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Megújult a mentôállomás Átadták a hulladékválogatót
Javulnak a mentés szakmai feltételei

Lezárult a DAREH 15 milliárdos projektje

Kormánydöntés írja elô a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés megvalósítását, az Európai Unióban pedig elôírás, hogy minél nagyobb arányú legyen az újrahasznosítás.
Ezen célok megvalósítása érdekében a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás több mint tizenötmilliárd forintból fejlesztette a hulladékgazdálkodási rendszerét
86 településen, köztük Békéscsabán. A társulás november
9-én tartotta a békéscsabai, mezômegyeri hulladékválogató mû átadásával egybekötött projektzáróját.

A fejlesztésnek köszönhetôen még gyorsabban érkezhetnek ki a mentôk
Az Országos Mentôszolgálat a „Sürgôsségi Ellátás Fejlesztése – Mentés” elnevezésû projekt keretében az ország
18 megyéjében 22 új mentôállomást épített és további hatvanat – közte a békéscsabait – fejlesztett.
A mentôállomások részleges felújítása során elvégzett
munkálatoknakköszönhetôen
javulnakamentésszakmaifeltételeiéscsökkenariasztástól
számított kiérkezési idô. Ezt
szolgálják az új, motorizált
garázskapuk, a kimenô és
beérkezô jármûvek mozgásának elkülönítése, valamint a
korszerû fertôtlenítô berendezésekbeépítése.Azállomások
költséghatékony mûködését
segítiazenergiaellátórendszerekkorszerûsítéseis.
AzátadónGyöngyösi Péter kiemelte:úgyindítottákel
afejlesztésiprogramot,hogy
megvizsgálták, melyek azok
a területek, térségek, ahol

tenni kell a még jobb ellátásért,amegfelelôfeltételekért.
Az Országos Mentôszolgálat
projektigazgatója elmondta,
országos szinten mintegy
11 milliárdos programról van
szó, ebbôl Békéscsabán 64
millió forintot használtak fel,
amelybôltöbbekközöttmegépült a régóta tervezett fekete-fehéröltözô,éskicserélték
anyílászárókatis.
–Örülök,hogyegyújabb
fejlesztés fejezôdött be a
városban. A mentôállomás
fejlesztésének köszönhetôen nôtt a város lakóinak biztonságérzete. Ha meglátjuk
amentôautót,akkorazjutaz
eszünkbe,hogyvalakibajban

–Mindenfejlesztésnek,minden beruházásnak örülünk,
annak is, hogy Békéscsabán
épült meg a hulladékválogató
mû.Szeretnénk,hogyatovábbiakban a megfogalmazott
elvárásoknak, céloknak megfelelôenmûködjönezarendszer.Azüzemeltetésikoncepciót illetôen vannak dolgok,
amelyekben eltérôen gondolkodunk,deolyanváltozások
várhatók a hulladékgazdálkodás szabályozásában, hogy
ezek az ellentmondások is

tisztázódhatnak–fogalmazott
Nagy Ferenc alpolgármestera
projektzárón.
Dávid Zoltán,aDAREHelnöke hangsúlyozta: a közös
munkaegyrészebefejezôdött,
amásik,arendszermûködtetése viszont most kezdôdik. Mint mondta, a projekt
keretébenvállalták,hogya
térségben keletkezô, anyagában hasznosítható hulladékokmennyiségeközel300
százalékkal nôni fog, a lerakással ártalmatlanított hul-

van. Ennek a fejlesztésnek
köszönhetôen még gyorsabbanérkezhetnekkiamentôk
a helyszínre és segíthetnek
arászorulókon–fogalmazott
az átadón Szarvas Péter polgármester.
Vantara Gyula országgyûlési képviselô hangsúlyozta:
most már a felkészült szakemberekésamegfelelôidôbenérkezômentôautókmellé
egy korszerû mentôállomás
ispárosul,amiazittdolgozók
munkakörülményeinek javulásátisjelenti.
Az ünnepélyes szalagátvágástkövetôenarésztvevôk
megtekinthették az épületet,
amely modern és komfortos
környezetet biztosít a békéscsabai mentôdolgozóknak
ésmégbiztonságosabbellátástatérséglakosainak.
KovácsDávid Reizer Bálint, Dávid Zoltán és Nagy Ferenc az átadón

ladékok mennyisége pedig
73százalékkalcsökken.Ennek érdekében elindult az a
szemléletformálás,amitôlazt
várják,hogyalakosságvegyeigénybearendelkezésre
állószelektívhulladékgyûjtés
adtalehetôséget.
Reizer Bálint, a kivitelezô
Közgép részérôl megjegyezte: a munkában közel hatvan
alvállalkozóvoltérintettazöszszeshelyszínen,ezmintegy
300fôegyüttesmunkájátjelentette.
A békéscsabai létesítmény
átadójánelmondták:amintegy hathektáros telepen minden megtalálható, ami a hulladék komplex kezeléséhez
szükséges.Azújtechnológiánakköszönhetôenezazüzem
Közép-Európa legmodernebb
szemétfeldolgozó létesítményeiközésorolható.
MikóczyErika

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 tizedikén 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 európai kupasorozatban a Linamar-Békéscsabai Röplabda SE.

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

Az athéni mérkôzésen az
elsô pont ugyan a házigazdákévolt,decseppetsem
kezdett megilletôdötten a
BRSE. Fel-fej mellett haladtakacsapatokazelsôetapban. Hatalmas küzdelmet
és pazar labdameneteket
láthatott a közönség. A játékrész hajrájában egyenlô
állásnál Fábián Fanny ászszal szállt meccsbe, amely
megadta a kezdô löketet.
Innen nem volt ellenszere az Olympiakosznak, így
elônyhöz jutott a Békéscsaba.

Aviharsarkiakezutánnagyszerû csapatjátékkal növelték az elônyt, és robogtak a
továbbjutás felé. A Szakmáry
Gréta, Soós Nikolett, Tanja
Matic ütôhármas húzta a
szekeret, nem volt ellenszer
a csabai röplabdával szemben. A gárda magabiztosan
szerezte meg a második
játszmát, ezzel bejutottak a
CEVKupalegjobb16csapataközé.AfolytatásbanSzpin
Renáta érkezett a pályára
Molcsányi Rita helyett.Azünneplésközbenbeisragadta
BRSE. Nedeljkovic mestera

hátrány következtében több
játékostisfrissített.Aszettvégére kicsit megközelítette ellenfelétaCsaba,denemvolt
esély az újabb gyôzelemre.
A negyedikben újra a meccs
elején megszokott Békéscsabátláthattaaközönség,a
csapatmagabiztosanszereztemegagyôzelmet,ésahatalmasskalpot,melyreméltán
lehetbüszkeaBékésmegyei
hölgykoszorú.
–Mentálisannagyonnehéz
mérkôzésenvagyunktúl,ahol
az elsô két játszmában csapatként remekül mûködtünk.
Akövetkezôfordulóbanavilág
egyiklegjobbcsapataleszaz
ellenfelünk, ami hatalmas ünnepe lesz Békéscsaba sportjának és a magyar röplabdázásnak–mondtaamérkôzés
utánSasa Nedeljkovic.
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
A polgármester, a Fidesz, az MSZP, az LMP és a DK véleménye a döntésekrôl
Az október 29-én tartott közgyûlést követôen Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP az LMP és a
DK képviselôi értékelték a testületi ülésen elhangzottakat.
Szarvas Péter:
Kezdôdhet a Csaba kártya program kiépítése
A közgyûlés pozitív lépése
a Csaba kártyával, a város
legidôsebb házának megvásárlásával és a kárpátaljai magyarság megsegítésével kapcsolatos döntés
– kezdte közgyûlés utáni
tájékoztatóját Szarvas Péter.
A polgármester beszámolt arról, hogy nagy
viták után a közgyûlés
október 29-én, 13 igennel és két tartózkodással
fogadta el a Csaba kártya
rendelettervezetét, így
elkezdôdhet a program
kiépítése. Szarvas Péter
ígéretet tett arra, hogy a Szarvas Péter
kedvezményprogram legfontosabb állomásairól a lakosságot is tájékoztatják majd. A
polgármester szintén fontos döntésként értékelte az óvodai,
nem pedagógus dolgozók egyszeri, béren kívüli juttatásának megszavazását.
– Békéscsaba megvásárolja a Harruckern utca 6. szám
alatt található Molnár-házat, amely a város legidôsebbnek
minôsített épülete. Úgy gondolom, hogy ennek a patinás,
régi épületnek a felújítása szükséges, örülök, hogy a képviselôk ezt is támogatták – jegyezte meg Szarvas Péter.
A gazdasági programmal kapcsolatban a polgármester
azt mondta: a cél a munkahelyteremtés és gazdasági fejlesztés, a modern városprogrammal kapcsolatban pedig
kormányzati segítségre is számítanak. Nagy lépésnek nevezte a lakáskoncepció megszavazását is. Kiemelte: alapvetôen a városi lakásállomány szociális célokat szolgál, de
most elkülönített a képviselô-testület egy olyan lakáskontingenst, amellyel kvalifikált szakemberek idejövetelét szeretnék támogatni, vagyis ha idejönnek, és szükséges, a cégek
szakembereinek önkormányzati bérlakást biztosít a város.
Szarvas Péter arról is beszélt, hogy a Békéscsaba
Vagyonkezelô Zrt. elsô félévi beszámolóját fenntartásokkal
kezeli a veszteséges eredményt látva, de megszavazta a beszámolót. Kifejtette továbbá, hogy nem ért egyet a város uniós projektjeinek kiszervezésével a városfejlesztési kft.-hez,
szerinte ugyanis erre a polgármesteri hivatalban is megfelelô
apparátus állt rendelkezésre.
Fidesz: Maradtak még
megválaszolatlan kérdések
A Fidesz képviselôi közgyûlés utáni tájékoztatójukon a soron
kívüli ülésen elhangzottakra is reagáltak. Dr. Ferenczi Attila
elmondta, a DAREH olyan mûködési és díjpolitikát terjesztett
a képviselôk elé, amivel a város nem teljesen ért egyet, kérdéseik pedig megválaszolatlanok maradtak. Szerinte Békéscsaba számára elônytelen a társulási tagság.
– Egy szavazatunk van, ami azért is méltánytalan, mert itt
van a hulladéklerakó, másrészt lakosságarányosan mi fizetjük
a legnagyobb tagdíjat. Félô számunkra, hogy ha veszteség
keletkezik – márpedig az anyag veszteséggel számol –, akkor
a városlakókra hárul az aránytalanul nagy veszteségtérítés is
– fogalmazott a tanácsnok.
A politikusok kiemelt döntésként értékelték többek között a
fitneszparkprogram elindítását, a Csaba kártyával kapcsolatban viszont maradtak fenntartásaik.
A város gazdasági programjával kapcsolatban Hanó Miklós megjegyezte, hogy abban kiemelt szerepet kap a munkahelyteremtés. Leszögezte: fontos célnak tartják, hogy minél
több befektetô ismerje meg a várost.
Herczeg Tamás a szociálpolitikai döntésekhez kapcsolódva arról beszélt, hogy 2016-tól az ágazati jogszabály változása miatt más struktúrában kell ellátni a családsegítéssel
és gyermekjóléttel kapcsolatos feladatokat. Megszûnik az
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Nyomdai elõkészítés:
A-TEAM Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezetô: Opauszki Zoltán. Fôszerkesztô: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22. Telefon:
20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu A lapterjesztésért felel:
Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Herczeg Tamás, Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila
eddigi kistérségi többlet normatíva, így a több feladatot kevesebb állami támogatással kell megoldani.
– Ha az önkormányzatnak kell pótolnia a hiányt, és ha
nincs financiális elônye annak, hogy kistérségi keretek között
mûködjön az ellátás, akkor jó esély van arra, hogy az intézmény kistérségi fenntartásból önkormányzatiba kerüljön –
mondta Herczeg Tamás.
A tanácsnok arra is emlékeztetett, hogy széles körû egyeztetéssel jött létre a lakáskoncepció, illetve példaértékûnek
tartotta az összefogást a Czuczor és Dugonics utcai útépítést
illetôen.
MSZP: A gazdasági programban körvonalazódik
a fejlesztés iránya

Fülöp Csaba és Miklós Attila
A kistérségnek kezelésre átadott Bankó András utca 44. szám
alatt lévô épületen az állagmegóvó felújításokat kellett volna
elvégezniük, de nyolc év alatt egy fillért sem költöttek rá. Ha
a kistérség több mint 100 millió forintot ki tudott fizetni egy
kft.-nek és pénzmaradvánnyal is rendelkezik, akkor a vállalt
kötelezettségeit teljesítenie kell – szögezték le az MSZP önkormányzati képviselôi közgyûlés utáni tájékoztatójukon.
Miklós Attila és Fülöp Csaba beszélt arról, hogy a
CsabaParkban, Fényesen és Mezômegyeren is lesznek
fitneszparkok, ezek építésével egyetértenek, de úgy gondolják, olyan városrészekben kellene kialakítani – például Jaminában, a belvárosban és a Lencsési lakótelepen –, ahol többen ki tudnák használni a park által nyújtott lehetôségeket.
A gazdasági programról elmondták: a módosított dokumentumban már körvonalazódik, hogy mi az irány, milyen beruházások kapnának elsôbbséget. Hiányolták a helyi oktatás
fejlesztési lehetôségeinek kifejtését, és a turizmus, sportturizmus támogatásának részletezését.
– Az elfogadott lakáskoncepció részletesen tárgyalja városunk lakásállományának helyzetét. A koncepciót érdemes
lenne összehangolni a mi Gyere Haza programunkkal, hogy a
hazatérô, hazaköltözô fiatalok kedvezményes lakhatási lehetôségekhez jussanak – hangzott el.
A Csaba kártyával kapcsolatban elmondták, az önkormányzatnak lehetôsége van arra, hogy meghatározza, a városi intézmények (például a Csabagyöngye, színház, Árpád
fürdô) mekkora kedvezményt adjanak a kártyatulajdonosoknak. Ez persze többletkiadást generál, amit tervezni kell a
költségvetésben. Úgy vélték, a kártyát egy modern városkártyává kell fejleszteni, és olyan fizetési funkcióval kell ellátni,
hogy a békéscsabai közszolgáltatások (parkolás, tömegközlekedés) ellenértékét is ki lehessen vele egyenlíteni.
– Úgy gondoljuk, a csabaiak csalódni fognak a városkártya
mostani formájában. Nem akkora mértékû kedvezményeket tartalmaz és nem azokra a szolgáltatásokra szól majd, mint ami a
városlakók elképzeléseiben szerepel – tették hozzá.
LMP: A gazdasági program és a lakáskoncepció
segítheti az elvándorlás megállítását
Békéscsaba gazdasági programja alapját képezheti annak a
stratégiának, amelyet a város a következô években folytat –
kezdte Takács Péter az LMP közgyûlés utáni tájékoztatóját.

A képviselô címszavakban az élelmiszer-feldolgozás újraindítását, az ipari,
logisztikai infrastruktúra
fejlesztését, a munkahelyteremtést, a turizmus különbözô ágainak a fejlesztését emelte ki a gazdasági
programból. Beszélt arról
is, hogy a munkahelyek
mellett a lakhatás biztosításával lehetne megállítani az elvándorlást. Jónak
ítélte a város most tárgyalt
lakáskoncepcióját, és követendô példának nevezte,
hogy dr. Csicsely Ilona, a
lakásügyi bizottság elnö- Takács Péter
ke többüket meginvitálta
egyeztetésre a koncepcióval kapcsolatban.
– A koncepció csaknem valamennyi önkormányzati lakás
ütemezett felújítását magában foglalja. Új ifjúsági garzon létesítésével is számol, addig is kisebb lépésekkel bôvülhet az
ifjúsági garzonok köre. Az Irányi u. 4–6. számú bérházat illetôen magam tettem javaslatot: az ott levô lakások egyharmada megmarad átmeneti jellegû hasznosításra, egyharmada a
piaci értékekhez közelítô áron lesz bérbe adva, egyharmad
része pedig gazdaságfejlesztési célokat szolgál majd – emelte ki a képviselô, aki megjegyezte, hogy a koncepció viszont
csak az önkormányzati bérlakások csekély mértékû emelésével számol, pedig nagy a túljelentkezés.
Takács Péter támogatta, hogy Békéscsaba megvásárolja
a Molnár-házat, és Herczeg Tamással együtt egy-egy havi
tiszteletdíjukat ajánlották fel, hogy minél gyorsabban meg
lehessen állítani az épület további romlását. Nehezményezte, hogy a Bankó András utcai szociális otthon épületének
állagmegóvására a kistérség az elmúlt nyolc évben semmit
sem költött.
Végül a Csaba kártyával kapcsolatban megjegyezte: ki kellene váltani a lakcímkártyával, mert így különösebb fáradozás
nélkül juthatna hozzá mindenki a kedvezményekhez.
DK: A mintamenza program
elônyei és hátrányai
A testületi ülésen Kaposi
László napirend elôtti
felszólalásában a mintamenza programról beszélt, ezzel kapcsolatban
fejtette ki véleményét a
közgyûlés után is.
A Demokratikus Koalíció egy országos felmérést
kezdeményezett a mintamenzával kapcsolatban.
Kaposi László, a DK képviselôje Békéscsabán 2 óvodában, 4 általános iskolában
és 2 középiskolában járt,
beszélgetett a gazdasági
szakemberekkel, konyhavezetôkkel, kollégiumi Kaposi László
vezetôkkel, diákokkal, és
egy-egy éppen arra járó szülôvel. Mint mondta, a mintamenza
program elônyeit nem sikerült megismernie, mert a fogyasztók
részérôl csak negatív kritikát és panaszt hallott.
– Többek közt arról beszéltek, hogy nem kellene erôltetni
a „valamivel” vékonyan megkent teljes kiôrlésû kenyeret,
vagy a kôkemény teljes kiôrlésû kiflit az áttetszô vékonyságú kisméretû, „valamilyen” felvágottal ellátva. Nem kellene erôltetni a tejtermékprogramban kiszállított, ismeretlen
„szerzô” által elôállított tejet, illetve ízesített joghurtokat. Szívesen megennének viszont a gyerekek olykor egy ízes vagy
túrós süteményt, kakaós csigát, de az ritka, mint a fehér holló. Szintén nem a legjobb megoldás, hogy a gyerekeknek
a tanári asztalhoz kell „járulniuk”, ha meg szeretnék sózni
az egyébként felismerhetetlen ízû ételeket – fogalmazott
Kaposi László.
A képviselô hozzátette, arról is szó esett, milyen ételeket
milyen rendszerben kellene szorgalmazni, és hogy milyen
volt az, amikor a helyi iskolai konyhákban fôztek, és a diákönkormányzat bevonásával állították össze, illetve velük hagyatták jóvá a heti vagy havi étlapot.
Kaposi László leszögezte: a szegénységben élô gyerekek
a menzán juthatnának tartalmas ételekhez, de a sótlan, ízetlen vagy ismeretlen ízû ételeket nem tudják megenni.
Mikóczy Erika, Varga Diána
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Békéscsaba hazavár!
A pályázat elsô nyertesei

Delegáció járt Berlinben
Tôkét vonzanának Békéscsabára
Békéscsabai delegáció járt
Berlinben. A befektetésösztönzési munkacsoportot a közgyûlés hozta létre
azzal a céllal, hogy a várost
minél szélesebb befektetôi
körben ismertessék meg.

A Békéscsaba hazavár! pályázat nyertesei Szarvas Péterrel és Kiss Tiborral
Év elején döntött arról a közgyûlés, hogy létrehoznak egy
olyan programot, amely segít, hogy a csabai fôiskolások,
egyetemisták és fiatal diplomások hazajöjjenek. A Békéscsaba hazavár! programban, elsô körben 10 fôt támogatnak,
novembertôl lehet pályázni a következô fordulóra.
Évek óta romlik a város demográfiai helyzete, sok családot érint rosszul, hogy miután a fiatalok elvégezték a
fôiskolát, más városokban
vállalnak munkát és telepednek le. Ezt a folyamatot kívánja megállítani az önkormányzat, a közgyûlés ezért hozta
létre a „Békéscsaba hazavár!”
ösztöndíjat. Ehhez kétféle támogatást biztosítanak: felsôoktatási hallgatói ösztöndíjat,
félévenként öt hónapra havi
40 ezer forintot, valamint egyszeri, 300 ezer forintos életkezdési támogatást. Az elsô

idôszakra az önkormányzat
5 millió forintot különített el,
melybôl tíz fôt tudnak támogatni.
A pályázat hét nyertese
november 13-án a Mokos Teremben személyesen vehette
át a programhoz fûzôdô elismerô okleveleket (három
nyertes nem tudott eljönni).
Szarvas Péter az eseményen
elmondta: habár a vállalkozások az utóbbi években
megerôsödtek, a szakemberek száma megcsappant,
többek között ezért is kell arra
ösztönözni a fiatalokat, hogy

városunkban maradjanak.
Többfordulós egyeztetéssel
sikerült a pályázati feltételeket
meghatározni, majd bizottsági javaslatra választották ki
a nyerteseket – avatott be a
részletekbe Kiss Tibor alpolgármester.
Felsôoktatási hallgatói
ösztöndíjban hat pályázó részesült: Horváth Enikô, Kiss
Tamás, Kovács Bence Géza,
Pluhár Éva, Sárfalvy Fanni és
Valach Viktória Anett. Négyen
kapnak életkezdési támogatást: dr. Apáti-Nagy Péter
Endre, Benkó Attila, Puskásné
Szûcs Márta és Tímár Edina.
A program folytatódik, a
következô pályázatot november végéig írják ki, melyre jövô
februárig lehet jelentkezni.
Varga D.

Dobrocsi Nándor, a Csaba
Metál Zrt. pénzügyi igazgatója, dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Fülöp Csaba képviselô
és Opauszki Zoltán fejlesztési
tanácsadó voltak annak a delegációnak a tagjai, amely november elején Berlinben, egy
gazdasági konferencián képviselte városunkat. Mint azt
hazaérkezésük után elmondták, a delegáció sok tapasztalatot szerzett. Dr. Ferenczi
Attila szerint ilyen volt például a szakemberek hiányára
való figyelemfelhívás, amely
egész Európában általános
probléma. A tanácsnok arra
emlékeztetett: a megoldás a
duális képzés lehet, melyben
Békéscsaba élen jár.
– Magyarország nyugati régiója már lassan kiürül,
nem találnak új szakembereket. Éppen ezért Szeged,
Debrecen, Békéscsaba, Szolnok felé kell mozogni, itt kell
fejleszteni, képezni a fiatalokat – tájékoztatott a tanácsnok. Mint megtudtuk, neves
elôadóktól hallhattak többek
között a közép- és kelet-eu-

DAREH – Mi lesz ezután? Mérnöknap a Phaedrában
Cél az elônyös díjpolitika

Az októberi soron kívüli közgyûlésen a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)
létrehozását célzó társulás
taggyûlésébe Hanó Miklóst delegálta Békéscsaba képviselô-testülete. Az
alpolgármester errôl és a
jövôbeni hulladékgazdálkodással kapcsolatban felmerült kérdésekrôl nyilatkozott
lapunknak.
– Nagy Ferenc képviselte Békéscsabát a DAREH
taggyûlésében, de mivel ô
kooptált és nem választott alpolgármester, nem fogadták
el ôt teljes szavazati joggal
bíró képviselônek. Ezért a
múltkori közgyûlésen javasoltuk, hogy Szarvas Péter képviselje a várost, de ô – nagy
meglepetésünkre – elfoglaltságaira hivatkozva nem
vállalta. Úgy gondolom, igen
fontos Békéscsaba megfelelô
képviselete egy olyan kérdésben, ami a város minden lakosát érinti, ezért elvállaltam ezt
a feladatot is – fogalmazott
Hanó Miklós.
Az alpolgármester elmondta, hogy nagyon sok a nyitott
kérdés a hulladékkezeléssel
kapcsolatban. A napokban
befejezôdött a DAREH 15
milliárdos beruházása, de
egyelôre nem tudni, hogyan
történik majd az új hulladékkezelô rendszer mûködtetése,
mi lesz ezután. Rövidesen el
kell induljon a házhoz menô

Benedicty Gyula Cserei-díjat kapott

Magyarország városai közül csak Békéscsaba volt jelen
rópai gazdasági helyzetrôl,
a vállalkozói szféra európai
tapasztalatairól a delegáció
tagjai, és találkoztak Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszterrel is. Mint mondták,
lélektani jelentôséggel bírt,
hogy Magyarország városai
közül csak Békéscsaba képviseltette magát a konferencián.
A munkacsoport egy városunkról szóló útmutatóval
készült a konferenciára. A német nyelvû kiadványt, melyben nagyjából egy tucat gazdasági érvet sorakoztattak fel
arra, miért érdemes Békéscsabán befektetniük a cégeknek, Fülöp Csaba mutatta be.
A képviselô szerint megfigyelhetô, hogy az egyes államok
az erôsségeikre támaszkodva építik gazdaságukat. Mint

mondta, helyi szinten is ebben
az irányban kell mozogni.
Dobrocsi Nándor, a Csaba
Metál Zrt. pénzügyi igazgatója az üzleti szférát képviselte
Berlinben.
– A Csaba Metál Zrt. az elsô
delegációban küldhetett képviselôt, és ez azt jelenti, hogy
nem csak adófizetôként tekint
az önkormányzat a vállalatokra, hanem kiemelt partnerként
kezeli ôket. Ez pozitív lépés, és
remélhetôleg egy hosszú távú
folyamat kezdete – jegyezte
meg a pénzügyi igazgató.
Opauszki Zoltán arról beszélt, hogy a munkacsoport
célja többek között az operatív együttmûködés, ezáltal
találkozhat az önkormányzat
a helyi cégekkel és az oktatás
szereplôivel.
Varga D.

Kormányhivatal
Megújult az épület

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

Hanó Miklós
szelektív hulladékgyûjtés is.
Volt ugyan egy, a DAREH által
szervezett, igen nagy érdeklôdés mellett zajlott lakossági
fórum ezzel kapcsolatban a
városházán, de ott a megjelentek nem kaptak konkrét
válaszokat a kérdéseikre a
DAREH képviselôitôl.
– Nagyon fontos egy olyan
díjpolitika kialakítása, ami a
város számára, az itt lakók
számára elônyös. Az eddig
megkapott anyagok veszteséges mûködéssel számolnak,
15-20 százalékos nemfizetés
mellett. A koncepciót úgy kell
átdolgozni, hogy az egész
rendszer ne termeljen veszteséget. Ebben változást hozhat
az is, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatban törvénymódosítás készül. Azon
leszek, hogy az új rendszer
mûködtetésében létszámarányos legyen Békéscsaba képviselete, mert minél hatékonyabban szeretném képviselni
az itt élôk érdekeit – jelentette
ki Hanó Miklós.
Mikóczy Erika

A rendezvényt Buzás Zoltán,
a megyei mérnöki kamara
elnöke nyitotta meg. köszöntôt mondott a Békés megyei
közgyûlés elnöke, Zalai Mihály és Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter. A
kormányhivatalt dr. Burai Mihály, a Békéscsabai Járási Hivatal hivatalvezetô-helyettese
képviselte. A Magyar Mérnöki Kamara elnökének, Barsiné
Pataky Etelkának üdvözletét
Rónay István, a kamara elnöke tolmácsolta.
A mérnöknapon elôadást
tartott a vasútállomás átépítésérôl a Swietelsky Vasúttechnika Kft. képviseletében
Vingelmann Szabolcs, az
Orosházi úti és Ihász utcai
felüljáró tervezésérôl és kivitelezési munkáiról pedig
Czaga Róbert a Közgép Zrt.-

tôl. Brassay István, a Strabag
Vasútépítô Kft. képviseletében a Szerdahelyi úti aluljáró
és a vasúti pálya átépítésének
érdekességeit vázolta fel.
Ezt követôen Nagy József, a díjtanács vezetôje ismertette, hogy 2015. évben
Benedicty Gyula okleveles
építészmérnöknek ítélték oda
a Dr. Cserei Pál-díjat. Az emlékplakettet idén Varga Zsolt
okleveles építômérnök kapta, és elismerô oklevélben
részesült Bíró Zsolt építômérnök, Gulyás Gábor Béla mezôgazdasági energiagazdálkodási szaküzemmérnök,
valamint dr. Molnárné Baráth
Ildikó titkársági ügyintézô.
Az ünnepségen pohárköszöntôt mondott Buzás Zoltán elnök és Vantara Gyula
országgyûlési képviselô is.

Az ünnepséget a tudományok napján rendezték

A beruházással a városképet is javították
Közel 40 éve nem történt komolyabb felújítás azon az
épületen, amely már egy ideje a Békés Megyei Kormányhivatalnak ad otthont. Most egy uniós pályázatnak köszönhetôen kerülhetett sor arra a beruházásra, amelynek eredményeképpen a hivatal fenntartási költségei
34 százalékkal csökkenhetnek, ami több mint 10 millió
forintos megtakarítást jelent évente.
Az átadóünnepségen Vantara Gyula országgyûlési képviselô elmondta: a megyei
energiafelhasználás mintegy
15 százalékkal meghaladja
az országost. Ennek okaként
az épületek korszerûtlen hôszigetelését és nyílászáróit
említette. A kormányhivatal
épületének felújításakor épp
ezen igyekeztek javítani a
közel 500 milliós beruházással.
– A célra 100 százalékos
forrást biztosító Környezet és
Energia Operatív Program a
következô hétéves támogatási ciklusban az energiafelhasználás hatékonyságának
célkitûzésével egészül ki, ami
mintegy 1100 milliárd forintos

keretet jelent majd – mondta
dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelôs államtitkár.
A jelenlegi beruházás annak a folyamatnak a része,
ami a közigazgatás reformján belül hatékonyabb, modernebb, ügyfélközpontúbb
és olcsóbb államapparátus
kiépítésére törekszik. Gajda
Róbert kormánymegbízott
hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal részérôl tudatos
ingatlangazdálkodás zajlik.
Hozzátette: a beruházással
nemcsak az energiafelhasználás lett hatékonyabb, de a
városképet is sikerült javítaniuk.
Zsíros András
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isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

színpadbérlés
Pályázatifelhívás
afesztiválszínpad
igénybevételére
A Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdonában lévô fesztiválszínpadot pályázat benyújtásával bérletidíj-mentesen lehet
igénybe venni a Békéscsaba
közigazgatási területén tartandó turisztikai, kulturális,
sport-ésegyébszabadidôs
rendezvényekszervezéséhez,
féléventeösszesenlegfeljebb
20rendezvénynapon.
A pályázóknak a naptári év
elsô felére vonatkozó,2016.
január1.ésjúnius30.közöttiigényeket2015.december
1-jéigbeérkezôenkellapolgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztályára írásban eljuttatni. A
döntés várható ideje legkésôbb2015.december16.
A közmûvelôdési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság
kedvezô elbírálása esetén a
használatba vétel során az
igénylôabérletidíjalólmentesül; a szállítás, felállítás,
bontás költsége az igénybe
vevôtterheli.
A színpadra vonatkozó
igény az erre a célra rendszeresített pályázati ûrlapon
nyújtható be. Pályázati ûrlap
személyesen a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közmûvelôdésicsoportjánál igényelhetô (5600 Békéscsaba, Szent
Istvántér7.),illetveletölthetô
a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázatihírekoldaláról.
Továbbiinformációkérhetôa
06-66/452-252/2513-as telefonszámon,illetveabuzder@
bekescsaba.hue-mailcímen.

MúzeumokÔsziFesztiváljaaMunkácsyEmlékházban
November24.,kedd16.00:Mûvészet
–történet.Képeselôadás-sorozat2.
– Mezopotámia kultúrája. Elôadók:
Szalay Ágnes történészésMészáros
Zsuzsa múzeumpedagógus.
KIáLLÍTáS
Palkó Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kamarakiállítása november
20-áig.
ARANyJáNOSMÛVELÔDÉSIHáZ
November 21., szombat 14.00:
Megyeri Kézmûves Mûhely. Szabad
szappanozni – avagy a szappankészítésfortélyai–Uhrinné Gerlai Annamária vezetésével.
November 25., szerda 15.00: Rímszerda – Babits Mihályra emlékezünk.
November 27., péntek 15.00: Kézimunkaklub Ledzényi Pálné vezetésével.
KIáLLÍTáS
„Égigérô fának ágán” – Gerlai Ferencné fafaragómester kiállítása novembervégéig.
JAMINAIKÖZÖSSÉGIHáZ
Minden kedden és csütörtökön
16.30:Gyerektornaésfitneszovisok

Molnár György (95)

Felegyi Györgyné (90)

Ajtai Péterné (90)

közMegHallgatÁs
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy BékéscsabaMegyeiJogúVáros
Önkormányzat Közgyûlése
2015. november 26-án
17.00 órától általános közmeghallgatásttart,amely-

remindenérdeklôdôtmeghívunk.
Aközmeghallgatáshelye:
Polgármesteri Hivatal Szent
Istvántér7.számalattiépületénekdíszterme.

Koncert a templomban
Békés megye újraszervezésének 300. évfordulója tiszteletéreaBékésMegyeiÖnkormányzatrendezvénysorozatotindított,
amelynekrészeegyingyeneskoncert.Abékéscsabaievangélikuskistemplomban,november30-án,hétfôn19órátólTéliutazáscímmelaBudapestSaxophoneQuartetadkoncertetBányai
Júlia énekesközremûködésével.FuvolánjátszikKanyó Dávid.

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!

kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, AZ ARANY
JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS A JAMINAI
KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI
MUNKáCSyEMLÉKHáZ

Száfián Mihályné (90)

éskisiskolásokszámára,tornaVarga
Adriennel, az Európa-bajnoktornász
általalapítottSzabadTornaSEkereteiben.
November23.,hétfô10.00:
Varázs-ének–Hevesi Imre zenésfoglalkozásakisgyermekeknek.
November24.,kedd10.00:
Varázsmezô – Közös alkotás babánakésmamának.
November25.,szerda13.00:
Az idôskorúak közlekedése és közbiztonsága. Elôadók: Somogyiné
Bencsik Szilvia c.r.ftôrm.ésMedgyesi István c.r.ôrnagy.Mindenszépkorú résztvevô apró ajándékot kap. A
belépésdíjtalan.
November25.,szerda17.30:
Jóga Juhász Gabriella vezetésével.
500Ft/alkalom
November 28., szombat 15.00:
NépiDíszítômûvészSzakkör.Minden
korosztályszámáranyitott.Ahagyományosmotívumainkmegôrzése,átadása,különbözôhasználatitárgyak,
termékek készítése jó hangulatú közösségben.
November 30., hétfô 10.00: Babamama klub. Minden, ami a babáról
szól, a jaminai védônôk szervezésében.
KIáLLÍTáS
AFAMME(FüggetlenAlkotókMûvészetiésMûvelôdésiEgyesülete)kiállítása
Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ

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

November19.,csütörtök14.00–16.00:
„Házhoz megyünk” – A rendôrség vagyonvédelmi tanácsadása 2016. május
végéig, minden hónap harmadik csütörtökén.
November 19., csütörtök 19.00: Ön
tudja, hogy mit eszik? – Tóth Gábor, a
ClassFMMorningShowállandószakértôjénekelôadásaBékéscsabán.Jegyár:
1900 Ft. Amennyiben elôvételben valamennyijegyelkel,arendezvénynapján,
a helyszínen már nem lesz lehetôség
jegyvásárlásra.
November20.,péntek18.00:IfjúZenebarátokNapja–aBékésMegyeiSzimfonikusZenekarkoncertje.AmûsorválogatásTelemann,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,családi(4fô)2800Ft
November 21., szombat 14.00: Csabagyöngye Egészségklub. A részvétel
díjtalan.
November21.,szombat19.00:Slágerkoktél – Bál a Katalin- és az Erzsébetnap jegyében. A zenés-táncos rendezvények kedvelôi errefelé nincsenek
elkényeztetve az ilyen eseményekkel,
érdemes élni a lehetôséggel! Zenél az
AntovszkiBand.
Jegyár:3000Ft,amimagábanfoglaljaa
svédasztalosvacsorátis.
November 27., péntek 20.00: A MagyarpalatkaiBandaBékéscsabán.Koncert,majdtáncház.Abelépésdíjtalan.

December 1., kedd 19.00: Habana
Social Club koncert – A Buena Vista
Social Club méltó utódjának, a hagyományoskubaizenelegjobbegyüttesénekkoncertje.
Jegyár:4900,5900,6900Ft
December 5., szombat 10.00: OrszágosTársastáncBajnokság–Azország
legjobbversenytáncosaiBékéscsabán.
Egésznapos,látványosprogramatánc,
azenekedvelôinek.Jegyár:felnôtt2000
Ft,diák/nyugdíjas1500Ft
December6.,vasárnap10.00–13.00:
MikulásNap.Játékokésmeglepetések
kicsiknekésmégkisebbeknek,élményfotózásaMikulással.
December 13., vasárnap 19.00: Virginia 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–ACsabagyöngyeKulturális Központ által meghívott alkotók
munkái2016.január8-áigaPanoráma
Teremben.
„Csendben építkezve” – BMZ Art of
Exhibition vagy mi? Baji Miklós Zoltán
kiállítása a Hungarikum Klubban és a
Kerengôbendecember30-áig.
Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu
ADVENTAMESEHáZBAN
Karácsony közeledtével a Meseházban három új szakkörbe várunk gyermekeket és
felnôtteket.Szakköreinkakarácsonyikészülôdéshezissegítségetnyújtanak,deazúj
esztendôbenújlendülettelfolytatódnaktevékenységeink.
• AGyAGOZÓSZAKKÖRgyermekeknek,akiketérdekelaszobrászkodás,korongozás,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.Kiscsoportos oktatás tradicionális módszerekkel (hallás után), hatlukú C-s népi 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
• klasszikuskarácsonyfadíszek,
angyalok

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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VasútFeJlesztés

Fotó: Milyó Pál

Látványos munka az állomás elôtt

Készül az állomás elôtti parkoló
A felvételi épület felújítása
a befejezéséhez közeledik.
Megkezdôdött az állomás
elôtti dísztér kialakítása, elbontottákarégiburkolatot.
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 autóbusz-parkolótés20újparkolóhelyetvehetikigénybe.
Minden vonat az új „B”
és „C” peron mellôl indul.
A peronok az autóbusz-pályaudvariésazújperonaluljárón át közelíthetôk meg.
A pénztárak továbbra is az
aluljáróban üzemelnek. A
liftek várhatóan december

elsô felében lesznek üzembe helyezve. Addig a mozgáskorlátozottak – elôzetes
bejelentésután,kísérôvel–a
peronokfelüljárófelôlivégénél épült rámpán és üzemi
átjárónátakijelöltútvonalon
közlekedhetnek.
Az Orosházi úti felüljáró
végleges átadása november
végénvárható.Befejezôdött
aGyárutcaésa4433.jelûút
új szakaszának építése. MegépültaKerekiútis,jelenlega
gyulaivasútvonalbanlévôátjárólevanzárva,avégleges
burkolatnovember20-áigelkészül.
JóütembenhaladazIhász
utcai felüljáró átépítése. FolyamatbanvanazIhászutcai
ésajaminaioldalonarámpa
ésalépcsôépítése.Afelüljárót november végén helyezik
forgalomba. A Szerdahelyi
utcai aluljárót a közúti forgalom számára a napokban
nyitjákmeg.

kommunális fejlesztések városszerte
A 7., 8., 9. számú választókerületre 60 millió forint jut

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-, kerékpárútés járdafelújításokra. Az összeget a választókerületek között az igények, a folyamatban levô beruházások, illetve
az infrastrukturális ellátottság figyelembevételével osztották fel, egy-egy kerületre 15–25 millió forint jutott.
Sorozatunkban bemutatjuk,
hogy ebbôl a keretbôl mit
tudnakmegvalósítani.Most
Kiss Tibor,Herczeg Tamás és
Hanó Miklós egyéni képviselôkéntszámolbearról,milyen
fejlesztésekrefutjaa7.választókerületreszánt15millió,a
8. választókerületre szánt 20
millió és 9. választókerületre
szánt több mint 25 millió forintból.
7.számú
választókerület
Kiss Tibor: A belváros-rehabilitációakerületünketkomolyanérintette,deittisfelmerültekolyanigények,amelyekre
nem volt pályázati forrás.
Rendszeresen találkozom a
társasházak közös képviselôivel,akikközvetítikfelémaz
ott élôk kéréseit. Ôk vetették
felaztis,hogyaDerkovitssori
garázssoron fel kellene újítaniazutat,jó,hogyakeretbôl
mosterreisjut.AmikoraTolnai utcai tömbök épültek, az
útra már nem tudtak annyira
odafigyelni, igyekszünk ütemezetteneztismegoldani.

Atervezettfelújítások,
javítások
Útfelújítások: Derkovits sor
3., a garázssoron útépítés,
TolnaiutcaI.ütem.
Gyalogátkelôhely: Kazinczy
u.,Ôru.keresztezôdésében.
8.számú
választókerület
Herczeg Tamás: Sokéves
gondoldódhatmegkétegybenyílóutca,akörzetemben
levôDugonicsutcaésa9-es
körzetbenlevôCzuczorutca
aszfaltozásával. A lakók társulást hoztak létre ennek
érdekében, az önerejükhöz
most hozzá tudunk járulni
ebbôl a keretbôl is.  Amikor
megépült a Szarvasi úti kerékpárút, a járda és az út
közöttmaradtegyrész,ahol
megdöccennekabiciklik,babakocsik,mosteztisrendbe
tudjuk tenni. A Millenniumlakótelepen több lépcsôben
készültadíszburkolat,ebbôl
akeretbôlazutcaelejeszépülhet meg. A Marzek-Kner

w w w . b e h i r . h u
LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.•Tel./fax:66/456-177
E-mail:lencsesikozhaz@gmail.com
X.BÉKÉSCSABAIDIGIPORáMAFESZTIVáL
November21.,szombat10–16óra–Azországosnépszerûségnekörvendô
pályázatraelektronikusadathordozónbeküldöttmaximum5percesalkotások
nyilvánosvetítésselegybekötöttzsûrizéseésdíjkiosztóünnepségeaközösségiháznagytermében.Azsûritagjai:Dobóczky Zsolt fotómûvész(Szeged),
Zsila Sándor fotómûvész(Budapest),Gál Csaba fôszerkesztô,CsabaTV.
KIRáNDULáS
November22.,vasárnap–aTermészetjárókörkirándulásaGyomaendrôdre.
Programok: ismerkedés az endrôdi városrész történetével, nevezetességeivel,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, aJózsefAttilaLakótelepiTelepülésrésziÖnkormányzatvezetôjénekelôadásaanyugdíjasklubban
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–mindenkeddenéscsütörtökön14.30-tól15.30óráig.
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden
kedden16-tól17óráig.
• Kismamatorna–avárandósság20.hetétôlajánlott–mindenkedden17-tôl
18óráig.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornászvezeti.
• Alakformálótorna–mindenkeddenéscsütörtökön18.30-tól19.30óráig.
VezetiKvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté
Zsolt,ahódmezôvásárhelyiMátéTaekwondoSportegyesületmestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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
és pogácsával várják a részönkormányzat képviselôi és a
közösségiházmunkatársai.
10.30–14.30AtérenfelállítottsátorbanzenétszolgáltatSebestyén
Tibor.
11.30–11.45 Magyar nóták – elôadja Máté András, kísér Kovács
Zoltán.
11.45 Az „András-napi hangulat” címû kiállítás megnyitása.
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.

nyomda odafigyel a környe- akadály,KisTabánutca,parzet szépítésére is, mi most kolástakadályozómûtárgy.
a járdát tesszük rendbe a
9.számú
nyomdánál. A 8-as körzetválasztókerület
ben ebbôl a keretbôl több,
viszonylagkisberuházásttuHanó Miklós: Tekintettel
dunkmegvalósítani.
arra, hogy városi szinten
mintegy 4-5 milliárdos az
Atervezettfelújítások,
igény,ebbenazévbenkomjavítások
munális célokra magasabb
Ivóvízellátás: Alsókörös-sor összeget állítottunk be hi20–25.,Piskiutcavízellátása, telvétellel. Ebbôl 270 millió
forint a körzetekben hasztervezés.
nálhatófel,azénkörzetemre több mint 25 millió forint
Útépítés:Dugonicsutca.
jut, ami komolyabb fejleszJárdaépítés:LiptákAndrás téseket tesz lehetôvé. Itt is
utca,Kazinczy,Vasváriutcák az utak és járdák felújítását
kérik a legtöbben, ennek
között,tervezés.
az összegnek a sokszorosa
Járdafelújítások: Millennium kelleneahhoz,hogyminden
utca eleje, díszburkolat; Ba- igényt ki tudjunk elégíteni.
rossutca,Marzek-Knernyom- Örülök, hogy a Czuczor utcában összefogtak az útfelda,járda.
újításért, és ezt most külön
istudjuktámogatni.
Kerékpárút-felújítás:
Szarvasiútikerékpárút.
Atervezettfelújítások,
javítások
Forgalmirend-változtatás:
a Millennium-lakótelepen lakó-pihenôövezetkialakítása; Csapadékvíz-elvezetés: Mea Békési út Bocskai utcán a zômegyerenasportpályaárok
kiváltása.
bekanyarodásmegtiltása.
Úttartozékok, forgalomlassítóbordák,táblázás:Vasváriutca,forgalomlassítóborda;
Czakó utca, forgalomlassító
borda;NagyAntalutca,forgalomlassító borda; Eötvös
utca,forgalomlassítóborda.

Útépítések:Harruckernutca;
Czuczorutcahozzájárulás.
Járdafelújítások: a Déli sor
páratlanésaVörösmartyutca
páratlanoldala.

Játszótér:Mezômegyeren,a
Berendezési tárgyak: Gu- Dohányutcaijátszótérenlabtenbergu.,járdamellettifizikai dafogóháló.

a Jobbik a gyermekéhezés ellen

A Jobbik továbbra is kiáll a
gyermekéhezés visszaszorításáért – jelentette ki Szabóné Kocziha Tünde és Gajdos
Attila apártbékéscsabaitájékoztatóján.
GajdosAttilaanemzetiminimumra vonatkozó javaslatrólbeszélt,amelytartalmazza,
hogy Magyarországon minden rászoruló kiskorú, illetve
várandós nô legalább naponta egyszer jusson meleg
ételhez.Ajavaslatmelléállta
Jobbik és több párt képviselôjeis,deanépjólétibizottság
ülésénaKDNPnemszavazta
meg,hogyezttárgysorozatba vegyék. A Jobbik frakciója kiállt a nemzeti minimum
programja mellett, így azt az

Országgyûlésnek mégis tárgyalniakell.
Szabóné Kocziha Tünde a
szociális és gyermekvédelmi
ellátást érintô jogszabályváltozásokkal kapcsolatban elmondta, hogy 2016-tól a jogszabályamegyeijogúvárosok
feladatávátesziaszociálisés
gyermekvédelmi feladatok
biztosítását. Mint mondta,
ezekre a feladatokra a kistérségikiegészítésseleddig84,6
millió forint központi támogatástkapottaváros.2016-bana
kistérségitámogatásazonban
megszûnik, mintegy 30 millió
forinttal kevesebb központi
támogatásra számíthatunk,
miközben jelentôs többletfeladatoklesznek.
– Ez azt vonja maga után,
hogy az önkormányzatnak a
hiányt pótolnia kell, akár az
ezen a területen foglalkoztatottak száma is csökkenhet –
szögezteleaképviselônô.
MikóczyErika
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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 Díszpolgárakitüntetésátadásáramárcius 15-én, a városi ünnepségen
kerülsor.
A Békéscsaba Díszpolgára
kitüntetés a legmagasabb helyi
elismerési forma. Annak a magyarvagykülföldiállampolgárnak
adható, aki Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedôtevékenységetvégzett.Évente
egykitüntetésadományozható.
A kitüntetés adományozására
javaslatottehetnek:
• Békéscsabavárosönkormányzatiképviselôi,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• aközgyûlésbizottságai,
• avárosbanmûködôegyházak,
pártok, társadalmi szervezetek,önszervezôdések,egyesületek,közösségek.

Ajavaslatnaktartalmazniakell:
• az ajánlott személy pontos
adatait,
• azadományozásalapjáulszolgálótevékenységvagyalkotás
részletes ismertetését, méltatását.
Az elismerés odaítélésére a közgyûlés jogosult, amelyrôl minôsített többségû határozattal dönt.
A javaslatok értékelését a külön
e célra létrehozott munkacsoport
végzi.
A javaslatokat 2015. december
1-jéig kell megküldeni a polgármesterihivataljogi,igazgatásiés
humánpolitikaiosztályjogi,önkormányzatiésszervezésicsoportjának(5600Békéscsaba,SzentIstvántér7.I.emelet117.iroda).
Bôvebb információ kérhetô a
maczik@bekescsaba.hu e-mail
címenvagya452-252-estelefonszámon(1185-ösmellék).

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének
a helyi kitüntetésekrôl szóló
20/2005. (VII. 14.) önkormányzati
rendeleteértelmébenaBékéscsabáért kitüntetés átadására március 15-én, a városi ünnepségen
kerülsor.
Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható annak a
magánszemélynek vagy közösségnek,akiBékéscsabáértmaradandót alkotott, illetve kiemelkedô
tevékenységet végzett. A kitüntetésamásodiklegmagasabbhelyi
elismerésiforma.
A kitüntetés adományozására
javaslatottehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzatiképviselôi,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• aközgyûlésbizottságai,
• a városban mûködô egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, önszervezôdések,
egyesületek,közösségek.

Ajavaslatnaktartalmazniakell:
• az ajánlott személy vagy közösségpontosadatait,
• az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy
alkotásrészletesismertetését,
méltatását.
Az elismerés odaítélésére a közgyûlés jogosult, amelyrôl minôsített többségû határozattal dönt.
A javaslatok értékelését a külön
e célra létrehozott munkacsoport
végzi.
A javaslatokat 2015. december
1-jéig kell megküldeni a polgármesterihivataljogi,igazgatásiés
humánpolitikaiosztályjogi,önkormányzatiésszervezésicsoportjának(5600Békéscsaba,SzentIstvántér7.I.emelet117.iroda).
Bôvebb információ kérhetô a
maczik@bekescsaba.hu e-mail
címenvagya452-252-estelefonszámon(1185-ösmellék).

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

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

Mielôttmegvásároljaakarácsonyra
szánttársasjátékot,játsszonvele!
Kölcsönözzeki!

Hirdessen a

Csabai
Mérlegben!
kéthetente
28 000 háztartásba
juttatjuk el
üzenetét.

Városi jótékonysági bál
Békéscsabán
2016-banismétmegszervezikBékéscsabaegyiklegelegánsabb és legsikeresebb rendezvényét, a városi jótékonysági
bált.
Helyszíne:BékéscsabaiJókaiSzínház,Vigadó
Idôpontja:2016.január23.(szombat)19óra
A bállal kapcsolatos további információt Cziczeriné Ráduly Éva
városmarketingreferenstôlkérhetneka06-20/397-8570-estelefonszámon.

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.

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!

• November20.,17óra:Elpattantzongorahúr.Könyvbemutató.
Péter Erika BékésmegyeiPrimadíjasíró,költôregényénekbemutatója.Aszerzôvelbeszélget:dr. Farkas Wellmann Éva költô,kritikus,a
Bárkaonlineszerkesztôje.
 Megnyitótmond:Szarvas Péter,BékéscsabaMegyeiJogúVárospolgármestere, közremûködik: Presits Tamás színmûvész és Vozár M.
Krisztián zongoramûvész.
• November21.,14-tôl19óráig:RomaKulturálisNap.
 Ízelítô a programokból: Zenés megnyitó Horváth Elekkel és zenekarával,Karsai Ervin elôadásaromairodalmitémában,cigánygasztronómia a békési Kira Vendéglô tulajdonosával, roma tematikus gyermekfoglalkoztató, kiállítás roma hagyományokról, valamint kísérô
programoktöbbvárosiintézménybevonásával.
• November26.,17óra:Író-olvasótalálkozóáfraJánossal.
 2015-benjelentmegÁfra János másodikversesköteteKétakaratcímmelaKalligramkiadónál,melyetmostabékéscsabaiközönségnekis
bemutat.
 Házigazda:Tinkó Máté költô,gitáronközremûködikPalágyi László
• November23–27.Nemzetektánca–bábkészítôfoglalkozásokBerta
János vándorkomédiással.
 Hétköznapdélutánonként16.30-tól18.00óráigabábkészítôfoglalkozásravárjuka6–12évesgyerekeket.Elôzetesjelentkezésésbôvebb
információk:http://ed.bmk.hu
• November2-30.közöttadiafilmhónapjaagyermekkönyvtárban.
 Novemberben minden kedden diafilmmesélésre várják a gyermekkönyvtárosok a családokat. Azok a szülôk, akik vállalnak meseolvasást, részt vesznek egy ajándéksorsoláson. Részletek a könyvtár
weboldalán.
ProgramjainktámogatójaaNemzetiKulturálisAlapésaBékésMegyei
EuropeDirectTájékoztatóKözpont.

BékéscsabaMegyeiJogú • a kitüntetésre javasolt
személyfelettmunkáltaVárosÖnkormányzatKöztóijogkörtgyakorlószegyûlésének a helyi kitünmély,
tetésekrôl szóló 20/2005.
(VII. 14.) önkormányzati • a kitüntetésre javasolt
személymunkahelyének
rendelete értelmében a
kollektívája,
BékéscsabaiÉletmûdíjkitüntetés átadására márci- • az érintett szakterületen
mûködô érdekvédelmi
us15-én,avárosiünnepszervezet,
ségenkerülsor.
• az érintett szakterületen
mûködôcivilszervezet.
A Békéscsabai Életmûdíj kitüntetés annak a magánszemélynek adomá- A javaslatnak tartalmaznyozható,akiazegészség- niakell:
ügy,oktatás,sport,kultúra,
közmûvelôdés, gyermek- • azajánlottszemélypontosadatait,
és ifjúságügy, szociális ellátás, közigazgatás vagy • azadományozásalapjáulszolgálótevékenység
gazdasági élet területén
vagy alkotás részletes
legalább két évtizeden keismertetését, méltatáresztülkiemelkedômunkát
sát.
végzett, és ezzel jelentôs
mértékben hozzájárult BékéscsabaMegyeiJogúVá- Azelismerésodaítélésérea
ros fejlôdéséhez, jó hírne- közgyûlésjogosult,amelyvének öregbítéséhez vagy rôl minôsített többségû
tevékenységével kivívta határozattaldönt.Ajavasa békéscsabai lakosság, latokértékelésétegykülön
illetve szakmai körök tisz- ecélralétrehozottmunkateletét. Az elismerés nem csoportvégzi.
adható annak, aki részére
korábban a Békéscsaba A javaslatokat 2015. deDíszpolgáraelismerésvagy cember 1-jéig kell megaBékéscsabáértkitüntetés küldeni a polgármesteri
hivatal jogi, igazgatási és
adományozásrakerült.
Éventelegfeljebbkétki- humánpolitikai osztály
jogi, önkormányzati és
tüntetésadományozható.
szervezési csoportjának
Akitüntetésadományozá- (5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7. I. emelet 117.
sárajavaslatottehetnek:
• Békéscsaba Megyei Jo- iroda).
gúVárosönkormányzati
Bôvebbinformációkérheképviselôi,
• a nemzetiségi önkor- tôamaczik@bekescsaba.
hu e-mail címen vagy a
mányzatok,
• Békéscsaba Megyei 452-252-es telefonszámon(1185-ösmellék).
JogúVárosjegyzôje,
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Cipôsdoboz-akció

Segítô kezet nyújtanak

Az Egyensúly AE Egyesület mûködtetésében lévô Békés
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház karácsonyi 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 kénytelenek tölteni az éjszakát. A békéscsabai hajléktalanellátó
szolgálat közel 30 emberrôl tud, akik ilyenkor fokozott segítségre szorulnak.

Rászorulók kapják az ajándékokat Meleg étel, szállás a fedél nélkülieknek

Kérésük, hogy aki teheti, támogassa kezdeményezésüket, ajándékot rejtô dobozok
összeállításával. A dobozokra írják rá, hogy az milyen
nemû és korú (0–16 éves)
személynek szóló ajándékot
tartalmaz, de hogy mi van a
csomagban, azt ne, az maradjon meglepetés!
A csomagolt dobozokat
a következô partnerszervezetekhez lehet eljuttatni: Békéscsaba bölcsôdéi, óvodái,
általános és középiskolái;
az Egyensúly AE Egyesület

székhelye (Kolozsvári u. 62.);
Csabagyöngye Kulturális Központ (Széchenyi u. 4.); Békés
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (Széchenyi u. 4. IV. em. 411.); Krokodil
Cipôbolt (Andrássy út 37–43.,
Csaba Center I. emelet); Körösök Völgye Látogatóközpont
(Széchenyi liget); Patent Diákiroda (Széchenyi u. 4.).
Az ajándékot rejtô dobozokat legkésôbb december 11éig várják, hogy még idôben
eljuttathassák azokat a rászorulóknak.

Meglepetés az óvodában

Mesekönyvek és színezôk ajándékba

Meglepetéssel érkezett a Lencsési Óvoda Zöldóvodájába a
közelmúltban dr. Ferenczi Attila tanácsnok, aki a gyerekeknek mesekönyveket, színezôket, az óvodapedagógusoknak a munkájukhoz illeszkedô kiadványokat vitt ajándékba

Meleg étellel, orvosi ellátással, tisztálkodási lehetôséggel
is igyekeznek gondoskodni
a békéscsabai hajléktalanszálló lakóiról. Mint azt Pataki
Erzsébettôl, a Békéscsabai
Kistérségi Gyermekjóléti és
családsegítô Központ intézményvezetôjétôl megtudtuk,
november elsejével megkezdôdött az ellátószolgálatban
a téli krízisidôszak. Az utcai
szociális munkások este hat
és tíz óra között mindig, de
délután is több idôt vannak az
utcán a kliensek között. Felkutatják azokat, akiknek nincs
„végleges szállásuk” kint az
utcán, hanem a tereken, padokon alszanak. Ellátják ôket
takaróval, és próbálják rábe-

szélni arra, hogy menjenek el
a nappali melegedôbe, illetve
vegyék igénybe a hajléktalanok átmeneti szállását. Az
intézmény pályázati források
segítségével több éve biztosít
hideg élelmiszercsomagot is,
amelyet elvisznek a közterületen tartózkodóknak, és teajáratot is tartanak este hat és
tíz óra között.
Hasonló szolgálatot több
civil szervezet is teljesít Békéscsabán. Az Egyensúly AE
Egyesület, a Baptista Szeretetszolgálat és az egyházak
is odafigyelnek a nehéz sorsú emberekre, és ha tudnak,
segítenek az április végéig
tartó krízisidôszakban.
Zsíros A.

Étellel is segítik a rászorulókat

Jegyzet
Elemek

Zeneszó ütötte meg a fülemet az utcán. A hang nem
valamelyik üzletbôl jött, nem
ünnepi térzene csendült fel,
de még csak nem is egy
dobhártyaszaggató autó-hifi
kérkedett a decibelekkel. Ez a
zene meghunyászkodva szólt
egy recsegô kisrádióból, amit
egy hajlott hátú, kapucnis
alak szorított a füléhez egy elhagyatott kapualjban.
„A legnagyobb slágerek!”
– szónokolta a rádió, s az alak
megigazította az antennát. Jókora laposelem volt ráerôsítve
a szerkezetre szigetelôszalaggal. Látszott, hogy az még
órákig biztosítja az energiát a
slágereknek. A nap végén újra
hallottam a zeneszót és láttam
az alakot. Mintha meg sem
moccant volna egész nap.
Én közben elintéztem a teendôimet, bevásároltam, találkoztam a barátaimmal, és
most vár az otthon melege, a
családom szeretete, a vacsora
illata, végül az ágy puhasága.
Neki ezek közül egyik sem
adatik meg. Nincsenek teendôi, hiszen már rég nem bíz
rá senki feladatot. Nincs mibôl
bevásárolnia, és barátai helyett
csak ellenségei vannak. Velük
pedig jobb nem találkozni, hiszen még azt is elvennék tôle,
amije van. A családi szeretet
és az otthon melege régi idôk
holnemvolt emléke csupán. A
vacsora illata az ô számára inkább kidobott étel elviselt sza-

ga, az ágy puhasága pedig a
kilapított kartondoboz hajlékonyságával mérhetô…
Napokig láttam ezt az
embert a kapualjban. Kitartóbb 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
zsebrádió hangszórójából.
Egy reggel aztán munkába
igyekezve szokatlan csendre
lettem figyelmes azon az utcaszakaszon. Nem volt zeneszó, nem volt ott a kapucnis
alak. Talán beköltözött a hajléktalanszállóra. Ott gondját
viselik majd – nyugtatom a lelkiismeretemet. Pedig tudom,
hogy ez a csend nekem szól.
Mert kiáltanom kellene.
Most, hogy ô nem teszi
meg, nekem kellene felhívni
ôrá a figyelmet. S lám, nekem
nincs laposelemem.
Zsíros András

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

Advent elsô vasárnapja
idén november 29-ére esik,
de a békéscsabai, fôtéri karácsonyi vásár ezúttal korábban, már november 20án elindul. A napokban, a
Szent István téren ismét az
ünnepi ráhangolódást segítô karácsonyi vásárt készít
együttmûködô partnereivel
a Frankó Produkciós Iroda.
A fôtéri események sora a
karácsonnyal idén sem ér
véget: a szilveszterre utcabállal és tûzijátékkal készülnek.

A vásárt partnereivel a Frankó Produkciós Iroda rendezi

Mint azt Frankó Attila fôszervezôtôl megtudtuk, ezúttal a fôtéri korcsolyapálya építésével
egy idôben állítják fel az árusoknak helyet adó faházakat
is, így a korábbiaktól eltérôen
nem advent elsô vasárnapján,
hanem már november 20-án
nyit a karácsonyi vásár. Az ünnepi kínálatban lesznek ajándékok, könyvek (amelyek között a békéscsabai írók mûveit
is megtalálhatják az érdeklôdôk), kézmûves termékek,
kozmetikai cikkek, ékszerek,
ruhák, de ételeket, italokat,
például kenyérlángost és többféle forralt bort is lehet kapni.
Ismét lesz mini vidámpark kisvasúttal, mini „óriáskerékkel”,
amelyet a csabai óvodák és
iskolák csoportjai – akárcsak
a korcsolyapályát – elôzetes
bejelentkezés alapján a dél-

elôtti órákban térítésmentesen vehetnek majd igénybe.
Hangos színpadi produkciókkal vagy hangos zenével nem
szeretnék megzavarni az ott
lakók nyugalmát, a faházakban viszont szólhat a zene. A
véradás most sem marad el:
december 10-én, 13 órától 17
óráig, a színházzal szemben,
a Napsugár Bábszínház kiállítóterében várják a véradókat,
akik között értékes fôdíjat sorsolnak ki.
A Frankó Produkciós Iroda együttmûködô partnereivel igyekszik meghitté, emlékezetessé tenni a karácsonyi
vásárt, amelyhez a területet
az önkormányzat biztosítja.
A Békéscsabai Szakképzô
Centrum diákjainak köszönhetôen lesz jászol a fôtéren,
a katasztrófavédôk bemuta-

tót tartanak majd, rávilágítva,
hogy mire kell vigyáznunk az
ünnepen. Az egyházi iskolák
diákjai Biblia-olvasással segítik a lelki ráhangolódást,
vasárnaponként pedig adventi gyertyagyújtásra jöhetünk össze a fôtéren.
December 20-ától adományokat gyûjtenek a rászorulóknak a vásár területén,
december 23-án pedig ételt
osztanak a Munkácsy utcán,
a Frankó Produkciós Iroda
elôtt, ahol az összegyûlt ajándékokat is megkapják a nehéz sorsú emberek.
A vásárnak karácsonykor
nem lesz vége: december 30án futással, szilveszterkor utcabállal és tûzijátékkal várják
a csabaiakat a fôtérre óévbúcsúztató partira.
Mikóczy Erika
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Mestereket avatott
az iparkamara Békéscsabán
„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 kétéves, országos szintû
megvalósítást 23 területi kamara, köztük a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
(BMKIK) bonyolította le. Ezekben a hónapokban összesen
ötezren vehetik át mesterlevelüket. Békés megyében 11
szakma 97 szakembere tett
sikeres vizsgát.
Hódsági Tamás, a BMKIK
elnöke elmondta, hogy a szakemberek továbbképzésére
jogszabályi változás miatt volt
szükség, a szakmunkástanulók gyakorlati képzésében

ugyanis csak olyan oktató vehet részt, aki mesteroklevéllel
rendelkezik.
Míg Zalai Mihály, a Békés
Megyei Önkormányzat elnöke a mesterek avatásának középkorig visszanyúló hagyományaira emlékeztetett és
köszönetet mondott az iparkamarának a közremûködésért,
addig Dunai Péter, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
fôtitkára úgy fogalmazott: a
mesterek ezután nemcsak saját pályafutásukat egyengetik,
hanem tanítványaik szakmai

fejlôdéséért is felelôsek lesznek. A fôtitkár arra is utalt,
hogy a mesterek ezután a duális képzés megújításában is
részt vesznek.
Nagy Norbert, a Nemzeti
Szakképzési és Felnôttképzési
Hivatal szakképzési fôosztályvezetôje szerint versenyképes
gazdaságot csak versenyképes szakképzéssel lehet
elérni. Mint mondta, a duális
képzés széles körû elterjesztése nemcsak hazai, hanem
nemzetközi cél is.
Az oklevelek kiosztását
szép hagyomány is követte,
hiszen a mesterek a nevükkel
ellátott szalagokat kötöttek
az iparkamara zászlajára. Az
avatóceremónia fényét a Jókai színház színmûvészeinek
elôadása emelte.

Emelkedhet a színvonal

Bíznak a folytatásban

Hódsági Tamás, a Békés
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (BMKIK) elnöke
szerint azok a szakmunkások, akik többéves tapasztalattal rendelkeznek, egy
még magasabb szakmai
szintre lépnek a mesterlevél
megszerzésével.

Mészárosné Szabó Anna, a
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK)
szakképzési osztályvezetôje, a „Dolgozva tanulj”
projekt irányítója rendkívül
sikeresnek nevezte a pályázatot. Mint mondta, bíznak a
folytatásban.

– A vonatkozó jogszabályok szeptember elsejétôl kötelezôvé teszik a szakmunkástanulók gyakorlati képzôhelyeken történô foglalkoztatását. Ezeken a képzôhelyeken,
tehát gyáraknál, cégeknél,
vállalkozásoknál csak olyan
oktatók foglalkozhatnak a fiatalokkal, a szakmunkástanulókkal, akik mesteroklevéllel
rendelkeznek. Ehhez a rendelethez és a jogszabályhoz
a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán és a
területi kamarákon keresztül
forrásokat is biztosított. Ezért
itt, Békés megyében olyan
szakmunkásokat képeztünk
mesterré, akik már korábban
jelentôs szakmai gyakorlattal
bírtak, sôt, már foglalkoztak
szakmunkástanulók gyakorlati képzésével – fogalmazott

Az országos program célja az
volt, hogy biztosítsa a szakképzésben a minôségi oktatói
feltételeket, növelve a gyakorlati képzés színvonalát, elôsegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A projekt három
fô téma köré szervezôdött.
Az elsôben 25 olyan Békés
megyei gyakorlati oktató részesült pedagógiai, pszichológiai, jogi, szakmódszertani
és tanügy-igazgatási oktatásban, akik gyakorlati képzést
biztosítanak tanulóknak.
A „B” alprojektben valósult meg a Békés megyei
szakácsok, pincérek, ipari
gépészek, gépi forgácsolók, hegesztôk, kômûvesek,
hûtô-, klíma- és hôszivattyúberendezés-szerelôk, autóelektronikai mûszerészek,
karosszérialakatosok, nôi

az elnök. Kiemelte, a végzettek mostani magas létszáma
egyedi. Korábban, a gazdasági válság, tehát a 2008 elôtti
években is voltak mesterképzések, ha nem is ilyen nagy
számban.
Mint mondta, akkoriban is
biztosítottak voltak az európai uniós források, amelyekbôl támogatni lehetett ezeket
a költséges tanfolyamokat,
ugyanakkor most országos
szinten 5000 mesterlevél átadására kerül sor ezekben a
hónapokban.
– Annak, hogy ennyi oklevelet átadnak, rendkívüli mó-

don örülök, mert ettôl a szakmai színvonal emelkedését
várom – összegzett Hódsági
Tamás, hozzátéve: ahhoz,
hogy valaki mestervizsgát tehessen, a szakmunkásvizsga megszerzésétôl számítva
öt éven át kell bizonyítani
a szakmai rátermettséget.
Miután a fiatalok dolgozni
kezdenek, ennyi szakmai
tapasztalat birtokában már
el tudják dönteni, hogy ez a
hivatás megfelel-e nekik. innentôl kezdôdik a szakma
szeretete, és át tudják érezni,
mit jelent számukra a választott életút.

szabók, gázfogyasztóberendezés- és csôhálózat-szerelôk
mesterképzése, majd vizsgáztatása.
– Úgy gondolom, hogy
sikeresnek tekinthetô a projekt, hiszen 97-en szereztek
mesterlevelet. Nagyon bízunk
benne, hogy folytathatjuk a
projektet. Idén olyan sokan
jelentkeztek a képzésre, hogy
magyar támogatással további 103 fôt vizsgáztattunk le,
emellett jövôre arra készülünk, hogy még 50 fônek segítsünk mesterlevélhez jutni
– tudtuk meg Mészárosné
Szabó Annától.

A harmadik alprojekt részét képezte a „Gyakornoki
program a tanulószerzôdés
keretében tanult pályakezdôk támogatására a konvergencia régiókban” program.
Az ebben részt vevô vállalkozások részére nyújtott a
BMKIK szakmai szolgáltatást
és módszertani segítséget,
mellyel jó néhány Békés
megyei vállalkozás élt. Az
egyszerûsített pályázattal
nemcsak a pályakezdô fiatalok bérére és azok járulékaira kaphattak forrást, hanem
eszközbeszerzésre és mentori díjra is.
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Békés Megyei kereskedelmi és iparkamara
a gazdaságot is fellendíthetik a duális képzés megújításáért
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke
szerint hosszú távon nemcsak a szakmai színvonal
emelkedhet a november
6-ai avatóünnepség után.
A mesteroklevelesek a megye segítségére is lehetnek: ha új vállalkozásokat
hoznak létre, több embert
foglalkoztathatnak, így fellendítve a gazdaságot.
–Mostsokszakembervetteátmesterlevelét,ezannak
köszönhetô,hogyakormány
hathatós segítséget nyújtott
ebben. A képzési költségek
nyolcvan százalékát vállalta
át, ezzel segítve a vizsgára
készülôket – fogalmazott az
elnök az avatóceremónia alkalmával.Zalai Mihály aztis
hozzátette: helyes lépésnek
tartja azt, hogy ezután csak
mesterokleveles szakemberek vehetnek részt a fiata-

Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
fôtitkára az avatóceremónián elmondta: a mesterek
ezentúl nemcsak saját pályafutásukat egyengetik,
tanulóikért is felelôsek lesznek, mindeközben pedig a
duális képzés fejlôdéséért
is tesznek.

lok gyakorlati képzésében,
hiszen ez lehet az alapja a
szakképzés megújításának
is.
A Békés Megyei Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott:amesterekamegye
segítségérelehetnekabban,
ha olyan vállalkozásokat indítanak, amelyekben lehetôség nyílik további dolgozók
foglalkoztatására.

– A kamarával a megyei
önkormányzat már eddig is
szorosan együttmûködött,
ezért úgy gondolom, hogy
azok a pályázatok, fejlesztések,amelyekaközeljövôben
megvalósulnak,akis-ésközépvállalkozásokat erôsítik
majd, így egész Békés megyérepozitívhatássalleheta
folyamat – zárta mondandójátZalaiMihály.

a mester cím: lehetôség
A mester címmel kötelezettségek is járnak, nem
oklevél, nemcsak egy papír
– vélte az avató alkalmával
Vozár Márton, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalomért
és vendéglátásért felelôs
alelnöke.
A szakács- és pincérmestervizsga bizottsági elnöke
szerint a mestervizsga legfôbb tulajdonsága egy szakmunkásvizsgával szemben,
hogy magasabb szintû a követelményrendszere, illetve
gyakorlatiaselemekbôlésaz
életbôlhozottpéldábóláll.
– A mester cím eléréséhez nemcsak keményen kell
dolgozni, hanem felelôsségteljesen kell a munkát szervezni,kalkulációkatkészíteni,
anyaghányadot számolni,
és természetesen a környezetünket is olyan módon kell
ápolnunkésmegbecsülnünk,
hogyazmegfeleljenakülön-

–Amesterlevélbirtoklása
márönmagábanis rangot jelent,hiszenhavalakieztmegszerzi,akkorszakmájaelitjébe
kerültudásával–hangsúlyozta a rendezvényen Dunai Péter. A Magyar Kereskedelmi
ésIparkamara(MKIK)fôtitkára
elmondta,egyebekköztakamara kezdeményezésére egy
olyantörvénymódosításlépett
életbeezévszeptemberében,
melyszerintgyakorlatiképzést
csakmestercímmelrendelkezôszakemberektarthatnak.
– Mivel nem volt mester
címe, több ezer oktató került
abba a helyzetbe, hogy kétségessé vált, folytathatják-e
a gyakorlati oktatásban való

közremûködésüket. Részben
uniósfinanszírozású,részben
pedig államilag támogatott
projektnek köszönhetôen országosszintenmintegy5000
mesterképzéséreésvizsgáztatására került sor az elmúlt
bôegyesztendôben–tudtuk
megafôtitkártól.Arraisemlékeztetett,mindezértakamara
felelt. Dunai Péter azt hangsúlyozta:márrégótaszorgalmazták a törvénymódosítást.
Úgy gondolták, a szakmunkásképzésben valamivel biztosítanikellagyakorlatiokta-

tás színvonalát, hiszen nem
mindegy, ki neveli fel a jövô
szakmunkásnemzedékét.
Afôtitkárarraisutalt,hogy
a mesterek ezután a duális képzés megújításában is
részt vesznek, amely fontos
lépcsôfok a szakképzés átalakításában. Dunai Péter
arra is emlékeztetett, hogy a
mesterek ezentúl nemcsak
saját pályafutásukat egyengetikmajd,hanemtanulóikét
is, hiszen „a mester nem az,
akitanít,hanemaz,akinektanítványaivannak”.

kinevelni az utódokat
A mesterlevelet szerzett
szakemberek közül sokak
célja az volt, hogy szakmunkástanulókat képezhessenek, így nevelve ki a következô generációt.

bözôkövetelményeknek.Meg
kell felelni a munkahelyi környezetnekésaszakmaielvárásoknakegyaránt–sorolta
azalelnök,akiúgyvélekedett,
hogymindenképesítésmegszerzése egy alap, egy lehetôség, nincs ez másként a
mesteroklevélesetébensem.
– Nem vagyok biztos abban,hogyhavalakimegszerezte a mesterlevelet, akkor
alegkiválóbbanvégzimajda
munkáját. Egy mesterlevelet

kilehetérdemelni:adható,de
visszaislehetvonni,havalaki
nem megfelelôen dolgozik,
vagyéppensokráapanasz.
Úgy gondolom, ez egy lehetôség,jelenesetben97szakemberszámára.Ezacímkötelezettségvállalást is jelent,
mivel az oklevél átadásától
kezdve mesterként kell éljen,
dolgozzon, és ennek szellemében kell átadnia a megszerzett tapasztalatokat is –
fogalmazottVozár Márton.

Zsjak Zsolt akondorosiLakAlarm ügyvezetôje. Családi
vállalkozásukat 1998-ban alapították, takarmányipari feldolgozó és anyagmozgató
gépek javításával, karbantartásával,gyártásávalésbeüzemelésévelfoglalkoznak.
– A mesteroklevél megszerzése átgondolt lépés
volt, egy másik munkatársammal végeztük el a tanfolyamot.Azacélunk,hogy
saját tanulókat képezve,
a dolgozói állományunkat
gyarapítsuk, így az általunk
kinevelt munkatársak azzal
a speciális tudással rendelkeznekmajd,amitezaszakterület igényel – mondta el
azügyvezetô.

Márta Attila szakácsmester a mezôkovácsházi Arany
Kacsa Éttermet vezeti. Mint
mondta, nagy kihívást jelentettamestercímmegszerzése, de számára is a tanulók
képzésemiattvoltszükségaz
oklevélre.
–Eredetilegvendéglátó-ipariszakközépiskolábanérettsé-

giztem,ígysemszakács,sem
felszolgáló,semcukrásznem
voltam teljesen. Épp ezért is
volt fontos, hogy önállóan is
megszerezzemezeketacímeket.Aszakmaelismerésekell
ahhoz, hogy valaki mesterré
váljon, az egész képzést ebbenaszellembenvégeztük–
árultaelaszakácsmester.
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Megnyílt a Kisherceg Családi Napközi és Játszóház
Új, modern, barátságos és
otthonos a Kisherceg Családi Napközi és Játszóház,
amely 3 év alatti kisgyermekek egész napos vagy
idôszakos felügyeletét biztosítja. Az intézményben a
családias légkör és a gyermekek fejlôdése biztosított.
A Kisherceg Családi Napközi
és Játszóház megvalósítását
támogatta a TÁMOP program keretében az Európai
Unió és a magyar állam. Az
intézményben öt férôhelyes
családi napközi és hét férôhelyes játszóház található, ahol
a gyermekek számos játékkal
egybekötött fejlesztô programon vehetnek részt, és a
szülôk is hasznos tanácsokat
kaphatnak a pedagógusoktól.
Takács Marietta, a Kisherceg Családi Napközi és
Játszóház vezetôje kifejtette,
hogy a napközi és a játszóház
nem csak gyermeknevelést
és -gondozást jelent. A kicsik

fizikai és lelki szükségleteire is
odafigyelnek. A családi napköziben mozgásfejlesztésre,
zenei, mese- és kézmûvesfoglalkozásokra van lehetôség, valamint igény szerint
korai idegen nyelvi készségek
elsajátítására is. A játszóházi
foglalkozásokon a szülôk is
részt vehetnek, dietetikus, védônôi konzultációra és babamasszázs-tanfolyamra is van
lehetôség. A játszóházi szolgáltatás magában foglalja az
idôszakos gyermekfelügyelet

mellett a hétvégi gyermekzsúrok szervezését, a babahotel szolgáltatást, ahol biztosított a gyermekek éjszakai
felügyelete is. Havonta egyszer kézmûves-foglalkozáson
is részt vehetnek az érdeklôdôk, de szakkönyveket és
játékokat is lehet kölcsönözni
az intézménybôl.
A családi napközibe beiratkozni orvosi igazolással lehet,
amellyel biztosítják, hogy a
gyermekek egészségesek
és közösségben lehetnek. A
játszóházba a kicsiket a nyitvatartási idô keretein belül
várják a pedagógusok.
A Kisherceg Családi Napközi és Játszóházról – amely
Békéscsabán, a Lajta utca
143. szám alatt található –
további információ a www.
kishercegcsana.hu oldalon
található.
Kora Éva Robertina

Hatvankét éve érettségiztek
Évfolyam-találkozó egykori rózsásoknak

Hatvankét éves érettségi találkozót tartottak nemrégiben azok az „öreg diákok”,
akik 1953-ban fejezték be
tanulmányaikat a Rózsa Ferenc Gimnázium Szeberényi utcai épületében.
Az idei találkozót Beraczka János, Vándor Pál és Piller József
szervezte meg az 1953-ban
végzett rózsás A, B, C osztályok egykori tanulóinak, akik
közül összesen huszonöten
tudtak eljönni. Az ebéddel
egybekötött összejövetelen
sokat beszélgettek, felidézték
azoknak az osztálytársaknak
az emlékét, akik már befejezték földi pályafutásukat, és
azokról is szó esett, akik be-

Az 1953-ban végzett egykori rózsások
tegség vagy egyéb okok miatt nem lehettek jelen.
Aki tehette, szívesen elment, hogy találkozzon azokkal, akikkel a legszebb fiatal
éveinek egy részét töltötte

együtt. Az 1953-ban végzett
diákok évente igyekeznek
összejönni, hogy mindig tudják, kivel mi történt az egykori osztálytársak, évfolyamtársak közül.

Volt rózsások találkoztak
A közelmúltban tartották 45
éves érettségi találkozójukat
a Rózsa Ferenc Gimnázium
angol tagozatán 1970-ben
érettségizett C osztály egykori diákjai. Az ország különbözô tájairól és Svédországból érkezett öregdiákok a
volt osztálytermükben megemlékeztek régi tanáraikról,
osztályfônökükrôl, Pribojszky
Mihályról és azokról, akik már
nem lehettek jelen. Ezután a
beszélgetések fonala ott folytatódott, ahol évtizedekkel ezelôtt megszakadt.

Mesélô múzeum
Szarmata nôi sír Kardos határában
A Forster Központ koordinálásával próbafeltárások zajlottak
a tervezett M44-es út nyomvonalán, melyben a Munkácsy
Mihály Múzeum régészei is
részt vettek. Az ásatások elsô
szakaszában munkagépekkel távolították el a talaj felsô
részét a lelôhelyeken. Kardos
határában az egyik munkagép
kanala embercsontokat mozgatott ki a földbôl, kb. 40-50
cm-es mélységben. Egy karcsont töredékeit sikerült azonosítani a Munkácsy Mihály
Múzeum munkatársainak és
azonnal hozzákezdtek az elôkerült csontok, illetve egykori
sír nyomainak vizsgálatához.
A 40-50 cm-es mélység sekélynek mondható egy temetkezés esetében, de a csontok
állapota, valamint egy elôkerült
bronz karperec alapján rögtön
világossá vált, hogy egy régészeti korú sírról van szó. A feltárások során az is kiderült, hogy
egy szarmata temetô részletét
sikerült megtalálni, azonban a
többi feltárt sírról kiderült, hogy
még a szarmaták idejében ki
is rabolták ôket. Ez a jelenség
nem volt ritka abban az idôben, alig találni olyan egykori
temetôt, melynek minden sírja
érintetlen maradt. Szerencsére Kardoson sikerült érintetlen
sírt is feltárnunk, ráadásul pont
az bizonyult érintetlennek,
mely csekély mélységben került elô.

Fotó: Pintér Anikó

Várják a kisgyermekeket!

Dr. Bácsmegi Gábor mutatta be a leletet
Ebbe a sírba egy felnôtt,
szarmata nôt temettek, valamikor a Kr. u. 2-3. században.
Gyöngyökkel gazdagon díszített ünnepi ruhájában helyezték végsô nyughelyére,
kezeit a hasán összekulcsolták. Lábához egy kisméretû,
valószínûleg helyben készült
poharat raktak, kezei környékére talán egy kést tettek.
Jobb karján egy bronz karperecet viselt, mely utolsó útjára
is elkísérte.
A gyöngyök elhelyezkedése alapján elmondható, hogy
ruhája vagy szoknyája a bokájáig ért és a gyöngyöket
több sorban varrták körbe. A
csontok felszedésekor sikerült
megfigyelni a mintázat egy részét is. A legalsó sorban sötét,
fölötte fehér, majd vörös, míg
legfelül zöld színû gyöngyök

voltak szorosan egymáshoz
varrva. A gyöngyök mérete
igen változatos, minden színben elôfordul egészen apró és
nagyobb méret is. A ruha vagy
szoknya elején és hátulján kb.
20 cm szélességben egészen
a térd vonaláig váltogatták
egymást a színes gyöngyök,
hasonló elrendezésben, mint
a ruházat alján.
Hogy miért kerülte el a
sírrablók figyelmét pont ez a
sír, miközben két méterre tôle
már kirabolták a másikat?
Valószínûleg ugyanazon közösségben éltek a sírrablók
is és pontosan tudták, hogy
kivel milyen ékszereket temettek el. Ki tudja, talán az ô
temetkezéseiket is kifosztotta
késôbb valaki...
Dr. Bácsmegi Gábor
régész
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Pörögtek a körök

Megújult a csabai tornacsarnok

Egész napos futóverseny az Árpád fürdônél

Negyvenmilliós beruházás valósult meg

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. Ezúttal az volt a cél, hogy egy
adott idô alatt minél több kilométert teljesítsenek.
A legkitartóbbak reggel fél
7-kor rajtoltak el, ôk a leghos�szabb távot választották, 12
órán keresztül rótták a köröket. A megmérettetés azonban
nemcsak a maratonfutóknak
kínált lehetôségeket, hiszen
egy- vagy kétórás futásra is
lehetett jelentkezni. A rendezvényen mindenki megtalálhatta a saját felkészültségének
megfelelô kategóriát. A „Pörögnek a körök” elnevezésû
futóversenyt három évvel ezelôtt rendezték meg elôször,
azóta egyre népszerûbb.

Volt, aki 1-2 órát, de olyan is, aki 12 órát futott
– Nincs az az érzés, hogy
elindulok egy futóversenyen
és lemaradok, még messze a
cél és egyedül kullogok a végén. Egy körpályán versenyzünk, nem is az számít, hogy
ki hányadik körben van. Az a
lényeg, hogy együtt vagyunk,
együtt futunk, ez a program
egyszerûen összefogja a futás
szerelmeseit – hangsúlyozta
Bunzel Lívia ötletgazda.

Bunzel Lívia az „érmeket” adja át a gyerekeknek

Világsakkfesztivál

Csabai diákok a budai várban

A versenyen minden korosztály képviseltette magát,
fiatalabbak és idôsebbek,
profik és amatôrök is.
– Nagyon jó volt a verseny,
nem tudtam aludni, mert nagyon készültem rá, hogy végre futhassak – fogalmazott
Mihálik Amina, az egyik ifjú
versenyzô. Miközben ott volt a
januárban 77. születésnapját
ünneplô Lencsés Éva is, aki
61 esztendôsen kezdett futni,
nagyon szeret mozogni és
nem bírja abbahagyni. Hozzátette, kedveli a kis létszámú,
családias versenyeket, hiszen
nincs tömeg és rengeteg futóbaráttal találkozhat ilyenkor.
A rendezvény a szervezôk
szerint elérte fô küldetését,
ugyanis több mint száz sportolni vágyót mozgattak meg a
ködös, ôszi idôjárás ellenére.
Kovács Dávid

A mintegy 40 milliós beruházásnak köszönhetôen jobbak a körülmények
Hatalmas átalakításon estek át a békéscsabai Rácz Lukács
Tornacsarnok kiszolgálóhelyiségei. A mintegy 40 millió forintos beruházásnak köszönhetôen megszépültek az épület
irodái, öltözôi és folyosói, így még jobb körülmények között
készülhetnek a jelen és a jövô kiemelkedô versenyzôi.
A fejlesztés a Magyar Torna
Szövetség 100 százalékos támogatásával jött létre. Az átadón dr. Magyar Zoltán, a szervezet elnöke hangsúlyozta,
nagyon fontos beruházásokat
hajtottak végre az országban
összesen négy kiemelt szakosztály esetében, így Békéscsabán is.
– Minden sportág versenyez a gyerekekért. Nagyon
kevés gyerek van, és kevesen
szeretnének sportolni, ezért
nagyon jó körülményeket kell
biztosítani, hogy örömmel

Sportcsarnokfejlesztés
Tízmilliós beruházásba kezdtek

hozzák ide a szülôk a gyerekeiket és a gyerekek is örömmel legyenek itt. Elsô körben
a nagyon erôs sportegyesületeket támogattuk – emelte
ki Magyar Zoltán, a Magyar
Torna Szövetség elnöke.
A 40 milliós fejlesztésnek
köszönhetôen megszépültek
az irodák, az öltözôk és a folyosók, valamint megújult az
edzések egyik fontos helyszíne, a tükörterem is. A megnyitón Dankó Béla, a klub
társadalmi elnöke köszönetét fejezte ki az egyesület ott

dolgozó munkatársainak, a
város, valamint a szövetség
vezetôinek is. Fóri Márta ügyvezetô igazgató kiemelte, a
felnôtt versenyzôk és a tehetséges gyerekek nagyon
megérdemelték ezt a fejlesztést, hiszen hosszú évek óta
kiválóan teljesítenek a hazai,
valamint a nemzetközi mezônyben.
Szarvas Péter polgármester
hangsúlyozta, most már az
edzôk, a versenyzôik, valamint a szülôk, nagyszülôk is
a kornak megfelelô körülményekkel találkozhatnak, ami az
utánpótlás-nevelés szempontjából is fontos, hiszen vonzóvá
teheti az egyesületet a megfelelô infrastrukturális háttér.
Kovács D.

Újra pattoghat a labda

Sportpálya és árnyékoló az oviban

Az EUbility Group-Békéscsabai Elôre NKSE csapata 10
millió forint összértékû fejlesztés megvalósításába kezdett a városi sportcsarnokban. Az egyesület a beruházás
keretében teljesen felújít két földszinti öltözôt, így a jövôben a játékvezetôk és a versenybírók megszépült környezetben készülhetnek a mérkôzésekre.

A csabai iskolások Polgár Judit társaságában
A közelmúltban a budai várban rendezték meg a Világsakkfesztivált, ahol a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Általános Iskola 3. a osztályának tanulói is részt vettek.
A rendezvény megálmodója Polgár Judit, minden idôk
legjobb nôi sakkjátékosa, aki
tavalyi visszavonulása után figyelmét az általa kidolgozott
Sakkpalota oktatási program felé fordította. Mint azt
az Evangélikus iskola tanítójától, Bordás Andrea Sakkpalota oktatótól megtudtuk,
iskolájukban az elmúlt tanévben vezették be ezt a komplex oktatási programot, ami
a gyerekek körében az elsô
perctôl kezdve nagy sikert
aratott. Az iskolában folyó
munkáról Polgár Judit is elismeréssel nyilatkozott, és
felkérték a kis csapatot, hogy
tartsanak egy bemutatót a Világsakkfesztiválon.
– Tizenhárom tanulóval
kezdtük meg a felkészülést
szeptember elején, és az egy
hónapnyi próbafolyamat vé-

gén készen álltunk produkciónk bemutatására: a Rap
Sakk elkészült. Mûsorunk
egy pici szeletet mutatott meg
abból a tudásból, amelyre az
elmúlt tanévben szert tettünk.
Mindezt rap zenére, mozogva,
táncolva, mosolygósan, vidáman, jókedvûen, a fellépés
minden pillanatát élvezve –
tudtuk meg Bordás Andreától.
A produkció nagy sikert
aratott, az Evangélikus iskola
tanulói vastaps kíséretében
vonulhattak le a színpadról,
melynek szélérôl Polgár Judit, valamint Seszták Miklós
miniszter figyelte mûsorukat.
A gyerekek a továbbiakban
sakkoztak, interaktív sakkdalt
írhattak Hajós Andrással,
sakkot tanulhattak Polgár
Zsófival, és láthatták játszani az élô legendát, Anatolij
Karpovot is.

A második emeleten három
egymás melletti hotelszoba
összenyitásával egy öltözôkomplexumot alakítanak ki,
masszôrhelyiséggel, vizesblokkal, modern bútorokkal.
Látványos eleme lesz a projektnek a „B” oldali lelátórész
elsô két sorának teljes felújítása, amelynek keretében
megújul az aljzat, lefestik a
korlátokat és a lépcsôfeljárókat, nyolc darab kihúzható
munkaasztalt építenek be a
sajtó munkatársai számára,
és lecserélnek 32 darab régi
széket, amelyek helyére kényelmes, nagy rugalmasságú, szivacsozással és égés-

gátolt mûbôr kárpitozással
ellátott, modern ülôalkalmatosságok kerülnek. A lelátórész így modernebb lesz, a
létesítmény pedig hosszú idô
után megfelelô munkakörülményeket fog biztosítani a
sajtó munkatársai számára
is.
A tervek szerint a beruházás még az idén teljes
körûen megvalósul. A 10
millió forint 70 százalékát a
klub a társasági adó terhére adható támogatásokból
gyûjtötte össze, a 3 millió
forint önrészt pedig Békéscsaba önkormányzata biztosítja.

A szalagátvágás után közös torna következett
Átadták a Mackó-Kuckó Óvoda új sportpályáját és a homokozó feletti árnyékolóberendezést.
Az óvoda udvarának felújítása során a régi betonpálya új
gumiborítást kapott, a homokozó pedig az új árnyékolóberendezésnek köszönhetôen már tûzô napsütésben is
használható.
Az átadóünnepségen az
intézmény vezetôje, BottaDukátné Orczifalvi Éva külön
köszönetet mondott a szülôknek, akik minden követ megmozgattak a megújulásért.
Ezenkívül megköszönte a
Békéscsabai Intézményellátó
Centrumnak, amiért erôs férfiakat gyûjtött a pálya alapjának kiásásához, és a Csaba
Metál Zrt.-nek, valamint Békéscsaba városának, amiért
az árnyékolóberendezés tervezésében és kivitelezésében
nyújtottak komoly segítséget.
– Nagyon fontos számunkra, hogy minden gyereknek

ebben a korban is biztosítsuk
a szükséges mozgást. Ezért
kezdeményezett az önkormányzat különbözô mozgáskultúra-fejlesztést célzó
programokat, mint a vízhez, a
labdajátékokhoz való szoktatás, vagy a néptánc oktatása
– hangsúlyozta Kiss Tibor, Békéscsaba alpolgármestere.
Az ünnepélyes szalagátvágás után egy közös torna
következett, ahol kicsik és nagyok együtt mozogtak a megújult udvaron.
A rendezvényen a fôszereplôk mégis a gyerekek voltak, akik a torna után rögtönzött focimeccsen mutatták be
az új pálya elônyeit.
Az ünnepség végén pedig
mindenki megkóstolhatta a
szülôk szorgos kezét dicsérô
hagymás-tejfölös lepényt.
Vágvölgyi Nóra
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Csabai Séták III.

Békéscsabai találkozások

Békéscsaba Martin Gábor szemével

Berényi Nagy Péter: Ôszintén szeretem

Fotó: Martin Gábor

Téli városkép nem is olyan nagyon régrôl
évvel ezelôtti Békéscsabát,
hiszen az egyedi fekete-fehér
fotók hûen adják vissza az akkori kor hangulatát. A Csabai
Séták elsô kötetében a város
lelkét, a másodikban – ahogyan fogalmazott – a dübörgô
hétköznapokat, a harmadik

Fotó: Martin Gábor

Ha végiglapozzuk Martin
Gábor új albumát, láthatunk
benne több évtizede és napjainkban készült képeket is. Számos olyan helyet fedezhetünk
fel a fotókon, amelyeknek ma
már nyomuk sincs vagy nagy
átalakításon mentek keresztül.
A fényképek sok békéscsabai
lakosnak ismerôsek lehetnek,
néhányan felfedezhetik rajtuk magukat, rokonaikat vagy
egy-egy helyszínt, ami meghatározó volt az életükben. A
képek rendkívül érdekesek
lehetnek azok számára is, akik
még nem ismerték a 40-50

A Kossuth tér a Körös Hotellel

részében pedig képkülönlegességeket válogatott össze
a fotós. A mûvész kedvenc
képei a legújabb albumából
az elsô oldalakon található téli
éjszakai felvételek.
Martin Gábor 14 éves kora
óta készít fényképeket és szívesen örökíti meg a város pillanatait. Akkor még nem sejtette, hogy évtizedek múlva
a fotói sokak számára olyan
értékek lesznek, amelyek
visszaadják számukra a múlt
egy darabkáját.
Martin Gábor a jövôben is
folytatja munkáját, és idôvel
egy újabb képanyagot szeretne összeállítani, hiszen van
még a szekrény mélyén számos érdekes archív felvétele
a közel- és régmúltból.
Kora Éva Robertina

Csók vagy csapás

Szabóné dr. Kállai Klára az agresszióról

– Sokan vagyunk itt Békéscsabán, akik a te mûsoraidon
nôttünk fel. Hogyan lett Berényi
Nagy Péterbôl Tücsök Peti?
– Amikor 1986-ban hazaköltöztem Debrecenbôl, az elsô
„Hangyával” (Hangya Levi
a negyedik hangya Tücsök
Peti mellett) eldöntöttük, hogy
csinálunk egy közös gitáros
mûsort. Kezdetben klubokban, felnôtteknek zenéltünk,
majd utána gyerekeknek is
adtunk elô mûsorokat, amihez
elkezdtem dalokat írni. Így született Tücsök Peti és születtek
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 vagyok itthon senkinek. Gyakran
csak ülök és nézek magam
elé, mikor komponálok. Ilyenkor a harmadik szememmel
már látom, amit majd rajzolni
fogok. De van, hogy alkotás
elôtt egy hétig csak járkálok a
lakásban. Fel kell annyira gyülemleni a dolgoknak bennem,
hogy aztán két hét alatt megcsináljam az elképzelt képeket. Ha pedig sokáig nem raj-

Fotó: Varga Ottó

Berényi Nagy Péter – mindenki Tücsök Petije – ôszintén mesélt a kezdetekrôl, az
alkotói munkáról és a terveirôl.

Martin Gábor fotómûvész
munkáit sokan ismerik Békéscsabán. A Csabai Séták
harmadik kötetét a közelmúltban mutatta be a közönségnek. A képeken Békéscsaba szépségeit láthatjuk a
fotómûvész szemén keresztül.

Tücsök Peti: Mindig kell valamit alkotnom
zolok, akkor újra gyakorolnom
kell, hogy a mozdulatok, amelyeket ábrázolni szeretnék,
ismét a kezemben legyenek.
Van, hogy 20-30 másodpercre is beállok az adott pózba,
hogy a zsigereimben is benne
legyen a mozdulat, mert a mesefiguráknál is figyelni kell az
anatómiára, hiszen nekik sem
csúszhat le a válluk a fenekükhöz. Alkotásnál fontos az
egyedüllét, az, hogy tudjam,
nyolctól négyig nem jön senki,
és elengedhetem magam. Viszont egyedül nem tudok élni,
nekem is kell a hátország. Az
hogy én alkothassak, olyan
család kell, mint az enyém:
akik megértenek és támogatnak.
– Mennyire vagy kritikus a
munkáddal kapcsolatban?
– Nagyon komoly és kritikus
fônöke vagyok önmagamnak,
de mivel az ember bele van

szorulva egy csôbe, önmagába, ezért idônként kellenek a
külsô vélemények is, hogy mi
jó vagy épp nem jó.
– Hogyan látod magad öt év
múlva?
– Engem fiatalon tart, mikor száz csillogó gyermeki
szempár néz, ilyenkor elmúlik
minden fájdalmam. Úgy gondolom, hogy amíg hitelesnek
érzem azt, amit a színpadon
csinálok, és nem lépem át a
ripacs kategóriát, addig maradok. Amíg élek, és amíg
ezt megtehetem, sôt, amikor
már nem tudok mozogni,
biztos vagyok benne, hogy
az agyam akkor is mozogni
fog. A színpad mellett pedig
mindig kell valamit alkotnom,
ha mást nem, akkor két vasdarabot összeragasztanom,
valamit, amibôl egy harmadik
tárgy születhet…
Vágvölgyi Nóra

Remekül sikerült a kísérlet
Pataky Attila volt az irodalmi est vendége

A Tudományos ismeretterjesztô Társulat egész évben
ismeretterjesztô elôadásokat szervez. Legutóbbi alkalommal Szabóné dr. Kállai
Klára az agresszió témakörében fejtette ki gondolatait.
A pszichológusnô szerint a
legfontosabb, hogy nem kell
megijedni az érzelmektôl,
hiszen a düh és az agres�szivitás természetes emberi
ösztönök. A hangsúly azon
van, hogy mit kezdünk vele,
hogyan kezeljük.
– Mindegyikünkben keletkezik agresszív érzelem. Meg
kell tanulnunk kezelni ezeket.
Fontos, hogy felismerjem,
milyen az agresszióháztartásom. Mit kezdek a felém
irányuló agresszióval és azzal, ami bennem keletkezik.
Egyensúlyt kell keresni, és akkor ezek az érzelmek minket
fognak szolgálni, nem válnak
ellenségeinkké – összegezte
Szabóné dr. Kállai Klára.
Az agresszió témaköre régebben tabunak számított.
Ha manapság megkérdeznék
az utca emberét, sokaknak
csak negatív jelentés jutna
róla eszébe. A szakember az
agresszió mellett is sorakoztatott fel érveket.
– Sok olyan eset van a történelmünkben, amikor bizony
az agresszió életeket, országot, hazát mentett. Tehát szo-

Szabóné dr. Kállai Klára az elôadáson
ros velejárója az életünknek.
Ma talán többet beszélhetünk
errôl. Ez részben annak köszönhetô, hogy egészségpszichológiai kutatások egyre jobban alátámasztják azt
a tényt, hogyha az agresszióháztartásunk nincs rendben,
azaz döntôen befelé fordítjuk
ezt az érzelmet, vagy úgy teszünk, mintha nem is lennénk
agresszívek, annak elég súlyos következményei lehetnek. Ezek megnyilvánulhatnak pszichés vagy akár testi
tünetek formájában is.
Szabóné dr. Kállai Klára
elôadásából az is kiderült,
hogy a népmesék nagy segítséget nyújthatnak az agresszió kezelésében. A pszichológusnô többek között
azt a Grimm-mesét hozta fel
példának, amelyben a béka
visszaviszi a királylány aranylabdáját a kútból, és azt kéri

tôle cserébe, hogy etesse
meg a tányérjából, itassa meg
a poharából. Amikor azonban
a béka azt mondja, veled akarok aludni, úgy dühbe gurul a
királylány, hogy teljes erejébôl
falhoz vágja.
– Ezt a csapást a magyar
mesében csókra változtatták.
Pedig éppen a falhoz csapás
következtében változik a béka
szép szemû, nyájas királyfivá.
Nem mindegy tehát, hogy
valaki azzal a tudattal nô föl,
hogy azt is meg kell csókolnia, akitôl undorodik, vagy
pedig azt tanulja meg, hogy
nyíltan kifejezheti érzelmeit,
még az ellenszenvét is. Emellett a népmesék segítenek
felismerni az ártó szándékot,
valamint megoldásokat mutatnak a helyes cselekedet kiválasztásában – hangsúlyozta Szabóné dr. Kállai Klára.
Balázs Anett

Pataky Attila célja, hogy felnyissa az emberek szemét
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.
Országosan egyedülálló kísérletnek lehettek részesei
azok a nézôk, akik ellátogattak november 3-án este a városháza dísztermébe. Pataky
Attila dalszövegei vers formában születtek újjá. A kezdeményezést még érdekesebbé
tette, hogy két teljesen más
karakter bújtatta új köntösbe
az alkotásokat. A színdarabokból, filmekbôl, szinkronokból jól ismert Tomanek
Gábor és Presits Tamás voltak, akik új megvilágításba
helyezték, elszavalták az
EDDA-klasszikusokat.
Hogy miért ragadnak mindenkit magukkal a dalszöve-

gek, és hogy honnan kapja
az ihletet hozzájuk, azt is elmondta a nézôknek Pataky
Attila:
– A lírákat a vérembôl írtam. Minden érzést, a szerelmet, a csalódásokat igazán
megéltem és ezekbôl merítek. Sok dolgom lesz még a
következô nyolc-tíz évben.
Rengeteg dal formálódik a
fejemben, többet már papírra
is vetettem. A célom az, hogy
minél inkább felnyissam az
emberek szemét: vegyék
észre a körülöttük zajló negatív változásokat, és segítsünk
együtt a bajokon. Ehhez sokszor elég a pozitív, mindent

elsöprô gondolat megszületése.
Frankó Attila, a program
megálmodója, fôszervezôje
közel tíz évvel ezelôtt azért
hívta életre az irodalmi estet,
hogy minden hónapban egyszer, a nézôkkel karöltve ünnepeljék meg a magyar nyelvet, az irodalmat. Klasszikus
és kortárs mûvek kerülnek
porondra, melyeket neves
színmûvészek adnak elô. A
rendezvény egyfajta mentorszerepet is betölt, hiszen bemutatkozási lehetôséget ad
számos tehetséges költônek,
írónak, mûvésznek. A következô alkalom december elsején, adventi hangulatban lesz
majd, és dr. Bagdi László, valamint Páskándi Géza mûveit
hallhatja akkor a közönség.
Horváth Szabolcs
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Közgyûlés és
közmeghallgatás a tájházban

Verejné zasadnutie
v oblastnom dome

gos nemzetiségi önkormányzat is komoly elômozdítója.
Szóba került a testület ülésén az is, hogy a médiacentrum nyitott a szlováksággal
való együttmûködésre. A Békéscsabai Médiacentrum Kft.
keretein belül a Csabai Mérlegben továbbra is folyamatosan jelentkezik a szlovák rovat,
emellett a 7.Tv-ben és a www.
behir.hu oldalon is súlyának
megfelelôen jelennek majd
meg a szlovák nemzetiséggel
kapcsolatos hírek.
A testület áttekintette az
idei költségvetést, amely új
források beépülése révén módosult, illetve tárgyaltak arról,
hogy a Kertvárosi Óvoda a
továbbiakban Békéscsabai
Kertvárosi Óvoda néven szeretne mûködni.

udelenia vyznamenania Za
Békešskú Čabu, ako aj titulu
Čestný občan mesta.
Poslanci na verejnom zasadnutí – ako obvykle – najprv
referovali o najvýznamnejších
udalostiach od posledného
zasadnutia zboru. Hovorili o
medzištátnej spolupráci dolnozemských Slovákov z Maďarska, z Rumunska a z Vojvodiny, v tejto oblasti sa angažujú
rôzne spolky a občianske organizácie, ako aj miestna a aj
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.
Na zasadnutí hovorili aj o
tom, že spoločnosť Médiacentrum je otvorená pre spoluprácu so slovenskou komunitou. V
rámci spoločnosti s ručeným
obmedzením s názvom Békécsabai Médiacentrum na

A szlovák önkormányzat november 10-én tartotta soros ülését igazán impozáns
környezetben, a Garay utcai
tájházban. A közgyûlés zárt
üléssel indult, elsôként arról
döntöttek, ki kapja idén a
Békéscsaba Szlovákságáért kitüntetést. A zárt ülés
napirendjén szerepelt javaslattétel a Békéscsabáért kitüntetésre és a Békéscsaba
díszpolgára címre is.
A nyilvános ülésen elsôként
az elôzô ülés óta eltelt idôszak
legfontosabb eseményeirôl
számoltak be. Beszéltek a
dél-alföldi – romániai, vajdasági és magyarországi – szlovákok együttmûködésérôl,
amelynek fô letéteményesei
az egyesületek, civil szervezetek, de a helyi és az orszá-

Ingyen wifi a fôtéren

Jelszó nélkül lehet csatlakozni

A közgyûlés után a szlovák
testület közmeghallgatást tartott, amelynek elsô felében a
nemzetiségi választások óta
eltelt egy év történéseit foglalták össze az érdeklôdôk
számára, majd a jelenlevôk
mondhatták el kérdéseiket,
kéréseiket, észrevételeiket.
Mikóczy Erika

Slovenská samospráva svoje posledné zasadnutie mala
10. novembra v impozantnom
prostredí, v Slovenskom oblastnom dome na Garayho
ulici. Zbor v rámci zatvoreného
zasadnutia sa rozhodol o tom,
kto dostane tohto roku vyznamenanie Za čabianskych Slovákov, ako aj o svojom návrhu

stránkach dvojtýždenníka Csabai Mérleg aj naďalej pravidelne budú uverejnené príspevky
v slovenskej rubrike, pritom aj v
televízii 7.Tv a na stránke www.
behir.hu budú uverejnené správy, informácie zo života Slovákov primerane ich významu.
Zbor diskutoval aj o tohoročnom rozpočte, ktorý bol modifikovaný následkom pribúdania
nových zdrojov, resp. o tom, že
Materská škola v Záhradnom
meste si žiada pozmeniť názov
na Materskú školu v Záhradnom meste Békešskej Čaby.
V ďalšej časti verejného zasadnutia poslanci najprv zhrnuli udalosti od minuloročných
volieb, následne prítomní záujemcovia mohli položiť svoje
otázky, resp. predostrieť svoje
pripomienky a návrhy.

Lengyel nap Békéscsabán
Ünnepi koncertet adott a Chopin kórus

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

Novembertôl ingyen internetezhetnek Békéscsabán a fôtér 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 tervet. A terv gyorsan megvalósult: a „Bekescsaba_Foter”
hálózatra bárki ingyenesen rácsatlakozhat

A minden évben megtartott
esemény a lengyel függetlenség napjához kötôdik. Ezt november 11-én ünneplik annak
emlékére, hogy megszállóitól
megszabadulva, 1918-ban
alakult újra Lengyelország –
tudtuk meg Máté Lászlótól, a
nemzetiségi önkormányzat
elnökhelyettesétôl, illetve a
kulturális egyesület elnökétôl.
A történelem során szoros
barátság alakult ki a magyarok és lengyelek között. Ezt a

köteléket Bátori Zsolt, az Országos Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese így fogalmazta meg: ez a két nemzet
több mint ezer évvel ezelôtt
egymásra talált, onnantól
kezdve háborúban nem álltunk egymással, csak a szeretet övezte a kapcsolatunkat,
és egymás megsegítése.  Az
elnökhelyettes hozzátette, vidéken is ápolni kell a kultúrát
ott, ahol lengyelek élnek. A
lengyel kultúra megismerteté-

A Chopin kórus is fellépett az ünnepélyen
sét tûzte ki célul a 25 tagból
álló Chopin kórus is, amely
közel tíz éve alakult. Munkájuk elismeréseként idén felterjesztették ôket a Pro Cultura
díjra. A lengyel nap alkalmából adott ünnepi koncertjük

után Marek Wawrzyniec Rak
poloniai költôvel találkozhattak, illetve a Lengyel tájak –
Jan Gumowski litográfiában
címû kiállítást is megtekinthették az érdeklôdôk.
Zsíros András

A PRÓ HIRD E TÉS
Ingatlan
Békéscsabán, a Mester utcában
820 m2-es belterületi telek gyümölcsfákkal, fúrott kúttal eladó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

Matematika általános és középiskolásoknak. Tel.: 20/238-1620.
Matematika közép- és emelt szintû
érettségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.
Szolgáltatás

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

2015. november 19–25.
• Az Éhezôk Viadala: A kiválasztott 2. rész (szinkr. amerikai kaland)
VILÁGPREMIER! 3D!
• Az Éhezôk Viadala: A kiválasztott 2. rész (feliratos amerikai kaland)
VILÁGPREMIER!
• Blinky Bill – A film (szinkr. ausztrál animációs ) PREMIER!
• A kis herceg (szinkr. francia animációs)
• 007 Spectre – A Fantom visszatér (szinkr. amerikai–angol akcióthriller)
• A tengernél (angol romantikus dráma)
• Fekete mise (amerikai akció)
• A szerelem útján (amerikai romantikus) ART!

2015. november 26. – december 2.
•
•
•
•
•
•

Az Éhezôk Viadala: A kiválasztott 2. rész (szinkr. amerikai kaland) 3D!
Kémek hídja (szinkr. amerikai dráma) PREMIER!
007 Spectre – A Fantom visszatér (szinkr. amerikai–angol akcióthriller)
Blinky Bill – A film (szinkr. ausztrál animációs )
A szüfrazsett (angol filmdráma)
Az éjszakám a nappalod (magyar fekete komédia)

2015. december 18–23.
• Star Wars: Az ébredô Erô (szinkr. amerikai sci-fi) 3D! VILÁGPREMIER!

www.csabacenter.hu

Békéscsaba belvárosában, a
Korzó térnél, 2 és fél szobás, téglablokkos, második emeleti, egyedi fûtéses, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 11,9 M Ft.
Telefon: 20/967-8492.
Békéscsaba belvárosában, a
Wlassics sétányon 4. emeleti, 1,5
szobás, egyedi fûtéses üres panellakás eladó. Tel.: 30/574-0913,
délutáni hívással.
Oktatás
Játékos atlétikai edzések 6–12
éves gyerekeknek az atlétikai klubnál. Tel.: 20/238-1620.
Angoltanítást vállalok.
Tel.: 20/238-1620.
Matematika középiskolásoknak,
fôiskolásoknak. Tel.: 70/392-0459.

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia
Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Redôny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetéssel
is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.
Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzô
szerelése, javítása, kulcsmásolás.
Utánfutó-kölcsönzés, 6 m hosszig
nyújtható, billentô önürítôs platóval
is! Dobos István u. 20. Tel.: 30/2334550, 70/335-7584, 66/636-135.
Tömérdek a fizetendô járulék? Nem kapja meg idôben az
átutalásokat? Nehezen vált? Látogasson el hozzánk! Medosoft
könyvelôiroda. www.medosoft.hu
Egyéb

Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.
Angoltanítás. Tel.: 70/450-3228.

Daewoo és Graetz színes tévé,
UNION lábbal hajtós, szekrényes
varrógép eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913 .
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Csabai Mérleg

középiskolások a színpadon
Ádámok és Évák Ünnepe a Jókai színházban

Fotó: A-TEAM/Ignácz B.

A Békéscsabai Iparos Olvasókör megalakulása

Idén tizenhárom középiskolás csoport nevezett a versenyre
A fiatal generációval szeretné kipróbáltatni és így megszerettetni a színházat az
Ádámok és Évák Ünnepe,
amelyet idén is megtartanak
Békéscsabán.Azelsôilyen
rendezvényt öt évvel ezelôtt hirdette meg a Szolnoki
Színház. Akkor Madách Imre
Az ember tragédiája címû
mûvébôlkellettajelentkezôknekegy-egyszíntválasztaniuk.Báratematikaévrôlévre
más, a program elnevezése
mellett a feladat változatlan
maradt:adiákoknakönállóan
kellszínpadravinniükegykiválasztottjelenetet.
Murvai Mónika,aGépészetiésSzámítástechnikaiSzak-

középiskola tanára szerint a
program célja az, hogy aki
ennekhatásáramegszeretia
színházat,azfelnôttkorábanis
színházbajáróemberlegyen.
Adiákcsoportokazideiévad
darabjai közül választhatják
ki, hogy mit visznek színpadra.Ajelenetekkivitelezéséta
Jókaiszínházmûvészeimentorként segítik majd. Tege
Antal színmûvész,aprogram
koordinátora elmondta, azzal, hogy a gyerekek együtt
dolgoznak a színészekkel,
megérthetik,milyenfelelôsségteljeséskomolymunkaa
„színházcsinálás”.
Az öt éve tartó kezdeményezéshez a békéscsa-

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 Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Nagy Ágnes
foglalkoztatási fôosztályvezetô és Palotás József, a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Hivatal szakmai fôigazgató-helyettese nyitott meg.
Atöbbmintszázkiállítóstandonidén,anegyvenháromközép-ésfelsôfokúiskolánkívül,
ötven munkaadó volt jelen.
A kétnapos rendezvényen a
diákok mellett a felnôtteknek
is készültek programokkal
a szervezôk. Az érdeklôdôk
többekközöttingyenesnyelvvizsgateszten, grafológiai,
munkavédelmi és munkaügyi
tanácsadáson is részt vehettek.Abemutatkozókatdíjazták
is:a„Legszebbstand”díjáta
szeghalmiLayerKft.kapta.
A pályaválasztási kiállítás
szervezôi változatos programokkal igyekeztek minél
közelebbhozniegymáshoza
munkaerô-piaci szereplôket,
hogyapályátkeresôktestközelbôl tapasztalhassák meg,
melyik az a szakma, amely
legmegfelelôbbszámukra.

Ugyanakkor a rendezvény
kiemelt célja volt, hogy segítsenafiataloknakaváltozó
munkaerô-piaci igényekhez
igazodópályadöntésekmeghozatalában. Éppen ezért a
kiállításon fontos volt, hogy
lehetôlegalegnagyobbmunkaerôhiánnyalküzdômûszaki
területrôl válasszanak szakmát 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,hogyalehetôlegtöbbinformációbirtokában hozhassák meg életük
egyiklegfontosabb,legmeghatározóbbdöntését.
VágvölgyiNóra

Békéscsaba anno

bai teátrum az elsôk között
csatlakozott. A korábbi évek
tapasztalatai szerint az esemény iránt akkora az érdeklôdés, hogy két elôadást is
megtartanakbelôle.
Seregi Zoltán, a színház
megbízott igazgatója fontosnaknevezte,hogylássák,afiatalokhogyanviszonyulnaka
klasszikusokhoz,milyenegyediszemléletmóddaldolgozzák
felazokat.
Idén tizenhárom középiskolás csoport nevezett be a
versenyre. A tavasszal színpadra kerülô elôadásokat a
közönség mellett szakmai
zsûriisértékelnifogja.
ZsírosAndrás

A Békés-Csabai Ipartestület százharminc éve, 1885
nyarán, alakuló közgyûlésen
mondta ki megalakulását.
Elsô elnökének közfelkiáltássalválasztottaHavranPált
(képünkön).Párhónapelteltévelabejelentetttagokszáma
735önállóiparos,272segéd
és57tanulóvolt.
Az ipartestület elsô önálló
egyesületét,azIparosOlvasókör megalakulását az évben
Sajben Pál iparos kezdeményezte.Ôhoztalétreazelôkészítô bizottságot, melynek
tagjai lettek: Zvaratkó Pál,
Juhász Antal, Thomai János,
Zlehovszki György, Scheibel
Mihály, id. Boskó János, BaranyaiMihály,ZvaratkóIgnác.
Fikker Antal, Volentik Lipót,
Facsinai Zoltán, Remenyiczki
János,CsjernikJános,Gulyás
Mihály és Zlehovszki János
iparosok, akik szabad óráikban, készítették elô az alakulást az egyik iparos Kishida
utcaiházában.
Azelôkészítôbizottságelnöke,ZvaratkóPálaparlamentárisformánakszigorúôrevolt,
nemengedte,hogyazüléseken bor legyen az asztalon,
deazülésvégeztéveljóborral
kínáltaabizottságtagjaitésa
vendégeket. Az ilyen ülések
alatt kedves epizódok történtek. Az elnök úr a bort mindenkor széke mellé helyezte.
A vitáknál a száraz torkokat

Havran Pál, az ipartestület
elsô elnöke
a szemfüles Scheibel Mihály
öntözte, aki az asztal alá bújva, poharanként adogatta fel
a bort az érte nyúlóknak. Az
elnökkivételévelmindegyiklelehajoltasûrûnleejtettgyufa
skatulyájáért,sperszeközben
nagyokativott.
Az ilyen ülések egyikén
döntötték el az alakulandó
egyesület nevét, az alapszabály megírására felkérték
SajbenPált,akiazelôkészítô
bizottságjegyzôjevolt.Azolvasókör megalakulását segítettedr.SeilerEndreügyvéd,
akijavasoltaegyiparosgyûlés
összehívását.Agyûlést1895.
novemberhavábantartottáka
Lorenc-féle vendéglôben. Je-

lenvoltközel300iparosmester,akikazalapszabálytnémi
módosításutánelfogadták.
Az elôkészítô bizottság az
anyagiak elôteremtése érdekében 1896-ban farsangi
bált rendezett a Thomas-féle
vendégfogadóban (késôbb
Fehérbárány),amelyszépbevételthozott.
Az alakuló közgyûlést nevezetesnapon,Magyarország
ezeréves fennállásának ünnepén tartották. Zvaratkó Pál
üdvözölte a megjelenteket.
Ezután ismertette az Iparos
Olvasókörcélját:„Békéscsaba
iparossága részére oly érintkezési és gyülekezési helyet
alkotni, mely a mûvelt társas
életiélvezetekmellettalkalmat
nyújtson arra, hogy az iparosokatérdeklôkérdésekrôleszmétcserélhessenek.Alkalmat
adjon a társalgásra, társas
játékokra, felolvasásokra, estélyekrendezésére.”
1896.május11-énkimondták a Békéscsabai Iparos
Olvasókör megalakulását.
Megválasztottáka24tagúvezetôséget.DíszelnökZsilinszki
Endre,elnökZvaratkóPál,alelnökJuhászAntallett.
GécsBéla

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

szent istván-szobor
tervpályázat

gyûjtsük együtt
a békéscsabai értékeket!

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

A magyar nemzeti értékekrôl és a hungarikumokról szóló jogszabályok alapján Békéscsaba önkormányzata is létrehozta
a Békéscsabai Települési Értéktárat és az azt gondozó bizottságot. Az értéktárak elsôdleges célja számba venni a települési, nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebbôl egy
közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön.

Apályázatkiírójaamagas
színvonalú alkotás megteremtéséhez szabad kezet
ad a mûvészi kivitelezésben. Így a város fôterén
késôbbiekben elhelyezhetô Szent Istvánt ábrázoló
szobor méretét nem határozza meg pontosan, de
elvárás, hogy a megjelölt
térszerkezetébe,közvetlen
környezetébeillô,azépített
éstermészetikörnyezethez
illeszkedô, Szent István
nagyságát, szellemiségét,
kiemelkedô jelentôségét
szimbolizáló megformálás
szülessen. Az alkotás karaktere,anyagasemkerült
meghatározásra, kizárólag
a mechanikai sérüléseknek
ellenálló, külön gondozást
nemigénylô,tartósésidôtállókivitelezésszerepelelvárásként.
A pályamunkákat a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által
delegáltszakértôibizottság
értékeli az önkormányzat
képviselôinek jelenlétében.
EztkövetôenaKözgyûlésa
szakmai zsûri javaslatát figyelembevévedöntaszoborpályázateredményérôl.

AzÖnkormányzatapályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati
kiírásnak megfelelô tervekért és mellékletekért költségtérítési díjként 50 000
Ft kifizetését vállalja. A
megfelelôségapályamunkákat véleményezô bizottság szakvéleménye alapjánkerülmeghatározásra.
A tervpályázat benyújtási
határideje:2016.január29.
Arészleteskiírásmegtalálható a www.bekescsaba.
hu oldalon, a pályázati hírekmenüpotban.
A pályázattal kapcsolatostovábbiinformáció:
A pályázók felvilágosítást
kapnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
Oktatási,Közmûvelôdésiés
Sportosztályán Túriné Kovács Márta osztályvezetôtôl
(tel.: 66/523-819, email:
turine@bekescsaba.hu), illetveLukácsi László városi
fôépítésztôl (tel.: 66/523817, e-mail: lukacsi@
bekescsaba.hu).

A Békéscsabai Települési Értéktár bôvítésében, feltöltésébenbárkirésztvehet,írásban
kezdeményezhetiegyadatlap
kitöltésévelcsabaiértékfelvételét.Agyûjtésbe,közösértékeink feltérképezésébe szeretnénk bevonni településünk
lakóit, a civil szervezeteket,
kulturálisésoktatásiintézményeket.
Mitartozhatazértéktárba?
Bármi,amihelyijelentôséggel bír, például a már bekerült, sôt, hungarikummá vált
csabaikolbász(azagrár-és
élelmiszer-gazdaság kategóriában),aJókaiszínházépülete
(mint épített környezet), vagy
gondoljunk a Csabai Kolbászfesztiválra(aturizmusés
vendéglátáskategóriában).
Hogyanlehetértéket
javasolni?
Vegye sorra azokat a látnivalókat, érdekességeket, hagyományokat, hagyományôrzôket, természeti értékeket,
épületeket, amelyeket Ön is
szívesen megmutatna a Békéscsabára érkezô vendégeinek!
A www.bekescsaba.hu
BékéscsabaiTelepülésiÉrtéktár menüpontban letölthetô
vagy online kitölthetô, illetve
a Polgármesteri Hivatal Okta-

tási,KözmûvelôdésiésSportosztályán igényelhetô adatlapothiánytalanulkitöltve2015.
november 26-áig (csütörtök)
személyesen, postai úton
vagy elektronikus formában
(ertektar@bekescsaba.hu)
juttassaelaPolgármesteriHivatalOktatási,Közmûvelôdési
és Sportosztályára (Békéscsaba,SzentIstvántér7.).
A beérkezett javaslatokat
a Települési Értéktár Bizottságdecemberiülésénbírálja
el.Atelepüléshelyijelentôséget meghaladó értékei a
megyei értéktárakba, majd
a Magyar Értéktárba juthatnakel.AMagyarÉrtéktárban
nyilvántartott országos vagy
nemzetközi jelentôségû, a
magyarságra jellemzô tulajdonságával, egyediségével
és minôségével a magyarság csúcsteljesítményének
számító nemzeti értékekbôl
a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat,
melyek a Hungarikumok
Gyûjteményébekerülnek.
A javaslattétel folyamatos. A
fentihatáridôntúlijavaslatokat
2016I.félévébenbíráljákel.
Bôvebb információ Varga Tamás közmûvelôdési csoportvezetôtôl a 66/523-830-as telefonszámon,vagyavargat@
bekescsaba.hu e-mail címen
kérhetô.
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Kerékpárút építése a 446. sz. fôút mentén
(0+000 – 0+830 km szelvényei között)
KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0012
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.
A „Kerékpárút építése a
446. sz. fôút mentén (0+000
– 0+830 km szelvényei között)” címû projektre Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázott
kedvezményezettként. A kerékpárút-építés 2015. szeptember 1-jén kezdôdött és
november 20-án fejezôdik
be.
Az említett kerékpárút
megépítése elengedhetetlen volt, hiszen a Szarvasi
út Csorvási út és a várost elkerülô út közötti szakaszán
nem volt kiépített kerékpárút, így eddig a biciklisek a
forgalmas Szarvasi úton
közlekedtek.
Az újonnan megépített
kerékpárút a Csorvási úttól
a 44. sz., 47. sz. és 446. sz.
fôutak által alkotott körforgalomig tart. A gyalog- és
kerékpárút jelentôs hosszban a korábbi nyílt árok
helyére épült, így az érintett
szakaszokon a meglévô
árok elbontásra került és
zárt csapadékvíz-elvezetô
csatornák épültek ki.

A beruházás során a Linamar buszmegálló peronja
is átépítésre került, a terelôsziget elbontásával egy 40
méter hosszú és 3 méter
széles buszöböl lett kialakítva közvetlenül a Szarvasi út szélsô forgalmi sávja
mellett.
A megépült létesítmény
csatlakozik a szintén pályázati forrásból megvalósult,
a 44-es fôút mentén megépült kerékpárúthoz (4447-446-os út körforgalmi
csomópontjában a körforgalomban meglévô kerékpárúthoz), valamint a 47-es
út korszerûsítése kapcsán
ugyancsak támogatásból megépült kerékpárúthoz is.

A mostani beruházásnak
köszönhetôen lehetôvé vált
a folyamatos kerékpáros
közlekedés Szarvas, Csorvás és Békéscsaba között,
valamint 1700 méter kivételével Békés és Gyula irányába is.
További információ
kérhetô:
Varga Róbert titkár,
Tudatos Közlekedôk
Egyesülete
E-mail:
ovatosan@ovatosan.hu
Tel.: +36 70 395 5147
Székhely:
5600 Békéscsaba,
Csenkesz u. 11.

Tisztújítás a Fidesznél

Simonka György a megyei választmány elnöke
A Fidesz Békés Megyei Területi Választmánya a közelmúltban Békéscsabán tartotta tisztújító taggyûlését.
Elnöknek Simonka György
országgyûlési képviselôt
választották. A négytagú
elnökségbe Erdôs Norbert
európai parlamenti képviselô, Hanó Miklós békéscsabai alpolgármester, Tolnai
Péter, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyûlésének
alelnöke és Zalai Mihály, a
közgyûlés elnöke került.
– A megye gazdasági és
társadalmi életének fellendítését illetôen rengeteg ötletünk, javaslatunk van, amelyek
eredményeként Békés megye
nyertese lehet a következô
évek fejlesztéseinek. Történelmi pillanat elôtt vagyunk,
három-négy évünk van, hogy
lehívjuk a 2020-ig tervezett európai uniós forrásokat. Olyan
képet kell kialakítani Békés
megyérôl a munkahelyek teremtésével, az infrastruktúra fejlesztésével, amit látva a
fiatalok is itt maradnak. Ehhez
keresünk partnereket – fogalmazott Simonka György.
Hanó Miklós leszögezte:
a legfontosabb az M44-es
gyorsforgalmi út megvalósítása. A Tiszakürt–Kondoros
szakasz vonatkozásában a
közbeszerzési eljárás elôkészítése zajlik. A több mint 60

kilométeres rész azért fontos, mert öt települést kerül
el: ezzel felgyorsulhatna és
biztonságosabbá válhatna a
közlekedés. Az M44-es pedig
úgy érkezhet Békéscsabára,
hogy a Fürjesi összekötô út
nyomvonalba illesztésével lényegében egy déli elkerülô út
jöhetne létre, a Csanádapácai
úti végponttal.
– Ennek megvalósítása
nagy elôny lenne. Eddig több
befektetô is azért kerülte el Békés megyét, mert nem volt biztosított a megfelelô közlekedés
– emelte ki Hanó Miklós.
Az alpolgármester emlékeztetett: a rendszerváltást követôen Békéscsabán több élelmiszer-ipari üzem is megszûnt.
Mint mondta, nagy szükség
van jó minôségû élelmiszerekre, Békés megye pedig alkalmas ezek elôteremtésére,
és itt a gasztroturizmusban is
nagy lehetôségek vannak. Kitért arra, hogy a megyeszék-

hely is részese lesz a Modern
Városok programnak, melyen
belül hangsúlyos szerepet
kaphat a munkahelyteremtés,
valamint a hozzá kapcsolódó
oktatás, képzés.
Zalai Mihály megjegyezte,
hogy más lehet a prioritás
Szeghalmon vagy Battonyán,
de minden ügyben meg kell
találni a közös nevezôt, és
együttesen kell fellépni a cél
érdekében.
Leszögezte: a következô
évek fejlesztéseivel meg kell
erôsíteni a kis- és középvállalkozásokat, akik a foglalkoztatásban oroszlánrészt
vállalnak. Elmondta, hogy
az európai uniós források 60
százalékát gazdaságfejlesztésre kell fordítani, ezt a célt
szolgálja több operatív program: az egyik a mezôgazdaság fejlesztését segíti, a másik a vállalkozói, szolgáltatói
szektort, a harmadik pedig
az önkormányzatokat.

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 milliárd forint vissza nem térítendô támogatást nyert Gyula
és Szarvas városával együtt a felsôoktatás fejlesztésére, melynek során hat projekt jött létre a három Békés
megyei városban. Ezek egyike, a TÁMOP által finanszírozott Tudás-park elnevezésû program, amely a felsôoktatási intézmények, a térségben mûködô vállalkozói
szféra és az önkormányzat együttmûködését célozza,
ezzel is erôsítve a megye gazdasági életét.
A november végén befejezôdô projektben a konferenciák, szaktalálkozók és üzemlátogatások során eddig
olyan cégek mutatkozhattak
be, mint a Csaba Metál Zrt., a
Marzek Kner Packaging Kft.
és a Mondi Békéscsaba Kft.
November 11-én a Linamar
Hungary Kft., 13-án pedig a
Hirschmann Car Communication Kft. kapott lehetôséget a bemutatkozásra.
A Tudás-park projekt
segítségével a résztvevôk
betekintést nyerhettek a Linamar Hungary Kft. minden-

napi munkájába, megismerve a cég mûködését és az
egyes alkatrészek gyártási
folyamatát is.
A Linamar Kft. Békés megye és az Alföld egyik legnagyobb mezôgazdasági gépgyártó vállalata erôteljesen
növekvô autóipari ágazattal,
amely a megfelelô minôséget és precíz munkavégzést
biztosító ISO minôsítések
és tanúsítványok mellett hazánkban elsôként szerezte
meg a Ford Q1 minôsítését.
Az eddigi, erôteljes fejlôdés
azért vált lehetségessé, mert

a cég eleget tett azon minôségbiztosítási elvárásoknak,
amelyek az ilyen jellegû munkák megszerzése érdekében
szükségesek. Több világelsô
autógyártó cég minôsített beszállítói, de a legnagyobb felvonó- és mozgólépcsô-gyártó vállalatnak, az Otis-nak is
gyártanak alkatrészeket.
A társaság fontosnak tartja a környezetvédelmet, ezért
a gyár területén kialakítottak
szelektív hulladékgyûjtôket
és mosófolyadék-tartályokat, valamint egy lepárló berendezést is beüzemeltek,
így 90 százalékban csökkentve a hulladékmennyiség
kibocsátását. A cég, mint felelôs munkáltató, fontosnak
tartja, hogy a képzésnek a
legalsóbb szintjétôl egészen
a felsôfokú képzésig képviseltesse magát a gépiparágban. A gyárban Parászka
Tibor humánpolitikai igazgató elmondta, hogy már az
óvodásoknak is szerveznek
programokat, ahol különbözô játékos robotprogramozásokkal próbálják
felkelteni a fiatalok érdeklôdését a mûszaki szakma
iránt. A nyolcadikosoknak
pedig üzemlátogatásokat és
pályaorientációs elôadásokat tartanak, amelyek elengedhetetlenek a megfelelô
szakmai utánpótlás biztosításához.

A vállalatnál jelenleg 160
szakmunkástanulóval kötöttek szerzôdést és két telephelyükön, két tanmûhelyükben három mérnök
szakoktatóval zajlik a szakmai képzés.
A program utolsó állomásaként a Hirschmann Car
Communication Kft. kapott
lehetôséget a bemutatkozásra.
A német tulajdonban lévô
vállalat jövôre lesz 25 éve
jelen a magyar piacon. A békéscsabai telephelyen mintegy 3630 négyzetméternyi
gyártóterületen folyik a munka, ahol fôként antennarendszereket, erôsítôket, illetve
magas frekvenciájú termékeket állítanak elô. A Richard
Hirschmann által alapított
vállalat autóipari cégként valamennyi európai autógyártónak szállít az itt készült antennákból, kábelekbôl. Vevôi
között megtalálható a BMW,
az Audi, a Volkswagen vagy
a francia PSA.
Emellett Kínában, az
Egyesült Államokban, Franciaországban és Mexikóban
is folytatnak tevékenységet,
de gyártó telephelyük csak
Németországban és Magyarországon van.
A következô évben pedig
tovább bôvítik hazánkban a
gyártást. A 2016-os bôvítés
plusz 1000 négyzetméteres

területet jelent majd a gyár
számára, amely egyúttal 2030 fô felvételével is jár, ezzel
a foglalkoztatottak száma
vélhetôen eléri a 600 fôt.
Ugyanakkor a cég ügyvezetô igazgatója, Peter
Inzenhoffer hangsúlyozta,
a bôvülés nem azt jelenti,
hogy az útjuk végére értek,
mert ebben az iparágban elengedhetetlen a folyamatos

fejlôdés. Ehhez pedig mindig szükség van szakképzett emberekre.
A Tudás-park projekt ezzel az üzemlátogatással a
végéhez ért, de az együttmûködésnek közel sincs
vége. A vállalkozói kerekasztalok segítségével továbbra
is biztosítva lesz a folyamatos információáramlás a projekt résztvevôi között.
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Rólunk, nekünk.

tv

televízió

Közösségi, közszolgálati televízió
•
•
•
•

Napi híradók
Magazinműsorok gazdasági, agrár, politikai, kulturális, ifjúsági, színházi
és életmód témakörökben
Dokumentum- és imázsﬁlmek készítése
Békéscsaba, Békés megye megjelenése országos csatornákon a 7.TV
tudósításaival

print

Nyomtatott sajtó
•
•
•
•

on-line

•

CSABAI MÉRLEG

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

Hírportál
•

7.TV

BEHIR.HU

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

behir.hu
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

