes
pályázat híján nem született megoldás. Valamelyest bizakodásra ad okot,
hogy a Modern Városok
Program keretében épülő, a kastélyokat összekötő Wenckheim-kerékpárút
Gerlát is érinti, így itt is nőhet a turisták száma. Remé-

lem, ez is elősegítheti, hogy
a kastély sorsa mielőbb
megoldódjon. Érdeklődők
mindig vannak, mi pedig reménykedünk.
– Tervezi-e, hogy ismét
indul a választáson?
– Amit lehet, őszig még
igyekszem megtenni a körzetben, de ősztől visszavonulok, nem indulok az önkormányzati választáson.
Mikóczy Erika

Fotó: MHKHSZ

Bíró János az 1. számú választókerület egyéni képviselője, az Északi és Keleti
Városrészi
Településrészi
Önkormányzat elnöke, a lakásügyi bizottság, valamint
a közművelődési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság
tagja.
– Hogyan értékelné ezt
az önkormányzati ciklust a
körzetben elért eredmények
alapján?

– Bár kisebb-nagyobb
előrelépéseket sikerült elérni több területen is, nem vagyok igazán elégedett. Forráshiány miatt a lakossági
– egyébként jogos – igényeknek jó, ha a felét tudtuk teljesíteni. Gerla peremkerület,
itt továbbra is gond például a
dűlőutak rossz állapota. Természetes, hogy a sűrűbben
lakott területeken készülnek
el hamarabb az utak, járdák,
de fontos, hogy az itt élők
körülményei is javuljanak. Az
itteni szórt utak folyamatos
karbantartást igényelnek, a
javítást pedig tönkreteheti,
ha a gazdák nagy gépekkel
mennek rá az útra.
– Milyen igényekkel keresték és keresik meg a leggyakrabban az ott élők?
– Az utak, járdák építése,
a meglévők állapotának a
javítása folyamatosan a kérések a között van. Örülök,
hogy a járdák jó részét sike-

Mementóként áll a gerlai kastély

Az intézményeket is támogatta Bíró János

A Katonai Hagyományőrző Fesztivál nagy sikerrel zajlott a múlt év nyarán

Dr. Sonkoly Iván helyettesít

Tegyük meg az óvintézkedéseket

Fél évig a 15-ös körzet betegeit is ellátja

A nagy hidegben elfagyhat a vízmérő és a vízvezeték

Január elsejétől, helyettesítés
keretében
dr.
Sonkoly Iván, a 9. számú
körzet háziorvosa vette át
dr. Tóth Judit, a 15. számú
körzet korábbi háziorvosa
betegeinek ellátását.
Dr. Tóth Judit tavaly júliusban döntött úgy, hogy megszünteti a praxisát, de december végéig még ellátta
a betegeket, illetve gondoskodott a helyettesítésről.
– Január elsejétől az önkormányzat vette át a praxis
működtetését, és fél évre
én kaptam megbízást a helyettesítés ellátására. Június 30-áig van lehetősége a
doktornőnek arra, hogy értékesítse a praxisát, amen�nyiben ez nem sikerül, akkor

– vélhetően július elsejétől –
megszűnik a praxis – tudtuk
meg dr. Sonkoly Ivántól.
A 9. számú körzet háziorvosa megjegyezte, hogy
szabad orvosválasztás van,
ha valaki szeretne, átjelentkezhet olyan körzetbe, ahol
erre van fogadókészség.

Amennyiben nem jelentkeznek át máshoz a 15-ös
körzetben élők, a területi
ellátási kötelezettség révén,
helyettesítés keretében fogadják dr. Tóth Judit betegeit is a Dózsa György út 6.
szám alatt található rendelőben.

Ingyenes parkolóbérlet
Január 31-éig még meg lehet
újítani a Békéscsaba parkolási övezeteiben lakók ingyenes
használatra jogosító bérletét.
Az ingyenes lakossági bérlet
megújításához forgalmi engedély és lakcímkártya szükséges.
Ingyenes
bérletet
az
igényelhet, aki a parkolóövezetben állandó lakhellyel
rendelkezik és az autó for-

galmi engedélyében tulajdonosként vagy üzembentartóként szerepel. Ezek megléte
esetén az éves parkolóbérlet
megújításakor csak az 1500
forintos adminisztrációs díjat
kell megfizetni.
A parkolókat üzemeltető
Békéscsaba
Vagyonkezelő
Zrt. vezérigazgatója elmondta: a lakossági bérlet az első
autóra ingyenes, a második

autóra pedig 4 vagy 5 ezer forintot kell fizetni attól függően,
hogy a kiemelt vagy a normál
övezetben él a tulajdonos, illetve az üzemben tartó. Kozma János hozzátette: ebben
az évben már csak 2 autóra
adnak ilyen bérletet, ha ennél
több autó van egy háztartásban, akkor a többi gépjárműre
normál havi bérletet kell venni.
K. A.

Két éve tömeges problémát jelentett a vízmérők lefagyása, érdemes odafigyelni
A téli időszak egyik visszatérő problémája a vízmérők és a fűtetlen helyiségekben lévő vízvezetékek
elfagyása. Az Alföldvíz Zrt.
szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a tartósan fagyos időszakokban
érdemes megtenni azokat
az óvintézkedéseket, amelyekkel elkerülhetjük a fagyás, illetve a vízelfolyás
miatt jelentkező problémákat.
Abban az ingatlanban, ahol
nem laknak, mindenféleképpen vízteleníteni kell az
egész rendszert, és az épületet is, ha az nincs fűtve. A
lakott ingatlanoknál a kerti
csapok víztelenítő fagycsapjának elzárására kell odafigyelni.

A fagytalanítások elvégzését követően mindig győződjünk meg arról, hogy a
csapot teljesen, „ütközésig”
elzártuk-e, mivel a víz a víztelenítő nyíláson keresztül
elfolyhat. Az elzárást és a
rendszer víztelenítését követően fontos ellenőrizni a
vízmérőn található mutatók
és csillagkerék mozdulatlanságát – hívta fel a figyelmet
az Alföldvíz Zrt. üzemvezetője. Lantos Zsolt hozzátette:
a vízmérőaknánál az jelenti
a gondot, hogy hiába van
mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, ezért fagyhat el a
vízmérő megfelelő szigetelés
nélkül. Kiemelte azt is, hogy
fontos a tél folyamán többször ellenőrizni, nincs-e víz
az aknában és a fedele jól le
van-e zárva.

Diós Zsolt kommunikációs vezető elmondta:
utoljára 2017. januárjában
jelentett tömeges problémát a vízmérők lefagyása.
Ekkor a munkatársainak 2
hét alatt mintegy 4000 vízmérőt kellett kicserélniük.
Megjegyezte azt is, hogy
a vízmérők cseréjével kapcsolatos mindenféle költség a fogyasztót terheli. Az
elfagyott csövek is komoly
kárt tudnak okozni, és az
elfolyt víz árát is meg kell
fizetni, ezért is fontos, hogy
védjük a hidegtől a vízhálózatot.
Ha mégis vízkimaradást
vagy vízelfolyást tapasztalunk, hívjuk az Alföldvíz Zrt.
06-80/922-333-as hibabejelentő számát.
Kovács Andrea
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Közélet

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A Békés Megyei Értéktár Bizottság múlt év őszén 15 új
értéket emelt be a megyei
értéktárba, ezek között nyolc
békéscsabai érték található –
tudatta Zalai Mihály, a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és a Békés Megyei Értéktár Bizottságnak
az elnöke.
A Csabagyöngye szőlő és Stark Adolf szellemi
munkássága – Stark Adolf
életének legjelentősebb tevékenységét a szőlőnemesítés terén fejtette ki. Világhírűvé a Csabagyöngyével vált,
amely közel egy évszázad
óta hazánkban és világszerte a legkorábbi érésű, finom
zamatú csemegeszőlő-fajta.
A Békéscsabai Jókai
Színház épülete – A mű-

emléki védelem alatt álló
épület a városkép egyik legmeghatározóbb eleme. Az
akkoriban Vigardának vagy
Vigadónak nevezett épület
1877–1879 között közadakozásból épült, majd 1912-ben
átalakították, kibővítették.
A Munkácsy Mihály
Múzeum épülete és gyűjteménye – A múzeum jogelődjét 1899-ben alapították,
a Békéscsabai MúzeumEgyesület 1914-re építtette
fel a Közművelődés Házát.
A múzeum 1951-ben vette
fel Munkácsy Mihály nevét.
Gyűjteményében
jelenleg
több mint 250 000 régészeti,
11 000 néprajzi, 64 000 történeti dokumentum, 32 000
természettudományi
tétel
szerepel.
Balassi
Táncegyüttes
tevékenysége – 1947-ben
„Árpád”
cserkészcsapat
regős rajaként kezdte tevékenységét az alapító Gécs
Jenő cserkésztiszt irányításában. 1948 után vette fel az
együttes a Balassa, később
a Balassi nevet. A 70 éves
együttes
repertoárjában
megtalálhatóak a Magyarországon élő nemzetiségek
táncai.
Munkácsy Mihály művészeti öröksége – Munkácsy
Mihály életművének Békéscsabán őrzött szelete a helyi múzeum gyűjteményének

Ha tél és hó, akkor
síkosságmentesítés

Az elmúlt időszakban leesett
hó Békéscsabán is veszélyessé tette a gyalogosközlekedést. Csúsztak a járdák,
utak, sokkal nagyobb óvatosságra volt szükség, ha elindultunk otthonról.
A
közterületi
járdák
síkosságmentesítését az önkormányzat által megbízott
vállalkozó végzi. A lakótelepek, illetve magántulajdonú
ingatlanok előtti járdaszakaszok letakarítását viszont
azok tulajdonosainak kell
megoldaniuk – tájékoztatott
Csiaki Tamás, a városüze-

meltetési osztály vezetője,
hozzátéve, hogy ez helyi rendelet által szabályozott.
Az osztályvezető elmondta: természetesen vannak
olyan járdaszakaszok a városban – amelyek például
egy park mellett húzódnak
– ahol a tulajdonos maga az
önkormányzat, tehát ott a városnak kell ellátnia a hó eltakarítását. Az ingatlanok előtti
síkosságmentesítés azért is
fontos, mert amennyiben ott
baleset történik, a kártérítési
kötelezettség a tulajdonost
terheli.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Dr. Gulyás György a Békéscsabai Járási Hivatal új vezetője,
Bálint Kornél a kormánymegbízotti kabinetet vezeti

Békés megye értékei
A Békés Megyei Önkormányzat nagy hangsúlyt
helyez arra, hogy a megyében fellelhető értékeket
megőrizze és azokat minél szélesebb rétegekkel
megismertesse. Ennek érdekében 2013 őszén megalakította a Békés Megyei
Értéktárat, melybe eddig
52 értéket regisztráltak,
valamint ösztönzi a településeket, alakítsák meg
helyi értéktáraikat, kutassák fel és gyűjtsék össze
értékeiket.
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egyik legfontosabb része,
ami folyamatosan bővül, jelenleg tíz festményből és kilenc grafikai lapból, valamint
576 relikviából áll.
Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége – A legnevesebb békéscsabai könyvnyomtató a
könyvkultúra továbbfejlesztésén, megújításán túl könyvei
tipografizálásával új utat tört
a magyar könyvnyomtatás és
könyvkötészet történetében.
Tranoscius – Békéscsaba újratelepülésekor a Felvidékről érkező szlovák ajkú
lakosság kultúrája részeként
hozta magával a Tranosciust.
A Juraj Tranowsky lelkész
által összeállított énekeskönyvből tanították az első
tanítók olvasni a kisgyerekeket, esküvő és konfirmáció
alkalmával ezt ajándékozták,
és az otthonokban is kiemelt
helyen tartották.
A Békéscsabai István
malom – 1853-ban építette
Pain Antal hamburgi gépész.
Rosenthal Márton és fiai,
Adolf és Ignác emelték a hazai malomipar legmodernebb
üzemévé. A világháború után
államosították, bővítették és
fejlesztették, ekkor vette fel
az István malom nevet. A privatizáció után a malomban
leállt a termelés, jelenleg 150
éves működés után üresen
áll.

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára – Takács
Árpád
kormánymegbízott
javaslatára – december 15étől dr. Gulyás Györgyöt
nevezte ki a Békéscsabai
Járási Hivatal vezetőjének.
A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott december 15-ei hatállyal
Bálint Kornélt nevezte ki a
kormánymegbízotti kabinet
kabinetvezetői munkakörébe
– hangzott el a kormányhivatal Tomcsányi Termében
megrendezett sajtótájékoztatón.
– A jogász végzettségű
dr. Gulyás György pályája
során tapasztalatot szerzett
az önkormányzati igazgatás
és az államigazgatás területén egyaránt, széles körben
ismeri a hatósági feladatellátást, rendelkezik mindazzal
az elméleti és gyakorlati tudással, amire a járási hivatal
vezetőjeként szüksége lesz.
Dr. Gulyás György 2013.
május 1-jétől a Békéscsabai
Járási Hivatal Gyámhivatalának vezetője, majd gyámügyi
osztályvezető, 2018. február
15-étől pedig a Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági
Főosztálya vezetőjeként tevékenykedett. Fontos volt
számunkra, hogy a hivatalon belülről kerüljön ki az új

hivatalvezető, és egy nyitott,
az embereket támogató, hiteles hatóságot alakítson ki
– hangsúlyozta beszédében
Takács Árpád.
A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott december 16-ától
Szabó Viktort nevezte ki a
Békéscsabai Járási Hivatal
hivatalvezető-helyettesének.
Szabó Viktor korábban a Békéscsabai Járási Hivatal Kormányablak Főosztályát vezette. Ugyancsak december
16-ától a Békéscsabai Járási
Hivatal Hatósági Főosztályát
dr. Burai Mihály vezeti.
December derekától a
Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjét Bálint Kornél vezeti.
A számos végzettséggel,
többek között teológiai oklevéllel is rendelkező kabi-

netvezető a kormányhivatal
motorja kell, hogy legyen –
nyomatékosította beszédében Takács Árpád.
Szintén december 16-ától
a Békéscsabai Járási Hivatal
Kormányablak Főosztályát
Gercsi Zsoltné vezeti. Gercsi
Zsoltné korábban a Békéscsabai Járási Hivatal Kormányablak Főosztály ügyfélkapu ügyintézés osztályát
vezette.
– Gömöri Beatrix okleveles
építészmérnök megyei főépítészi kinevezésével lényeges
hiányosságot szüntet meg a
kormányhivatal, hiszen 2013
óta betöltetlen volt az állami
főépítészi álláshely – emelte
ki Takács Árpád.
A kormánymegbízott az
állami főépítészi munkakörbe december 31-ével Gömöri
Beatrixet nevezte ki.

Nőtt a minimálbér és a Újrakezdés: Sikeresen
garantált bérminimum működik a program
Január elsejétől a minimálbér bruttó összege 149 ezer
forintra, a garantált bérminimumé pedig 195 ezer forintra
nőtt. Ez az összeg nyolc százalékkal több, mint az előző
évben volt.
A béremelés nemcsak
a munkavállalókra, hanem
a munkaadókra is hatással
van. Egy békéscsabai vállalkozó elmondta: a munkabérnövekedés versenyképesebb
fizetést, kiszámítható stabil
keresetet és pluszmotivációt
jelenthet a dolgozóknak.
– Egy jól megfizetett,
szakmailag kompetens, ambiciózus munkatárs kétszer
olyan hatékony munkára képes, mint azok, akik nem érzik magukat megbecsültnek
és kikacsintgatnak a cégtől
más irányokba – fogalmazott Fábián Ferenc, az EuroConsult Oktatási és Tanácsadó Központ ügyvezetője, aki

hozzátette, hogy hatékony
költséggazdálkodással és jó
humán erőforrás stratégiával
kompenzálható a megemelkedett költségszint.
A minimálbért és garantált bérminimumot illetően a
munkaadók és munkavállalók képviselői arról is megegyeztek a kormánnyal, hogy
2020-ban újabb nyolc százalékkal emelik a béreket.
2020. január elsejétől így a
minimálbér bruttó összege
161 000 Ft, a garantált bérminimum bruttó összege pedig 210 600 Ft lehet.
Az idei bruttó 149 ezer
forintos minimálbér és 195
ezer forintos garantált bérminimum első alkalommal
a januári munkabéreknél jelentkezik majd, tehát február
elején számíthatnak az emelt
járandóságra a munkavállalók.
Szabó Rita

A hajléktalanokat segítik vis�sza a társadalomba azzal a
ma már sikeres programmal,
amely 2012-ben egy hagyatéknak és a békéscsabai
önkormányzat szociális érzékenységének köszönhetően
indult el. A projektben meghatározott Békési úti ingatlanokba kizárólag fedél nélküliek
költözhetnek. Jelenleg tizennégyen élnek ezekben a szociális bérlakásokban.
Van, aki párjával néhány hónapja költözött a Békési út 24.
szám alatt található szociális
bérlakások egyikébe, de olyan
lakó is van, aki négy éve kapta
meg ezt a lehetőséget. A kliensek a hajléktalanok átmeneti
szállásáról érkeznek a bérlakásokba. A biztos lakhatásnak köszönhetően a legtöbben
néhány hónap alatt el tudnak
helyezkedni, ami fontos szempont, ugyanis az ellátottakkal
szemben támasztott egyik
legfontosabb feltétel, hogy
rendelkezzenek valamiféle fix

jövedelemmel. Erre azért van
szükség, mert egy kedvezményes, 15 300 forintos havi
bérleti díjat kell fizetniük.
– További feltétel, hogy rendelkezzenek együttműködési
szándékkal és jövőorientáltsággal is. Intézményünk nem
határozza meg, hogy meddig
lakhatnak itt, hiszen ez mindenkinél egyedi: vannak, akik
néhány hónap alatt továbbléptek és visszakerültek a hétköznapi életbe. Már több egykori
ellátottunk dolgozik vagy talált
vissza a családjához – emelte
ki Varga Éva. A Békéscsabai
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
hozzátette: a kliensek hetente
több alkalommal segítőbeszélgetéseken is részt vehetnek.
A lakók rendezik, szépítik
környezetüket, de az intézmény is segít nekik, így például tavasszal szeretnék kicserélni mindegyik bérlakás
nyílászáróit.
Z. E.
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Előadással egybekötött filmvetítést tartottak a Fekete Pál
Emlékházban Békéscsabán.
A Magyar Október Baráti
Társaság és a Rákóczi Szövetség által szervezett eseményen a 62 évvel ezelőtt
kivégzett Mány Erzsébetre és
Farkas Mihályra emlékeztek.
Az eseményen a résztvevők megismerhették Huszár
Endre Az elárult forradalom
című írását is. Ugrai Gábor,
a Jankay Tibor általános iskola történelemtanára, a Magyar Október Baráti Társaság
ügyvivője elmondta, Huszár
Endre kilencéves korában jelen volt az ’56-os forradalom
eseményeinél. Művében azt
dolgozza fel, hogy az emberek mennyire várták akkor a
nyugatról érkező segítséget,
amely végül elmaradt.
A rendezvényen levetítették
az Átkozott nap című dokumentumfilmet is, mely az ’56-

A Fekete Pál Emlékházban filmvetítés is volt
os, gyulai és gyulavári események történetét mondja el.
– 1957. január 10-én ítélték halálra Mány Erzsébetet
és Farkas Mihályt mindazért,
amit tettek, illetve amit nem
tettek. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy senkire nem lőttek,
senkit nem bántottak, senkit

nem öltek meg – fogalmazott
Ugrai Gábor.
A 73 perces film Bubryák
István producer szakmai irányításával készült. A mű több
szemtanú és történész bevonásával rekonstruálja az akkori eseményeket.
Gy. R.

Irodalmi est a városházán
Sándor András legújabb kétkötetes művét, a
Szenvedélyek hálójából és a Mi kell a férfiaknak című könyveket mutatták be az idei első
Békéscsabai Irodalmi Esten. Öt hosszú év,
320 személyes interjú és komoly kutatómunka előzte meg a „párkeresés kézikönyveinek”
megszületését. A 42 kötetes író elmondása
szerint nemcsak izgalmas történeteket, hanem nagy kitárulkozásokat is tartalmaznak a
könyvek, és mindezeket valós személyektől.

PLACEHOLDER

Újévi fogadás a városházán

Fotó: Szarvas Péter facebook oldala

A mártírokra emlékeztek

Szarvas Péter: A város szövetségesként tekint a helyi cégekre, vállalkozásokra
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A pénzügyi, gazdasági
és városfejlesztési bizottság
elnöke, dr. Ferenczi Attila a
fogadáson elmondta: a város
és a helyi vállalkozások célja
közös, hiszen mindenkinek
érdeke Békéscsaba fejlődése. Hozzátette: az önkormányzat is igyekszik mindent

megtenni azért, hogy segítse
a vállalkozások előrelépését,
például fejlesztési támogatással vagy gyorsabb ügyintézés biztosításával.
– A helyi vállalkozások
adóforintjaikkal támogatják
azokat a célokat, amelyeket
az önkormányzat kitűz maga
elé. Nagyon fontos, hogy

mintegy négymilliárd forintnyi adóbevétele van a városnak – ebben helyi iparűzési
adó és építményadó is van
– hangsúlyozta dr. Ferenczi Attila. A bizottsági elnök
hozzátette: ezekből az adóforintokból finanszírozhatja
Békéscsaba önkormányzata
például az önként vállalt feladatait, amelyek összértéke
tavaly mintegy 1,3 milliárd
forint volt.
Dr. Ferenczi Attila beszélt
arról is, hogy reményeik
szerint a helyi adóbevételek
a továbbiakban is jelentős
szerepet tölthetnek be, hisz
ahogyan halad az M44-es
gyorsforgalmi út kivitelezése,
úgy nő a befektetők és a beruházók érdeklődése Békéscsaba iránt.
Zámbori Eszter

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei

Nyílt nap a főiskolán

Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes

A teljes kínálatot felvonultatták

Minél többet szeretnénk megmutatni a hatalmas néptánckincsből"
"

Mozgalmas évet tudhat
maga mögött a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
amely nívódíjas lett a Szekszárdi Néptáncfesztiválon
és ismét helytállt a Fölszállott a pávában is. Szarka
Zsoltot, az együttes művészeti vezetőjét a múlt évben történtekről és a terveikről kérdeztük.

A Gál Ferenc Főiskola nyílt
napot tartott a békéscsabai gazdasági karon. A
rendezvényen felvonultatták az intézmény kínálatát,
ráadásként pedig Varga
Viktor egy koncertet is
adott a nagyelőadóban.
– Ahhoz, hogy elérjem az
életem egyik célját, diplomára van szükségem. A békéscsabai gazdasági kar közel
van a lakhelyemhez, a nyílt
napon szerzett és az ismerősöktől hallott információ
alapján jónak is tűnik, ezért
szeretném ezt megpróbálni

Varga Viktor

– mondta egy végzős középiskolás, Tarr Attila.
Mint azt dr. Lipcsei Imre
dékántól megtudtuk, a Gál
Ferenc Főiskolának volt már
nyílt napja Szegeden, most
azonban úgy gondolták,
hogy Békés megyében is
jobban meg szeretnék mutatni magukat.
– Lényegében a főiskola
teljes kínálatát felvonultattuk,
itt voltak a szegedi teológiai
kar, a békéscsabai gazdasági kar, a gyulai egészségügyi és szociális kar, valamint a szarvasi pedagógiai
kar képviselői. A szarvasiak
2014-ben, a gyulaiak rá két
évre, a csabaiak pedig tavaly
csatlakoztak a főiskolához,
így a hallgatói létszám tekintetében a Gál Ferenc Főiskola a harmadik legnagyobb
egyházi oktatási intézmény
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem és Károli Gáspár
Református Egyetem után
– emelte ki dr. Lipcsei Imre,
hozzátéve, hogy a csabai
után Szarvason és Gyulán is
terveznek még nyílt napokat.

– A tanév elején azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy részt
vegyünk egy országos megmérettetésen. Az 50. Szekszárdi
Néptáncfesztiválra
jutottunk el, ahol egy rangos
versenyen vettünk rész, és
kiemelkedő eredményeket
ért el az együttes. Ehhez
természetesen igen sok
munka kellett, amelynek
meg is lett a gyümölcse. A
néptáncfesztiválon együttesünk nívódíjas első helyezett
lett (a Bartina Táncegyüttessel megosztva). Koreográfusi nívódíjat kaptunk Prekup
Annával a 3. helyezett Órák
című koreográfiáért, míg
táncosunk, Németh Antal
szólótáncosi nívódíjban részesült.

A Szekszárdi Néptáncfesztiválon és a Fölszállott a pávában is remekeltek
– A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttessel a
Fölszállott a páva 2017-es
évadában az ország is megismerkedhetett, akkor a középdöntőig jutottak. Tavaly
pedig visszahívták a csapatot a Döntők Döntőjébe. Ez
milyen érzés volt?
– Nagyon jól éreztük magunkat a műsorban. Úgy
gondolom, igazán jól szerepelt az együttesünk, megtiszteltetésnek éreztük, hogy
visszahívtak bennünket, a
táncosoknak pedig ismét
nagy élmény volt a szereplés. Sok áldozattal és ren-

Szarka Zsolt: Csapatunk egy összetartó közösség

geteg munkával, tanulással
járt a táncfesztiválon való
fellépés és a Fölszállott a
páva is, de úgy gondolom,
megérte.
– Mire a legbüszkébb?
– Arra, hogy az együttes
egyre inkább bekerül az ország „néptáncos vérkeringésébe”. Nevet szereztünk
magunknak, a páva kapcsán
pedig egyre több helyre hívnak bennünket, január 22én például Veszprémbe megyünk a Fölszállott a páva
gálaműsorába. És arra is
büszke vagyok, hogy a csapatunk nagyon összetartó
közösség. Csoportszinten
igen nagy erőt jelent a közös
munka, az együtt elért eredmény, emellett persze egyéni szinten is megmérettetik
magukat a táncosok. Most
például ketten az országos
szólótáncfesztiválra készülnek, mi pedig nagyon szurkolunk nekik. Lényegében
olyan, mintha egy nagy családban lennénk: barátságok

szövődnek, tudunk egymásról, együtt dolgozunk azért,
hogy minél többet mutassunk meg a ránk hagyott hatalmas néptánckincsből.
– Milyen terveik vannak a
2019-es évre?
– A Martin György
Néptáncszövetség idén kiírja a minősítő fesztivált, itt
szeretnénk megmérettetni
magunkat. A megkezdett,
félig kész műsorunkat is
szeretnénk idén befejezni.
– Ha valaki az együttest
látva kedvet kapott a néptánchoz, hogyan csatlakozhat?
– Szívesen látunk minden érdeklődőt. A Csaba
Nemzetiségi Néptáncegyüttes hétfőn és csütörtökön
18 órától tartja a próbáit a
Csabagyöngyében, ide gyakorlott táncosokat várunk,
de a mindenki néptánciskolájában, a hét többi napján,
a kicsiktől az idősekig bárki
bekapcsolódhat a táncba.
M. E., Sz. R.

Csergetéssel űzték el a „rontó erőket”a hagyományőrzők a Szent István téren
Ostorpattogtatással, azaz
csergetéssel búcsúztatták az óévet és köszöntötték az újat a Szent István
téren karikás ostoraikkal a
hagyományőrzők.

Pattogtak az ostorok Békéscsabán, a Szent István téren a múlt év utolsó napján

A Guzsalyas Egyesület felhívására az első csabai
csergetést 2017 utolsó napján tartották, majd 2018-ban
volt egy tavaszi csergetés,
év végén pedig ismét subába, szűrbe, pásztoringbe és
bő gatyába öltözve pattogtatták az ostorokat Békéscsabán.
Szőke Péter, a Guzsalyas
Egyesület elnöke elmondta,
hogy a csergetés hagyománya a 16. századig nyúlik
vissza. A legenda szerint
1559. december 31-én kolompszóval és ostorpattog-

A hagyományőrzők a viseletre is odafigyeltek
tatással ijesztették el az
emberek a Szoboszlót fenyegető török hadsereget.
Azóta pedig az ártó és a rontó erőket űzik el így, ahogy

2018 utolsó napján is tették
több mint félszázan, hogy az
új év mentes legyen minden
rossztól, és szerencse, boldogság köszöntsön ránk.

10 Kultúra
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Vízkereszt a katolikus iskolában

MESÉLŐ MÚZEUM

Január 6-án ünnepelte a katolikus egyház vízkeresztet,
azaz Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét. A magyar vízkereszt elnevezés
az ilyenkor hagyományosan
végzett vízszentelésből eredeztethető. Ilyenkor kezdődik
a házszentelések időszaka,
mely szertartás során a pap
szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat, valamint
megáldja a benne lakókat,
dolgozókat. A békéscsabai
Savio Szent Domonkos Katolikus Iskolában Szigeti Antal katolikus plébános vezetésével emlékeztek meg erről
az egyházi ünnepről.

A csabai Munkácsy-képek ismét utaznak
Munkácsy Mihályt a legegyetemesebb
magyar
festőnek tartja a műtörténészszakma, így érthető,
hogy sok magyar múzeum
szeretne
megemlékezni
születésének 175. évfordulójáról. Ahogyan a békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeum, úgy a szolnoki
Damjanich János Múzeum
is ezen intézmények közé
tartozik.
A 2019. január 11-én nyíló kiállítás a leggazdagabb
magángyűjteményi anyagot
gondozó Munkácsy Alapítvány, a Damjanich János
Múzeum és a Munkácsy Mihály Múzeum együttműködésének eredményeképpen
valósul meg.
A Munkácsy Mihályhoz
hasonlóan a kárpátaljai Munkácson született az Amerikai
Egyesült Államokban élő v.
Pákh Imre sokszínű műgyűjteményének jelentékeny
egységét képező Munkácsykollekció 2005-ben érkezett
Magyarországra. A folyamatosan gyarapodó gyűjtemény
újabb és újabb darabjai csatlakoztak az azóta több mint
kétmillió érdeklődő által látott
összeállításhoz, amelynek
kiállítási helyszínei szinte
Magyarország teljes térképét
behálózzák. A festő nevét
viselő békéscsabai múzeum
már kétszer is felkerült erre a
térképre, olyan városok sorába ékelődve, mint Debrecen,
Pécs, Budapest, Miskolc,
Eger, Győr, Hévíz, Tihany,
Peking, Moszkva, Szentpétervár és még sorolhatnám.
A Munkácsy Mihály Múzeum
jó néhány esetben a lebonyolításban is részt vett, és

Újra ÚJRAPAPÍR projekt Békéscsabán
kurátori, valamint látványtervezői munkával segítette a
projektek sorát.
A szolnoki tárlat anyagát
négy festménnyel gazdagítja a csabai múzeum. A legutóbb vásárolt, Tóth Matild
még későbiedermeier szellemben készült portréját, a
kosztümös szalonképek sorába tartozó A kis Jeanne
című festményt, valamint egy
realista szemléletet tükröző
remekművet és személyes
kedvencemet, a Leány tálcával című alkotást láthatja a
közönség . És kölcsönöztük a
csabaiak számára oly fontos
festményünket is, a Munkácsy feleségének végrendelete nyomán a békéscsabai
múzeumba került Töviskoronás Krisztust, amely Munkácsy utolsó kolosszálképéhez,
az Ecce homohoz festett tanulmány.
Múzeumunk viszonylag
gyakran kölcsönöz műtárgyakat a Munkácsy–gyűjteményből, de az, hogy

három múzeumnál szerepeljen egy időben hat
Munkácsy-képünk kiállításon, nagyon ritka. Mondhatnám, hogy kivételes. Az
elmúlt hetekben érkezett
vissza a Pihenés az erdőben című tábla a győri
múzeum Ihlet és Ideál –
Az inspiráló szépség című
kiállításáról. Közönségünk
kedvence, A zongoralecke
című szalonképünk pedig
a Bonnban működő Kunstund Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland
Princely Painters című tárlatán vendégeskedik harminckilenc relikviával, többek között Munkácsy ezüst
babérkoszorújával együtt.
A fentiekben említett négy
festmény eddig Nyíregyházán volt, most pedig Szolnokon látható. Reméljük, ott
is olyan élénk érdeklődés
övezi majd a tárlatot, ahogyan azt a korábbiakban
már megszokhattuk.
Gyarmati Gabriella

Az Esély Pedagógiai Központ iskolai alapítványa, a Speciális Nevelésért Alapítvány „Újra
ÚJRAPAPÍR” címmel indított környezetvédelmi programot Békéscsabán az iskola tanulóinak.
A szemléletformáló program 2018 októberében indult szakiskolánkban egy Komposztnappal.
Itt a komposztföld gyakorlati felhasználását ismerhették meg a tanulók. Majd a Sebes-Körös
partján, a Várhelyi Ifjúsági Sport és Szabadidő Központban környezetvédelmi tábor keretében
42 szakiskolásnak ismertettük meg a papír, műanyag és az üveghulladék újrafeldolgozását.
Novemberben tagintézményeink részére Kreatív Újrapapír versenyt hirdettünk és a beérkezett
pályaműveket a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Hulladékcsökkentési Hetén kiállítás keretében mutattuk be a város lakosságának. Az óvodások, általános iskolások és középiskolások
által hulladék papírból készített tárgyak között volt: fonott papírkosár, papírkép, papírcsontváz,
Naprendszer és sok érdekes újrapapír tárgy.
Versenyeredmények:
• 1. díj
Űrgolyhók csapat (Naprendszer) Békéscsaba,
		
Esély Pedagógiai Központ, Szakiskola
• 2. díj
Kristályok csapat (Papírkosarak) Békéscsaba,
		
Esély Pedagógiai Központ, Készségfejlesztő Iskola
• 3. díj
Papírhuszárok csapat (Betlehem)
		
Esély Pedagógiai Központ, Pánczél Imre Tagintézmény
Minden csapat különdíjban részesült.
Köszönjük a támogató segítséget a Napsugár Bábszínháznak, a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesületnek, a Meseháznak, a Csoda Műhelynek és a Vár-játéknak!
A program keretében a szakiskolában Zöld pedagóguscsoportot alakítottunk, elemgyűjtőt helyeztünk ki és végül ellátogattunk Orosházára az Üvegipari Kft. öblösüveggyárába, valamint a
város hulladékudvarába. A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő pályázatot az Innovációs
és Technológiai Minisztérium támogatta, a program 2019. márciusban zárul.
Bonyhádi Péterné,
a Speciális Nevelésért Alapítvány kuratóriumának tagja

MESEHÁZ

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

Körösök Völgye
Látogatóközpont
TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogatóközpont festői környezetben,
a Széchenyi liget közepén fekszik, Békéscsaba belvárosából
indulva kellemes, ötperces sétával megközelíthető.
Elhelyezkedése, felszereltsége, termeinek kialakítása lehetőséget teremtenek arra, hogy
konferenciák, illetve nagyobb
családi rendezvények, pl. esküvők kedvelt színhelyévé váljon.

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, állatokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal,
madarakkal, rovarokkal.
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.
A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő.

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő, szombat: 14.00–19.00 • Kedd–péntek: 11.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő, szombat: 14.00–18.00 • Kedd–péntek: 11.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok,
visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00 • Kedd–péntek: 9.00–11.00

PROGRAMOK

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2019. január 21-én, hétfőn
17 órakor Egy sokoldalú ember: Vollmuth Frigyes 75. címmel
kiállítás nyílik a Békés Megyei Könyvtárban. Köszöntőt mond:
Rakonczás Szilvia, az intézmény igazgatója. A kiállítást megnyitja:
Ván Hajnalka, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze.
A tárlat 2019. február 23-áig látogatható.
2019. január 23-án, szerdán 17 órától dr. Kecskeméti Éva
gyógyszerész tart előadást Homeopátia a mindennapjainkban
címmel a Jaminai Könyvtárban.
2019. február 7-én, csütörtökön 17.30-tól Árpási Krisztina Arcok
és harcok „Beszélgetés a Népújság rendszerváltás előtti
éveiről” című könyvét mutatják be a Lencsési Könyvtárban. Vendég:
dr. Árpási Zoltán, a Békés Megyei Népújság egykori főszerkesztője, a
könyv szereplője. A helyszínen lehetőség lesz a könyv kedvezményes
megvásárlására és dedikálására is.
Január végéig Császár Mónika Ilona festményeiből álló, Világválasztó
című kiállítás látogatható a Békés Megyei Könyvtár nyitvatartási
idejében.

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001
kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

A Békés Megyei Könyvtár számítógépein az érvényes olvasójeggyel
rendelkező látogatóink számára elérhető az Osiris Kiadó adatbázisa,
amelyben hozzáférhetők, illetve lementhetők magyar és világirodalomi
munkák, humán és társadalomtudományi, klasszikus irodalmak,
valamint tudományterületek tankönyvei is.
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

A PÁ R Ó L F I Ú R A
Családi hagyományőrző délután 2019. január 19-én, szombaton
14 órától a Meseházban
Kalendárium: újévi népszokások
Műhelymunka: agyagozás
Nagymama kamrája: hócsillag süteményt készítenek
JA Z Z - C S Ü T Ö R T Ö K A M E S E H Á Z BA N
Magyar Kultúra Hete eseménye 2019. január 24-én, csütörtökön
19 órakor: CONTEMPO
Pozsár Eszter – fuvola, szaxofon, Eichinger Tibor – gitár, Csurkulya
József – cimbalom feat. Tóth Sándor – szaxofon
Helyszín: Meseház Helyfoglalás érkezési sorrendben.
P R E M I E R M Ű V É S Z E T I S Z A KG I M N Á Z I U M S Z A XO F O N
TA N S Z A K Á N A K KO N C E R TJ E
2019. január 29-én, kedden 19 órától a Nemzetiségi Klubházban.
Fellépnek: Belicza Károly, Berki Csaba, Berta János, Kepenyes Pál,
Kindli András, Sebők Antal, Viczián István Pataj György – zongora,
Eged Márton – basszusgitár, Csomós Ferenc – dob.
T H U RY G Á B O R R E T R O - M O Z I JA
2019. január 30-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
TÍZEZER NAP – Kósa Ferenc filmje, 1967.
AZ

ÉN

CSALÁDOM

rajzpályázat beküldési határideje
2019. január 25.
Bővebb felvilágosítás a mesehaz@mesehaz.hu címen kérhető.

1%

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

Bekerültek a 30 legjobb közé a DAL 2019 műsorában

Téli örömök a Lencsési Óvoda gyerkőceivel

A közelmúltban hirdették ki,
hogy melyik az a 30 zenész
és zenekar, aki/amely bejutott az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatóműsorába. Békés megyéből
az Acoustic Planet együttes
küzdhet majd az élő műsorban azért, hogy jövő májusban képviselhesse Magyarországot Tel-Avivban, a 64.
Eurovíziós Dalfesztiválon.
Az együttes Nyári zápor
című dalát egy békéscsabai
szórakozóhelyen
hallhatta
először a helyi közönség. A
rajongók örömmel fogadták a
hírt, hogy a csapat bejutott az

Eurovízós Dalfesztivál válogatóműsorába. A szerzeményeket 416 pályaműből választotta ki a szakértőkből álló zsűri.
– Dalszerzőként simogatja a lelkemet, hogy a legjobb
30 között van az egyik művem, de összességében úgy
gondolok az egészre, hogy
a csapatunk, az Acoustic
Planet bejutott az országos
versenybe – fogalmazott Kölcsey Szabolcs, az együttes
dalszerzője, gitárosa.
Szabolcs elmondta, hogy
a Nyári zápor megírásakor
olyan emlékekből inspirálódott, amelyek nyomot hagy-

tak benne. A dal nem kifejezetten a műsorra készült,
csak később döntöttek úgy,
hogy beneveznek vele a versenyre. Zsombok Réka, a
csapat énekesnője hozzátette: arról álmodni sem mertek,
hogy bejutnak, éppen ezért
hihetetlen számukra ez az új
helyzet.
Az Acoustic Planet tagjai
izgatottan készülnek a megmérettetésre. Sokat próbálnak, és bíznak abban, hogy
az élő műsorban meg tudják
mutatni mindazt, ami bennük
van.
Szabó Rita

Meleget ad a karácsonyfa
Vízkeresztkor leszedték a
díszeket a város karácsonyfájáról is. Békéscsabán már
hagyomány, hogy a fenyőt
rászorulóknak ajánlja fel a
város. Most is a Békéscsabai
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
jelölték ki, hol lesz a legjobb
helye, melyik az a két család,
ahol a város karácsonyfájával
fűthetnek, tehetik melegebbé
az otthonukat. Az adományt ki
is szállították oda, ahol igen jó
szolgálatot tett a téli hidegben.

Fotó: Lencsési Óvoda

Legjobbak között az Acoustic Planet

A Lencsési Óvoda nebulói az ovis méretű", saját készítésű hóemberekkel
"
A Lencsési Óvoda gyermekei
ismét nagy feladatot teljesítettek. Bár a hóemberek világnapja január 18-án van, az
óvodapedagógusok már egy
bő héttel korábban megszervezték a közös hóemberépítő
flash-mobot, a kicsik pedig
szebbnél szebb hóembereket
alkottak, hisz ki tudja, hogy
a világnapon lenne-e miből
építkezni. Ráadásul számos
hóangyalka is „megszállta” a
Lencsésit – tájékoztatta portálunkat dr. Erdeiné Gergely
Emőke óvodavezető.

A hóember seprűs alakja
és kedves mosolya mindenkit elvarázsol, így történt
ez január második szerdáján is, amikor a jeles nap
alkalmából
szívmelengető hóemberek születtek a
Lencsési lakótelepen a hideg hóból. A Lencsési Óvoda mindhárom épületéből
(Manóvárovi, Zöldovi, Napsugárovi) kivonultak a gyerekek az Ifjúsági térre, ahol
a 15 csoport, összesen 330
gyermek, a pedagógusok
és szülők segítségével is-

Angyali hóangyalkák a Lencsési lakótelepen

mét sikerrel valósította meg
a villámakciót.
A gyermekek kreativitását
és remek kooperációs készségét dicséri a számos jól
sikerült alkotás. A művészi
tevékenységet követte az
önfeledt szánkózás, hógolyócsata és futkározás, majd
megjelentek a hóangyalok
is.
A jelen levő szülők is nagy
örömmel vettek részt a programban, elégedetten szemlélték az elkészült hűvös alkotásokat. Bár hagyomány
az óvodában ez a program
is, hó hiányában nem minden évben tudják megvalósítani – most viszont nagy
lelkesedéssel látott munkához mindenki.
A közös hóemberépítés
idén nagyszerű kiegészítője
volt a benti programoknak,
ugyanis a kicsik egész héten
a hóemberekkel kapcsolatos dalokkal, mondókákkal,
mesékkel ismerkedtek, a
hét második felében pedig
kisplasztikákat, téli képeket
készítettek.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

M AGYA R K U LT Ú R A N A P I P R O G R A M O K
Január 21., hétfő 14.30 óra – dr. Bartóky József író, közéleti személyiség
munkássága címmel Hrabovszki Éva tanárnő előadása a Nyugdíjasklubban.
Január 22., kedd 17 óra – A Márvány Fotóműhely Fókuszban az ember című
kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi
ház vezetője. Megnyitja dr. Ferenczi Attila tanácsnok. Közreműködnek a Bartók
Béla Művészeti Szakközépiskola és AMI diákjai. Megtekinthető február 15-éig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
I N D U L Ó TA N F O LYA M O K
Jóga kezdő tanfolyam indul február 11-én 18 órakor. A képzés 24 órás és 12
foglalkozásból áll, melyek hétfői napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Részvételi
díj 12 000 Ft/fő. Jelentkezni február 2-áig lehet a részvételi díj befizetésével a
közösségi házban.
Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek február 13-án 17 órakor. A képzés 20
órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-től 19 óráig kerül sor.
Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A részvételi díj 12 000 Ft/
fő. A tanfolyamot a Márvány Fotóműhely tagjai vezetik. Jelentkezni február 5-éig
lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
Intimtorna-tanfolyam indul február 13-án 18 órakor. A képzés 10 órás, a
foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek
Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 12 000 Ft/fő. Jelentkezni a helyszínen
lehet, a fent jelzett időpontban, a részvételi díj befizetésével.
TORNÁK
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön
14.30-tól 15.30 óráig.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti
Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Forever – szerdai napokon 18.30-tól 19.30 óráig.
Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig.
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
Senior torna január 29-étől minden kedden és csütörtökön 10 órától. Mozgás- és
erőmegőrző gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva.
A tornát dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
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KITEKINTŐ
Megújul a különleges, szabadkígyósi Wenckheim-kastély
Megújul a szabadkígyósi
Wenckheim-kastély. Erre
1,5 milliárd forint európai
uniós támogatást nyertek, amelyet a kormány a
Nemzeti Kastély- és Várprogram részeként 571,5
millió forint hazai forrással
egészített ki. A kormány
decemberben döntött arról is, hogy az állagmegóvó munkák elvégzéséhez
940 millió forint összegű
költségvetési támogatás
biztosítása szükséges.
Ybl Miklós tervei alapján,
1875 és 1879 között épült
Wenckheim-kastély
gróf
Wenckheim Frigyes és felesége, Wenckheim Krisztina
egyedi ötletei alapján. Egyik
kérésük az volt, hogy ne legyen túl sok egyforma dolog
az épületen, de azért a kastély harmonikus képet mutasson. A grófnő emellett azt

is kérte Ybl Miklóstól, hogy
annyi ablaka legyen a kastélynak, ahány nap van egy
évben, annyi szobája, ahány
hét van egy évben, annyi bejárata, ahány hónap és annyi
épületrésze, ahány évszak
van egy évben.
A
Wenckheim-kastély
nemcsak kívülről volt egyedi,
különleges belső berendezést is kapott. A földszinten
faborítású ebédlő, szalonok,
könyvtár, vendégszobák és
lakosztályok fogadták az
érkezőket, míg a kiszolgáló
személyzet a melléképületekben kapott helyet. A
kastély előtt franciakertet
alakítottak ki, körülötte pedig angol, vagyis tájképi kert
terült el.
1879-től
1944-ig
a
Wenckheim család tulajdonában volt a kastély és a kastélypark. 1945-től a Békés
Megyei Mezőgazdasági és

Élelmiszeripari Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium, majd az iskola jogutódja, a Harruckern János Közoktatási Intézmény működött
ott 2011. augusztus 31-éig.
2012-ben megkezdődött a
kastély teljes körű felújítása,
amely azóta is tart. 2018ban 1,5 milliárd forintot nyert
a kastély turisztikai célú fejlesztésére a NÖF Nemzeti
Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Kft., ezt egészítette
ki a kormány, decemberben
pedig az állagmegóvásra
ítéltek meg 940 millió forint
költségvetési támogatást.
A beruházás során a tervek szerint egyebek mellett
megújul a kastély teljes tetőszerkezete és homlokzata. Elkészülnek az utólagos
szigetelési és a gépészeti
munkák, temperáló fűtés lesz
az épületben, ami különösen
fontos a műemlék-fenntar-

Wenckheim Krisztina grófnő kérésére a kastélynak annyi ablaka lett, ahány nap van
egy évben, annyi szobája, ahány hét van egy évben
tás szempontjait figyelembe
véve. Megvalósul a teljes
körű közműfejlesztés – a felújítás után teljes pompájában
és számos különlegességgel
várja majd a látogatókat a
Wenckheim-kastély.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte,
hogy a felújítással, valamint
a változatos kulturális programok szervezésével fellendülhet a térség és Szabadkígyós turizmusa, amelyet

segíthet az is, hogy a Modern
Városok Program keretében
megvalósul a Wenckheimkerékpárút, amely a környék
négy kastélyát köti össze: a
szabadkígyósit, a gerlait, a
póstelekit és a gyulait.
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Púder
Kezdőkör:
BRSE–Vasas
röplabda-mérkőzés
Aktuális
Híradó
Púder
Szarvasi híradó
Képújság

2019. február 2., szombat
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Aktuális
Mit ér a tér
Híradó
Aktuális
Szomszéd vár
Művészbejáró
Híradó
Közgyűlés
Hírek
Aktuális
Szomszéd vár
Hírek
Utánpótláslesen
Valóságos
Kincsesbánya
Híradó
Praktikák
Híradó
Művészbejáró
Kezdőkör:
BRSE–Vasas
röplabda-mérkőzés
Púder
Híradó
Művészbejáró
Púder
Képújság

2019. február 3., vasárnap
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
12.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.40
22.50
23.10
23.40
24.00

Aktuális
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Művészbejáró
Zöld7
Aktuális
Híradó
Kezdőkör:
BRSE–Újpest
röplabda-mérkőzés
Képújság
Kezdőkör:
Békéscsaba–OSC
vízilabda-mérkőzés
Hírek
Aktuális
Csabai Forgatag
Hírek
Púder
Zöld7
Híradó
Sztárportré
Híradó
BRSE TV
Vérösvény
Púder
Híradó
Sztárportré
Forgószínpad
Képújság
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Kiváló szakember a pólósoknál

Melegítenek a hidegben

Hesz Máté lett a vízlabdaklub szakmai igazgatója

Elkezdte a felkészülést az Előre

Hesz Máté
Januártól Hesz Máté lett
a békéscsabai vízilabdaklub szakmai igazgatója.
A korosztályos Európa- és
világbajnok, valamint felnőttként többszörös magyar bajnok vízilabdázó
aktív sportolói pályafutásának befejezése után a
Magyar Vízilabda Szövetség kommunikációs vezetője, később főtitkára is
volt. Békéscsabai családi
kötődésének köszönhetően az egykori pólós és a
helyi klub között már többéves szakmai kapcsolat
alakult ki.

Hesz Máté nagyapja Gyarmati Dezső, nagyanyja Székely Éva olimpiai bajnok
vízilabdázó, illetve úszó.
Édesanyja Gyarmati Andrea
olimpiai ezüstérmes úszó,
édesapja Hesz Mihály olimpiai bajnok kajak-kenus,
tehát szinte az uszodák világában nőtt fel. A békéscsabai vízilabdaklub arra
számít, hogy a játékosként
is kiemelkedőt nyújtott szakember naprakész tudásával
és kapcsolatrendszerével a
csabai csapat versenyben
tud maradni az OB IB-ben.
– Hesz Máté játékosi tapasztalata,
sportvezetői
munkássága nemcsak a
csabai vízilabdának, hanem a csabai sportnak is
sokat segíthet a későbbiekben. Örülünk, hogy vele
tudtuk erősíteni a szakmai
stábunkat. Napi szintű segítsége mellett a hosszú
távú stratégiai céljaink elérésében is számítunk rá –
emelte ki Szilágyi Kristóf, a
Swietelsky-Békéscsaba vízilabdacsapat vezetőedzője.
A békéscsabai egyesület vezetése nem kisebb
feladattal bízta meg Hesz
Mátét, mint hogy a legkiseb-

bektől a felnőttekig új struktúrát építsen ki, szakmai
tudásával segítse az edzők
munkáját, emellett trénerként is számítanak rá. Hesz
Máté már január első napjaiban ismerkedett az utánpótláscsapat játékosaival.
– Nem igazgatni szeretnék, hanem a tudásomat
szeretném átadni. Ha ezzel
tudom segíteni a klubot, az
nagyon jó érzés. Az év elején négynapos edzőtáborba
mentünk Szlovákiába, ahol
nagyon tetszett a gyerekek
hozzáállása. Igazán tehetséges fiatalokat ismertem meg
Csabán – hangsúlyozta a
szakember, hozzátéve, hogy
fizikálisan közel egy szintre
lehet eljutni a világon bárhol,
de vannak olyan technikai,
a magyar vízilabdázókban
meglevő fineszes megoldá“
sok”, amelyeket nem lehet
tanítani, itt pedig hasonlót
tapasztalt.
Hesz Máté bekapcsolódott a felnőtt csapat edzéseibe is. Szilágyi Kristóf vezetőedző úgy fogalmazott:
az egyesület szeretné meggyőzni az egykori pólóst,
hogy mérkőzéseken is vízbe
szálljon.
Zámbori Eszter

Az NB II-es bajnokság február első hétvégéjén folytatódik majd
A Békéscsaba 1912 Előre
NB II-es labdarúgócsapata készül a tavaszi szezonra. Boér Gábor együttese
a negyedik helyről várja a
februári folytatást.
A lila-fehérek végig az élmezőnyben harcoltak az
idény első felében. Kiválóan
szerepeltek hazai pályán,
hiszen tizenegy találkozójuk
közül kilencet megnyertek
a Kórház utcai stadionban.
Az őszi szezon legjobb játékosának választott Viczián
Ádám elmondta: az ünnepek után személyre szabott
edzéstervet kaptak, így felkészülten tértek vissza a
pályára.

"A legjobb formámat szeretném hozni"

Tajti-Márton Anita fedettpályás világbajnok, olimpiai bronzérmes súlylökő,
a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolója múlt
évi izomsérülése után ismét komolyan edz. A célja,
hogy sikerüljön ugyanolyan
jó állapotba kerülnie, mint
amilyenben volt például
2018 elején vagy a korábbi
években.

Anita és edzője, Eperjesi
László a múlt év nyarán döntött úgy, hogy Anita makacs
térdsérülése miatt a szezont
abbahagyják, és próbálnak
a gyógyulásra, a regenerálódásra koncentrálni.
– Az elmúlt fél év egy része pihenéssel, illetve aktív
gyógytornával telt, de próbáltam közben a lehető legjob-

ban fenntartani a kondíciómat.
Bár lábra eleinte nem tudtam
dolgozni, de karra, felsőtestre
igen. A sérülésre a jövőben
is jobban oda kell figyelnem,
de vannak olyan speciális
gyakorlatok, amelyek azt a
célt szolgálják, hogy jobban
bemelegítsem a lábamat, aktiváljam az izmaimat – mondta
Tajti-Márton Anita.
Anita az edzője segítségével a pihenőidőszakot követően kezdett el újra komolyabban dolgozni. Mint az Eperjesi
László elmondta, Anita az elmúlt tizennyolc év tekintetében
most először hagyott ki sérülés miatt több hónapot. A pihenő után, november elejétől
december végéig tartott az
alapozó időszak. Azóta már
a versenyekre készülnek, hisz
január végén kezdődik a fedett

pályás versenyszezon, aminek a legfontosabb állomása
majd a fedett pályás Európabajnokság lesz.
– 2019 nagyon fontos év a
2020-as tokiói olimpia előtt.
A két legfontosabb verseny
idén a fedett pályás Európa-bajnokság lesz Glasgow-

13 arany-, 6 ezüst- és 7 bronzérmet gyűjtöttek
a második helyen végeztek,
a point-fighting szabályrendszert pedig megnyerték a
csabaiak, méltóképpen befejezve a rendkívül eredményes 2018-as évet. Pedig

dolgozzuk a hétpontos hátrányt. Hazai pályán szeretnénk megőrizni a jelenlegi jó
formánkat, és célunk, hogy
minél több mérkőzést megnyerjünk. Idegenben pedig a
kicsit rosszabb mérlegünkön
szeretnénk javítani – összegzett Boér Gábor.
A csapat napi két edzéssel
készül a tavaszi szezonra,
valamint öt edzőmérkőzés is
szerepel a programban. A viharsarki gárda többek között
az Arad, a Szabadka és az
egyik másodosztályú rivális,
a Budaörs ellen is pályára
lép. Az NB II-es bajnokság
február első hétvégéjén folytatódik.
Gyemendi Réka

Változás a kéziseknél

Január végén kezdődik a fedett pályás versenyszezon

Csabai éremszüret Horvátországban
Múlt év végén Horvátország
fővárosában,
Zágrábban
rendezték meg a Croatia
Open kickboxversenyt. Aki
ezen a versenyen elindult,
annak nemcsak a 800 körüli
versenyzői létszámmal, hanem a szeszélyes horvát tél
viszontagságaival is szembe
kellett néznie.
Magyarországot most a
békéscsabai, József Attila Lakótelepi Tömegsport
Egyesület Debreczeni Dezső
vezette point-fighting csoportja képviselte, rendkívül
eredményesen. 13 arany-,
6 ezüst- és 7 bronzérmet
gyűjtöttek be, a 71 klubból

– Az őszi szezon vége felé
elég sok gólt kaptunk, ezért a
védekezésre helyezzük majd
a hangsúlyt. Emellett természetesen a támadások gyakorlása sem szorul háttérbe
– emelte ki a játékos.
A csapat vezetőedzője
elmondta: hosszú szezont
zártak, így télen egy kicsit
több pihenőt adott a gárdának. Boér Gábor abban bízik,
hogy ez a döntés pluszenergiákat is felszabadít a játékosokban.
– Sportemberek vagyunk
és maximalisták. Nem tettünk le arról, hogy az első
két hely valamelyikén végezzünk a tavaszi szezonban.
Most az a célunk, hogy le-

ez a csapat zömében a jövő
tehetségeire épült, hiszen
a rutinos és kiemelkedően
eredményes versenyzők jelentős része otthon maradt,
megkezdve pihenését.

ban, valamint ősszel a
szabadtéri
világbajnokság
Dohában, erre a két időpontra koncentrálunk. Nem
lesz egyszerű dolgom, mert
nagyon erős a női súlylökés
mezőnye – jegyezte meg Tajti-Márton Anita.
M. E., K. D.

Paláncz György elnök és Marincsák Nikolett
Az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE játékoskeretében változás történt. Anastazija Djokovic egészségügyi okok
miatt közös megegyezéssel távozott. A klub új játékost igazolt
Marincsák Nikolett személyében, aki irányító poszton erősíti
a csapatot a szezon további részében.

Új vezetőedző a BRSE élén
Paul Bogdan személyében
nemzetközi
tapasztalattal
rendelkező
szakemberrel bővült a BRSE szakmai
stábja – jelentette be a hírt
a Swietelsky-Békéscsabai
Röplabda SE még december
végén, majd január második
hetében már arról számoltak
be, hogy Paul Bogdan lesz a
vezetőedző.
A Swietelsky-Békéscsabai
Röplabda SE vezetése a
2018/2019-es szezon első felét értékelve arra jutott, hogy
a csapat még teljesítheti az
összes, előzetesen kitűzött
célt, de új impulzusra van
szükség. Ennek első üteme-

ként a két ünnep között csatlakozott a szakmai stábhoz
a nemzetközi tapasztalattal
bíró, Temesvárról érkező
Paul Bogdan. A BRSE szerint a csapat és a szakmai
stáb jól reagált az új stílusra,
rövid idő alatt megtalálta az
összhangot a román szakemberrel, akinek szerepvállalása pozitív energiákat
szabadított fel. Minden körülményt vizsgálva és figyelembe véve az a döntés született, hogy Paul Bogdan veszi
át a vezetőedzői feladatokat,
munkáját edzőként továbbra
is Leiszt Máté, statisztikusként Antonio Ferrari, erőnléti

Paul Bogdan
edzőként Karolj Ferenc segíti, míg a klub Kormos Mihályra továbbra is szakmai igazgatóként számít.
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M É D I A A J Á N L AT
NYOMTATOTT HIRDETÉSI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A CSABAI MÉRLEGBEN

ONLINE TARIFÁK
ANYAGLEADÁS: GIF | HTML5 | JPG | PNG

Kis- és középvállalkozásoknak és magánszemélyeknek is kivételesen előnyös lehetőségeket
kínálunk hirdetményeik nyomtatott megjelentetésére. A 2019-ben, a már 28 éves Csabai Mérlegből, a város legnagyobb példányszámú, valóban helyi értékeket és hagyományokat hordozó
közéleti lapjából kéthetente 28 000 példány kerül ingyenesen a békéscsabaiak postaládájába.

1/1 oldal
280 x 409 mm
750 000 forint + áfa

Ról un k , n ekün k .

1/2 oldal
280 x 198 mm
375 000 forint + áfa

1/4 oldal
138 x 198 mm
187 500 forint + áfa

MÉRET		

HELYE		

ÁR/HÉT

kiemelt főoldali
hirdetés fejlécben

180 000 Ft + áfa

1140 x 120 px

főoldal, fejléc

300 000 Ft + áfa

F3

728 x 90 px

főoldal, kiemelt

240 000 Ft + áfa

F4

468 x 60 px

főoldal, középen

120 000 Ft + áfa

F5

728 x 90 px

főoldal, középen

120 000 Ft + áfa

F6

1140 x 120 px

főoldal, középen

180 000 Ft + áfa

F7

468 x 60 px

főoldal, alul

90 000 Ft + áfa

A1

300 x 100 px

jobb oldali sáv felső

135 000 Ft + áfa

A2

300 x 600 px

jobb oldali sáv kiemelt

300 000 Ft + áfa

A3

300 x 250 px

jobb oldali sáv középső

135 000 Ft + áfa

A4

300 x 100 px

jobb oldali sáv alsó

90 000 Ft + áfa

Pop-up

1140 x 120 px

főoldalt, alul

450 000 Ft + áfa

Online
PR cikk

Korlátlan karakterszám
és képmegjelenítés

www.behir.hu

100 000 Ft + áfa

F1

468 x 60 px

F2

H I R D E T É S I , M E G J E L E N É S I L E H E TŐ S É G E K

A 7.TV MŰSORÁBAN

1/8 oldal
138 x 98 | 90 x 151 mm
93 750 forint + áfa

1/16 oldal
90 x 74 | 138 x 50 mm
46 875 forint + áfa

1/24 oldal
90 x 50 | 43 x 101 mm
31 500 forint + áfa

1/48 oldal
43 x 50 mm
15 750 forint + áfa

NYOMTATOTT PR CIKK MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A CSABAI MÉRLEGBEN
P R C I K K N YO MTATOT T H I R D E T É S I Á R A K
MÉRET		KARAKTERSZÁM

KÉPEK SZÁMA		ÁR/MEGJELENÉS

1/1 oldal

6000 karakter

2 kép, logó

750 000 Ft + áfa

1/2 oldal

4500 karakter
3500 karakter

1 kép
2 kép

375 000 Ft + áfa

1/4 oldal

3200 karakter
2500 karakter

kép nélkül
1 kép, logóval

187 500 Ft + áfa

1/8 oldal

1500 karakter

1 kép

93 750 Ft + áfa

Reklámspot: A megrendelő igénye alapján készített bemutató reklámfilm. Békéscsabai helyszínen, maximum
két óra forgatási idővel, hangalámondással és igény
szerint zenei aláfestéssel.
PR–riport, PR–film: A megrendelő cégének, tevékenységének a saját igénye alapján, riportszerű feldolgozásban készített bemutatóanyag. A felvétel békéscsabai helyszínen, max. két óra forgatási idővel
történik, hossza maximum 3 perc.
Műsortámogatás: A 7.Tv műsorainak támogatása, mely
az adott műsor végén, logóval és hangfelmondással
együtt megjelenő hirdetési forma. Támogatható műsorok: Spektrum (életmódmagazin), Púder (női magazin),
Kezdőkör (sportmagazin).

7. T V Á R L I S T A
HIRDETÉSI FORMÁK GYÁRTÁSI DÍJ
Reklámspot

MEGJELENÉS

30 000 Ft + áfától

6 alkalom

CSABAI MÉRLEG – 2019. ÉVI TERVEZETT MEGJELENÉSEK

PR-riport,
vagy pályázati
kommunikáció,
külső helyszínen

25 000 Ft + áfa

megbeszélés
szerint

megbeszélés
szerint

A Csabai Mérleg hirdetéseit kérjük a tervezet szerint eljuttatni a szerkesztőségünkbe.

GYÁRTÁSI DÍJ

Púder (közéleti magazin)

10 000 Ft + áfa

8 megjelenés

60 000 Ft + áfa

Kezdőkör (sportmagazin)

10 000 Ft + áfa

8 megjelenés

60 000 Ft + áfa

Spektrum (életmódmagazin)

10 000 Ft + áfa

8 megjelenés

60 000 Ft + áfa

Csabai Forgatag (közéleti magazin)

10 000 Ft + áfa

5 megjelenés

37 000 Ft + áfa

Generáció (ifjúsági magazin)

10 000 Ft + áfa

10 megjelenés

75 000 Ft + áfa

Időjárás-jelentés

10 000 Ft + áfa

havi 168 megjelenés

375 000 Ft + áfa/hó

10 000 Ft + áfa

1 nap (6 megjelenés)

12 500 Ft + áfa

október 10.

10 000 Ft + áfa

1 hét (42 megjelenés)

87 500 Ft + áfa

10 000 Ft + áfa

2 hét (84 megjelenés)

175 000 Ft + áfa

10 000 Ft + áfa

3 hét (126 megjelenés)

262 500 Ft + áfa

1 megjelenés

Hazai: 50 000 Ft + áfa
Idegenbeli: 100 000 Ft + áfa

LEADÁSI HATÁRIDŐ

MEGJELENÉS

LAPSZÁM

LEADÁSI HATÁRIDŐ

MEGJELENÉS

2019/1.

január 10.

január 17.

2019/13.

június 27.

július 4.

2019/2.

január 24.

január 31.

2019/14.

július 11.

július 18.

2019/3.

február 7.

február 14.

2019/15.

aug. 1.

aug. 8.

2019/4.

február 21.

február 28.

2019/16.

aug. 22.

aug. 29.

2019/5.

március 7.

március 14.

2019/17.

szept. 5.

szept. 12.

2019/6.

március 21.

március 28.

2019/18.

szept. 19.

szept. 26.

2019/7.

április 4.

április 11.

2019/19.

október 3.

2019/8.

április 18.

április 25.

2019/20.

október 17.

október 24.

2019/9.

május 2.

május 9.

2019/21.

október 31.

nov. 7.

2019/10.

május 16.

május 23.

2019/22.

nov. 14.

nov. 21.

2019/11.

május 30.

június 6.

2019/23.

november 28.

dec. 5.

2019/12.

június 13.

június 20.

2019/24.

dec. 12.

dec. 19.

O N L I N E H I R D E T É S I , M E G J E L E N É S I L E H E TŐ S É G E K

A WWW.BEHIR.HU WEBOLDALON

Banner: Egy nagyszerű marketingkommunikációs
eszköz termékeink, szolgáltatásaink megismertetésére, népszerűsítésére, értékesítésére.

25 000 Ft + áfa =
75 000 Ft + áfa/3 perc
Ismétlés: 12 500 Ft + áfa/perc
3 perces film ismétlése:
37 500 Ft + áfa

TÁMOGATHATÓ MŰSOROK

LAPSZÁM

Online PR–cikk: Nagy látogatottságú tematikus
online tartalmakat biztosítunk hirdetőfelületeinken partnereink számára. A nyomtatott kiadásban
megjelenő cikkek kedvezményesen felkerülnek
az online felületre is, melyet a www.behir.hu hírportálon teszünk közzé.

SUGÁRZÁSI DÍJ

17.05 hírek után
1000 Ft + áfa =
17.55 aznapi meccs 20 000 Ft + áfa/20 mp
közvetítés szünetében
18.45 híradó előtt
19.16 híradó után
19.55 híradó előtt
20.45 esti műsor előtt

ANYAGLEADÁS:
– File kiterjesztés: pdf, jpg, tiff; – Felbontás: minimum 300 dpi; – Színtartomány: CMYK, direkt színek
használata nem elfogadott; – Nyomtatási jelek és kifutók nélkül, méretarányosan kérnénk az anyagot

SUGÁRZÁS

Mérkőzés közvetítésének támogatása

REKLÁMSPOTTARIFÁK
TELEVÍZIÓS SPOT
HOSSZA

ÁR/DB

10 másodperc

10 000 Ft + áfa

15 másodperc

15 000 Ft + áfa

20 másodperc

20 000 Ft + áfa

25 másodperc

25 000 Ft + áfa

30 másodperc

30 000 Ft + áfa

35 másodperc

35 000 Ft + áfa

40 másodperc

MEGJELENÉS/HÉT

SUGÁRZÁSI DÍJ

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
REKLÁMSPOT		
ESETÉN

GYÁRTÁSI DÍJ

Hangalámondás,
hangcsere

10 000 Ft + áfa

Idegen nyelvű
hangalámondás

15 000 Ft + áfa

Feliratozás, feliratcsere

20 000 Ft + áfa

Újravágás

25 000 Ft + áfa

40 000 Ft + áfa

Forgatókönyvírás
reklámfilmhez

30 000 Ft + áfa

45 másodperc

45 000 Ft + áfa

PR-film

35 000 Ft + áfa

60 másodperc

60 000 Ft + áfa

90 másodperc

90 000 Ft + áfa

ANYAGLEADÁS: MP4 | XDCAM HD 422
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Nézzük meg, hogy kit engedünk be

Gyógyszerbiztonsági rendszer

A kéményseprők igazolvánnyal, egyenruhában jönnek

Hamisítás elleni rendszert vezet be az Európai Unió

Magukat kéményseprőnek
kiadó csalók tévesztették meg az embereket a
közelmúltban Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A
szélhámosok pénzt kértek
az egyébként ingyenes
szolgáltatásért.
Békés
megyében a hatóságok
ilyen esetről nem tudnak,
ugyanakkor a szakemberek felhívják a lakosság
figyelmét a legfontosabb
tudnivalókra.
Már nyár végén elkezdődtek
a kéményseprői ellenőrzések, amelyek azóta is folyamatosak. Gádoros és Békéssámson kivételével Békés
megyében a katasztrófavédelem kéményseprői végzik
a lakossági kéményseprést.
– A megyei kéményseprők
fekete színű egyenruháján
elől és hátul is látható a KÉMÉNYSEPRŐ felirat – mondta el Gombos Erik. A megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott szóvivője
kiemelte: a kéményseprők
minden esetben arcképpel
ellátott, hivatalosan kiállított

Február 9-étől egy speciális gyógyszerhamisítás elleni rendszert vezet be az
Európai Unió. A csaknem
valamennyi tagállamban
(Görögország és Olaszország hat év haladékot
kapott) kötelezően bevezetendő rendszer végponti ellenőrzésre lesz alkalmas.

Az egyenruhán elöl-hátul látható a KÉMÉNYSEPRŐ felirat
azonosítókártyával igazolják
magukat. Hozzátette: lakossági kéményseprés esetén a
szakemberek előre egyeztetett időpontban érkeznek.
– Ha például egy magánszemély családi házban lakik, ahova nincs bejegyezve
gazdálkodó társaság vagy
egyéni vállalkozás, akkor
a kéményseprőt hívni kell.
Egyeztetni kell vele egy időpontot, azt követően érkezik.
Ebben az esetben a kéményseprés ingyenes lesz. Ugyanakkor, ha a családi házba
gazdálkodó szervezet van

bejegyezve, akkor a kéményseprő céget kell megkeresni.
Ebben az esetben a szolgáltatás nem térítésmentes, de
a díjat általában átutalással
kell rendezni. A társasházak
lakóközösségeit pedig a kéményseprők előre kiértesítik
az ellenőrzés időpontjáról
– tájékoztatott Gombos Erik
tűzoltó hadnagy. A szóvivő
hozzátette: ha a kéményseprők készpénzt kérnének el,
akkor azonnal értesítsék a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
Z. E.

A gyártást követően a gyógyszerek adatait egy adattároló
rendszerbe töltik fel a gyártók, a gyógyszerészeknek
pedig minden egyes doboz
kiadása előtt meg kell bizonyosodniuk majd arról, hogy
a gyógyszer eredetiségét
igazoló információ megtalálható-e az adattárházban.
Ezt követően a kódot deaktiválni kell, így biztos, hogy
egy esetleges hamis termék
fennakad a hálón, nem kerülhet beteghez – közölte az
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi
Intézet.
A gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezett kötelező biztonsági elemek két

A rendszer bevezetésének célja a megelőzés
részből tevődnek össze. Ez
egy egyedi azonosító, vagyis
egy egyedi kódjelzés, kétdimenziós vonalkód formájában, amely lehetővé teszi az
adott gyógyszerkészítmény
azonosítását és igazolja a
termék eredetiségét. A külső
csomagoláson pedig van egy
manipulálás ellen elhelyezett
eszköz, amely lehetővé teszi
annak megállapítását, hogy
a gyógyszerkészítményt manipulálták-e.
Melczer Mária Ágnes, a
Magyar Gyógyszerészeti Kamara Békés Megyei Szervezetének elnöke kérdésünkre
elmondta: a gyógyszerbiz-

tonsági rendszer bevezetése
nem azt jelenti, hogy Magyarországon a gyógyszertárakban
kiváltott
vényköteles vagy vény nélküli
gyógyszerekkel valami probléma lenne. A szakember
szavai szerint a cél inkább
a megelőzés, és az, hogy a
gyógyszerbiztonsági
rendszer kifogástalanul működjön.
Hozzátette: az újfajta, úgynevezett "dézsmabiztos" dobozok bevezetése már december elején elkezdődött. Ezek
csomagolása úgy van lezárva, hogy csak feltépni lehet
őket.
Gy. R.

S Z É P KO RÚA K

Hirdessen a Csabai Mérlegben!
Lengyel Józsefné (95)

Remeczki Istvánné (95)

Puskás József (90)

Sipiczky Frigyes (90)

Apróhirdetéseit a 7. Tv képújságában is közzétesszük!

A PRÓHIRDE TÉ S
Szolgáltatás
Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves
kortól.
Bencsik Éva, 30/506-4202.
Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Ingatlan
Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es, karbantartott
építési telek árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal
eladó. Telefonvezeték az utcában, gázcsonktelepítés 2019.
nyarán. Tel.: 30/574-0913, délután.
Egyéb

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.

Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy
méretű majomkenyérfa (crassula), Daewoo 40 és Graetz
60 tv, fém vállfás akasztó vagy virágtartó, azonos stílusú
7-7 darabos süteményes- és kompótoskészlet, új 178 x
228 cm-es zöld színű, bambusznád mintás, erős anyagú
asztalterítő, új ülőkés táska, 5,8 m hosszú vascső.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Ford Fouson eladó Tel.: 30/953-8230.
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BÉKÉSCSABA ANNO

BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ

Aranykoszorús mesterek József főherceg ötórai teáján

Az évad egyik legkülönlegesebb premierjére készül a
Jókai színház. Szente Béla
Szárnyad árnyékában című
történelmi játékának ősbemutatójával Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulóját
köszöntik. Az előadást, amely
szinte az egész társulatot felvonultatja, Seregi Zoltán igazgató rendezi. A premiert január 18-án láthatja a közönség.
Minden premier ünnep,
de egy évfordulós megemlékezés, a város történelmét,
múltját idéző, az elődök előtt
tisztelgő kortárs mű bemutatása különösen az. Szente
Bélát, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóját Seregi Zoltán kérte fel a darab
megírására, és a történelmi
játék előadásában zenészek,
táncosok is szerepet kapnak.
A különböző népcsoportok
(ma nemzetiségek) szokásainak megidézését ifj. Mlinár
Pál koreográfusra és táncosokra, a hagyományos népi,
valamint az egyházi zene
megszólaltatását Rázga Áron
zenei vezetőre bízta a rendező.
Az 1700-as években játszódó történet azokról a Felvidékről származó tótokról
szól, akik maguktól jöttek ide,
mert új hazát, biztonságot és
olyan helyet kerestek, ahol

Fotók: Ignácz Bence /A-TEAM

Történelmi játék a 300. évfordulóra
Ősbemutatóval köszönti városát a Jókai színház

A szerző, Szente Béla és az előadás rendezője, Seregi
Zoltán a Szárnyad árnyékában című előadás első
olvasópróbáján
protestáns vallásukat szabadon gyakorolhatják. Értesültek róla, hogy itt, Csabán
jó élni, ezért elhagyták régi
lakhelyüket, és útra keltek.
Otthonkeresésről, templomépítésről, szerelemről és
születésről szól a mese négy
tételben.
Jellemző, hogy a három
főszereplő olyan nevet visel –
Volent, Gyurkovics, Dunaj –,
amely ma is létezik Békéscsabán. A darab érdekessége,
hogy a szereplők tótul, magyarul, németül beszélnek,
aminek színpadi megvalósítása komoly kihívást jelentett
a színészeknek. A régmúlt
felidézése az itt egymással
mindig békében élő magyar
és szlovák közösségeknek
állít emléket, ugyanakkor beszédes példa a mának.

A darabban többek között
Tege Antal (Volent), Koleszár Bazil Péter (Gyurkovics),
Gerner Csaba (Dunaj), Csomós Lajos (Koni), Gulyás Attila, Tomanek Gábor, Hodu
József, valamint a lány, feleség, özvegy szerepében
Földesi Ágnes Villő (Marka),
Fehér Tímea (Doriska), Kovács Edit (Süvekné), Nagy
Erika (Bánszkiné), Komáromi Anett (Lovász Éva) lép
színre.
A különböző helyszíneket (Hont vármegyei Csall,
szegedi prefektúra, Csaba)
érzékeltető díszletet (ahonnan érkeznek, ahová jönnek
a családok) és a népcsoportokra jellemző korabeli
jelmezeket Juhász Katalin
tervezte.
Niedzielsky Katalin

A budapesti Országos Kézműipari Tárlaton aranykoszorúval kitüntetett 48 iparosmester – köztük a csabai
Babinszky János mű-faesztergályos kapott meghívást
1928. november 7-én délután
5 órára József főhercegék
budai palotájába, egy teaestre.
Az Országos Kézműipari
Tárlaton bemutatott kézműves termékek mennyisége,
minősége, kivitelezése a
szakértők értékelése szerint
bármely nemzetközi kiállításon bátran megállta volna a
helyét. A tárlaton Békéscsaba iparosságát 12 fő képviselte, a csabai csoport az
egyik legszínvonalasabb értéket vonultatta fel.
József főherceg és Auguszta hercegasszony nagy
kísérettel tekintette meg
az iparosok produktumait.
A csabaiak termében a főhercegi pár Fehér Károlyné
szőtteseit külön is megdicsérte, valamint Babinszky
János famunkáit is megcsodálta, ugyanúgy, mint a látogatók legtöbbje. A főhercegéknek különösen a hatalmas méretű, csavart, faragott lábú állványok tetszettek. A tárlat után két és fél
hónappal az aranykoszorús
mesterek átléphettek József
főherceg budai palotájának

Babinszky
János

József főherceg egykori budai palotája 1928-ban
díszes kapuján, és a fényesen kivilágított, feldíszített
bálterembe vonultak. Ott
két-három személyre terített
asztalok mellett foglaltak
helyet. Pontosan öt órakor
jelent meg a teremben a főhercegi pár. Néma, feszes
tisztelgés üdvözölte a házigazdákat, majd a hivatalos
bemutatkozásra a főhercegi
pár elé járultak a meghívottak. A házigazda barátságosan fogadta a kitüntetett iparosmestereket. Ezt követően
a teaasztalnál sokféle étket
tálaltak fel a libériás felszolgálók. A hercegi pár szíves
szavakkal, kedvességgel kínálta mindenkinek a hercegi
konyha remekeit. A lukulluszi
lakoma elkápráztatta a vendégeket.
A tea befejezése után a
házigazda a hercegasszon�nyal meglátogatta az asztalokat, és minden aranykoszo-

rús mestert, így Babinszky
Jánost is megszólították. Pár
szíves szóval, érdeklődő kérdésekkel tudakolták az iparosság ügyeit, dolgait. Több
mint másfél óráig tartott az
aranykoszorús mesterek teadélutánja. A magyar iparosok fővédnöke, József főherceg barátsággal búcsúzott
kedves vendégeitől, akikre
büszke volt, mert versenyképes készítményeik révén
dicsőséget szereztek a magyaroknak. Babinszky János
Csabára visszatérve csillogó
szemmel, lelkesen mondta:
„Gazdagabb lettem egy szép
emlékkel, életem legszebb,
leggyönyörűbb emlékével!”
A történet tisztelgő emlékezés születésének 137.
évében Babinszky János hírneves mesterre, akinek munkássága a csabai iparosság
veretes lapjain őrződik.
Gécs Béla

