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Csabai delegáció járt Berlinben
3. oldal

Megújult a csabai tornacsarnok
11. oldal

Karácsonyi vásár a főtéren
7. oldal

Az athéni mérkôzésen az
elsô pont ugyan a házigaz-
dákévolt,decseppetsem
kezdett megilletôdötten a
BRSE. Fel-fejmellett halad-
takacsapatokazelsôetap-
ban. Hatalmas küzdelmet
és pazar labdameneteket
láthatott a közönség. A já-
tékrész hajrájában egyenlô
állásnál Fábián Fanny ász-
szal szállt meccsbe, amely
megadta a kezdô löketet.
Innen nem volt ellensze-
re az Olympiakosznak, így
elônyhöz jutottaBékéscsa-
ba.

Aviharsarkiakezutánnagy-
szerû csapatjátékkal növel-
ték az elônyt, és robogtak a
továbbjutás felé.ASzakmáry 
Gréta, Soós Nikolett, Tanja 
Matic ütôhármas húzta a
szekeret,nemvoltellenszer
a csabai röplabdával szem-
ben. A gárdamagabiztosan
szerezte meg a második
játszmát, ezzel bejutottak a
CEVKupalegjobb16csapa-
taközé.AfolytatásbanSzpin 
Renáta érkezett a pályára
Molcsányi Rita helyett.Azün-
neplésközbenbeisragadta
BRSE. Nedeljkovic mestera

hátrány következtében több
játékostisfrissített.Aszettvé-
gére kicsitmegközelítette el-
lenfelétaCsaba,denemvolt
esély az újabb gyôzelemre.
Anegyedikbenújraameccs
elején megszokott Békés-
csabátláthattaaközönség,a
csapatmagabiztosanszerez-
temegagyôzelmet,ésaha-
talmasskalpot,melyreméltán
lehetbüszkeaBékésmegyei
hölgykoszorú.
–Mentálisannagyonnehéz

mérkôzésenvagyunktúl,ahol
az elsô két játszmában csa-
patként remekül mûködtünk.
Akövetkezôfordulóbanavilág
egyiklegjobbcsapataleszaz
ellenfelünk,amihatalmasün-
nepe leszBékéscsaba sport-
jánakés amagyar röplabdá-
zásnak–mondtaamérkôzés
utánSasa Nedeljkovic.

szenzációs bravúr – gyôzött a Brse athénban!
A legjobb 16 közé jutott a CEV Kupában a Linamar-Békéscsabai Röplabda SE

Október végén, a csabai sportcsarnokban a BRSE 3:1-re 
gyôzött a görög Olympiakosz Pireusz ellen, és november ti-
zedikén a csapat ezt az eredményt Athénban is meg tudta 
ismételni. Ez azt jelenti, hogy szenzációs bravúrral a legjobb 
16 közé jutott a CEV Kupában, a második legerôsebb euró-
pai kupasorozatban a Linamar-Békéscsabai Röplabda SE.

A következô fordulóban a világ egyik legjobb csapata lesz a BRSE ellenfele

Reizer Bálint, Dávid Zoltán és Nagy Ferenc az átadón

A mentôállomások részle-
ges felújítása során elvégzett
munkálatoknakköszönhetôen
javulnakamentésszakmaifel-
tételeiéscsökkenariasztástól
számított kiérkezési idô. Ezt
szolgálják az új, motorizált
garázskapuk, a kimenô és
beérkezô jármûvekmozgásá-
nakelkülönítése, valaminta
korszerû fertôtlenítôberende-
zésekbeépítése.Azállomások
költséghatékony mûködését
segítiazenergiaellátórend-
szerekkorszerûsítéseis.
AzátadónGyöngyösi Pé-

ter kiemelte:úgyindítottákel
afejlesztésiprogramot,hogy
megvizsgálták,melyek azok
a területek, térségek, ahol

tenni kell amég jobbellátá-
sért,amegfelelôfeltételekért.
AzOrszágosMentôszolgálat
projektigazgatója elmondta,
országos szinten mintegy
11milliárdos programról van
szó, ebbôl Békéscsabán 64
millió forintot használtak fel,
amelybôltöbbekközöttmeg-
épülta régóta tervezett feke-
te-fehéröltözô,éskicserélték
anyílászárókatis.
–Örülök,hogyegyújabb

fejlesztés fejezôdött be a
városban. A mentôállomás
fejlesztésének köszönhetô-
ennôtt a város lakóinakbiz-
tonságérzete.Hameglátjuk
amentôautót,akkorazjutaz
eszünkbe,hogyvalakibajban

van.Ennek a fejlesztésnek
köszönhetôenméggyorsab-
banérkezhetnekkiamentôk
a helyszínre és segíthetnek
arászorulókon–fogalmazott
azátadónSzarvas Péter pol-
gármester.

Vantara Gyula országgyû-
lési képviselô hangsúlyozta:
mostmár a felkészült szak-
emberekésamegfelelô idô-
benérkezômentôautókmellé
egy korszerû mentôállomás
ispárosul,amiazittdolgozók
munkakörülményeinek javu-
lásátisjelenti.
Az ünnepélyes szalagát-

vágástkövetôenarésztvevôk
megtekinthették az épületet,
amely modern és komfortos
környezetet biztosít a békés-
csabai mentôdolgozóknak
ésmégbiztonságosabbellá-
tástatérséglakosainak.

KovácsDávid

Az Országos Mentôszolgálat a „Sürgôsségi Ellátás Fej-
lesztése – Mentés” elnevezésû projekt keretében az ország 
18 megyéjében 22 új mentôállomást épített és további hat-
vanat – közte a békéscsabait – fejlesztett.

A fejlesztésnek köszönhetôen még gyorsabban érkezhetnek ki a mentôk

Megújult a mentôállomás
Javulnak a mentés szakmai feltételei

–Mindenfejlesztésnek,min-
den beruházásnak örülünk,
annak is, hogy Békéscsabán
épültmegahulladékválogató
mû.Szeretnénk,hogyatováb-
biakban a megfogalmazott
elvárásoknak, céloknakmeg-
felelôenmûködjönezarend-
szer.Azüzemeltetésikoncep-
ciót illetôen vannak dolgok,
amelyekbeneltérôengondol-
kodunk,deolyanváltozások
várhatók a hulladékgazdálko-
dás szabályozásában, hogy
ezek az ellentmondások is

tisztázódhatnak–fogalmazott
Nagy Ferenc alpolgármestera
projektzárón.

Dávid Zoltán,aDAREHel-
nöke hangsúlyozta: a közös
munkaegyrészebefejezôdött,
amásik,arendszermûköd-
tetése viszont most kezdô-
dik. Mint mondta, a projekt
keretébenvállalták,hogya
térségbenkeletkezô,anya-
gában hasznosítható hulla-
dékokmennyiségeközel300
százalékkalnôni fog,a lera-
kással ártalmatlanított hul-

ladékok mennyisége pedig
73százalékkalcsökken.En-
nek érdekében elindult az a
szemléletformálás,amitôlazt
várják,hogyalakosságve-
gyeigénybearendelkezésre
állószelektívhulladékgyûjtés
adtalehetôséget.

Reizer Bálint,akivitelezô
Közgép részérôlmegjegyez-
te: amunkában közel hatvan
alvállalkozóvoltérintettazösz-
szeshelyszínen,ezmintegy
300fôegyüttesmunkájátje-
lentette.
Abékéscsabai létesítmény

átadójánelmondták:amint-
egyhathektáros telepenmin-
denmegtalálható, ami a hul-
ladék komplex kezeléséhez
szükséges.Azújtechnológiá-
nakköszönhetôenezazüzem
Közép-Európa legmodernebb
szemétfeldolgozó létesítmé-
nyeiközésorolható.

MikóczyErika

Kormánydöntés írja elô a házhoz menô szelektív hulla-
dékgyûjtés megvalósítását, az Európai Unióban pedig elô-
írás, hogy minél nagyobb arányú legyen az újrahasznosítás. 
Ezen célok megvalósítása érdekében a Délkelet-Alföld Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létreho-
zását Célzó Önkormányzati Társulás több mint tizenötmilli-
árd forintból fejlesztette a hulladékgazdálkodási rendszerét 
86 településen, köztük Békéscsabán. A társulás november 
9-én tartotta a békéscsabai, mezômegyeri hulladékváloga-
tó mû átadásával egybekötött projektzáróját. 

Átadták a hulladékválogatót
Lezárult a DAREH 15 milliárdos projektje 

ezek az ellentmondások is kással ártalmatlanított hul-
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester, a Fidesz, az MSZP, az LMP és a DK véleménye a döntésekrôl

Az október 29-én tartott közgyûlést követôen Szarvas Pé-
ter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP az LMP és a 
DK képviselôi értékelték a testületi ülésen elhangzottakat. 

SzarvasPéter:
KezdôdhetaCsabakártyaprogramkiépítése

Aközgyûléspozitívlépése
aCsabakártyával,aváros
legidôsebbházánakmeg-
vásárlásávalésakárpátal-
jaimagyarságmegsegíté-
sével kapcsolatos döntés
– kezdte közgyûlés utáni
tájékoztatójátSzarvas Pé-
ter. 
A polgármester be-

számolt arról, hogy nagy
viták után a közgyûlés
október 29-én, 13 igen-
nel és két tartózkodással
fogadtaelaCsabakártya
rendelettervezetét, így
elkezdôdhet a program
kiépítése. Szarvas Péter
ígéretet tett arra, hogy a
kedvezményprogramleg-
fontosabbállomásairólalakosságotistájékoztatjákmajd.A
polgármesterszinténfontosdöntéskéntértékelteazóvodai,
nempedagógusdolgozókegyszeri,bérenkívüli juttatásá-
nakmegszavazását.
–BékéscsabamegvásároljaaHarruckernutca6. szám

alatt találhatóMolnár-házat, amely a város legidôsebbnek
minôsített épülete.Úgygondolom, hogy ennek a patinás,
régiépületnekafelújításaszükséges,örülök,hogyaképvi-
selôkeztistámogatták–jegyeztemegSzarvasPéter.
A gazdasági programmal kapcsolatban a polgármester

aztmondta: a cél amunkahelyteremtés ésgazdasági fej-
lesztés, amodern városprogrammal kapcsolatban pedig
kormányzati segítségre is számítanak.Nagy lépésnek ne-
veztea lakáskoncepciómegszavazását is.Kiemelte:alap-
vetôenavárosilakásállományszociáliscélokatszolgál,de
mostelkülönítettaképviselô-testületegyolyanlakáskontin-
genst,amellyelkvalifikált szakemberek idejövetelétszeret-
néktámogatni,vagyishaidejönnek,ésszükséges,acégek
szakembereinekönkormányzatibérlakástbiztosítaváros.
Szarvas Péter arról is beszélt, hogy a Békéscsaba

Vagyonkezelô Zrt. elsô félévi beszámolóját fenntartásokkal
kezeliaveszteségeseredménytlátva,demegszavaztaabe-
számolót.Kifejtettetovábbá,hogynemértegyetavárosuni-
ós projektjeinek kiszervezésével a városfejlesztési kft.-hez,
szerinteugyaniserreapolgármesterihivatalbanismegfelelô
apparátusálltrendelkezésre.

 
Fidesz:Maradtakmég

megválaszolatlankérdések
 

AFideszképviselôiközgyûlésutánitájékoztatójukonasoron
kívüli ülésen elhangzottakra is reagáltak.Dr. Ferenczi Attila 
elmondta,aDAREHolyanmûködésiésdíjpolitikátterjesztett
aképviselôkelé,amivelavárosnemteljesenértegyet,kérdé-
seikpedigmegválaszolatlanokmaradtak.SzerinteBékéscsa-
baszámáraelônytelenatársulásitagság.
–Egyszavazatunkvan,amiazértisméltánytalan,mertitt

vanahulladéklerakó,másrésztlakosságarányosanmifizetjük
a legnagyobbtagdíjat.Félôszámunkra,hogyhaveszteség
keletkezik–márpedigazanyagveszteséggelszámol–,akkor
avároslakókrahárulazaránytalanulnagyveszteségtérítésis
–fogalmazottatanácsnok.
Apolitikusokkiemeltdöntéskéntértékeltéktöbbekközötta

fitneszparkprogramelindítását,aCsabakártyávalkapcsolat-
banviszontmaradtakfenntartásaik.
AvárosgazdaságiprogramjávalkapcsolatbanHanó Mik-

lós megjegyezte,hogyabbankiemeltszerepetkapamunka-
helyteremtés.Leszögezte: fontoscélnaktartják,hogyminél
többbefektetôismerjemegavárost.

Herczeg Tamás aszociálpolitikaidöntésekhezkapcso-
lódvaarrólbeszélt,hogy2016-tólazágazatijogszabályvál-
tozásamiattmásstruktúrábankellellátniacsaládsegítéssel
és gyermekjóléttel kapcsolatos feladatokat. Megszûnik az

eddigikistérségitöbbletnormatíva,ígyatöbbfeladatotke-
vesebbállamitámogatássalkellmegoldani.
– Ha az önkormányzatnak kell pótolnia a hiányt, és ha

nincsfinanciáliselônyeannak,hogykistérségikeretekközött
mûködjönazellátás,akkorjóesélyvanarra,hogyazintéz-
mény kistérségi fenntartásból önkormányzatiba kerüljön –
mondtaHerczegTamás.
Atanácsnokarraisemlékeztetett,hogyszéleskörûegyez-

tetéssel jött létre a lakáskoncepció, illetve példaértékûnek
tartottaazösszefogástaCzuczorésDugonicsutcaiútépítést
illetôen.

 
MSZP:Agazdaságiprogrambankörvonalazódik

afejlesztésiránya

AkistérségnekkezelésreátadottBankóAndrásutca44.szám
alattlévôépületenazállagmegóvófelújításokatkellettvolna
elvégezniük,denyolcévalattegyfillértsemköltöttekrá.Ha
akistérség többmint100millió forintotki tudott fizetniegy
kft.-nekéspénzmaradvánnyal isrendelkezik,akkoravállalt
kötelezettségeitteljesíteniekell–szögeztékleazMSZPön-
kormányzatiképviselôiközgyûlésutánitájékoztatójukon.

Miklós Attila és Fülöp Csaba beszélt arról, hogy a
CsabaParkban, Fényesen és Mezômegyeren is lesznek
fitneszparkok,ezeképítésévelegyetértenek,deúgygondol-
ják,olyanvárosrészekbenkellenekialakítani–példáulJami-
nában,abelvárosbanésaLencsésilakótelepen–,aholtöb-
benkitudnákhasználniaparkáltalnyújtottlehetôségeket.
A gazdasági programról elmondták: amódosított doku-

mentumbanmárkörvonalazódik,hogymiazirány,milyenbe-
ruházásokkapnánakelsôbbséget.Hiányoltákahelyioktatás
fejlesztésilehetôségeinekkifejtését,ésaturizmus,sportturiz-
mustámogatásánakrészletezését.
–Az elfogadott lakáskoncepció részletesen tárgyalja vá-

rosunklakásállományánakhelyzetét.Akoncepciótérdemes
lenneösszehangolniamiGyereHazaprogramunkkal,hogya
hazatérô,hazaköltözôfiatalokkedvezményeslakhatásilehe-
tôségekhezjussanak–hangzottel.
A Csaba kártyával kapcsolatban elmondták, az önkor-

mányzatnaklehetôségevanarra,hogymeghatározza,avá-
rosi intézmények(példáulaCsabagyöngye,színház,Árpád
fürdô)mekkorakedvezménytadjanakakártyatulajdonosok-
nak.Ezpersze többletkiadástgenerál, amit terveznikell a
költségvetésben.Úgyvélték,akártyátegymodernvároskár-
tyávákell fejleszteni,ésolyan fizetési funkcióvalkellellátni,
hogyabékéscsabaiközszolgáltatások(parkolás,tömegköz-
lekedés)ellenértékétiskilehessenveleegyenlíteni.
–Úgygondoljuk,acsabaiakcsalódnifognakavároskártya

mostaniformájában.Nemakkoramértékûkedvezményekettar-
talmazésnemazokraaszolgáltatásokraszólmajd,mintamia
városlakókelképzeléseibenszerepel–tettékhozzá.

 
LMP:Agazdaságiprogramésalakáskoncepció

segíthetiazelvándorlásmegállítását

Békéscsabagazdaságiprogramjaalapjátképezhetiannaka
stratégiának,amelyetavárosakövetkezôévekbenfolytat–
kezdteTakács Péter azLMPközgyûlésutánitájékoztatóját.

A képviselô címszavak-
banazélelmiszer-feldolgo-
zás újraindítását, az ipari,
logisztikai infrastruktúra
fejlesztését,amunkahely-
teremtést, a turizmus kü-
lönbözôágainaka fejlesz-
tésétemeltekiagazdasági
programból.Beszéltarról
is, hogy a munkahelyek
mellett a lakhatás biztosí-
tásával lehetne megállíta-
ni azelvándorlást. Jónak
ítélteavárosmosttárgyalt
lakáskoncepcióját,éskö-
vetendôpéldánaknevezte,
hogydr. Csicsely Ilona,a
lakásügyi bizottság elnö-
ke többüket meginvitálta
egyeztetésreakoncepcióvalkapcsolatban.
–Akoncepciócsaknemvalamennyiönkormányzatilakás

ütemezettfelújításátmagábanfoglalja.Újifjúságigarzonlé-
tesítésévelisszámol,addigiskisebblépésekkelbôvülhetaz
ifjúságigarzonokköre.AzIrányiu.4–6.számúbérházatille-
tôenmagamtettemjavaslatot:azottlevôlakásokegyharma-
damegmaradátmenetijellegûhasznosításra,egyharmadaa
piaciértékekhezközelítôáron leszbérbeadva,egyharmad
részepediggazdaságfejlesztésicélokatszolgálmajd–emel-
tekiaképviselô,akimegjegyezte,hogyakoncepcióviszont
csakazönkormányzatibérlakásokcsekélymértékûemelésé-
velszámol,pedignagyatúljelentkezés.
TakácsPéter támogatta,hogyBékéscsabamegvásárolja

a Molnár-házat, ésHerczeg Tamással együtt egy-egy havi
tiszteletdíjukat ajánlották fel, hogy minél gyorsabban meg
lehessenállítaniazépület további romlását.Nehezményez-
te, hogy aBankóAndrás utcai szociális otthon épületének
állagmegóvásáraakistérségazelmúltnyolcévbensemmit
semköltött.
VégülaCsabakártyávalkapcsolatbanmegjegyezte:kikel-

leneváltanialakcímkártyával,mertígykülönösebbfáradozás
nélküljuthatnahozzámindenkiakedvezményekhez.

 
DK:Amintamenzaprogram

elônyeiéshátrányai

A testületi ülésen Kaposi 
László napirend elôtti
felszólalásában a minta-
menza programról be-
szélt, ezzel kapcsolatban
fejtette ki véleményét a
közgyûlésutánis.
A Demokratikus Koalí-

cióegyországosfelmérést
kezdeményezett a minta-
menzával kapcsolatban.
KaposiLászló,aDKképvi-
selôjeBékéscsabán2óvo-
dában,4általánosiskolában
és 2 középiskolában járt,
beszélgetett a gazdasági
szakemberekkel, kony-
havezetôkkel, kollégiumi
vezetôkkel,diákokkal,és
egy-egyéppenarrajárószülôvel.Mintmondta,amintamenza
programelônyeitnemsikerültmegismernie,mertafogyasztók
részérôlcsaknegatívkritikátéspanaszthallott.
–Többekköztarrólbeszéltek,hogynemkelleneerôltetni

a „valamivel” vékonyan megkent teljes kiôrlésû kenyeret,
vagyakôkeményteljeskiôrlésûkiflitazáttetszôvékonysá-
gúkisméretû,„valamilyen”felvágottalellátva.Nemkelle-
ne erôltetni a tejtermékprogramban kiszállított, ismeretlen
„szerzô”általelôállítotttejet,illetveízesítettjoghurtokat.Szí-
vesenmegennénekviszontagyerekekolykoregyízesvagy
túróssüteményt,kakaóscsigát,deazritka,mintafehérhol-
ló.Szinténnema legjobbmegoldás,hogyagyerekeknek
a tanári asztalhozkell „járulniuk”, hamegszeretnék sózni
az egyébként felismerhetetlen ízû ételeket – fogalmazott
KaposiLászló.
Aképviselôhozzátette,arról isszóesett,milyenételeket

milyen rendszerben kellene szorgalmazni, és hogy milyen
voltaz,amikorahelyiiskolaikonyhákbanfôztek,ésadiákön-
kormányzatbevonásávalállítottákössze,illetvevelükhagyat-
tákjóváahetivagyhaviétlapot.
KaposiLászlóleszögezte:aszegénységbenélôgyerekek

amenzánjuthatnánaktartalmasételekhez,deasótlan,ízet-
lenvagyismeretlenízûételeketnemtudjákmegenni.

MikóczyErika,VargaDiána

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Kaposi László

Fülöp Csaba és Miklós Attila
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Békéscsabai delegáció járt 
Berlinben. A befektetés-
ösztönzési munkacsopor-
tot a közgyûlés hozta létre 
azzal a céllal, hogy a várost 
minél szélesebb befektetôi 
körben ismertessék meg. 

Dobrocsi Nándor, a Csaba
MetálZrt.pénzügyiigazgató-
ja,dr. Ferenczi Attila tanács-
nok, Fülöp Csaba képviselô
ésOpauszki Zoltán fejlesztési
tanácsadóvoltakannakade-
legációnakatagjai,amelyno-
vemberelejénBerlinben,egy
gazdaságikonferenciánkép-
viselte városunkat. Mint azt
hazaérkezésükutánelmond-
ták,adelegációsoktapasz-
talatotszerzett.Dr.Ferenczi
Attila szerint ilyenvoltpéldá-
ul a szakemberek hiányára
való figyelemfelhívás, amely
egész Európában általános
probléma.Atanácsnokarra
emlékeztetett: amegoldás a
duálisképzéslehet,melyben
Békéscsabaélenjár.
– Magyarország nyuga-

ti régiójamár lassan kiürül,
nem találnak új szakembe-
reket. Éppen ezért Szeged,
Debrecen,Békéscsaba,Szol-
nokfelékellmozogni,ittkell
fejleszteni, képeznia fiatalo-
kat – tájékoztatott a tanács-
nok.Mintmegtudtuk,neves
elôadóktólhallhattak többek
között a közép- és kelet-eu-

rópai gazdasági helyzetrôl,
a vállalkozói szféra európai
tapasztalatairól a delegáció
tagjai, és találkoztak Varga 
Mihály nemzetgazdaságimi-
niszterrel is.Mintmondták,
lélektani jelentôséggel bírt,
hogy Magyarország városai
közülcsakBékéscsabakép-
viseltette magát a konferen-
cián.
A munkacsoport egy vá-

rosunkról szóló útmutatóval
készültakonferenciára.Ané-
met nyelvû kiadványt, mely-
bennagyjábólegytucatgaz-
daságiérvetsorakoztattakfel
arra, miért érdemes Békés-
csabánbefektetniükacégek-
nek,FülöpCsabamutattabe.
Aképviselôszerintmegfigyel-
hetô,hogyazegyesállamok
az erôsségeikre támaszkod-
va építik gazdaságukat.Mint

mondta,helyiszintenisebben
aziránybankellmozogni.

Dobrocsi Nándor,aCsaba
MetálZrt.pénzügyiigazgató-
jaazüzleti szférát képviselte
Berlinben.
–ACsabaMetálZrt.azelsô

delegációban küldhetett kép-
viselôt,ésezaztjelenti,hogy
nemcsakadófizetôkénttekint
azönkormányzatavállalatok-
ra,hanemkiemeltpartnerként
kezeliôket.Ezpozitívlépés,és
remélhetôlegegyhosszútávú
folyamatkezdete– jegyezte
megapénzügyiigazgató.
OpauszkiZoltánarrólbe-

szélt, hogy a munkacsoport
célja többek között az ope-
ratív együttmûködés, ezáltal
találkozhat az önkormányzat
ahelyicégekkelésazoktatás
szereplôivel.

VargaD.

Évek óta romlik a város de-
mográfiai helyzete, sok csa-
ládot érint rosszul, hogy mi-
után a fiatalok elvégezték a
fôiskolát, más városokban
vállalnakmunkát és teleped-
nekle.Eztafolyamatotkíván-
jamegállítaniazönkormány-
zat,aközgyûlésezérthozta
létrea„Békéscsabahazavár!”
ösztöndíjat.Ehhezkétféle tá-
mogatást biztosítanak: felsô-
oktatásihallgatóiösztöndíjat,
félévenként öt hónapra havi
40ezerforintot,valamintegy-
szeri, 300 ezer forintos élet-
kezdési támogatást. Az elsô

idôszakra az önkormányzat
5millió forintot különített el,
melybôl tíz fôt tudnak támo-
gatni.
A pályázat hét nyertese

november13-ánaMokosTe-
rembenszemélyesenvehette
át a programhoz fûzôdô el-
ismerô okleveleket (három
nyertes nem tudott eljönni).
Szarvas Péter azeseményen
elmondta: habár a vállalko-
zások az utóbbi években
megerôsödtek, a szakem-
berek száma megcsappant,
többekközöttezértiskellarra
ösztönözni a fiatalokat,hogy

városunkban maradjanak.
Többfordulós egyeztetéssel
sikerültapályázatifeltételeket
meghatározni,majdbizottsá-
gi javaslatra választották ki
a nyerteseket – avatott be a
részletekbe Kiss Tibor alpol-
gármester.
Felsôoktatási hallgatói

ösztöndíjban hat pályázó ré-
szesült:Horváth Enikô,Kiss 
Tamás, Kovács Bence Géza,
Pluhár Éva,Sárfalvy Fanni és
Valach Viktória Anett.Négyen
kapnak életkezdési támo-
gatást:dr. Apáti-Nagy Péter 
Endre,Benkó Attila,Puskásné 
Szûcs MártaésTímár Edina.
A program folytatódik, a

következôpályázatotnovem-
bervégéigírjákki,melyrejövô
februáriglehetjelentkezni.

VargaD.

Delegáció járt Berlinben
Tôkét vonzanának Békéscsabára

Békéscsaba hazavár!
A pályázat elsô nyertesei 

Magyarország városai közül csak Békéscsaba volt jelen
A Békéscsaba hazavár! pályázat nyertesei Szarvas Péterrel és Kiss Tiborral

– Nagy Ferenc képvisel-
te Békéscsabát a DAREH
taggyûlésében, demivel ô
kooptáltésnemválasztottal-
polgármester,nemfogadták
el ôt teljes szavazati joggal
bíró képviselônek. Ezért a
múltkoriközgyûlésenjavasol-
tuk,hogySzarvas Péter kép-
viseljea várost,deô–nagy
meglepetésünkre – elfog-
laltságaira hivatkozva nem
vállalta.Úgygondolom,igen
fontosBékéscsabamegfelelô
képviseleteegyolyankérdés-
ben,amiavárosmindenlako-
sátérinti,ezértelvállaltamezt
a feladatot is – fogalmazott
Hanó Miklós.
Azalpolgármesterelmond-

ta,hogynagyonsokanyitott
kérdés a hulladékkezeléssel
kapcsolatban.Anapokban
befejezôdött a DAREH 15
milliárdos beruházása, de
egyelôre nem tudni, hogyan
történikmajd az új hulladék-
kezelôrendszermûködtetése,
mi leszezután.Rövidesenel
kell induljon a házhozmenô

szelektív hulladékgyûjtés is.
Voltugyanegy,aDAREHáltal
szervezett, igen nagy érdek-
lôdésmellettzajlottlakossági
fórum ezzel kapcsolatban a
városházán, de ott amegje-
lentek nem kaptak konkrét
válaszokat a kérdéseikre a
DAREHképviselôitôl.
–Nagyonfontosegyolyan

díjpolitika kialakítása, ami a
város számára, az itt lakók
számára elônyös. Az eddig
megkapottanyagokvesztesé-
ges mûködéssel számolnak,
15-20 százalékos nemfizetés
mellett.Akoncepciótúgykell
átdolgozni, hogy az egész
rendszernetermeljenveszte-
séget.Ebbenváltozásthozhat
az is,hogyahulladékgazdál-
kodással kapcsolatban tör-
vénymódosítás készül. Azon
leszek,hogyazúj rendszer
mûködtetésében létszámará-
nyoslegyenBékéscsabakép-
viselete, mert minél hatéko-
nyabbanszeretnémképviselni
azittélôkérdekeit–jelentette
kiHanóMiklós.

MikóczyErika

Az átadóünnepségenVanta-
ra Gyula országgyûlési kép-
viselô elmondta: a megyei
energiafelhasználásmintegy
15 százalékkal meghaladja
azországost.Ennekokaként
azépületekkorszerûtlenhô-
szigetelését és nyílászáróit
említette. A kormányhivatal
épületénekfelújításakorépp
ezen igyekeztek javítani a
közel500milliósberuházás-
sal.
–A célra 100 százalékos

forrástbiztosítóKörnyezetés
EnergiaOperatív Programa
következô hétéves támoga-
tásiciklusbanazenergiafel-
használás hatékonyságának
célkitûzésévelegészülki,ami
mintegy1100milliárdforintos

keretet jelentmajd–mondta
dr. Kovács Zoltánterületiköz-
igazgatásért felelôs államtit-
kár.
A jelenlegi beruházás an-

nak a folyamatnak a része,
ami a közigazgatás reform-
ján belül hatékonyabb,mo-
dernebb, ügyfélközpontúbb
és olcsóbb államapparátus
kiépítésére törekszik.Gajda 
Róbert kormánymegbízott
hangsúlyozta, hogy a kor-
mányhivatal részérôl tudatos
ingatlangazdálkodás zajlik.
Hozzátette: a beruházással
nemcsak az energiafelhasz-
nálás lett hatékonyabb,dea
városképet is sikerült javíta-
niuk.

ZsírosAndrás

ArendezvénytBuzás Zoltán,
a megyei mérnöki kamara
elnökenyitottameg.köszön-
tôtmondottaBékésmegyei
közgyûlés elnöke, Zalai Mi-
hály és Békéscsaba polgár-
mestere, Szarvas Péter. A 
kormányhivataltdr. Burai Mi-
hály, aBékéscsabaiJárásiHi-
vatal hivatalvezetô-helyettese
képviselte.AMagyarMérnö-
kiKamaraelnökének,Barsiné 
Pataky Etelkának üdvözletét
Rónay István,akamaraelnö-
ketolmácsolta.
Amérnöknaponelôadást

tartott a vasútállomás átépí-
tésérôl a Swietelsky Vasút-
technika Kft. képviseletében
Vingelmann Szabolcs, az
Orosházi úti és Ihász utcai
felüljáró tervezésérôl és ki-
vitelezési munkáiról pedig
Czaga RóbertaKözgépZrt.-

tôl.Brassay István,aStrabag
Vasútépítô Kft. képviseleté-
benaSzerdahelyiútialuljáró
ésavasútipályaátépítésének
érdekességeitvázoltafel.
Ezt követôen Nagy Jó-

zsef, a díjtanács vezetôje is-
mertette, hogy 2015. évben
Benedicty Gyula okleveles
építészmérnöknek ítélték oda
aDr.CsereiPál-díjat.Azem-
lékplakettet idénVarga Zsolt 
okleveles építômérnök kap-
ta, éselismerôoklevélben
részesültBíró Zsolt építômér-
nök,Gulyás Gábor Béla me-
zôgazdasági energiagazdál-
kodási szaküzemmérnök,
valamintdr. Molnárné Baráth 
Ildikó titkárságiügyintézô.
Az ünnepségen pohárkö-

szöntôt mondott Buzás Zol-
tán elnökésVantara Gyula 
országgyûlésiképviselôis.

Hanó Miklós

A beruházással a városképet is javították

Az ünnepséget a tudományok napján rendezték

DareH – Mi lesz ezután?
Cél az elônyös díjpolitika

kormányhivatal
Megújult az épület

Mérnöknap a Phaedrában
Benedicty Gyula Cserei-díjat kapott

Az októberi soron kívüli köz- 
gyûlésen a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdál-
kodási Rendszer (DAREH) 
létrehozását célzó társulás 
taggyûlésébe Hanó Mik-
lóst delegálta Békéscsa-
ba képviselô-testülete. Az 
alpolgármester errôl és a 
jövôbeni hulladékgazdálko-
dással kapcsolatban felme-
rült kérdésekrôl nyilatkozott 
lapunknak.

Közel 40 éve nem történt komolyabb felújítás azon az 
épületen, amely már egy ideje a Békés Megyei Kormány-
hivatalnak ad otthont. Most egy uniós pályázatnak kö-
szönhetôen kerülhetett sor arra a beruházásra, amely-
nek eredményeképpen a hivatal fenntartási költségei 
34 százalékkal csökkenhetnek, ami több mint 10 millió 
forintos megtakarítást jelent évente.

A Békés Megyei Mérnöki Kamara november negyedikén 
tartotta mérnöknapi ünnepségét a Phaedra Rendezvényköz-
pontban a tudományok napja alkalmából.

Év elején döntött arról a közgyûlés, hogy létrehoznak egy 
olyan programot, amely segít, hogy a csabai fôiskolások, 
egyetemisták és fiatal diplomások hazajöjjenek. A Békés-
csaba hazavár! programban, elsô körben 10 fôt támogatnak, 
novembertôl lehet pályázni a következô fordulóra.
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November19.,csütörtök14.00–16.00:
„Házhozmegyünk” – A rendôrség va-
gyonvédelmi tanácsadása2016.május
végéig, minden hónap harmadik csü-
törtökén.
November19., csütörtök19.00:Ön
tudja,hogymiteszik?–Tóth Gábor,a
ClassFMMorningShowállandószakér-
tôjénekelôadásaBékéscsabán.Jegyár:
1900Ft.Amennyibenelôvételbenvala-
mennyijegyelkel,arendezvénynapján,
a helyszínen már nem lesz lehetôség
jegyvásárlásra.
November20.,péntek18.00:IfjúZene-
barátokNapja–aBékésMegyeiSzimfo-
nikusZenekarkoncertje.Amûsorválo-
gatásTelemann,Mozart,Bizetésmások
mûveibôl. A mintegy 60 percnyi zenét
tartalmazómûsorfelétRánkimûveteszi
ki,azenekaregymesélôvelegészülki.
ABékésmegyeiszimfonikusokatezúttal
Somorjai Péter vezényli,brácsánJankó 
Zita,klarinétonLászik Szandra,fagotton
Horváth Barbara mûködikközre.
Jegyár:felnôtt1200,gyermek600,csa-
ládi(4fô)2800Ft
November 21., szombat 14.00: Csa-
bagyöngye Egészségklub. A részvétel
díjtalan.
November21.,szombat19.00:Sláger-
koktél –Bál aKatalin- és azErzsébet-
nap jegyében.A zenés-táncos rendez-
vények kedvelôi errefelé nincsenek
elkényeztetve az ilyen eseményekkel,
érdemes élni a lehetôséggel! Zenél az
AntovszkiBand.
Jegyár:3000Ft,amimagábanfoglaljaa
svédasztalosvacsorátis.
November 27., péntek 20.00: A Ma-
gyarpalatkaiBandaBékéscsabán.Kon-
cert,majdtáncház.Abelépésdíjtalan.

December 1., kedd 19.00: Habana
Social Club koncert – A Buena Vista
SocialClubméltóutódjának,ahagyo-
mányoskubaizene legjobbegyüttesé-
nekkoncertje.
Jegyár:4900,5900,6900Ft
December 5., szombat 10.00:Orszá-
gosTársastáncBajnokság–Azország
legjobbversenytáncosaiBékéscsabán.
Egésznapos,látványosprogramatánc,
azenekedvelôinek.Jegyár:felnôtt2000
Ft,diák/nyugdíjas1500Ft
December6.,vasárnap10.00–13.00:
MikulásNap.Játékokésmeglepetések
kicsiknekésmégkisebbeknek,élmény-
fotózásaMikulással.
December13., vasárnap19.00:Vir-
ginia State University Gospel Chorale
(USA) gospel koncertje. Az America’s
GotTalentdöntôjébenisszerepeltkórus
nempusztánalegautentikusabb,deaz
egyiklegjobbelôadójaahagyományos
amerikaigospelmûfajnak.
Jegyár:3500,4000,4500Ft

KIáLLÍTáSOK

Darabos György grafikai kiállítása az
Artériumbannovember30-áig.
Arnóti András festômûvész tárlata a
BékéstájiGalériábandecember2-áig.
CsabaiSzalon–ACsabagyöngyeKul-
turális Központ által meghívott alkotók
munkái2016. január8-áigaPanoráma
Teremben.
„Csendben építkezve” – BMZ Art of
Exhibition vagymi?Baji Miklós Zoltán 
kiállítása a Hungarikum Klubban és a
Kerengôbendecember30-áig.

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600Békéscsaba,Széchenyiu.4.•Tel.:66/449-222
info@csabagyongye.com•www.csabagyongye.com

MUNKáCSyEMLÉKHáZ

MúzeumokÔsziFesztiváljaaMun-
kácsyEmlékházban
November24.,kedd16.00:Mûvészet
–történet.Képeselôadás-sorozat2.
– Mezopotámia kultúrája. Elôadók:
Szalay Ágnes történészésMészáros 
Zsuzsa múzeumpedagógus.

KIáLLÍTáS

Palkó TiborMunkácsy-díjas festô-
mûvész kamarakiállítása november
20-áig.

ARANyJáNOSMÛVELÔDÉSIHáZ

November 21., szombat 14.00:
Megyeri Kézmûves Mûhely. Szabad
szappanozni – avagy a szappanké-
szítésfortélyai–Uhrinné Gerlai Anna-
mária vezetésével.
November 25., szerda 15.00:Rím-
szerda – Babits Mihályra emléke-
zünk.
November 27., péntek 15.00:Kézi-
munkaklub Ledzényi Pálné vezeté-
sével.

KIáLLÍTáS

„Égigérô fának ágán” –Gerlai Fe-
rencné fafaragómester kiállítása no-
vembervégéig.

JAMINAIKÖZÖSSÉGIHáZ

Minden kedden és csütörtökön
16.30:Gyerektornaésfitneszovisok

éskisiskolásokszámára,tornaVarga 
Adriennel,azEurópa-bajnoktornász
általalapítottSzabadTornaSEkere-
teiben.
November23.,hétfô10.00:
Varázs-ének–Hevesi Imre zenésfog-
lalkozásakisgyermekeknek.
November24.,kedd10.00:
Varázsmezô – Közös alkotás babá-
nakésmamának.
November25.,szerda13.00:
Az idôskorúak közlekedése és köz-
biztonsága. Elôadók: Somogyiné 
Bencsik Szilvia c.r.ftôrm.ésMedgye-
si István c.r.ôrnagy.Mindenszépko-
rú résztvevô apró ajándékot kap. A
belépésdíjtalan.
November25.,szerda17.30:
Jóga Juhász Gabriella vezetésével.
500Ft/alkalom
November 28., szombat 15.00:
NépiDíszítômûvészSzakkör.Minden
korosztályszámáranyitott.Ahagyo-
mányosmotívumainkmegôrzése,át-
adása,különbözôhasználatitárgyak,
termékekkészítése jóhangulatúkö-
zösségben.
November 30., hétfô 10.00: Baba-
mama klub. Minden, ami a babáról
szól,a jaminaivédônôkszervezésé-
ben.

KIáLLÍTáS

AFAMME(FüggetlenAlkotókMûvé-
szetiésMûvelôdésiEgyesülete)kiál-
lítása

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, AZ ARANY
JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS A JAMINAI

KÖZÖSSÉGI HÁZ  PROGRAMJAI

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

ADVENTAMESEHáZBAN

KarácsonyközeledtévelaMeseházbanháromúj szakkörbevárunkgyermekeketés
felnôtteket.Szakköreinkakarácsonyikészülôdéshezissegítségetnyújtanak,deazúj
esztendôbenújlendülettelfolytatódnaktevékenységeink.

• AGyAGOZÓSZAKKÖRgyermekeknek,akiketérdekelaszobrászkodás,koron-
gozás,pecsételôkkészítése,edényekkészítésefelrakásostechnikával,díszítése
földfestékkel.Azelkészített,kiégetettmunkákatakészítôjehazaviheti.

 Helyszín:Meseház(Békéscsaba,Békésiút17.)
 Idôpont:keddenként16.30–18.00.Szakköritagdíj:2500Ft/hó
 Bôvebbfelvilágosítás:Selmeci Ágnes 30/3834-743
• GyÖNGyFÛZÔ KÖR gyermekeknek, akik szeretnék megismerni a gyöngyök
csodálatos világát, elsajátítani a gyöngyfûzés minden csínját-bínját. Ékszerek,
gyöngyállatok, gyöngyszövés, gyöngyhímzés, gyöngyhorgolás. Az elkészült
munkákatakészítôjehazaviheti.

 Helyszín:Meseház(Békéscsaba,Békésiút17.)
 Idôpont:hétfônként16.30–18.00.Szakköritagdíj:2500Ft/hó
 Bôvebbfelvilágosítás:Selmeci Ágnes 30/383-4743
• PáSZTORFURULyAKÖRfelnôtteknek,Pribojszki Ferenc vezetésével.Kiscsopor-
tosoktatás tradicionálismódszerekkel (hallásután), hatlukúC-snépi furulyán,
aktuálisankarácsonyidalokkalkezdve.Furulyátbiztosítunk.Elôzeteszeneitudás
nemszükséges.

 Helyszín:NemzetiségiKlubház(Békéscsaba,Békésiút15.)
 Idôpont:keddenként16.00órától

THURyGáBORRETRO-MOZIJA

November25-én,szerdán18órakoraNemzetiségiKlubházban(Békéscsaba,Békési
út15.).Mûsoron:filmhíradóannoésMáthé Ferenc ajánlásával
ÉLIAZÉLETÉTJean-LucGodardfilmje,1962.

APáRÓLFIÚRA–családihagyományôrzôdélutánaMeseházban

December5-én,szombaton14órától.
Kalendárium:Betlehemezés•
Kézmûvesmûhely:karácsonyfadíszekkészítésetextilbôl•
Nagymamakamrája:gyümölcskenyér•

Belépésingyenes,mindenkitszeretettelvárunk.

KARáCSONyIKÉZMÛVES-KÉSZÜLÔDÉSóvodás-ésiskoláscsoportokszámára.

Részvételidíj:200Ft/fô.Elôzetesbejelentkezésa326-370telefonszámon.
cukorpálcadísz•
Betlehemicsillag•
rénszarvasfenyôdísz•
mézeskalács-díszítés•
textilfenyô•

agyagfigurák•
Betlehemesujjbáb•
filcbôl
ajtódísztermészetes•
anyagokból

karácsonyifalikép•

klasszikuskará-•
csonyfadíszek,
angyalok

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

Pályázatifelhívás
afesztiválszínpad
igénybevételére

A Békéscsaba Megyei Jogú
VárosÖnkormányzata tulaj-
donában lévô fesztiválszín-
padot pályázat benyújtásá-
val bérletidíj-mentesen lehet
igénybevenniaBékéscsaba
közigazgatási területén tar-
tandó turisztikai, kulturális,
sport-ésegyébszabadidôs
rendezvényekszervezéséhez,
féléventeösszesenlegfeljebb
20rendezvénynapon.

A pályázóknak a naptári év
elsô felérevonatkozó,2016.
január1.ésjúnius30.közöt-
tiigényeket2015.december
1-jéigbeérkezôenkellapol-
gármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosz-
tályára írásban eljuttatni. A
döntés várható ideje legké-
sôbb2015.december16.
A közmûvelôdési, ifjúsági,

oktatási és sportbizottság
kedvezô elbírálása esetén a
használatba vétel során az
igénylôabérletidíjalólmen-
tesül; a szállítás, felállítás,
bontás költsége az igénybe
vevôtterheli.
A színpadra vonatkozó

igény az erre a célra rend-
szeresített pályázati ûrlapon
nyújthatóbe.Pályázatiûrlap
személyesen a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal közmûvelô-
désicsoportjánál igényelhe-
tô (5600 Békéscsaba,Szent
Istvántér7.), illetve letölthetô
a www.bekescsaba.hu hon-
lapHírekmenüpontjánakPá-
lyázatihírekoldaláról.

Továbbiinformációkérhetôa
06-66/452-252/2513-as tele-
fonszámon,illetveabuzder@
bekescsaba.hue-mailcímen.

színpadbérlés

közMegHallgatÁs
Értesítem a Tisztelt La-
kosságot, hogy Békés-
csabaMegyeiJogúVáros
Önkormányzat Közgyûlése
2015. november 26-án
17.00 órától általános köz-
meghallgatásttart,amely-

remindenérdeklôdôtmeg-
hívunk.

Aközmeghallgatáshelye:
PolgármesteriHivatalSzent
Istvántér7.számalattiépü-
leténekdíszterme.

isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait!

Száfi án Mihályné (90)

Felegyi Györgyné (90)

Molnár György (95)

Ajtai Péterné (90)

Koncert a templomban
Békés megye újraszervezésének 300. évfordulója tiszteleté-
reaBékésMegyeiÖnkormányzatrendezvénysorozatotindított,
amelynekrészeegyingyeneskoncert.Abékéscsabaievangéli-
kuskistemplomban,november30-án,hétfôn19órátólTéliuta-
záscímmelaBudapestSaxophoneQuartetadkoncertetBányai 
Júlia énekesközremûködésével.FuvolánjátszikKanyó Dávid.



A Jobbik továbbra is kiáll a
gyermekéhezés visszaszorí-
tásáért – jelentette kiSzabó-
né Kocziha Tünde ésGajdos 
Attila apártbékéscsabaitájé-
koztatóján.
GajdosAttilaanemzetimi-

nimumra vonatkozó javaslat-
rólbeszélt,amelytartalmazza,
hogy Magyarországon min-
den rászoruló kiskorú, illetve
várandós nô legalább na-
ponta egyszer jussonmeleg
ételhez.Ajavaslatmelléállta
Jobbikés többpártképvise-
lôjeis,deanépjólétibizottság
ülésénaKDNPnemszavazta
meg,hogyezttárgysorozat-
ba vegyék. A Jobbik frakci-
ójakiállt anemzetiminimum
programjamellett, ígyaztaz

Országgyûlésnekmégis tár-
gyalniakell.
SzabónéKoczihaTündea

szociális és gyermekvédelmi
ellátástérintô jogszabályvál-
tozásokkal kapcsolatban el-
mondta,hogy2016-tóla jog-
szabályamegyeijogúvárosok
feladatávátesziaszociálisés
gyermekvédelmi feladatok
biztosítását. Mint mondta,
ezekre a feladatokra a kistér-
ségikiegészítésseleddig84,6
millió forint központi támoga-
tástkapottaváros.2016-bana
kistérségitámogatásazonban
megszûnik,mintegy 30millió
forinttal kevesebb központi
támogatásra számíthatunk,
miközben jelentôs többletfel-
adatoklesznek.
–Ezaztvonjamagaután,

hogy az önkormányzatnak a
hiányt pótolnia kell, akár az
ezen a területen foglalkozta-
tottakszáma iscsökkenhet–
szögezteleaképviselônô.

MikóczyErika

5Csabai Mérleg

X.BÉKÉSCSABAIDIGIPORáMAFESZTIVáL

November21.,szombat10–16óra–Azországosnépszerûségnekörvendô
pályázatraelektronikusadathordozónbeküldöttmaximum5percesalkotások
nyilvánosvetítésselegybekötöttzsûrizéseésdíjkiosztóünnepségeaközös-
ségiháznagytermében.Azsûritagjai:Dobóczky Zsolt fotómûvész(Szeged),
Zsila Sándor fotómûvész(Budapest),Gál Csaba fôszerkesztô,CsabaTV.

KIRáNDULáS

November22.,vasárnap–aTermészetjárókörkirándulásaGyomaendrôdre.
Programok: ismerkedésazendrôdi városrész történetével,nevezetességei-
vel,aKörösfolyótermészetikörnyezetével.Indulás:8.40-korszemélyvonattal
abékéscsabaivasútállomásról(utazás:Gyomáigvonattal,GyomaésEndrôd
közötthelyibusszal).VárhatóhazaérkezésGyomáról15.13vagya16.13-kor
indulóvonatokvalamelyikével.

ISMERETTERJESZTÔELÔADáSOK

November20.,péntek17óra• –Amitazaminosavakróltudnikellcímmel
Beregszászi Pál tarttájékoztatótapaleolitklubösszejövetelén.
November23.,hétfô14.30óra• –dr. Ferenczi Attila, aJózsefAttilaLakótele-
piTelepülésrésziÖnkormányzatvezetôjénekelôadásaanyugdíjasklubban
VárhatófejlesztésekavárosbanésaLencsésilakótelepencímmel.
November 27., péntek 10 óra• – „Gyermekkori táplálék intoleranciák és
táplálékallergiák.”Ababa-mamaklubvendége:Bakos Orsolya,aRéthyPál
kórházvezetôdietetikusa

TORNáK

•Nyugdíjastorna–mindenkedden8.15-tôl9.15óráig.
•Baba-mamatorna–mindenkedden9.30-tól10.30-igegyéveskorfölöttés
10.30-tól11.30óráig3hónaposkortól.

•Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknek–mindenkeddenéscsütör-
tökön14.30-tól15.30óráig.

•Szülésre felkészítô torna–avárandósság32.hetétôlajánlott–minden
kedden16-tól17óráig.

•Kismamatorna–avárandósság20.hetétôlajánlott–mindenkedden17-tôl
18óráig.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornászvezeti.

•Alakformálótorna–mindenkeddenéscsütörtökön18.30-tól19.30óráig.
VezetiKvasz Edit aerobic-oktató.

•Taekbo–mindenkeddenéscsütörtökön19.45-tôl20.45-ig.Vezeti:Máté 
Zsolt,ahódmezôvásárhelyiMátéTaekwondoSportegyesületmestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.•Tel./fax:66/456-177

E-mail:lencsesikozhaz@gmail.com

kommunális fejlesztések városszerte
A 7., 8., 9. számú választókerületre 60 millió forint jutLátványos munka az állomás elôtt

Sorozatunkban bemutatjuk,
hogy ebbôl a keretbôlmit
tudnakmegvalósítani.Most
Kiss Tibor,Herczeg Tamás és
Hanó Miklós egyéni képvise-
lôkéntszámolbearról,milyen
fejlesztésekrefutjaa7.válasz-
tókerületreszánt15millió,a
8. választókerületre szánt 20
millióés9. választókerületre
szánt többmint 25millió fo-
rintból.

7.számú
választókerület

KissTibor:Abelváros-reha-
bilitációakerületünketkomo-
lyanérintette,deittisfelmerül-
tekolyanigények,amelyekre
nem volt pályázati forrás.
Rendszeresen találkozom a
társasházak közös képvise-
lôivel,akikközvetítikfelémaz
ottélôkkéréseit.Ôkvetették
felaztis,hogyaDerkovitssori
garázssoron fel kelleneújíta-
niazutat,jó,hogyakeretbôl
mosterreisjut.AmikoraTol-
nai utcai tömböképültek, az
útramárnem tudtakannyira
odafigyelni, igyekszünk üte-
mezetteneztismegoldani.

Atervezettfelújítások,
javítások

Útfelújítások:Derkovits sor
3., a garázssoron útépítés,
TolnaiutcaI.ütem.

Gyalogátkelôhely: Kazinczy
u.,Ôru.keresztezôdésében.

8.számú
választókerület

Herczeg Tamás: Sokéves
gondoldódhatmegkétegy-
benyílóutca,akörzetemben
levôDugonicsutcaésa9-es
körzetbenlevôCzuczorutca
aszfaltozásával. A lakók tár-
sulást hoztak létre ennek
érdekében, az önerejükhöz
most hozzá tudunk járulni
ebbôl a keretbôl is.  Amikor
megépült a Szarvasi úti ke-
rékpárút, a járda és az út
közöttmaradtegyrész,ahol
megdöccennekabiciklik,ba-
bakocsik,mosteztisrendbe
tudjuk tenni. A Millennium-
lakótelepen több lépcsôben
készültadíszburkolat,ebbôl
akeretbôlazutcaelejeszé-
pülhetmeg.AMarzek-Kner

nyomda odafigyel a környe-
zet szépítésére is, mimost
a járdát tesszük rendbe a
nyomdánál.A8-as körzet-
ben ebbôl a keretbôl több,
viszonylagkisberuházásttu-
dunkmegvalósítani.

Atervezettfelújítások,
javítások

Ivóvízellátás: Alsókörös-sor
20–25.,Piskiutcavízellátása,
tervezés.

Útépítés:Dugonicsutca.

Járdaépítés:LiptákAndrás
utca,Kazinczy,Vasváriutcák
között,tervezés.

Járdafelújítások:Millennium
utca eleje, díszburkolat; Ba-
rossutca,Marzek-Knernyom-
da,járda.

Kerékpárút-felújítás:
Szarvasiútikerékpárút.

Forgalmirend-változtatás:
a Millennium-lakótelepen la-
kó-pihenôövezetkialakítása;
aBékésiútBocskaiutcána
bekanyarodásmegtiltása.

Úttartozékok, forgalomlas-
sítóbordák,táblázás:Vasvá-
riutca,forgalomlassítóborda;
Czakóutca, forgalomlassító
borda;NagyAntalutca, for-
galomlassító borda; Eötvös
utca,forgalomlassítóborda.

Berendezési tárgyak: Gu-
tenbergu.,járdamellettifizikai

akadály,KisTabánutca,par-
kolástakadályozómûtárgy.

9.számú
választókerület

Hanó Miklós: Tekintettel
arra, hogy városi szinten
mintegy 4-5 milliárdos az
igény,ebbenazévbenkom-
munális célokra magasabb
összeget állítottunk be hi-
telvétellel. Ebbôl 270 millió
forint a körzetekben hasz-
nálhatófel,azénkörzetem-
re többmint 25millió forint
jut, ami komolyabb fejlesz-
téseket tesz lehetôvé. Itt is
az utak és járdák felújítását
kérik a legtöbben, ennek
azösszegnekasokszorosa
kelleneahhoz,hogyminden
igényt ki tudjunk elégíteni.
Örülök, hogy a Czuczor ut-
cábanösszefogtakazútfel-
újításért, és eztmost külön
istudjuktámogatni.

Atervezettfelújítások,
javítások

Csapadékvíz-elvezetés:Me-
zômegyerenasportpályaárok
kiváltása.

Útépítések:Harruckernutca;
Czuczorutcahozzájárulás.

Járdafelújítások: a Déli sor
páratlanésaVörösmartyutca
páratlanoldala.

Játszótér:Mezômegyeren,a
Dohányutcaijátszótérenlab-
dafogóháló.

A felvételi épület felújítása
a befejezéséhez közeledik.
Megkezdôdött az állomás
elôtti dísztér kialakítása, el-
bontottákarégiburkolatot.
A tervek szerint december
közepéigavéglegesburkolat
iselkészül.Épülapostaelôtti
területburkolatais.
Rövidesen elkészül a 126

férôhelyes P+R parkoló. Az
autóval érkezôk továbbra
is az autóbusz-pályaudvar
mellettiútrólmegközelíthetô,
a húsbolt mögötti, a Penny
Market parkolója és a MÁV
forgalmi laktanya közötti
területen megépült új autó-
busz-parkolótés20újparko-
lóhelyetvehetikigénybe.
Minden vonat az új „B”

és „C” peron mellôl indul.
A peronok az autóbusz-pá-
lyaudvariésazújperonalul-
járón át közelíthetôk meg.
A pénztárak továbbra is az
aluljáróban üzemelnek. A
liftek várhatóan december

elsô felében lesznek üzem-
be helyezve. Addig a moz-
gáskorlátozottak – elôzetes
bejelentésután,kísérôvel–a
peronokfelüljárófelôlivégé-
nél épült rámpán és üzemi
átjárónátakijelöltútvonalon
közlekedhetnek.
AzOrosházi úti felüljáró

véglegesátadásanovember
végénvárható.Befejezôdött
aGyárutcaésa4433.jelûút
új szakaszának építése.Meg-
épültaKerekiútis,jelenlega
gyulaivasútvonalbanlévôát-
járólevanzárva,avégleges
burkolatnovember20-áigel-
készül.
JóütembenhaladazIhász

utcai felüljáróátépítése.Fo-
lyamatbanvanazIhászutcai
ésajaminaioldalonarámpa
ésalépcsôépítése.Afelüljá-
rótnovembervégénhelyezik
forgalomba. A Szerdahelyi
utcai aluljárót a közúti for-
galomszámáraanapokban
nyitjákmeg.

Készül az állomás elôtti parkoló

Az elmúlt idôszakban Békéscsabán több nagyberuházás 
is megvalósult. A város ezekre a fejlesztésekre igyekezett 
a lehetô legnagyobb mértékû pályázati forrást elnyerni. 
Azonban folyamatosan merülnek fel olyan jogos igények, 
amelyekre nincs pályázat. Éppen ezért az önkormányzat 
idén 270 milliós keretet hagyott jóvá a körzetek lakossági 
kommunális igényeinek kielégítésére, az út-, kerékpárút- 
és járdafelújításokra. Az összeget a választókerületek kö-
zött az igények, a folyamatban levô beruházások, illetve 
az infrastrukturális ellátottság fi gyelembevételével osz-
tották fel, egy-egy kerületre 15–25 millió forint jutott.

VasútFeJlesztés

a Jobbik a gyermekéhezés ellen
w w w . b e h i r . h u

Meghívó
AJózsefAttilaLakótelepiTelepülésrésziÖnkormányzatésaLencsési
KözösségiHáztisztelettelmeghívjaÖntéskedvescsaládjátaz

András Napi Kolbászparádé a Lencsésin 
címûrendezvényére

november28-án,szombaton10óraikezdettel.
ArendezvényhelyszíneaLencsésiKözösségiHázösszesterme
ésaFéjaGézatérenfelállított150m2-esfûtöttsátorasztalokkal,

sörpadokkaléspódiummalberendezve.

PROGRAMOK:

10.00–11.30NyolcadikLencsésikolbászgyúróverseny–Afelkért,
alakótelepenmûködôintézményekéscivilszervezetektagjaiból
állócsapatok10kghúsbólkészítenekkolbászt.Akészterméket
zsûriértékeliésazelsôháromhelyezettdíjazásbanrészesül.A
versenyzôketaMelodyEgyüttesszórakoztatja.Areggelióráktól
ésaversenyidejealatt600adagszékelykáposztaelôkészítése
ésfôzésetörténikasátorban,aholazérdeklôdôketforróteával
éspogácsávalvárjáka részönkormányzatképviselôiésa
közösségiházmunkatársai.

10.30–14.30AtérenfelállítottsátorbanzenétszolgáltatSebestyén 
Tibor.

11.30–11.45Magyarnóták–elôadjaMáté András,kísérKovács 
Zoltán.

11.45Az „András-napihangulat” címûkiállításmegnyitása. 
MegnyitjaHuszár Endre, aCsabaiKolbászklubEgyesülettagja.

12.00–13.30 Kóstoltatás – Székelykáposzta és kolbász kínálása
az érdeklôdôknek, melyre jegyek 9 órától igényelhetôk a
helyszínen.

Kiegészítôprogram:
10.00–12.00 Játszóház gyermekeknek (karácsonyi asztali dísz

készítése)
10.00–13.00Másodikvendégváróünnepisüteményekversenye,

zsûrizése,majdkóstoltatása.

Arendezôknevében
szeretettelvárjaÖntéskedvesCsaládját

dr. Ferenczi Attila, arészönkormányzat
vezetôjeésTakács Péter, aközösségi

házvezetôje.
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Hirdessen a

Csabai 
Mérlegben!

kéthetente
28 000 háztartásba 

juttatjuk el
üzenetét.

Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.

5600 Békéscsaba, Petôfi utca 2.
Telefon: 06-66/327-585
0–24 órás ügyeleti szám: 06-20/946-4064
Irodai nyitva tartás: H–Cs: 8–16, P: 8–15

Békéscsaba város 
kegyeleti szolgáltatója 1953 óta!

BékésMegyeiKönyvtár
5600Békéscsaba,KissErnôutca3.Tel.:66/530-200
bmk@bmk.hukolcs@bmk.huhttp://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

KÖLCSÖNZÉS,OLVASÓTEREM:
Hétfô:14.00–19.00óra,kedd–péntek:11.00–19.00óra,
szombat:14.00–19.00óra

GyERMEKKÖNyVTáR:
Kedd–péntek:11.00–18.00óra,
hétfô,szombat:14.00–18.00óra

18évalattiaknakés70évenfelülieknek
ingyenesabeiratkozás.

• November20.,17óra:Elpattantzongorahúr.Könyvbemutató.
 Péter Erika BékésmegyeiPrimadíjasíró,költôregényénekbemuta-
tója.Aszerzôvelbeszélget:dr. Farkas Wellmann Éva költô,kritikus,a
Bárkaonlineszerkesztôje.

 Megnyitótmond:Szarvas Péter,BékéscsabaMegyeiJogúVárospol-
gármestere, közremûködik: Presits Tamás színmûvész és Vozár M. 
Krisztián zongoramûvész.

• November21.,14-tôl19óráig:RomaKulturálisNap.
 Ízelítôaprogramokból:ZenésmegnyitóHorváth Elekkel észeneka-
rával,Karsai Ervin elôadásaromairodalmitémában,cigánygasztro-
nómiaabékésiKiraVendéglô tulajdonosával, romatematikusgyer-
mekfoglalkoztató, kiállítás roma hagyományokról, valamint kísérô
programoktöbbvárosiintézménybevonásával.

• November26.,17óra:Író-olvasótalálkozóáfraJánossal.
 2015-benjelentmegÁfra János másodikversesköteteKétakaratcím-
melaKalligramkiadónál,melyetmostabékéscsabaiközönségnekis
bemutat.

 Házigazda:Tinkó Máté költô,gitáronközremûködikPalágyi László
• November23–27.Nemzetektánca–bábkészítôfoglalkozásokBerta 

János vándorkomédiással.
 Hétköznapdélutánonként16.30-tól18.00óráigabábkészítôfoglalko-
zásravárjuka6–12évesgyerekeket.Elôzetesjelentkezésésbôvebb
információk:http://ed.bmk.hu

• November2-30.közöttadiafilmhónapjaagyermekkönyvtárban.
 Novemberben minden kedden diafilmmesélésre várják a gyermek-
könyvtárosok a családokat. Azok a szülôk, akik vállalnak meseol-
vasást, részt vesznekegyajándéksorsoláson.Részletekakönyvtár
weboldalán.

ProgramjainktámogatójaaNemzetiKulturálisAlapésaBékésMegyei
EuropeDirectTájékoztatóKözpont.

Készségfejlesztôjátékokminden•
korosztálynak
Amegyelegnagyobbkreatív-hobby•
választéka
Agykontrollos,logopédiaiszakkönyvek,•
foglalkoztatók,mesekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•

Mielôttmegvásároljaakarácsonyra
szánttársasjátékot,játsszonvele!

Kölcsönözzeki!

Andrássyút3–5.
(UniverzálÁruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716,70/411-2156

F e l H Í V Á s F e l H Í V Á s F e l H Í V Á s
aBékéscsabaDíszpolgárakitüntetés

adományozásáravonatkozójavaslattételre
aBékéscsabáértkitüntetésadományozására

vonatkozójavaslattételre
aBékéscsabaiÉletmûdíjkitüntetés

adományozásáravonatkozójavaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
a helyi kitüntetésekrôl szóló
20/2005. (VII. 14.) önk. rendelete
értelmében a Békéscsaba Dísz-
polgárakitüntetésátadásáramár-
cius 15-én, a városi ünnepségen
kerülsor.
A Békéscsaba Díszpolgára

kitüntetésa legmagasabbhelyi
elismerési forma. Annak a ma-
gyarvagykülföldiállampolgárnak
adható,akiBékéscsabáértmara-
dandót alkotott, illetve kiemelke-
dôtevékenységetvégzett.Évente
egykitüntetésadományozható.

A kitüntetés adományozására
javaslatottehetnek:
Békéscsabavárosönkormány-•
zatiképviselôi,
a nemzetiségi önkormányza-•
tok,
aközgyûlésbizottságai,•
avárosbanmûködôegyházak,•
pártok, társadalmi szerveze-
tek,önszervezôdések,egyesü-
letek,közösségek.

Ajavaslatnaktartalmazniakell:
az ajánlott személy pontos•
adatait,
azadományozásalapjáulszol-•
gálótevékenységvagyalkotás
részletes ismertetését, mélta-
tását.

Az elismerés odaítélésére a köz-
gyûlés jogosult,amelyrôlminôsí-
tett többségû határozattal dönt.
A javaslatok értékelését a külön
ecélra létrehozottmunkacsoport
végzi.

A javaslatokat 2015. december
1-jéig kell megküldeni a polgár-
mesterihivatal jogi, igazgatásiés
humánpolitikaiosztályjogi,önkor-
mányzatiésszervezésicsoportjá-
nak(5600Békéscsaba,SzentIst-
vántér7.I.emelet117.iroda).

Bôvebb információ kérhetô a
maczik@bekescsaba.hu e-mail
címenvagya452-252-estelefon-
számon(1185-ösmellék).

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
a helyi kitüntetésekrôl szóló
20/2005. (VII. 14.) önkormányzati
rendeleteértelmébenaBékéscsa-
báértkitüntetésátadásáramárci-
us 15-én, a városi ünnepségen
kerülsor.
Évente legfeljebb egy kitün-

tetés adományozható annak a
magánszemélynek vagy közös-
ségnek,akiBékéscsabáértmara-
dandót alkotott, illetve kiemelkedô
tevékenységet végzett.Akitünte-
tésamásodiklegmagasabbhelyi
elismerésiforma.

A kitüntetés adományozására
javaslatottehetnek:
Békéscsaba város önkor-•
mányzatiképviselôi,
a nemzetiségi önkormányza-•
tok,
aközgyûlésbizottságai,•
a városban mûködô egyhá-•
zak, pártok, társadalmi szer-
vezetek, önszervezôdések,
egyesületek,közösségek.

Ajavaslatnaktartalmazniakell:
az ajánlott személy vagy kö-•
zösségpontosadatait,
az adományozás alapjául•
szolgáló tevékenység vagy
alkotásrészletesismertetését,
méltatását.

Az elismerés odaítélésére a köz-
gyûlés jogosult,amelyrôlminôsí-
tett többségû határozattal dönt.
A javaslatok értékelését a külön
ecélra létrehozottmunkacsoport
végzi.

A javaslatokat 2015. december
1-jéig kell megküldeni a polgár-
mesterihivatal jogi, igazgatásiés
humánpolitikaiosztályjogi,önkor-
mányzatiésszervezésicsoportjá-
nak(5600Békéscsaba,SzentIst-
vántér7.I.emelet117.iroda).

Bôvebb információ kérhetô a
maczik@bekescsaba.hu e-mail
címenvagya452-252-estelefon-
számon(1185-ösmellék).

BékéscsabaMegyeiJogú
VárosÖnkormányzatKöz-
gyûlésének a helyi kitün-
tetésekrôl szóló 20/2005.
(VII. 14.) önkormányzati
rendelete értelmében a
BékéscsabaiÉletmûdíjki-
tüntetésátadásáramárci-
us15-én,avárosiünnep-
ségenkerülsor.

A Békéscsabai Életmû-
díj kitüntetés annak ama-
gánszemélynek adomá-
nyozható,akiazegészség-
ügy,oktatás,sport,kultúra,
közmûvelôdés, gyermek-
és ifjúságügy, szociális el-
látás, közigazgatás vagy
gazdasági élet területén
legalábbkétévtizedenke-
resztülkiemelkedômunkát
végzett, és ezzel jelentôs
mértékbenhozzájárult Bé-
késcsabaMegyeiJogúVá-
ros fejlôdéséhez, jó hírne-
vének öregbítéséhez vagy
tevékenységével kivívta
a békéscsabai lakosság,
illetve szakmai körök tisz-
teletét. Az elismerés nem
adható annak, aki részére
korábban a Békéscsaba
Díszpolgáraelismerésvagy
aBékéscsabáértkitüntetés
adományozásrakerült.
Éventelegfeljebbkétki-

tüntetésadományozható.

Akitüntetésadományozá-
sárajavaslatottehetnek:
BékéscsabaMegyei Jo-•
gúVárosönkormányzati
képviselôi,
a nemzetiségi önkor-•
mányzatok,
Békéscsaba Megyei•
JogúVárosjegyzôje,

a kitüntetésre javasolt•
személyfelettmunkálta-
tói jogkörtgyakorlósze-
mély,
a kitüntetésre javasolt•
személymunkahelyének
kollektívája,
az érintett szakterületen•
mûködô érdekvédelmi
szervezet,
az érintett szakterületen•
mûködôcivilszervezet.

A javaslatnak tartalmaz-
niakell:

azajánlottszemélypon-•
tosadatait,
azadományozásalapjá-•
ulszolgálótevékenység
vagy alkotás részletes
ismertetését, méltatá-
sát.

Azelismerésodaítélésérea
közgyûlésjogosult,amely-
rôl minôsített többségû
határozattaldönt.Ajavas-
latokértékelésétegykülön
ecélralétrehozottmunka-
csoportvégzi.

A javaslatokat 2015. de-
cember 1-jéig kell meg-
küldeni a polgármesteri
hivatal jogi, igazgatási és
humánpolitikai osztály
jogi, önkormányzati és
szervezési csoportjának
(5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7. I. emelet 117.
iroda).

Bôvebbinformációkérhe-
tôamaczik@bekescsaba.
hu e-mail címen vagy a
452-252-es telefonszá-
mon(1185-ösmellék).

Városi jótékonysági bál 
Békéscsabán

2016-banismétmegszervezikBékéscsabaegyiklegelegán-
sabbés legsikeresebbrendezvényét,avárosi jótékonysági
bált.

Helyszíne:BékéscsabaiJókaiSzínház,Vigadó
Idôpontja:2016.január23.(szombat)19óra

A bállal kapcsolatos további információtCziczeriné Ráduly Éva 
városmarketingreferenstôlkérhetneka06-20/397-8570-estele-
fonszámon.
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Zeneszó ütötte meg a füle-
met az utcán. A hang nem
valamelyik üzletbôl jött, nem
ünnepi térzenecsendült fel,
de még csak nem is egy
dobhártyaszaggató autó-hifi
kérkedettadecibelekkel.Eza
zenemeghunyászkodvaszólt
egyrecsegôkisrádióból,amit
egy hajlott hátú, kapucnis
alakszorítottafüléhezegyel-
hagyatottkapualjban.
„Alegnagyobbslágerek!”

–szónokoltaarádió,sazalak
megigazítottaazantennát.Jó-
koralaposelemvoltráerôsítve
a szerkezetre szigetelôsza-
laggal.Látszott,hogyazmég
órákigbiztosítjaazenergiáta
slágereknek.Anapvégénújra
hallottamazeneszótésláttam
az alakot. Mintha meg sem
moccantvolnaegésznap.
Énközbenelintéztemate-

endôimet, bevásároltam, ta-
lálkoztamabarátaimmal,és
mostvárazotthonmelege,a
családomszeretete,avacsora
illata,végülazágypuhasága.
Neki ezek közül egyik sem
adatik meg. Nincsenek teen-
dôi, hiszen már rég nem bíz
rásenkifeladatot.Nincsmibôl
bevásárolnia,ésbarátaihelyett
csakellenségeivannak.Velük
pedigjobbnemtalálkozni,hi-
szenmégaztiselvennéktôle,
amije van. A családi szeretet
ésazotthonmelegerégiidôk
holnemvoltemlékecsupán.A
vacsoraillataazôszámárain-
kábbkidobottételelviseltsza-

ga,azágypuhaságapediga
kilapított kartondoboz hajlé-
konyságávalmérhetô…
Napokig láttam ezt az

embert a kapualjban. Kitar-
tóbb volt,mint a hideg, ami
egyre jobban próbálkozott ôt
megtörni. De az ember lelke
sokkal erôsebb,mint a teste.
Olyasmibôl is tud táplálkozni,
ami nem látszik. Legfeljebb
csak hallatszik, egy viharvert
zsebrádióhangszórójából.
Egyreggelaztánmunkába

igyekezve szokatlan csendre
lettem figyelmes azon az ut-
caszakaszon.Nemvoltzene-
szó,nemvoltottakapucnis
alak.Talánbeköltözöttahaj-
léktalanszállóra. Ott gondját
viselikmajd–nyugtatomalel-
kiismeretemet. Pedig tudom,
hogyezacsendnekemszól.
Mertkiáltanomkellene.
Most, hogy ô nem teszi

meg, nekem kellene felhívni
ôráafigyelmet.Slám,nekem
nincslaposelemem.

ZsírosAndrás

Elemek

Jegyzet

Advent elsô vasárnapja 
idén november 29-ére esik, 
de a békéscsabai, fôtéri ka-
rácsonyi vásár ezúttal ko-
rábban, már november 20-
án elindul. A napokban, a 
Szent István téren ismét az 
ünnepi ráhangolódást segí-
tô karácsonyi vásárt készít 
együttmûködô partnereivel 
a Frankó Produkciós Iroda. 
A fôtéri események sora a 
karácsonnyal idén sem ér 
véget: a szilveszterre utca-
bállal és tûzijátékkal készül-
nek. 

MintaztFrankó Attila fôszerve-
zôtôlmegtudtuk,ezúttalafô-
térikorcsolyapályaépítésével
egyidôbenállítjákfelazáru-
soknakhelyetadó faházakat
is,ígyakorábbiaktóleltérôen
nemadventelsôvasárnapján,
hanemmárnovember20-án
nyitakarácsonyivásár.Azün-
nepikínálatbanlesznekaján-
dékok,könyvek(amelyekkö-
zöttabékéscsabaiírókmûveit
is megtalálhatják az érdek-
lôdôk), kézmûves termékek,
kozmetikai cikkek, ékszerek,
ruhák,deételeket, italokat,
példáulkenyérlángostéstöbb-
féle forraltbort is lehetkapni.
Ismétleszminividámparkkis-
vasúttal,mini„óriáskerékkel”,
amelyet a csabai óvodák és
iskolákcsoportjai–akárcsak
akorcsolyapályát–elôzetes
bejelentkezés alapján a dél-

elôttiórákbantérítésmente-
sen vehetnek majd igénybe.
Hangos színpadi produkciók-
kalvagyhangoszenévelnem
szeretnék megzavarni az ott
lakók nyugalmát, a faházak-
banviszontszólhatazene.A
véradásmostsemmaradel:
december10-én,13órától17
óráig,aszínházzalszemben,
aNapsugárBábszínházkiállí-
tóterébenvárjákavéradókat,
akikközöttértékesfôdíjatsor-
solnakki.
A FrankóProdukciós Iro-

daegyüttmûködôpartnerei-
veligyekszikmeghitté,emlé-
kezetessétenniakarácsonyi
vásárt, amelyhez a területet
az önkormányzat biztosítja.
A Békéscsabai Szakképzô
Centrumdiákjainakköszön-
hetôenleszjászolafôtéren,
akatasztrófavédôkbemuta-

tót tartanakmajd,rávilágítva,
hogymirekellvigyáznunkaz
ünnepen.Azegyháziiskolák
diákjai Biblia-olvasással se-
gítik a lelki ráhangolódást,
vasárnaponként pedig ad-
venti gyertyagyújtásra jöhe-
tünkösszeafôtéren.
December 20-ától ado-

mányokatgyûjtenekarászo-
rulóknak a vásár területén,
december 23-án pedig ételt
osztanakaMunkácsyutcán,
a Frankó Produkciós Iroda
elôtt,aholazösszegyûltaján-
dékokat is megkapják a ne-
hézsorsúemberek.
A vásárnakkarácsonykor

nemleszvége:december30-
án futással,szilveszterkorut-
cabállaléstûzijátékkalvárják
acsabaiakatafôtérreóévbú-
csúztatópartira.

MikóczyErika

karácsonyi vásár a fôtéren
Idén korábban, már november 20-án nyitnak

Melegétellel,orvosiellátás-
sal,tisztálkodásilehetôséggel
is igyekeznek gondoskodni
a békéscsabai hajléktalan-
szállólakóiról.MintaztPataki 
Erzsébettôl, a Békéscsabai
KistérségiGyermekjóléti és
családsegítô Központ intéz-
ményvezetôjétôl megtudtuk,
novemberelsejévelmegkez-
dôdött az ellátószolgálatban
atélikrízisidôszak.Azutcai
szociális munkások este hat
és tíz óra között mindig, de
délutánistöbbidôtvannakaz
utcánakliensekközött.Felku-
tatjákazokat, akikneknincs
„véglegesszállásuk”kintaz
utcán, hanem a tereken, pa-
dokonalszanak.Ellátjákôket
takaróval, és próbálják rábe-

szélniarra,hogymenjenekel
anappalimelegedôbe,illetve
vegyék igénybe a hajlékta-
lanok átmeneti szállását. Az
intézmény pályázati források
segítségéveltöbbévebiztosít
hidegélelmiszercsomagot is,
amelyet elvisznek a közterü-
leten tartózkodóknak,és tea-
járatot istartanakestehatés
tízóraközött.
Hasonló szolgálatot több

civil szervezet is teljesítBé-
késcsabán.AzEgyensúlyAE
Egyesület,aBaptistaSzere-
tetszolgálatésazegyházak
isodafigyelnekanehézsor-
súemberekre,éshatudnak,
segítenek az április végéig
tartókrízisidôszakban.

ZsírosA.

Kérésük,hogyaki teheti, tá-
mogassa kezdeményezésü-
ket,ajándékotrejtôdobozok
összeállításával. A dobozok-
ra írják rá, hogy az milyen
nemû és korú (0–16 éves)
személynek szóló ajándékot
tartalmaz,dehogymivana
csomagban, azt ne, az ma-
radjonmeglepetés!
A csomagolt dobozokat

a következô partnerszerve-
zetekhezleheteljuttatni:Bé-
késcsaba bölcsôdéi, óvodái,
általános és középiskolái;
az Egyensúly AE Egyesület

székhelye (Kolozsvári u. 62.);
CsabagyöngyeKulturálisKöz-
pont (Széchenyiu.4.);Békés
MegyeiCsalád,Esélyteremté-
siésÖnkéntesHáz (Széche-
nyiu.4.IV.em.411.);Krokodil
Cipôbolt(Andrássyút37–43.,
CsabaCenterI.emelet);Körö-
sökVölgyeLátogatóközpont
(Széchenyiliget);PatentDiák-
iroda(Széchenyiu.4.).
Azajándékotrejtôdobozo-

katlegkésôbbdecember11-
éig várják, hogymég idôben
eljuttathassákazokatarászo-
rulóknak.

segítô kezet nyújtanak
Meleg étel, szállás a fedél nélkülieknek

Étellel is segítik a rászorulókat

A vásárt partnereivel a Frankó Produkciós Iroda rendezi

Meglepetés az óvodában 
Mesekönyvek és színezôk ajándékba

Meglepetéssel érkezett a Lencsési Óvoda Zöldóvodájába a 
közelmúltban dr. Ferenczi Attila tanácsnok, aki a gyerekek-
nek mesekönyveket, színezôket, az óvodapedagógusok-
nak a munkájukhoz illeszkedô kiadványokat vitt ajándékba

Cipôsdoboz-akció
Rászorulók kapják az ajándékokat

Az Egyensúly AE Egyesület mûködtetésében lévô Békés 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház kará-
csonyi cipôsdoboz-akciót szervez. 

Hajnalban fagypont alá süllyed a hômérséklet. Ez az egy 
mondat az idôjárás-jelentésben akár élet-halál kérdése is 
lehet azok számára, akik fedél nélkül, az utcán kénytele-
nek tölteni az éjszakát. A békéscsabai hajléktalanellátó 
szolgálat közel 30 emberrôl tud, akik ilyenkor fokozott se-
gítségre szorulnak.



Akétéves,országosszintû
megvalósítást 23 területi ka-
mara,köztükaBékésMegyei
Kereskedelmi és Iparkamara
(BMKIK)bonyolítottale.Ezek-
benahónapokbanösszesen
ötezrenvehetikátmesterle-
velüket.Békésmegyében11
szakma 97 szakembere tett
sikeresvizsgát.

Hódsági Tamás, a BMKIK
elnökeelmondta,hogyaszak-
emberek továbbképzésére
jogszabályiváltozásmiattvolt
szükség, a szakmunkásta-
nulók gyakorlati képzésében

ugyaniscsakolyanoktatóve-
hetrészt,akimesteroklevéllel
rendelkezik.
Míg Zalai Mihály, a Békés

Megyei Önkormányzat elnö-
keamesterekavatásánakkö-
zépkorig visszanyúló hagyo-
mányaira emlékeztetett és
köszönetetmondottaziparka-
maránakaközremûködésért,
addigDunai Péter, aMagyar
Kereskedelmiés Iparkamara
fôtitkáraúgyfogalmazott:a
mesterekezutánnemcsaksa-
játpályafutásukategyengetik,
hanem tanítványaik szakmai

fejlôdéséért is felelôsek lesz-
nek. A fôtitkár arra is utalt,
hogyamesterekezutánadu-
álisképzésmegújításában is
résztvesznek.

Nagy Norbert, aNemzeti
SzakképzésiésFelnôttképzési
Hivatal szakképzési fôosztály-
vezetôjeszerintversenyképes
gazdaságot csak verseny-
képes szakképzéssel lehet
elérni.Mintmondta, aduális
képzés széles körû elterjesz-
tésenemcsakhazai, hanem
nemzetközicélis.
Az oklevelek kiosztását

széphagyomány iskövette,
hiszenamesterekanevükkel
ellátott szalagokat kötöttek
az iparkamarazászlajára.Az
avatóceremónia fényét a Jó-
kai színház színmûvészeinek
elôadásaemelte.
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Mészárosné Szabó Anna, a 
Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (BMKIK) 
szakképzési osztályveze-
tôje, a „Dolgozva tanulj” 
projekt irányítója rendkívül 
sikeresnek nevezte a pályá-
zatot. Mint mondta, bíznak a 
folytatásban. 

Azországosprogramcéljaaz
volt, hogy biztosítsa a szak-
képzésbenaminôségioktatói
feltételeket,növelveagyakor-
latiképzésszínvonalát,elôse-
gítse a végzett tanulók elhe-
lyezkedését.Aprojekthárom
fô téma köré szervezôdött.
Az elsôben 25 olyanBékés
megyei gyakorlati oktató ré-
szesült pedagógiai, pszicho-
lógiai, jogi, szakmódszertani
éstanügy-igazgatásioktatás-
ban, akik gyakorlati képzést
biztosítanaktanulóknak.
A „B” alprojektben való-

sult meg a Békés megyei
szakácsok, pincérek, ipari
gépészek, gépi forgácso-
lók, hegesztôk, kômûvesek,
hûtô-, klíma- és hôszivattyú-
berendezés-szerelôk, autó-
elektronikai mûszerészek,
karosszérialakatosok, nôi

szabók, gázfogyasztóberen- 
dezés-éscsôhálózat-szerelôk
mesterképzése, majd vizs-
gáztatása.
– Úgy gondolom, hogy

sikeresnek tekinthetô a pro-
jekt,hiszen97-enszereztek
mesterlevelet.Nagyonbízunk
benne,hogy folytathatjuka
projektet. Idénolyansokan
jelentkeztekaképzésre,hogy
magyar támogatással továb-
bi103fôtvizsgáztattunkle,
emellett jövôre arra készü-
lünk,hogymég50fônekse-
gítsünkmesterlevélhez jutni
– tudtuk meg Mészárosné 
Szabó Annától.

A harmadik alprojekt ré-
szét képezte a „Gyakornoki
program a tanulószerzôdés
keretében tanult pályakez-
dôk támogatásáraa konver-
gencia régiókban” program.
Az ebben részt vevô vállal-
kozások részére nyújtott a
BMKIKszakmaiszolgáltatást
és módszertani segítséget,
mellyel jó néhány Békés
megyei vállalkozás élt. Az
egyszerûsített pályázattal
nemcsakapályakezdô fiata-
lok bérére és azok járuléka-
irakaphattak forrást,hanem
eszközbeszerzésre és men-
toridíjrais.

Hódsági Tamás, a Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BMKIK) elnöke 
szerint azok a szakmunká- 
sok, akik többéves tapasz-
talattal rendelkeznek, egy 
még magasabb szakmai 
szintre lépnek a mesterlevél 
megszerzésével.

–Avonatkozójogszabá-
lyokszeptemberelsejétôlkö-
telezôvéteszikaszakmunkás- 
tanulók gyakorlati képzôhe-
lyeken történô foglalkoztatá-
sát.Ezekenaképzôhelyeken,
tehát gyáraknál, cégeknél,
vállalkozásoknál csak olyan
oktatók foglalkozhatnak a fi-
atalokkal,aszakmunkástanu-
lókkal, akik mesteroklevéllel
rendelkeznek. Ehhez a ren-
delethez és a jogszabályhoz
a kormány a Magyar Keres-
kedelmiésIparkamaránésa
területi kamarákon keresztül
forrásokatisbiztosított.Ezért
itt, Békés megyében olyan
szakmunkásokat képeztünk
mesterré,akikmárkorábban
jelentôsszakmaigyakorlattal
bírtak,sôt,már foglalkoztak
szakmunkástanulók gyakor-
latiképzésével– fogalmazott

azelnök.Kiemelte,avégzet-
tekmostanimagas létszáma
egyedi. Korábban, a gazda-
ságiválság,teháta2008elôtti
évekbenisvoltakmesterkép-
zések, ha nem is ilyen nagy
számban.
Mintmondta,akkoriban is

biztosítottak voltak az euró-
pai uniós források, amelyek-
bôltámogatni lehetettezeket
a költséges tanfolyamokat,
ugyanakkor most országos
szinten 5000 mesterlevél át-
adásárakerül sorezekbena
hónapokban.
–Annak,hogyennyiokle-

veletátadnak,rendkívülimó-

donörülök,mertettôlaszak-
mai színvonal emelkedését
várom–összegzettHódsági 
Tamás, hozzátéve: ahhoz,
hogyvalakimestervizsgátte-
hessen, a szakmunkásvizs-
gamegszerzésétôlszámítva
öt éven át kell bizonyítani
a szakmai rátermettséget.
Miután a fiatalok dolgozni
kezdenek, ennyi szakmai
tapasztalat birtokában már
el tudjákdönteni,hogyeza
hivatásmegfelel-enekik. in-
nentôl kezdôdik a szakma
szeretete,ésáttudjákérezni,
mitjelentszámukraaválasz-
tottéletút.

Bíznak a folytatásbanemelkedhet a színvonal

Mestereket avatott 
az iparkamara Békéscsabán

Békés Megyei kereskedelmi és iparkamara

„Dolgozva tanulj” – ez volt a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara országos projektjének elnevezése, melynek 
keretében többek között Békés megyeiek is lehetôséget 
kaptak ismereteik bôvítésére. Közülük 97-en vehették  
át megszerzett mesterlevelüket november 6-án a Jókai 
színházban.



A mester címmel kötele-
zettségek is járnak, nem 
oklevél, nemcsak egy papír 
– vélte az avató alkalmával 
Vozár Márton, a Békés Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara idegenforgalomért 
és vendéglátásért felelôs 
alelnöke.

A szakács- és pincérmes-
tervizsga bizottsági elnöke
szerint a mestervizsga leg-
fôbb tulajdonsága egy szak-
munkásvizsgával szemben,
hogymagasabbszintûakö-
vetelményrendszere, illetve
gyakorlatiaselemekbôlésaz
életbôlhozottpéldábóláll.
–Amestercímelérésé-

hez nemcsak keményen kell
dolgozni, hanem felelôsség-
teljesen kell a munkát szer-
vezni,kalkulációkatkészíteni,
anyaghányadot számolni,
és természetesen a környe-
zetünket isolyanmódonkell
ápolnunkésmegbecsülnünk,
hogyazmegfeleljenakülön-

bözôkövetelményeknek.Meg
kell felelni amunkahelyi kör-
nyezetnekésaszakmaielvá-
rásoknakegyaránt–sorolta
azalelnök,akiúgyvélekedett,
hogymindenképesítésmeg-
szerzéseegyalap,egy lehe-
tôség, nincs ez másként a
mesteroklevélesetébensem.
–Nem vagyok biztos ab-

ban,hogyhavalakimegsze-
rezte a mesterlevelet, akkor
alegkiválóbbanvégzimajda
munkáját. Egy mesterlevelet

kilehetérdemelni:adható,de
visszaislehetvonni,havalaki
nem megfelelôen dolgozik,
vagyéppensokráapanasz.
Úgygondolom,ezegy lehe-
tôség,jelenesetben97szak-
emberszámára.Ezacímkö-
telezettségvállalást is jelent,
mivel az oklevél átadásától
kezdvemesterkéntkelléljen,
dolgozzon, és ennek szelle-
mében kell átadnia ameg-
szerzett tapasztalatokat is –
fogalmazottVozár Márton.

Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat elnöke 
szerint hosszú távon nem-
csak a szakmai színvonal 
emelkedhet a november 
6-ai avatóünnepség után. 
A mesteroklevelesek a me-
gye segítségére is lehet-
nek: ha új vállalkozásokat 
hoznak létre, több embert 
foglalkoztathatnak, így fel-
lendítve a gazdaságot. 

–Mostsokszakembervet-
teátmesterlevelét,ezannak
köszönhetô,hogyakormány
hathatós segítséget nyújtott
ebben. A képzési költségek
nyolcvan százalékát vállalta
át, ezzel segítve a vizsgára
készülôket – fogalmazott az
elnökazavatóceremóniaal-
kalmával.Zalai Mihály azt is
hozzátette: helyes lépésnek
tartja azt, hogy ezután csak
mesterokleveles szakembe-
rek vehetnek részt a fiata-

lok gyakorlati képzésében,
hiszen ez lehet az alapja a
szakképzés megújításának
is.
A Békés Megyei Önkor-

mányzat elnöke úgy fogal-
mazott:amesterekamegye
segítségére lehetnekabban,
ha olyan vállalkozásokat in-
dítanak,amelyekben lehetô-
ség nyílik további dolgozók
foglalkoztatására.

– A kamarával a megyei
önkormányzat már eddig is
szorosan együttmûködött,
ezért úgy gondolom, hogy
azokapályázatok, fejleszté-
sek,amelyekaközeljövôben
megvalósulnak,akis-éskö-
zépvállalkozásokat erôsítik
majd, így egész Békés me-
gyérepozitívhatássalleheta
folyamat–zártamondandó-
játZalaiMihály.
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A mesterlevelet szerzett 
szakemberek közül sokak 
célja az volt, hogy szakmun-
kástanulókat képezhesse-
nek, így nevelve ki a követ-
kezô generációt. 

Zsjak Zsolt akondorosiLak-
Alarm ügyvezetôje.Családi
vállalkozásukat1998-banala-
pították, takarmányipari fel-
dolgozó és anyagmozgató
gépek javításával, karbantar-
tásával,gyártásávalésbeüze-
melésévelfoglalkoznak.
– Amesteroklevélmeg-

szerzése átgondolt lépés
volt, egy másik munkatár-
sammal végeztük el a tan-
folyamot.Azacélunk,hogy
saját tanulókat képezve,
a dolgozói állományunkat
gyarapítsuk, így az általunk
kinevelt munkatársak azzal
a speciális tudással rendel-
keznekmajd,amitezaszak-
terület igényel – mondta el
azügyvezetô.

Márta Attila szakácsmes-
ter a mezôkovácsházi Arany
Kacsa Éttermet vezeti. Mint
mondta, nagy kihívást jelen-
tettamestercímmegszerzé-
se, de számára is a tanulók
képzésemiattvoltszükségaz
oklevélre.
–Eredetilegvendéglátó-ipa-

riszakközépiskolábanérettsé-

giztem,ígysemszakács,sem
felszolgáló,semcukrásznem
voltam teljesen. Épp ezért is
volt fontos, hogy önállóan is
megszerezzemezeketacíme-
ket.Aszakmaelismerésekell
ahhoz, hogy valaki mesterré
váljon, az egész képzést eb-
benaszellembenvégeztük–
árultaelaszakácsmester.

Dunai Péter, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
fôtitkára az avatóceremó-
nián elmondta: a mesterek 
ezentúl nemcsak saját pá-
lyafutásukat egyengetik, 
tanulóikért is felelôsek lesz-
nek, mindeközben pedig a 
duális képzés fejlôdéséért 
is tesznek.

–Amesterlevélbirtoklása
márönmagában israngot je-
lent,hiszenhavalakieztmeg-
szerzi,akkorszakmájaelitjébe
kerültudásával–hangsúlyoz-
taa rendezvényenDunai Pé-
ter. A Magyar Kereskedelmi
ésIparkamara(MKIK)fôtitkára
elmondta,egyebekköztaka-
marakezdeményezéséreegy
olyantörvénymódosításlépett
életbeezévszeptemberében,
melyszerintgyakorlatiképzést
csakmestercímmelrendelke-
zôszakemberektarthatnak.
–Mivel nem voltmester

címe, többezeroktatókerült
abbaahelyzetbe, hogykét-
ségessé vált, folytathatják-e
a gyakorlati oktatásban való

közremûködésüket. Részben
uniósfinanszírozású,részben
pedig államilag támogatott
projektnek köszönhetôen or-
szágosszintenmintegy5000
mesterképzéséreésvizsgáz-
tatására került sor az elmúlt
bôegyesztendôben–tudtuk
megafôtitkártól.Arraisemlé-
keztetett,mindezértakamara
felelt. Dunai Péter azt hang-
súlyozta:márrégótaszorgal-
maztáka törvénymódosítást.
Úgy gondolták, a szakmun-
kásképzésben valamivel biz-
tosítanikellagyakorlatiokta-

tás színvonalát, hiszen nem
mindegy, ki neveli fel a jövô
szakmunkásnemzedékét.
Afôtitkárarraisutalt,hogy

a mesterek ezután a duá-
lis képzés megújításában is
részt vesznek, amely fontos
lépcsôfok a szakképzés át-
alakításában. Dunai Péter
arra is emlékeztetett, hogya
mesterek ezentúl nemcsak
saját pályafutásukat egyen-
getikmajd,hanemtanulóikét
is,hiszen„amesternemaz,
akitanít,hanemaz,akinekta-
nítványaivannak”.

kinevelni az utódokat

a duális képzés megújításáért

a mester cím: lehetôség

a gazdaságot is fellendíthetik

azügyvezetô. riszakközépiskolábanérettsé- árultaelaszakácsmester.

Békés Megyei kereskedelmi és iparkamara



Új, modern, barátságos és 
otthonos a Kisherceg Csa-
ládi Napközi és Játszóház, 
amely 3 év alatti kisgyer-
mekek egész napos vagy 
idôszakos felügyeletét biz-
tosítja. Az intézményben a 
családias légkör és a gyer-
mekek fejlôdése biztosított.

AKishercegCsaládiNapközi
és Játszóházmegvalósítását
támogatta a TÁMOP prog-
ram keretében az Európai
Unió és amagyar állam. Az
intézményben öt férôhelyes
családinapköziéshétférôhe-
lyes játszóház található,ahol
agyermekekszámosjátékkal
egybekötött fejlesztô prog-
ramon vehetnek részt, és a
szülôkishasznostanácsokat
kaphatnak a pedagógusok-
tól.

Takács Marietta, a Kis-
herceg Családi Napközi és
Játszóház vezetôje kifejtette,
hogyanapköziésajátszóház
nem csak gyermeknevelést
és-gondozástjelent.Akicsik

fizikaiéslelkiszükségleteireis
odafigyelnek.Acsaládinap-
köziben mozgásfejlesztésre,
zenei,mese-éskézmûves-
foglalkozásokra van lehetô-
ség, valamint igény szerint
korai idegennyelvikészségek
elsajátítására is.A játszóházi
foglalkozásokon a szülôk is
résztvehetnek,dietetikus,vé-
dônôikonzultációraésbaba-
masszázs-tanfolyamra is van
lehetôség. A játszóházi szol-
gáltatásmagábanfoglaljaaz
idôszakosgyermekfelügyelet

mellett a hétvégi gyermek-
zsúrok szervezését, a baba-
hotel szolgáltatást, ahol biz-
tosítottagyermekekéjszakai
felügyelete is.Havontaegy-
szerkézmûves-foglalkozáson
is részt vehetnek az érdek-
lôdôk,deszakkönyveketés
játékokatislehetkölcsönözni
azintézménybôl.
Acsaládinapközibebeirat-

kozniorvosiigazolássallehet,
amellyel biztosítják, hogy a
gyermekek egészségesek
és közösségben lehetnek. A
játszóházbaakicsiketanyit-
vatartási idô keretein belül
várjákapedagógusok.
AKishercegCsaládiNap-

köziésJátszóházról–amely
Békéscsabán, a Lajta utca
143. szám alatt található –
további információ a www.
kishercegcsana.hu oldalon
található.

KoraÉvaRobertina
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Várják a kisgyermekeket!
Megnyílt a Kisherceg Családi Napközi és Játszóház

AForsterKözpontkoordinálá-
sávalpróbafeltárásokzajlottak
atervezettM44-esútnyomvo-
nalán,melybenaMunkácsy
Mihály Múzeum régészei is
résztvettek.Azásatásokelsô
szakaszában munkagépek-
keltávolítottákelatalajfelsô
részéta lelôhelyeken.Kardos
határábanazegyikmunkagép
kanala embercsontokat moz-
gatott ki a földbôl, kb. 40-50
cm-es mélységben. Egy kar-
csont töredékeit sikerült azo-
nosítani a Munkácsy Mihály
Múzeum munkatársainak és
azonnalhozzákezdtekazelô-
került csontok, illetve egykori
sír nyomainak vizsgálatához.
A 40-50 cm-esmélység se-
kélynekmondhatóegytemet-
kezésesetében,deacsontok
állapota,valamintegyelôkerült
bronzkarperecalapjánrögtön
világossávált,hogyegyrégé-
szetikorúsírrólvanszó.Afeltá-
rásoksoránaziskiderült,hogy
egyszarmatatemetôrészletét
sikerültmegtalálni,azonbana
többifeltártsírrólkiderült,hogy
méga szarmaták idejébenki
israboltákôket.Ezajelenség
nem volt ritka abban az idô-
ben,alig találniolyanegykori
temetôt,melynekmindensírja
érintetlenmaradt. Szerencsé-
reKardosonsikerültérintetlen
sírtisfeltárnunk,ráadásulpont
az bizonyult érintetlennek,
melycsekélymélységbenke-
rültelô.

Ebbe a sírba egy felnôtt,
szarmata nôt temettek, vala-
mikoraKr.u.2-3.században.
Gyöngyökkel gazdagon dí-
szített ünnepi ruhájában he-
lyezték végsô nyughelyére,
kezeit ahasánösszekulcsol-
ták.Lábáhozegykisméretû,
valószínûleg helyben készült
poharatraktak,kezeikörnyé-
kére talán egy kést tettek.
Jobbkarjánegybronzkarpe-
recetviselt,melyutolsóútjára
iselkísérte.
Agyöngyökelhelyezkedé-

sealapjánelmondható,hogy
ruhája vagy szoknyája a bo-
kájáig ért és a gyöngyöket
többsorbanvarrtákkörbe.A
csontokfelszedésekorsikerült
megfigyelniamintázategyré-
szétis.Alegalsósorbansötét,
fölöttefehér,majdvörös,míg
legfelül zöld színû gyöngyök

voltak szorosan egymáshoz
varrva. A gyöngyök mérete
igenváltozatos,mindenszín-
benelôfordulegészenapróés
nagyobbméretis.Aruhavagy
szoknyaelejénéshátuljánkb.
20cmszélességbenegészen
a térd vonaláig váltogatták
egymástaszínesgyöngyök,
hasonló elrendezésben, mint
aruházatalján.
Hogy miért kerülte el a

sírrablók figyelmét pont ez a
sír,miközbenkétméterretôle
már kirabolták a másikat?
Valószínûleg ugyanazon kö-
zösségben éltek a sírrablók
is és pontosan tudták, hogy
kivel milyen ékszereket te-
mettekel.Kitudja,talánazô
temetkezéseiketiskifosztotta
késôbbvalaki...

Dr.BácsmegiGábor
régész

M e s é l ô  M ú z e u M
Szarmata nôi sír Kardos határában

Dr. Bácsmegi Gábor mutatta be a leletet
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Aközelmúltban tartották 45
éves érettségi találkozójukat
a Rózsa Ferenc Gimnázium
angol tagozatán 1970-ben
érettségizett C osztály egy-
koridiákjai.Azországkülön-
bözô tájairól ésSvédország-
ból érkezett öregdiákok a
voltosztálytermükbenmeg-
emlékeztek régi tanáraikról,
osztályfônökükrôl, Pribojszky 
Mihályról ésazokról,akikmár
nem lehettek jelen.Ezutána
beszélgetésekfonalaottfoly-
tatódott,aholévtizedekkelez-
elôttmegszakadt.

Hatvankét éves érettségi ta-
lálkozót tartottak nemrégi-
ben azok az „öreg diákok”, 
akik 1953-ban fejezték be 
tanulmányaikat a Rózsa Fe-
renc Gimnázium Szeberé-
nyi utcai épületében.

AzideitalálkozótBeraczka Já-
nos,Vándor Pál ésPiller József 
szervezte meg az 1953-ban
végzett rózsásA,B,Cosztá-
lyok egykori tanulóinak, akik
közül összesen huszonöten
tudtak eljönni. Az ebéddel
egybekötött összejövetelen
sokatbeszélgettek,felidézték
azoknakazosztálytársaknak
azemlékét,akikmárbefejez-
ték földi pályafutásukat, és
azokról isszóesett,akikbe-

tegségvagyegyébokokmi-
attnemlehettekjelen.
Aki tehette, szívesen el-

ment,hogytalálkozzonazok-
kal,akikkela legszebb fiatal
éveinek egy részét töltötte

együtt.Az1953-banvégzett
diákok évente igyekeznek
összejönni,hogymindigtud-
ják, kivelmi történt az egy-
koriosztálytársak,évfolyam-
társakközül.

Az 1953-ban végzett egykori rózsások

Hatvankét éve érettségiztek
Évfolyam-találkozó egykori rózsásoknak

Volt rózsások találkoztak



Pörögtek a körök november 
nyolcadikán Békéscsabán, 
az Élôvíz-csatorna mentén. 
Az Árpád fürdô bejárata elôl 
több mint százan indultak 
el a már hagyományosnak 
számító futóversenyen. Ez-
úttal az volt a cél, hogy egy 
adott idô alatt minél több ki-
lométert teljesítsenek.

A legkitartóbbak reggel fél
7-korrajtoltakel,ôkaleghosz-
szabb távotválasztották,12
órán keresztül rótták a körö-
ket.Amegmérettetésazonban
nemcsak a maratonfutóknak
kínált lehetôségeket, hiszen
egy- vagy kétórás futásra is
lehetettjelentkezni.Arendez-
vényenmindenkimegtalálhat-
ta a saját felkészültségének
megfelelô kategóriát. A „Pö-
rögnek a körök” elnevezésû
futóversenyt háromévvel ez-
elôtt rendezték meg elôször,
azótaegyrenépszerûbb.

–Nincsazazérzés,hogy
elindulok egy futóversenyen
éslemaradok,mégmesszea
célésegyedülkullogokavé-
gén. Egy körpályán verseny-
zünk,nemisazszámít,hogy
kihányadikkörbenvan.Aza
lényeg,hogyegyüttvagyunk,
együtt futunk, ez a program
egyszerûenösszefogjaafutás
szerelmeseit – hangsúlyozta
Bunzel Lívia ötletgazda.

A versenyen minden kor-
osztály képviseltette magát,
fiatalabbak és idôsebbek,
profikésamatôrökis.
–Nagyonjóvoltaverseny,

nem tudtamaludni,mertna-
gyonkészültemrá,hogyvég-
re futhassak – fogalmazott
Mihálik Amina, azegyik ifjú
versenyzô.Miközbenottvolta
januárban 77. születésnapját
ünneplôLencsés Éva is,aki
61esztendôsenkezdettfutni,
nagyon szeret mozogni és
nembírjaabbahagyni.Hozzá-
tette, kedveli a kis létszámú,
családiasversenyeket,hiszen
nincstömegésrengetegfutó-
baráttaltalálkozhatilyenkor.
Arendezvényaszervezôk

szerint elérte fô küldetését,
ugyanistöbbmintszázspor-
tolnivágyótmozgattakmega
ködös,ôsziidôjárásellenére.

KovácsDávid

11Csabai Mérleg

AfejlesztésaMagyarTorna
Szövetség100százalékostá-
mogatásávaljöttlétre.Azáta-
dóndr. Magyar Zoltán,aszer-
vezet elnöke hangsúlyozta,
nagyonfontosberuházásokat
hajtottakvégreazországban
összesennégykiemeltszak-
osztályesetében, ígyBékés-
csabánis.
–Mindensportágverse-

nyez a gyerekekért.Nagyon
kevésgyerekvan,éskevesen
szeretnének sportolni, ezért
nagyon jókörülményeketkell
biztosítani, hogy örömmel

hozzákideaszülôkagyere-
keiketésagyerekekisöröm-
mellegyenekitt.Elsôkörben
anagyonerôssportegyesü-
leteket támogattuk–emelte
kiMagyarZoltán,aMagyar
TornaSzövetségelnöke.
A40milliós fejlesztésnek

köszönhetôenmegszépültek
azirodák,azöltözôkésafo-
lyosók,valamintmegújultaz
edzések egyik fontos hely-
színe,atükörteremis.Ameg-
nyitón Dankó Béla, a klub
társadalmi elnöke köszöne-
tétfejeztekiazegyesületott

dolgozó munkatársainak, a
város, valamint a szövetség
vezetôinekis.Fóri Márta ügy-
vezetô igazgató kiemelte, a
felnôtt versenyzôk és a te-
hetséges gyerekek nagyon
megérdemeltékeztafejlesz-
tést,hiszenhosszúévekóta
kiválóanteljesítenekahazai,
valamint anemzetközime-
zônyben.

Szarvas Péter polgármester
hangsúlyozta, most már az
edzôk, a versenyzôik, vala-
mintaszülôk,nagyszülôk is
a kornak megfelelô körülmé-
nyekkeltalálkozhatnak,amiaz
utánpótlás-nevelés szempont-
jábólisfontos,hiszenvonzóvá
tehetiazegyesületetamegfe-
lelôinfrastrukturálisháttér.

KovácsD.

Megújult a csabai tornacsarnok
Negyvenmilliós beruházás valósult meg

Pörögtek a körök
Egész napos futóverseny az Árpád fürdônél

A mintegy 40 milliós beruházásnak köszönhetôen jobbak a körülmények

Volt, aki 1-2 órát, de olyan is, aki 12 órát futott

Bunzel Lívia az „érmeket” adja át a gyerekeknek

A rendezvény megálmodó-
jaPolgár Judit,minden idôk
legjobbnôisakkjátékosa,aki
tavalyivisszavonulásautánfi-
gyelmétazáltalakidolgozott
Sakkpalota oktatási prog-
ram felé fordította. Mint azt
azEvangélikusiskolatanító-
jától, Bordás Andrea Sakk-
palota oktatótól megtudtuk,
iskolájukbanazelmúlttanév-
benvezettékbeeztakomp-
lex oktatási programot, ami
a gyerekek körében az elsô
perctôl kezdve nagy sikert
aratott. Az iskolában folyó
munkáról Polgár Judit is el-
ismeréssel nyilatkozott, és
felkértékakiscsapatot,hogy
tartsanakegybemutatótaVi-
lágsakkfesztiválon.
– Tizenhárom tanulóval

kezdtük meg a felkészülést
szeptemberelején,ésazegy
hónapnyi próbafolyamat vé-

gén készen álltunk produk-
ciónk bemutatására: a Rap
Sakk elkészült. Mûsorunk
egypiciszeletetmutatottmeg
abbóla tudásból,amelyreaz
elmúlt tanévben szert tettünk.
Mindeztrapzenére,mozogva,
táncolva,mosolygósan, vidá-
man, jókedvûen, a fellépés
minden pillanatát élvezve –
tudtukmegBordásAndreától.
A produkció nagy sikert

aratott,azEvangélikusiskola
tanulói vastaps kíséretében
vonulhattak le a színpadról,
melynek szélérôl Polgár Ju-
dit, valamint Seszták Miklós 
miniszterfigyeltemûsorukat.
Agyerekekatovábbiakban

sakkoztak,interaktívsakkdalt
írhattak Hajós Andrással,
sakkot tanulhattak Polgár 
Zsófival, és láthatták játsza-
ni azélô legendát,Anatolij 
Karpovot is.

Az óvoda udvarának felújítá-
sasoránarégibetonpályaúj
gumiborítástkapott,ahomo-
kozópedigazújárnyékoló-
berendezésnek köszönhetô-
enmár tûzônapsütésben is
használható.
Azátadóünnepségenaz

intézmény vezetôje, Botta-
Dukátné Orczifalvi Éva külön
köszönetetmondottaszülôk-
nek,akikmindenkövetmeg-
mozgattak amegújulásért.
Ezenkívül megköszönte a
Békéscsabai Intézményellátó
Centrumnak,amiérterôs fér-
fiakatgyûjtöttapályaalapjá-
nak kiásásához, és aCsaba
Metál Zrt.-nek, valamint Bé-
késcsaba városának, amiért
az árnyékolóberendezés ter-
vezésébenéskivitelezésében
nyújtottakkomolysegítséget.
–Nagyonfontosszámunk-

ra, hogymindengyereknek

ebbenakorbanisbiztosítsuk
a szükséges mozgást. Ezért
kezdeményezett az önkor-
mányzat különbözô moz-
gáskultúra-fejlesztést célzó
programokat,mintavízhez,a
labdajátékokhozvalószokta-
tás,vagyanéptáncoktatása
–hangsúlyoztaKiss Tibor,Bé-
késcsabaalpolgármestere.
Az ünnepélyes szalagát-

vágásutánegyközöstorna
következett,aholkicsikésna-
gyokegyüttmozogtakameg-
újultudvaron.
A rendezvényen a fôsze-

replôkmégisagyerekekvol-
tak,akikatornautánrögtön-
zöttfocimeccsenmutattákbe
azújpályaelônyeit.
Azünnepségvégénpedig

mindenki megkóstolhatta a
szülôkszorgoskezétdicsérô
hagymás-tejfölöslepényt.

VágvölgyiNóra

A második emeleten három
egymás melletti hotelszoba
összenyitásával egy öltözô-
komplexumot alakítanak ki,
masszôrhelyiséggel, vizes-
blokkal,modernbútorokkal.
Látványoselemeleszapro-
jektneka„B”oldalilelátórész
elsôkétsoránakteljesfelújí-
tása, amelynek keretében
megújul az aljzat, lefestik a
korlátokat és a lépcsôfeljá-
rókat,nyolcdarabkihúzható
munkaasztalt építenek be a
sajtó munkatársai számára,
éslecserélnek32darabrégi
széket, amelyek helyére ké-
nyelmes, nagy rugalmassá-
gú, szivacsozással és égés-

gátolt mûbôr kárpitozással
ellátott, modern ülôalkalma-
tosságok kerülnek. A lelátó-
rész így modernebb lesz, a
létesítménypedighosszúidô
után megfelelô munkakörül-
ményeket fog biztosítani a
sajtó munkatársai számára
is.
A tervek szerint a beru-

házás még az idén teljes
körûen megvalósul. A 10
millió forint 70 százalékát a
kluba társasági adó terhé-
re adható támogatásokból
gyûjtötte össze, a 3 millió
forint önrészt pedig Békés-
csaba önkormányzata biz-
tosítja.

A csabai iskolások Polgár Judit társaságában
A szalagátvágás után közös torna következett

Világsakkfesztivál
Csabai diákok a budai várban

újra pattoghat a labda
Sportpálya és árnyékoló az oviban

sportcsarnokfejlesztés
Tízmilliós beruházásba kezdtek

A közelmúltban a budai várban rendezték meg a Világsakk-
fesztivált, ahol a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Ál-
talános Iskola 3. a osztályának tanulói is részt vettek. 

Átadták a Mackó-Kuckó Óvoda új sportpályáját és a homo-
kozó feletti árnyékolóberendezést.

Hatalmas átalakításon estek át a békéscsabai Rácz Lukács 
Tornacsarnok kiszolgálóhelyiségei. A mintegy 40 millió fo-
rintos beruházásnak köszönhetôen megszépültek az épület 
irodái, öltözôi és folyosói, így még jobb körülmények között 
készülhetnek a jelen és a jövô kiemelkedô versenyzôi.

Az EUbility Group-Békéscsabai Elôre NKSE csapata 10 
millió forint összértékû fejlesztés megvalósításába kez-
dett a városi sportcsarnokban. Az egyesület a beruházás 
keretében teljesen felújít két földszinti öltözôt, így a jö-
vôben a játékvezetôk és a versenybírók megszépült kör-
nyezetben készülhetnek a mérkôzésekre.
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A Tudományos Ismeretter-
jesztô Társulat egész évben 
ismeretterjesztô elôadáso-
kat szervez. Legutóbbi alka-
lommal Szabóné dr. Kállai 
Klára az agresszió témakö- 
rében fejtette ki gondolatait.

Apszichológusnô szerint a
legfontosabb, hogy nem kell
megijedni az érzelmektôl,
hiszenadühésazagresz-
szivitás természetes emberi
ösztönök.Ahangsúlyazon
van,hogymitkezdünkvele,
hogyankezeljük.
– Mindegyikünkben kelet-

kezikagresszívérzelem.Meg
kelltanulnunkkezelniezeket.
Fontos, hogy felismerjem,
milyen az agresszióháztar-
tásom. Mit kezdek a felém
irányulóagresszióvalésaz-
zal, ami bennem keletkezik.
Egyensúlytkellkeresni,ésak-
korezekazérzelmekminket
fognakszolgálni,nemválnak
ellenségeinkké – összegezte
Szabóné dr. Kállai Klára.
Azagressziótémaköreré-

gebben tabunak számított.
Hamanapságmegkérdeznék
az utca emberét, sokaknak
csak negatív jelentés jutna
rólaeszébe.Aszakemberaz
agressziómellett is sorakoz-
tatottfelérveket.
–Sokolyanesetvanatör-

ténelmünkben,amikorbizony
az agresszió életeket, orszá-
got,hazátmentett.Tehátszo-

ros velejárója az életünknek.
Matalántöbbetbeszélhetünk
errôl.Ez részbenannakkö-
szönhetô, hogy egészség-
pszichológiai kutatások egy-
re jobban alátámasztják azt
atényt,hogyhaazagresszió-
háztartásunk nincs rendben,
azazdöntôenbefeléfordítjuk
eztazérzelmet,vagyúgyte-
szünk,minthanemislennénk
agresszívek,annakelégsú-
lyos következményei lehet-
nek.Ezekmegnyilvánulhat-
nakpszichés vagy akár testi
tünetekformájábanis.
Szabóné dr. Kállai Klára

elôadásából az is kiderült,
hogy a népmesék nagy se-
gítséget nyújthatnak az ag-
ressziókezelésében.Apszi-
chológusnô többek között
azt aGrimm-meséthozta fel
példának,amelybenabéka
visszavisziakirálylányarany-
labdáját a kútból, ésazt kéri

tôle cserébe, hogy etesse
megatányérjából,itassameg
apoharából.Amikorazonban
abékaaztmondja,veledaka-
rokaludni,úgydühbegurula
királylány,hogyteljeserejébôl
falhozvágja.
–Eztacsapástamagyar

mesébencsókraváltoztatták.
Pedigéppenafalhozcsapás
következtébenváltozikabéka
szépszemû,nyájaskirályfivá.
Nem mindegy tehát, hogy
valakiazzala tudattalnô föl,
hogy azt ismeg kell csókol-
nia, akitôl undorodik, vagy
pedig azt tanuljameg, hogy
nyíltan kifejezheti érzelmeit,
mégazellenszenvétis.Emel-
lett a népmesék segítenek
felismerniazártószándékot,
valamint megoldásokat mu-
tatnakahelyescselekedetki-
választásában – hangsúlyoz-
taSzabónédr.KállaiKlára.

BalázsAnett

Országosan egyedülálló kí-
sérletnek lehettek részesei
azokanézôk,akikellátogat-
taknovember3-ánesteavá-
rosháza dísztermébe.Pataky 
Attila dalszövegeiversformá-
ban születtek újjá. A kezde-
ményezéstmégérdekesebbé
tette, hogy két teljesen más
karakterbújtattaúj köntösbe
az alkotásokat. A színdara-
bokból, filmekbôl, szinkro-
nokból jól ismert Tomanek 
Gábor és Presits Tamás vol-
tak, akik új megvilágításba
helyezték, elszavalták az
EDDA-klasszikusokat.
Hogymiértragadnakmin-

denkitmagukkaladalszöve-

gek, és hogy honnan kapja
azihletethozzájuk,azt isel-
mondta a nézôknek Pataky
Attila:
– A lírákat a vérembôl ír-

tam.Mindenérzést,aszerel-
met, a csalódásokat igazán
megéltem és ezekbôl merí-
tek.Sokdolgomleszméga
következô nyolc-tíz évben.
Rengeteg dal formálódik a
fejemben,többetmárpapírra
isvetettem.Acélomaz,hogy
minél inkább felnyissam az
emberek szemét: vegyék
észreakörülöttükzajlónega-
tívváltozásokat,éssegítsünk
együttabajokon.Ehhezsok-
szor elég a pozitív, mindent

elsöprô gondolat megszüle-
tése.

Frankó Attila,aprogram
megálmodója, fôszervezôje
közel tíz évvel ezelôtt azért
hívtaéletreazirodalmiestet,
hogymindenhónapbanegy-
szer,anézôkkelkaröltveün-
nepeljékmegamagyarnyel-
vet,az irodalmat.Klasszikus
és kortárs mûvek kerülnek
porondra, melyeket neves
színmûvészek adnak elô. A
rendezvényegyfajtamentor-
szerepet isbetölt,hiszenbe-
mutatkozási lehetôséget ad
számostehetségesköltônek,
írónak,mûvésznek.A követ-
kezôalkalomdecemberelse-
jén,adventihangulatbanlesz
majd,ésdr. Bagdi László,va-
lamintPáskándi Géza mûveit
hallhatjaakkoraközönség.

HorváthSzabolcs

Martin Gábor fotómûvész 
munkáit sokan ismerik Bé-
késcsabán. A Csabai Séták 
harmadik kötetét a közel-
múltban mutatta be a közön-
ségnek. A képeken Békés-
csaba szépségeit láthatjuk a 
fotómûvész szemén keresz-
tül.

Ha végiglapozzuk Martin 
Gábor új albumát, láthatunk
bennetöbbévtizedeésnapja-
inkbankészültképeketis.Szá-
mosolyanhelyetfedezhetünk
felafotókon,amelyeknekma
márnyomuksincsvagynagy
átalakításonmentekkeresztül.
Afényképeksokbékéscsabai
lakosnakismerôseklehetnek,
néhányan felfedezhetik raj-
tukmagukat,rokonaikatvagy
egy-egy helyszínt, ami meg-
határozóvoltazéletükben.A
képek rendkívül érdekesek
lehetnekazokszámárais,akik
még nem ismerték a 40-50

évvel ezelôtti Békéscsabát,
hiszenazegyedi fekete-fehér
fotókhûenadjákvisszaazak-
kori korhangulatát.ACsabai
Sétákelsôkötetébenaváros
lelkét,amásodikban–aho-
gyanfogalmazott–adübörgô
hétköznapokat, a harmadik

részében pedig képkülönle-
gességeket válogatott össze
a fotós. Amûvész kedvenc
képei a legújabb albumából
azelsôoldalakontalálhatótéli
éjszakaifelvételek.
MartinGábor14éveskora

ótakészítfényképeketésszí-
vesenörökítimegavárospil-
lanatait.Akkormégnemsej-
tette,hogyévtizedekmúlva
a fotói sokak számára olyan
értékek lesznek, amelyek
visszaadjákszámukraamúlt
egydarabkáját.
MartinGáborajövôbenis

folytatjamunkáját,és idôvel
egy újabb képanyagot sze-
retneösszeállítani,hiszenvan
mégaszekrénymélyénszá-
mos érdekes archív felvétele
aközel-ésrégmúltból.

KoraÉvaRobertina

Berényi Nagy Péter – min-
denki Tücsök Petije – ôszin-
tén mesélt  a kezdetekrôl,  az 
alkotói munkáról és a terve-
irôl.

– Sokan vagyunk itt Békés-
csabán, akik a te mûsoraidon 
nôttünk fel. Hogyan lett Berényi 
Nagy Péterbôl Tücsök Peti?
–Amikor1986-banhazaköl-

töztem Debrecenbôl, az elsô
„Hangyával” (Hangya Levi
a negyedik hangya Tücsök
Petimellett)eldöntöttük,hogy
csinálunk egy közös gitáros
mûsort. Kezdetben klubok-
ban, felnôtteknek zenéltünk,
majd utána gyerekeknek is
adtunkelômûsorokat,amihez
elkezdtemdalokatírni.Ígyszü-
letettTücsökPetiésszülettek
meg a gyermekeknek szóló
elôadások.

– A gyermekmûsor csak 
egy része az életednek, ezen 
kívül dalokat, meséket írsz és 
rajzolsz. Hogyan képzeljünk el, 
amikor éppen alkotsz?
– Alkotás közben nem va-

gyokitthonsenkinek.Gyakran
csakülökésnézekmagam
elé,mikorkomponálok. Ilyen-
kor a harmadik szememmel
már látom,amitmajd rajzolni
fogok.Devan,hogyalkotás
elôttegyhétigcsakjárkáloka
lakásban.Felkellannyiragyü-
lemleniadolgoknakbennem,
hogyaztánkéthétalattmeg-
csináljamazelképzeltképe-
ket.Hapedigsokáignemraj-

zolok,akkorújragyakorolnom
kell,hogyamozdulatok,ame-
lyeket ábrázolni szeretnék,
ismét a kezemben legyenek.
Van,hogy20-30másodperc-
re is beállok az adott pózba,
hogyazsigereimbenisbenne
legyenamozdulat,mertame-
sefiguráknál is figyelni kell az
anatómiára,hiszennekiksem
csúszhat le a válluk a fene-
kükhöz. Alkotásnál fontos az
egyedüllét,az,hogytudjam,
nyolctólnégyignemjönsenki,
és elengedhetemmagam.Vi-
szontegyedülnemtudokélni,
nekemiskellahátország.Az
hogy én alkothassak, olyan
család kell, mint az enyém:
akikmegértenekés támogat-
nak.

– Mennyire vagy kritikus a 
munkáddal kapcsolatban?
–Nagyonkomolyéskritikus

fônöke vagyok önmagamnak,
demivel azemberbele van

szorulvaegycsôbe,önmagá-
ba, ezért idônként kellenek a
külsôvéleményekis,hogymi
jóvagyéppnemjó.

– Hogyan látod magad öt év 
múlva?
–Engem fiatalon tart,mi-

kor százcsillogógyermeki
szempárnéz, ilyenkorelmúlik
minden fájdalmam.Úgygon-
dolom, hogy amíg hitelesnek
érzem azt, amit a színpadon
csinálok, és nem lépem át a
ripacs kategóriát, addig ma-
radok. Amíg élek, és amíg
ezt megtehetem, sôt, amikor
már nem tudok mozogni,
biztos vagyok benne, hogy
az agyam akkor ismozogni
fog. A színpad mellett pedig
mindig kell valamit alkotnom,
hamást nem, akkor két vas-
darabot összeragasztanom,
valamit,amibôlegyharmadik
tárgyszülethet…

VágvölgyiNóra

Csók vagy csapás
Szabóné dr. Kállai Klára az agresszióról

remekül sikerült a kísérlet  
Pataky Attila volt az irodalmi est vendége

Csabai séták iii.
Békéscsaba Martin Gábor szemével

Békéscsabai találkozások
Berényi Nagy Péter: Ôszintén szeretem

Téli városkép nem is olyan nagyon régrôl

Tücsök Peti: Mindig kell valamit alkotnom

A Kossuth tér a Körös Hotellel

Pataky Attila célja, hogy felnyissa az emberek szemét

Szabóné dr. Kállai Klára az elôadáson
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Közel tíz éve töretlen sikerrel mûködik a Békéscsabai 
Irodalmi Estek. A városháza díszterme november 3-án is 
megtelt látogatókkal, akik egy országosan egyedülálló és 
remekül sikerült kísérletnek lehettek szem- és fültanúi.



Aminden évbenmegtartott
eseményalengyelfüggetlen-
ségnapjáhozkötôdik.Eztno-
vember11-énünneplikannak
emlékére,hogymegszállóitól
megszabadulva, 1918-ban
alakult újra Lengyelország –
tudtukmegMáté Lászlótól,a
nemzetiségi önkormányzat
elnökhelyettesétôl, illetve a
kulturálisegyesületelnökétôl.
Atörténelemsoránszoros

barátságalakult ki amagya-
rokéslengyelekközött.Ezta

köteléketBátori Zsolt,azOr-
szágos LengyelÖnkormány-
zatelnökhelyetteseígyfogal-
maztameg:ezakétnemzet
több mint ezer évvel ezelôtt
egymásra talált, onnantól
kezdve háborúban nem áll-
tunkegymással, csakasze-
retetövezteakapcsolatunkat,
ésegymásmegsegítése.Az
elnökhelyetteshozzátette, vi-
dékenisápolnikellakultúrát
ott, ahol lengyelek élnek. A
lengyelkultúramegismerteté-

sét tûztekicélula25 tagból
álló Chopin kórus is, amely
közel tíz éve alakult. Munká-
jukelismerésekéntidénfelter-
jesztették ôket aProCultura
díjra.A lengyel napalkalmá-
ból adott ünnepi koncertjük

utánMarek Wawrzyniec Rak 
poloniai költôvel találkozhat-
tak, illetveaLengyeltájak–
Jan Gumowski litográfiában
címû kiállítást is megtekint-
hettékazérdeklôdôk.

ZsírosAndrás
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Az 1860-as években, majd késôbb a szocializmus idôsza-
ka alatt sok lengyel származású ember költözött Békés 
megyébe. Ôket fogja össze a Békéscsabai Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzat, illetve a Magyar–Lengyel Baráti 
Kulturális Egyesület. Közösen szervezték meg idén is a 
lengyel napot a Lencsési Közösségi Házban.

A P R Ó H I R D E T É S

A szlovák önkormányzat no-
vember 10-én tartotta so-
ros ülését igazán impozáns
környezetben,aGarayutcai
tájházban.A közgyûlés zárt
ülésselindult,elsôkéntarról
döntöttek, ki kapja idén a
Békéscsaba Szlovákságá-
ért kitüntetést. A zárt ülés
napirendjén szerepelt javas-
lattétel a Békéscsabáért ki-
tüntetésreésaBékéscsaba
díszpolgáracímreis.
Anyilvánosülésenelsôként

azelôzôülésótaelteltidôszak
legfontosabb eseményeirôl
számoltak be. Beszéltek a
dél-alföldi–romániai,vajda-
ságiésmagyarországi–szlo-
vákok együttmûködésérôl,
amelynek fô letéteményesei
az egyesületek, civil szerve-
zetek,deahelyiésazorszá-

gosnemzetiségiönkormány-
zatiskomolyelômozdítója.
Szóbakerültatestületülé-

sénaz is,hogyamédiacent-
rum nyitott a szlováksággal
való együttmûködésre.ABé-
késcsabai Médiacentrum Kft.
keretein belül a Csabai Mér-
legbentovábbraisfolyamato-
sanjelentkezikaszlovákrovat,
emelletta7.Tv-benésawww.
behir.hu oldalon is súlyának
megfelelôen jelennek majd
megaszlováknemzetiséggel
kapcsolatoshírek.
A testület áttekintette az

idei költségvetést, amely új
forrásokbeépüléserévénmó-
dosult, illetve tárgyaltak arról,
hogy a Kertvárosi Óvoda a
továbbiakban Békéscsabai
Kertvárosi Óvoda néven sze-
retnemûködni.

Aközgyûlésutánaszlovák
testület közmeghallgatást tar-
tott, amelynekelsô felébena
nemzetiségi választások óta
eltelt egyév történéseit fog-
lalták össze az érdeklôdôk
számára, majd a jelenlevôk
mondhatták el kérdéseiket,
kéréseiket,észrevételeiket.

MikóczyErika

Slovenská samospráva svo-
je posledné zasadnutie mala 
10. novembra v impozantnom 
prostredí, v Slovenskom ob-
lastnom dome na Garayho 
ulici. Zbor v rámci zatvoreného 
zasadnutia sa rozhodol o tom, 
kto dostane tohto roku vyzna-
menanie Za čabianskych Slo-
vákov, ako aj o svojom návrhu 

udelenia vyznamenania Za 
Békešskú Čabu, ako aj titulu 
Čestný občan mesta.

Poslanci na verejnom za-
sadnutí – ako obvykle – najprv 
referovali o najvýznamnejších 
udalostiach od posledného 
zasadnutia zboru. Hovorili o 
medzištátnej spolupráci dolno-
zemských Slovákov z Maďar-
ska, z Rumunska a z Vojvodi-
ny, v tejto oblasti sa angažujú 
rôzne spolky a občianske or-
ganizácie, ako aj miestna a aj 
Celoštátna slovenská samo-
správa v Maďarsku. 

Na zasadnutí hovorili aj o 
tom, že  spoločnosť Médiacen-
trum je otvorená pre spoluprá-
cu so slovenskou komunitou. V 
rámci spoločnosti s ručeným 
obmedzením s názvom Bé-
kécsabai Médiacentrum na 

stránkach dvojtýždenníka Csa-
bai Mérleg aj naďalej pravidel-
ne budú uverejnené príspevky 
v slovenskej rubrike, pritom aj v 
televízii 7.Tv a na stránke www.
behir.hu budú uverejnené sprá-
vy, informácie zo života Slová-
kov primerane ich významu.

Zbor diskutoval aj o tohoroč-
nom rozpočte, ktorý bol modifi-
kovaný následkom pribúdania 
nových zdrojov, resp. o tom, že 
Materská škola v Záhradnom 
meste si žiada pozmeniť názov 
na Materskú školu v Záhrad-
nom meste Békešskej Čaby.

V ďalšej časti verejného za-
sadnutia poslanci najprv zhr-
nuli udalosti od minuloročných 
volieb, následne prítomní zá-
ujemcovia mohli položiť svoje 
otázky, resp. predostrieť svoje 
pripomienky a návrhy.

közgyûlés és 
közmeghallgatás a tájházban

Verejné zasadnutie 
v oblastnom dome

INGATLAN

Békéscsabán, aMester utcában
820 m2-es belterületi telek gyü-
mölcsfákkal,fúrottkúttaleladó.Vil-
lany,telefonazutcában.
Tel.:30/574-0913.

Szántóföld eladó Bcs. 5-6 km
táv. Hrsz.: 0741/9, 5 hektár, 40
AK.Érd:06-30/475-0405.

Békéscsaba belvárosában, a 
Korzótérnél,2ésfélszobás,tég-
lablokkos,másodikemeleti,egye-
di fûtéses, erkélyes lakás eladó.
Irányár:11,9MFt.
Telefon:20/967-8492.

Békéscsaba belvárosában, a 
Wlassicssétányon4.emeleti,1,5
szobás, egyedi fûtéses üres pa-
nellakáseladó.Tel.:30/574-0913,
délutánihívással.

OKTATáS

Játékos atlétikai edzések 6–12
évesgyerekeknekazatlétikaiklub-
nál.Tel.:20/238-1620.

Angoltanítástvállalok.
Tel.:20/238-1620.

Matematika középiskolásoknak,
fôiskolásoknak.Tel.:70/392-0459.

Angolnyelv-oktatást,nyelvvizsgá-
rafelkészítéstvállalok.
Tel.:70/392-0459.

Angoltanítás. Tel.: 70/450-3228.

Matematika általános és középis-
kolásoknak.Tel.:20/238-1620.

Matematikaközép-ésemeltszintû
érettségirefelkészítéstvállalok.
Tel.:70/392-0459.

SZOLGáLTATáS

Hûtôk, fagyasztók javítása.Bé-
késcsaba, Fiumei u. 4.Bali ésFia
Bt.Tel.:20/921-2521,20/944-6986.

Iroda,lépcsôháztakarításátválla-
lomszámlaképesen.
Tel.:30/290-8726.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetéssel
is.Nyílászárókjavítása.
Tel.:454-171,70/212-6776.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüg-
göny, szúnyogháló, napellenzô
szerelése, javítása, kulcsmásolás.
Utánfutó-kölcsönzés, 6 m hosszig
nyújtható,billentôönürítôsplatóval
is!DobosIstvánu.20.Tel.:30/233-
4550,70/335-7584,66/636-135.

Tömérdek a fizetendô járu-
lék?Nem kapja meg idôben az
átutalásokat? Nehezen vált? Lá-
togasson el hozzánk! Medosoft
könyvelôiroda.www.medosoft.hu

EGyÉB

Daewoo és Graetz színes tévé,
UNION lábbal hajtós, szekrényes
varrógépeladóBékéscsabán.
Tel.:30/574-0913.

www.csabacenter.hu

     2015. november 19–25.
AzÉhezôkViadala:Akiválasztott2.rész(szinkr.amerikaikaland)•
VILÁGPREMIER!3D!
AzÉhezôkViadala:Akiválasztott2.rész(feliratosamerikaikaland)•
VILÁGPREMIER!
BlinkyBill–Afilm(szinkr.ausztrálanimációs)PREMIER!•
Akisherceg(szinkr.franciaanimációs)•
007Spectre–AFantomvisszatér(szinkr.amerikai–angolakcióthriller)•
Atengernél(angolromantikusdráma)•
Feketemise(amerikaiakció)•
Aszerelemútján(amerikairomantikus)ART!•

     2015. november 26. – december 2.
AzÉhezôkViadala:Akiválasztott2.rész(szinkr.amerikaikaland)3D!•
Kémekhídja(szinkr.amerikaidráma)PREMIER!•
007Spectre–AFantomvisszatér(szinkr.amerikai–angolakcióthriller)•
BlinkyBill–Afilm(szinkr.ausztrálanimációs)•
Aszüfrazsett(angolfilmdráma)•
Azéjszakámanappalod(magyarfeketekomédia)•

     2015. december 18–23.
StarWars:AzébredôErô(szinkr.amerikaisci-fi)3D!VILÁGPREMIER!•

ingyen wifi a fôtéren
Jelszó nélkül lehet csatlakozni

Novembertôl ingyen internetezhetnek Békéscsabán a fô-
tér környékén járók, egészen a  Jókai színház épületétôl 
a Kossuth térig. Az ötlet a Csabai Garabonciás Napokon 
merült fel, ahol Szarvas Péter polgármester megígérte a 
fiataloknak, hogy rövid idôn belül megvalósítják ezt a ter-
vet. A terv gyorsan megvalósult: a „Bekescsaba_Foter” 
hálózatra bárki ingyenesen rácsatlakozhat

A Chopin kórus is fellépett az ünnepélyen

lengyel nap Békéscsabán
Ünnepi koncertet adott a Chopin kórus
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A fiatal generációval szeret-
né kipróbáltatni és ígymeg-
szerettetni a színházat az
Ádámok és Évák Ünnepe,
amelyet idén ismegtartanak
Békéscsabán.Azelsôilyen
rendezvényt öt évvel eze-
lôtt hirdette meg a Szolnoki
Színház.AkkorMadách Imre
Az ember tragédiája címû
mûvébôlkellettajelentkezôk-
nekegy-egyszíntválasztani-
uk.Bára tematikaévrôlévre
más, a program elnevezése
mellett a feladat változatlan
maradt:adiákoknakönállóan
kellszínpadravinniükegyki-
választottjelenetet.

Murvai Mónika,aGépésze-
tiésSzámítástechnikaiSzak-

középiskola tanára szerint a
program célja az, hogy aki
ennekhatásáramegszeretia
színházat,azfelnôttkorábanis
színházbajáróemberlegyen.
Adiákcsoportokazideiévad
darabjai közül választhatják
ki, hogymit visznekszínpad-
ra.Ajelenetekkivitelezéséta
Jókaiszínházmûvészeimen-
torként segítik majd. Tege 
Antal színmûvész,aprogram
koordinátora elmondta, az-
zal, hogy a gyerekek együtt
dolgoznak a színészekkel,
megérthetik,milyenfelelôs-
ségteljeséskomolymunkaa
„színházcsinálás”.
Az öt éve tartó kezde-

ményezéshez a békéscsa-

bai teátrumazelsôkközött
csatlakozott. A korábbi évek
tapasztalatai szerint az ese-
mény iránt akkora az érdek-
lôdés, hogy két elôadást is
megtartanakbelôle.

Seregi Zoltán, a színház
megbízott igazgatója fontos-
naknevezte,hogylássák,afi-
atalokhogyanviszonyulnaka
klasszikusokhoz,milyenegye-
diszemléletmóddaldolgozzák
felazokat.
Idén tizenháromközépis-

kolás csoport nevezett be a
versenyre. A tavasszal szín-
padra kerülô elôadásokat a
közönség mellett szakmai
zsûriisértékelnifogja.

ZsírosAndrás

Idén tizenhárom középiskolás csoport nevezett a versenyre

A Békés-Csabai Ipartestü-
let százharminc éve, 1885
nyarán, alakuló közgyûlésen
mondta ki megalakulását.
Elsô elnökének közfelkiál-
tássalválasztottaHavranPált
(képünkön).Párhónapeltelté-
velabejelentetttagokszáma
735önállóiparos,272segéd
és57tanulóvolt.
Az ipartestület elsô önálló

egyesületét,azIparosOlvasó-
kör megalakulását az évben
SajbenPál iparos kezdemé-
nyezte.Ôhoztalétreazelô-
készítô bizottságot, melynek
tagjai lettek: Zvaratkó Pál,
Juhász Antal, Thomai János,
Zlehovszki György, Scheibel
Mihály, id. Boskó János, Ba-
ranyaiMihály,ZvaratkóIgnác.
Fikker Antal, Volentik Lipót,
Facsinai Zoltán, Remenyiczki
János,CsjernikJános,Gulyás
Mihály és Zlehovszki János
iparosok, akik szabadóráik-
ban,készítettékelôazalaku-
lást az egyik iparos Kishida
utcaiházában.
Azelôkészítôbizottságel-

nöke,ZvaratkóPálaparlamen-
tárisformánakszigorúôrevolt,
nemengedte,hogyazülése-
ken bor legyen az asztalon,
deazülésvégeztéveljóborral
kínáltaabizottságtagjaitésa
vendégeket. Az ilyen ülések
alatt kedves epizódok történ-
tek. Az elnök úr a bort min-
denkor székemellé helyezte.
Avitáknálaszáraz torkokat

a szemfüles Scheibel Mihály
öntözte,akiazasztalalábúj-
va, poharanként adogatta fel
a bort az érte nyúlóknak. Az
elnökkivételévelmindegyikle-
lehajoltasûrûnleejtettgyufa
skatulyájáért,sperszeközben
nagyokativott.
Az ilyen ülések egyikén

döntötték el az alakulandó
egyesület nevét, az alapsza-
bály megírására felkérték
SajbenPált,akiazelôkészítô
bizottságjegyzôjevolt.Azol-
vasókör megalakulását segí-
tettedr.SeilerEndreügyvéd,
akijavasoltaegyiparosgyûlés
összehívását.Agyûlést1895.
novemberhavábantartottáka
Lorenc-féle vendéglôben. Je-

lenvoltközel300iparosmes-
ter,akikazalapszabálytnémi
módosításutánelfogadták.
Azelôkészítôbizottságaz

anyagiak elôteremtése ér-
dekében 1896-ban farsangi
bált rendezett aThomas-féle
vendégfogadóban (késôbb
Fehérbárány),amelyszépbe-
vételthozott.
Az alakuló közgyûlést ne-

vezetesnapon,Magyarország
ezeréves fennállásának ün-
nepén tartották. Zvaratkó Pál
üdvözölte a megjelenteket.
Ezután ismertette az Iparos
Olvasókörcélját:„Békéscsaba
iparossága részére oly érint-
kezési és gyülekezési helyet
alkotni, mely a mûvelt társas
életiélvezetekmellettalkalmat
nyújtson arra, hogy az iparo-
sokatérdeklôkérdésekrôlesz-
métcserélhessenek.Alkalmat
adjon a társalgásra, társas
játékokra, felolvasásokra, es-
télyekrendezésére.”
1896.május11-énkimond-

ták a Békéscsabai Iparos
Olvasókör megalakulását.
Megválasztottáka24tagúve-
zetôséget.DíszelnökZsilinszki
Endre,elnökZvaratkóPál,al-
elnökJuhászAntallett.

GécsBéla

Havran Pál, az ipartestület 
elsô elnöke

Békéscsaba anno
A Békéscsabai Iparos Olvasókör megalakulása

ABékéscsabai Települési Ér-
téktárbôvítésében, feltöltésé-
benbárkirésztvehet,írásban
kezdeményezhetiegyadatlap
kitöltésévelcsabaiértékfelvé-
telét.Agyûjtésbe,közösérté-
keink feltérképezésébe sze-
retnénkbevonni településünk
lakóit, a civil szervezeteket,
kulturálisésoktatásiintézmé-
nyeket.

Mitartozhatazértéktárba?

Bármi,amihelyi jelentôség-
gel bír, például a már beke-
rült, sôt, hungarikummá vált
csabaikolbász(azagrár-és
élelmiszer-gazdaság kategóri-
ában),aJókaiszínházépülete
(mintépítettkörnyezet),vagy
gondoljunk a Csabai Kol-
bászfesztiválra(aturizmusés
vendéglátáskategóriában).

Hogyanlehetértéket
javasolni?

Vegye sorra azokat a látniva-
lókat, érdekességeket, ha-
gyományokat, hagyományôr-
zôket, természeti értékeket,
épületeket, amelyeket Ön is
szívesen megmutatna a Bé-
késcsabára érkezô vendége-
inek!
A www.bekescsaba.hu

BékéscsabaiTelepülésiÉrték-
tár menüpontban letölthetô
vagyonlinekitölthetô, illetve
aPolgármesteriHivatalOkta-

tási,KözmûvelôdésiésSport-
osztályán igényelhetô adatla-
pothiánytalanulkitöltve2015.
november 26-áig (csütörtök)
személyesen, postai úton
vagy elektronikus formában
(ertektar@bekescsaba.hu)
juttassaelaPolgármesteriHi-
vatalOktatási,Közmûvelôdési
és Sportosztályára (Békés-
csaba,SzentIstvántér7.).
A beérkezett javaslatokat

a Települési Értéktár Bizott-
ságdecemberiülésénbírálja
el.Atelepüléshelyijelentô-
séget meghaladó értékei a
megyei értéktárakba, majd
a Magyar Értéktárba juthat-
nakel.AMagyarÉrtéktárban
nyilvántartott országos vagy
nemzetközi jelentôségû, a
magyarságra jellemzô tulaj-
donságával, egyediségével
és minôségével a magyar-
ság csúcsteljesítményének
számító nemzeti értékekbôl
a Hungarikum Bizottság vá-
lasztja ki ahungarikumokat,
melyek a Hungarikumok
Gyûjteményébekerülnek.

A javaslattétel folyamatos. A
fentihatáridôntúlijavaslatokat
2016I.félévébenbíráljákel.

Bôvebb információ Varga Ta-
más közmûvelôdési csoport-
vezetôtôla66/523-830-as te-
lefonszámon,vagyavargat@
bekescsaba.hu e-mail címen
kérhetô.

Apályázatkiírójaamagas
színvonalú alkotás megte-
remtéséhezszabadkezet
ad a mûvészi kivitelezés-
ben. Így a város fôterén
késôbbiekben elhelyezhe-
tô Szent Istvánt ábrázoló
szoborméretét nem hatá-
rozza meg pontosan, de
elvárás, hogy a megjelölt
térszerkezetébe,közvetlen
környezetébeillô,azépített
éstermészetikörnyezethez
illeszkedô, Szent István
nagyságát, szellemiségét,
kiemelkedô jelentôségét
szimbolizáló megformálás
szülessen. Az alkotás ka-
raktere,anyagasemkerült
meghatározásra, kizárólag
amechanikai sérüléseknek
ellenálló, külön gondozást
nemigénylô,tartósésidôt-
állókivitelezésszerepelel-
várásként.
A pályamunkákat aMa-

gyarAlkotómûvészeti Köz-
hasznúNonprofit Kft. által
delegáltszakértôibizottság
értékeli az önkormányzat
képviselôinek jelenlétében.
EztkövetôenaKözgyûlésa
szakmai zsûri javaslatát fi-
gyelembevévedöntaszo-
borpályázateredményérôl.

AzÖnkormányzatapályá-
zat elkészítésével kapcso-
latos költségek ellentéte-
lezésecéljából apályázati
kiírásnakmegfelelô terve-
kért ésmellékletekért költ-
ségtérítési díjként 50 000
Ft kifizetését vállalja. A
megfelelôségapályamun-
kákat véleményezô bizott-
ság szakvéleménye alap-
jánkerülmeghatározásra.
A tervpályázat benyújtási
határideje:2016.január29.
Arészleteskiírásmegtalál-
ható a www.bekescsaba.
hu oldalon, a pályázati hí-
rekmenüpotban.
A pályázattal kapcsola-

tostovábbiinformáció:
A pályázók felvilágosítást
kapnak Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkor-
mányzat Polgármesteri
Hivatalának (5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.)
Oktatási,Közmûvelôdésiés
Sportosztályán Túriné Ko-
vács Márta osztályvezetôtôl
(tel.: 66/523-819, email:
turine@bekescsaba.hu), il-
letveLukácsi László városi
fôépítésztôl (tel.: 66/523-
817, e-mail: lukacsi@
bekescsaba.hu).

gyûjtsük együtt
a békéscsabai értékeket!

szent istván-szobor
tervpályázat

A magyar nemzeti értékekrôl és a hungarikumokról szóló jog-
szabályok alapján Békéscsaba önkormányzata is létrehozta 
a Békéscsabai Települési Értéktárat és az azt gondozó bi-
zottságot. Az értéktárak elsôdleges célja számba venni a tele-
pülési, nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebbôl egy 
közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nyílt, országos tervpályázatot ír ki szobrászmûvészek 
számára Szent Istvánt ábrázoló, egész alakos szobor 
elkészítésére, államalapító királyunk emlékének tisz-
teletére. 

FELHÍVáS:A Széchenyi liget történetéhez illusztrációként keresek fotókat az 
egykori ligeti sörkertrôl, kisállatkertrôl, a szabadtéri színpadi elôadásokról és 
a paviloni sörözô bowlingpályájáról. A fotókat, értesítéseket a Csabai Mérleg 
szerkesztôségébe szíveskedjenek küldeni (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 
20–22., csabai.merleg@bekescsaba.hu, telefon: 66/740-700, 20/226-2920).

GécsBéla

középiskolások a színpadon
Ádámok és Évák Ünnepe a Jókai színházban

Atöbbmintszázkiállítóstan-
donidén,anegyvenháromkö-
zép-ésfelsôfokúiskolánkívül,
ötven munkaadó volt jelen.
A kétnapos rendezvényen a
diákokmelletta felnôtteknek
is készültek programokkal
a szervezôk. Az érdeklôdôk
többekközöttingyenesnyelv-
vizsgateszten, grafológiai,
munkavédelmi ésmunkaügyi
tanácsadáson is részt vehet-
tek.Abemutatkozókatdíjazták
is:a„Legszebbstand”díjáta
szeghalmiLayerKft.kapta.
A pályaválasztási kiállítás

szervezôi változatos prog-
ramokkal igyekeztek minél
közelebbhozniegymáshoza
munkaerô-piaci szereplôket,
hogyapályátkeresôktestkö-
zelbôl tapasztalhassák meg,
melyik az a szakma, amely
legmegfelelôbbszámukra.

Ugyanakkora rendezvény
kiemelt célja volt, hogy se-
gítsenafiataloknakaváltozó
munkaerô-piaci igényekhez
igazodópályadöntésekmeg-
hozatalában. Éppen ezért a
kiállításon fontos volt, hogy
lehetôlegalegnagyobbmun-
kaerôhiánnyalküzdômûszaki
területrôl válasszanak szak-
mát az érdeklôdôk. Persze
emellett a mezôgazdaság, a
gépipar, az élelmiszeripar és
az egészségügy hivatásai is
szerephezjutottakavásáron.
A szervezôk remélik, a

program segítséget tudott
nyújtaniapályaválasztáselôtt
állóknakabban,hogyalehe-
tôlegtöbbinformációbirtoká-
ban hozhassák meg életük
egyiklegfontosabb,legmeg-
határozóbbdöntését.

VágvölgyiNóra

ide érdemes volt „ellógni”
Békéscsabai pályaválasztási vásár

November 5-én és 6-án a CsabaParkban rendezték meg a 
pályaválasztási vásárt, amelyet Gajda Róbert, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Nagy Ágnes 
foglalkoztatási fôosztályvezetô és Palotás József, a Nem-
zeti Szakképzési és Felnôttképzési Hivatal szakmai fôigaz-
gató-helyettese nyitott meg. 
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A Fidesz Békés Megyei Te-
rületi Választmánya a közel-
múltban Békéscsabán tar-
totta tisztújító taggyûlését. 
Elnöknek Simonka György 
országgyûlési képviselôt 
választották. A négytagú 
elnökségbe Erdôs Norbert 
európai parlamenti képvise-
lô, Hanó Miklós békéscsa-
bai alpolgármester, Tolnai 
Péter, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlésének 
alelnöke és Zalai Mihály, a 
közgyûlés elnöke került. 

–Amegyegazdaságiés
társadalmiéleténekfellendí-
tését illetôenrengetegötle-
tünk,javaslatunkvan,amelyek
eredményekéntBékésmegye
nyertese lehet a következô
évek fejlesztéseinek. Törté-
nelmi pillanat elôtt vagyunk,
három-négyévünkvan,hogy
lehívjuka2020-igtervezetteu-
rópaiuniósforrásokat.Olyan
képet kell kialakítani Békés
megyérôl amunkahelyek te-
remtésével, az infrastruktú-
ra fejlesztésével,amit látvaa
fiatalokisittmaradnak.Ehhez
keresünkpartnereket–fogal-
mazottSimonka György.

Hanó Miklós leszögezte:
a legfontosabb az M44-es
gyorsforgalmiútmegvalósí-
tása. A Tiszakürt–Kondoros
szakasz vonatkozásában a
közbeszerzési eljárás elôké-
szítésezajlik.A többmint60

kilométeres rész azért fon-
tos,mert öt települést kerül
el:ezzel felgyorsulhatnaés
biztonságosabbá válhatna a
közlekedés.AzM44-espedig
úgy érkezhet Békéscsabára,
hogyaFürjesiösszekötôút
nyomvonalba illesztésével lé-
nyegébenegydélielkerülôút
jöhetnelétre,aCsanádapácai
útivégponttal.
– Ennek megvalósítása

nagyelônylenne.Eddigtöbb
befektetôisazértkerülteelBé-
késmegyét,mertnemvoltbiz-
tosítottamegfelelôközlekedés
–emeltekiHanóMiklós.
Azalpolgármesteremlékez-

tetett:a rendszerváltástköve-
tôen Békéscsabán több élel-
miszer-ipariüzemismegszûnt.
Mint mondta, nagy szükség
van jóminôségûélelmisze-
rekre,Békésmegyepedigal-
kalmas ezek elôteremtésére,
ésittagasztroturizmusbanis
nagylehetôségekvannak.Ki-
tértarra,hogyamegyeszék-

helyisrészeseleszaModern
Városokprogramnak,melyen
belül hangsúlyos szerepet
kaphatamunkahelyteremtés,
valamintahozzákapcsolódó
oktatás,képzés.

Zalai Mihály megjegyezte,
hogymás lehet a prioritás
SzeghalmonvagyBattonyán,
demindenügybenmegkell
találni a közös nevezôt, és
együttesenkell fellépni a cél
érdekében.
Leszögezte:akövetkezô

évekfejlesztéseivelmegkell
erôsíteniakis-ésközépvál-
lalkozásokat, akik a foglal-
koztatásban oroszlánrészt
vállalnak. Elmondta, hogy
azeurópaiuniósforrások60
százalékát gazdaságfejlesz-
tésrekellfordítani,eztacélt
szolgáljatöbboperatívprog-
ram:azegyikamezôgazda-
ságfejlesztésétsegíti,amá-
sikavállalkozói,szolgáltatói
szektort,aharmadikpedig
azönkormányzatokat.

A „Kerékpárút építése a
446.sz.fôútmentén(0+000
–0+830kmszelvényeikö-
zött)”címûprojektreBékés-
csaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázott
kedvezményezettként.Ake-
rékpárút-építés 2015. szep-
tember 1-jén kezdôdött és
november 20-án fejezôdik
be.
Az említett kerékpárút

megépítése elengedhetet-
len volt, hiszen a Szarvasi
útCsorvásiútésavárostel-
kerülôútközöttiszakaszán
nemvoltkiépítettkerékpár-
út, ígyeddigabicikliseka
forgalmas Szarvasi úton
közlekedtek.
Az újonnanmegépített

kerékpárútaCsorvásiúttól
a44.sz.,47.sz.és446.sz.
fôutak által alkotott körfor-
galomig tart. A gyalog- és
kerékpárút jelentôs hossz-
ban a korábbi nyílt árok
helyéreépült,ígyazérintett
szakaszokon a meglévô
árok elbontásra került és
zárt csapadékvíz-elvezetô
csatornáképültekki.

AberuházássoránaLina-
mar buszmegálló peronja
isátépítésrekerült,aterelô- 
szigetelbontásávalegy40
méter hosszú és 3 méter
széles buszöböl lett kiala-
kítvaközvetlenülaSzarva-
si út szélsô forgalmi sávja
mellett.
A megépült létesítmény

csatlakozikaszinténpályá-
zati forrásból megvalósult,
a 44-es fôútmenténmeg-
épült kerékpárúthoz (44-
47-446-os út körforgalmi
csomópontjában a körfor-
galomban meglévô kerék-
párúthoz),valaminta47-es
út korszerûsítése kapcsán
ugyancsak támogatás-
ból megépült kerék-
párúthozis.

A mostani beruházásnak
köszönhetôenlehetôvévált
a folyamatos kerékpáros
közlekedésSzarvas,Csor-
vásésBékéscsabaközött,
valamint 1700 méter kivé-
telévelBékésésGyulairá-
nyábais.

Továbbiinformáció
kérhetô:

Varga Róberttitkár,
TudatosKözlekedôk
Egyesülete

E-mail:
ovatosan@ovatosan.hu

Tel.:+36703955147

Székhely:
5600Békéscsaba, 
Csenkeszu.11.

tisztújítás a Fidesznél
Simonka György a megyei választmány elnöke

kerékpárút építése a 446. sz. fôút mentén
(0+000 – 0+830 km szelvényei között)

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0012 

Anovembervégénbefejezô-
dôprojektbenakonferenci-
ák,szaktalálkozókésüzem-
látogatások során eddig
olyancégekmutatkozhattak
be,mintaCsabaMetálZrt.,a
MarzekKnerPackagingKft.
ésaMondiBékéscsabaKft.
November 11-én a Linamar
HungaryKft.,13-ánpediga
HirschmannCarCommuni-
cation Kft. kapott lehetôsé-
getabemutatkozásra.
A Tudás-park projekt

segítségével a résztvevôk
betekintést nyerhettek a Li-
namarHungaryKft.minden-

napimunkájába,megismer-
ve a cégmûködését és az
egyes alkatrészek gyártási
folyamatátis.
ALinamarKft.Békésme-

gyeésazAlföldegyiklegna-
gyobb mezôgazdasági gép-
gyártó vállalata erôteljesen
növekvô autóipari ágazattal,
amely amegfelelôminôsé-
get és precíz munkavégzést
biztosító ISO minôsítések
és tanúsítványokmellett ha-
zánkban elsôként szerezte
meg a FordQ1minôsítését.
Az eddigi, erôteljes fejlôdés
azértvált lehetségessé,mert

acégeleget tettazonminô-
ségbiztosítási elvárásoknak,
amelyekazilyenjellegûmun-
kákmegszerzéseérdekében
szükségesek.Többvilágelsô
autógyártócégminôsítettbe-
szállítói,dealegnagyobbfel-
vonó-ésmozgólépcsô-gyár- 
tóvállalatnak,azOtis-nakis
gyártanakalkatrészeket.
Atársaságfontosnaktart-

jaakörnyezetvédelmet,ezért
a gyár területén kialakítottak
szelektív hulladékgyûjtôket
és mosófolyadék-tartályo-
kat,valamintegylepárlóbe-
rendezést is beüzemeltek,
így 90 százalékban csök-
kentve a hulladékmennyiség
kibocsátását.Acég,mintfe-
lelôsmunkáltató, fontosnak
tartja, hogy a képzésnek a
legalsóbbszintjétôlegészen
a felsôfokú képzésig képvi-
seltesse magát a gépipar-
ágban.AgyárbanParászka 
Tibor humánpolitikai igaz-
gatóelmondta,hogymáraz
óvodásoknak is szerveznek
programokat, ahol külön-
bözô játékos robotprog-
ramozásokkal próbálják
felkelteni a fiatalok érdek-
lôdését a mûszaki szakma
iránt. A nyolcadikosoknak
pedigüzemlátogatásokatés
pályaorientációs elôadáso-
kat tartanak, amelyek elen-
gedhetetlenek a megfelelô
szakmai utánpótlás biztosí-
tásához.

Avállalatnál jelenleg160
szakmunkástanulóval kö-
töttek szerzôdést és két te-
lephelyükön, két tanmûhe- 
lyükben három mérnök
szakoktatóval zajlik a szak-
maiképzés.
Aprogramutolsóállomá-

saként a Hirschmann Car
Communication Kft. kapott
lehetôséget a bemutatko-
zásra.
Anémettulajdonbanlévô

vállalat jövôre lesz 25 éve
jelenamagyarpiacon.Abé-
késcsabai telephelyenmint-
egy 3630 négyzetméternyi
gyártóterületenfolyikamun-
ka,aholfôkéntantennarend-
szereket, erôsítôket, illetve
magas frekvenciájú termé-
keketállítanakelô.ARichard 
Hirschmann által alapított
vállalatautóiparicégkéntva-
lamennyi európai autógyár-
tónakszállítazittkészültan-
tennákból,kábelekbôl.Vevôi
közöttmegtalálhatóaBMW,
azAudi,aVolkswagenvagy
afranciaPSA.
Emellett Kínában, az

EgyesültÁllamokban,Fran-
ciaországbanésMexikóban
is folytatnak tevékenységet,
de gyártó telephelyük csak
Németországban és Ma-
gyarországonvan.
Akövetkezôévbenpedig

továbbbôvítikhazánkbana
gyártást.A2016-osbôvítés
plusz 1000négyzetméteres

területet jelent majd a gyár
számára,amelyegyúttal20-
30fôfelvételévelisjár,ezzel
a foglalkoztatottak száma
vélhetôeneléria600fôt.
Ugyanakkor a cég ügy-

vezetô igazgatója, Peter 
Inzenhoffer hangsúlyozta,
a bôvülés nem azt jelenti,
hogyazútjukvégéreértek,
mertebbenaziparágbanel-
engedhetetlenafolyamatos

fejlôdés. Ehhez pedigmin-
dig szükség van szakkép-
zettemberekre.
A Tudás-park projekt ez-

zel az üzemlátogatással a
végéhez ért, de az együtt- 
mûködésnek közel sincs
vége.Avállalkozóikerekasz-
talok segítségével továbbra
is biztosítva lesz a folyama-
tosinformációáramlásapro-
jektrésztvevôiközött.

tudás-park a magas hozzáadott értékû iparágak fejlesztéséért Békéscsabán
Üzemlátogatás a Linamar Kft. és a Hirschmann Car Communication Kft. békéscsabai telephelyein

A békéscsabai Szent István Egyetem közel másfél milli-
árd forint vissza nem térítendô támogatást nyert Gyula 
és Szarvas városával együtt a felsôoktatás fejlesztésé-
re, melynek során hat projekt jött létre a három Békés 
megyei városban. Ezek egyike, a TÁMOP által finanszí-
rozott Tudás-park elnevezésû program, amely a felsô-
oktatási intézmények, a térségben mûködô vállalkozói 
szféra és az önkormányzat együttmûködését célozza, 
ezzel is erôsítve a megye gazdasági életét.

840 méter új kerékpárút épült Békéscsabán a 446-os 
számú fôúttal párhuzamosan, a Szarvasi út mentén. A 
beruházás a Közlekedés Operatív Program keretében 
valósult meg. A 100 százalékos támogatásban részesült 
projekt 199 919 864 forint összköltségbôl valósult meg.



16 Csabai Mérleg

Rólunk, nekünk.

tv

Békéscsabai Médiacentrum – Rólunk, nekünk
Kultúra, sport, intézmények, gazdaság, önkormányzat – minden, ami rólunk szól!

Még több naprakész információ nekünk, a Békéscsabán és Békés megyében élőknek!
A mi televíziónk, a mi újságunk, a mi hírportálunk.

Elérhetőségeink: Levélcím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
Telefon: 66/740-700 • E-mail: info@bmc.media.hu
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CSABAI MÉRLEG

BEHIR.HU

Közösségi, közszolgálati televízió
Napi híradók• 
Magazinműsorok gazdasági, agrár, politikai, kulturális, ifjúsági, színházi• 
és életmód témakörökben
Dokumentum- és imázsfi lmek készítése• 
Békéscsaba, Békés megye megjelenése országos csatornákon a 7.TV • 
tudósításaival

Nyomtatott sajtó
Több mint 24 éve a békéscsabaiak szolgálatában• 
Új rovatok, még szélesebb körű tájékoztatás• 
Válaszok a lakosság kérdéseire• 
Megjelenés kéthetente, a későbbiekben hetente• 

Hírportál
Gyors és pontos tájékoztatás minden békéscsabai és fontosabb• 
Békés megyei eseményről 
A 7.TV műsorainak közvetítése• 


