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Új székházban a rehabilitációs ellátási és szakértôi osztály
Egy helyen a hatósági ügyek és a szakértôi vizsgálatok

Befejezôdött a rehabilitációs ellátási és szakértôi
osztály székházának felújítása Békéscsabán, a
Munkácsy utcában. A közel
nettó 150 millió forintos beruházásnak köszönhetôen
az ügyfelek egy helyen intézhetik hatósági ügyeiket
és vehetnek részt a szakértôi vizsgálatokon.
Aközelmúltbanzajlottünnepi
átadónSzarvas Péter polgármesterhangsúlyozta,hogya
város egy könnyen megközelíthetô helyén adhatják át
amegújultépületet.Vantara
Gyula országgyûlési képviselô kiemelte: nagyon fontos a megváltozott munkaképességûszemélyekethozzásegíteni ahhoz, hogy képességeik,készségeikismeretébenvállaljanakmunkát.A
teljesen akadálymentesített
épületet úgy alakították ki,
hogy két külön bejáraton érhetikelazérkezôkahatósági
ügyintézést, illetve a szakértôivizsgálatokat.
– Az egész épületet oly
módonlaktukbe,hogyegymásra épülô, egymással
szorosösszefüggésbenlévô
munkafolyamatokat szerveztünk, duplikált feladatokat szedtünk ki a folyamatból, gyorsítottuk az eljárást,
komplexebbé tettük, és azt
gondolom,hogyazügyfelek
kiszolgálása ezen a helyen
sokkal magasabb színvona-

Az épület átalakított belsô terekkel és új külsôvel fogadja az ügyfeleket
lon történhet – fogalmazott
Andó Ágnes,aBékésMegyei
Kormányhivatal CsaládtámogatásiésTársadalombiztosításiFôosztályánakvezetôje.
Gajda Róbert kormánymegbízottelmondta,aBékés
MegyeiKormányhivatalazon
dolgozik, hogy megújítsa
a területi közigazgatást, de
hasonlóan fontosnak tart-

ja, hogy a hivatal épületei is
megújuljanak.
– Békéscsaba belvárosában sikerült egy nagyon
fontos ingatlant felújítanunk,
büszkék vagyunk a beruházásunkra,mertarehabilitációsosztályunkamegváltozott
munkaképességû emberek
felülvizsgálatát kulturált, 21.
századikörnyezetbenvégez-

heti a következô idôszakban
–emeltekiakormánymegbízott.
A beruházásnak köszönhetôenújeszközökkelisgazdagodottazosztálymintegy
17 millió forint értékben. Az
irodabútorok és a rendelôk
mellett egy úgynevezett képességvizsgáló eszköz is a
projekt része volt, amely azt

elemzi, hogy a vizsgált személy mennyire terhelhetô a
munkakör által támasztott
követelmények szerint. Öszszességében a cél az volt,
hogyazérkezôkgyorsabban
intézzék ügyeiket és magasabb színvonalú kivizsgálásokonvehessenekrészt.
– Nagyon sokat változott
az ellátás, méghozzá pozitív

irányban. Amikor jöttem, sokanvoltak,ésegykicsitmeg
is ijedtem, de elég gyorsan
ment minden, maximálisan
elégedett vagyok – árulta el
azegyikérintett.
Azátadottépületnemcsak
átalakítottbelsôterekkel,hanemújkülsôvelisfogadjaaz
ügyfeleket.
KovácsDávid

Megkezdte sugárzását a közösségi, közszolgálati 7.tv
Híradóval, aktuális témákkal, sporttal, magazinokkal jelentkezik az új csatorna
Békéscsaba közgyûlése március 26-án döntött arról,
hogy a megyeszékhely önkormányzata hozza létre a
százszázalékosan tulajdonában álló Békéscsabai Médiacentrum Kft.-t. Októbertôl már a Békéscsabai Médiacentrum Kft. adja ki a Csabai Mérleg címû ingyenes
városi lapot. November 16-án indult el hírportálunk, a
www.behir.hu, amelynek tartalmát a facebook oldalunkon is követhetik. November 20-ától pedig a harmadik
elem is a helyére került: megkezdte sugárzását a 7.Tv
nevû tévécsatorna.

November 20-ától sugározza mûsorát a 7.Tv csatorna

– A médiacentrum kialakításának leglátványosabb
eleme a közösségi, közszolgálati televízió létrehozása,
amely akár zöldmezôs beruházásként is felfogható,
hisz e tekintetben a nulláról
indultunk. Arra törekszünk,
hogyavároslakosságamindenközérdeklôdésreszámot
tartó ügyrôl megfelelô tájékoztatástkapjon.Közösségi,
közszolgálati televízióként

sokkal nagyobb terjedelemben, tehát mélyebben, minden szempontot körbejárva
szeretnénkbeszámolniavároskulturális,közmûvelôdési
életének történéseirôl, a
sportról, az intézményekrôl,
a gazdasági szereplôkrôl,
a civil világ eseményeirôl –
hangsúlyozta Opauszki Zoltánügyvezetôigazgató.
Az adásokról és a 7.Tv
mûködésérôl Bali-Hatala

Boglárka fôszerkesztô osztottmegrészleteket.
A 7.Tv mûsorait reggel 6
órától 10 óráig és 17 órától
22óráigláthatjákanézôk,a
fennmaradó mûsorsávban
képújság fut a csatornán.
Az adásaink leghangsúlyosabbrészeamindeneste19
órátóljelentkezôHíradó.Megyénknapitörténéseimellett
a közérdeklôdésre számot
tartó témákat dolgozunk fel,
kíváncsiak vagyunk a nézôk
véleményére is, és az „utca
emberét” a legtöbb téma
kapcsánmegkérdezzük.
A médiacentrum szakmai
vezetôje továbbá elmondta,
híreiketelôszöramûsorfolyam
17 órási kezdetekor villantják
fel,röviden.
Folytatás az 5. oldalon →
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl
A november 25-én tartott közgyûlést követôen Szarvas
Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP,
a Jobbik és a DK képviselôi értékelték testületi ülésen elhangzottakat.
Értékelt a polgármester
A kárpátaljai magyarok megsegítése, a Békéscsaba hazavár!
ösztöndíjrendszer módosítása,
a kistérségi társulás vizsgálata,
az M44-es autóúttal kapcsolatos
döntések és a hulladékgazdálkodás: sajtótájékoztatón értékelte
Szarvas Péter polgármester a
közgyûlési döntéseket.
A polgármester elsô körben
napirend elôtt tájékoztatta a képviselôket a gyermekélelmezés
helyzetérôl és a Kövizig tervezett fakivágásairól. Mint mondta, Szarvas Péter
mindkettôvel kapcsolatban folynak további tárgyalások.
A napirendi pontok közül Szarvas Péter a kárpátaljai magyarok támogatását emelte ki, ezúttal 5 millió forintot szavazott meg  
a közgyûlés, vélhetôen kulturális és oktatás-nevelési célokra. A
testület módosította a Békéscsaba hazavár! ösztöndíjprogramot
is: eddig 25 éves korig lehetett pályázni, ezt a korhatárt emelték
28 évre. A polgármester azt is hozzáfûzte: több megyében is van
hasonló támogatásra példa, ám szerényebb mértékben.
Szó volt továbbá a kistérségi társulás és intézményeinek vizsgálatáról: Szarvas Péter kiemelte, hogy sok szabálytalanságot
találtak a szakértôk, de az egyes szerzôdések minôsítése eltér
egymástól. Mint mondta, egyik, a jogi vizsgálatokra felkért ügyvéd jelentésében sem szerepelt konkrét javaslattétel arra, hogy
indokolt a büntetôfeljelentés, ezért egyedüliként tartózkodott.
Az M44-es autóúttal kapcsolatban arról beszélt: tárgyalásokat kezdeményeztek azért, hogy a helyi igényeknek megfelelôen készüljön el az út. Kiemelte továbbá a hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntést: jövôre elindul a szelektív
hulladékgyûjtés, a lakosok nem csak 120, hanem 60 és 80
literes edényeket is kérhetnek majd.
Szarvas Péter zárásként a családsegítô és gyermekjóléti
szolgálat átvételérôl beszélt: mint mondta, a város visszaveszi
a kistérségi társulástól az ellátást. Elmondta, remélhetôleg ebbôl az ellátottak semmit nem vesznek majd észre, és zavartalanul folyik tovább az ellátás.
DAREH és védôoltás – Közgyûlés után a Fidesz
Nagy viták nem voltak, de fontos témák kerültek napirendre
a békéscsabai november 25-ei közgyûlésen. A Fidesz-frakció
sajtótájékoztatón értékelt.
Amint azt a frakció vezetôje, dr. Ferenczi Attila elmondta:
kiemelt téma volt például a támogatási kérelem benyújtása a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a megújuló energiaforrásokkal mûködô autóbuszokra.
De hasonlóan fontos témaként értékelte a védôoltási program kiterjesztését is. Mint mondta, a 2 éven aluli gyerekek agyhártyagyulladás, illetve a 12 éves lányok méhnyakrák elleni
oltása után mintegy 500 fiatal kap a jövôben meningococcus
elleni védôoltást.
A képviselôk arról is beszámoltak, hogy átszervezik a családsegítô és gyermekjóléti szolgálatot, ezzel együtt a családok
átmeneti otthona és a hajléktalanszálló is visszakerül a város
fenntartásába.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatban Hanó Miklós alpolgármester arról számolt be, hogy december 15-éig minden
tagtelepülésnek el kell fogadnia a DAREH mûködési koncepcióját, ám a díjpolitika tervét nem támogatták.
– Lakossági, 15–20 százalékos be nem fizetés esetén közel
500 millió mínusz keletkezett volna, amit a korábbi közgyûlésen
nem szavaztunk meg. A november 27-ei DAREH ülésen kiderült, a díjpolitikát az állam határozza majd meg, és az összes
olyan tevékenységet átvállalja, ami költségvetési, pénzügyi terhet rótt volna ránk – fogalmazott Hanó Miklós.
A kistérségi társulás vizsgálatával kapcsolatban azt mondták: júniusban hiányzott a megfelelô jogi megalapozottság a
feljelentéshez, ám a szakértôi véleménnyel ez megteremtôdött.
A frakcióvezetô külön kiemelte, hogy meglepetésként érte
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.

ôket a polgármester tartózkodása.
A sort az M44-es autóút kérdésével zárták: mint
mondták, a város számára az elôzetes tervek
kedvezôtlenek lettek volna, ezért lobbizni fognak
annak módosításáért.

Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila

ta, 21 fôt vettek fel 2014 októbere óta, mindegyikôjüket pályázat
nélkül, meghívással. Takács Péter szerint ez nem fogadható el,
ezért mint mondta, a kérdés az illetékes szakbizottság elé fog
kerülni. Hozzátette, a jövôben csak pályázat útján lenne szabad
betölteni az önkormányzati álláshelyeket.
Az M44-es autóút terveivel kapcsolatban elhangzott, nem
lenne szabad módosítani a terveket, amik a körforgalom áthelyezésével a Szarvasi útról a Berényi útra terelnék át a forgalmat. Takács Péter hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy a megvalósulás ígért 2020-as határideje ne tolódjon késôbbre.

MSZP: Fontos a vállalkozói szféra erôsítése
Jobbik: Nagykoalíció a határozat elfogadásánál
Az utóbbi három alkalomból háromszor módosult
a közgyûlés munkatervben meghatározott idôpontja. A határozatképesség biztosítása és az
érdemi munka lehetôségeinek megteremtése
a polgármester feladata, Fülöp Csaba és Miklós Attila
de a folyamatos idôpontváltozások számunkra nem a város ügyeinek alázatos vitelét
jelentik – fogalmaztak az MSZP képviselôi a közgyûlés után.
Miklós Attila és Fülöp Csaba beszélt arról, hogy június óta
több vizsgálat is folyt a kistérségi szociális intézmények szerzôdéseivel és gazdálkodásával kapcsolatban. A vizsgálatok
súlyos jogi és gazdasági szabálytalanságokat állapítottak meg.
A jogi, ügyrendi és ellenôrzési bizottság a kistérségi társulás tanácsát kérte volna fel a feljelentés megtételére, de a közgyûlés
úgy döntött, a gyorsabb ügyvitel érdekében dr. Bacsa Vendel
jegyzôt bízza meg, hogy a vizsgálati anyagok alapján „ismeretlen tettes ellen zugírászat, csalás, hûtlen kezelés, hanyag kezelés és számviteli fegyelem megsértése és esetleges egyéb
bûncselekmények gyanúja” miatt tegyen feljelentést. Az MSZP
képviselôi megjegyezték: a szakértôi jelentésekbôl világosan
látszik, hogy egy jól körülhatárolható érdekkör anyagi kárt okozott. Felháborítónak tartják, hogy ezt az amúgy is finanszírozási
gondokkal küzdô szociális szférában tették, ahol az átlagkereset
nem éri el a 100 ezer forintot.
A képviselôk kiemelték, hogy egyre több javaslatuk valósul és
valósult meg a vállalkozói szféra erôsítése érdekében. A Befektetést Ösztönzô Stratégia, a Vállalkozói Információs Rendszer és
a Gyere Haza! program alapjain nyugvó Békéscsaba hazavár!
program is új lendületet adhat a város gazdasági életének.
– A rendszert szeretnénk minél magasabb szintre fejleszteni, tovább menedzselni és új ötleteket, fejlesztési javaslatokat
tenni a fejlôdés érdekében. Az új típusú gazdaságfejlesztésre, a helyi vállalkozások erôsítésére a jövô évi költségvetés
elôkészítésénél javaslatokat teszünk, melyek megvalósításában is részt kívánunk venni, hogy Békéscsaba élhetô, szerethetô, vállalkozóbarát város legyen – tették hozzá.
LMP:  Törvénytelenségek a kistérségnél
A közgyûléssel kapcsolatban az
LMP részérôl Takács Péter önkormányzati képviselô tartott sajtótájékoztatót. Az újságírók elôtt
szó esett többek között a hulladékgazdálkodási kft.-rôl, a kistérség mûködésével kapcsolatban tett rendôrségi feljelentésrôl,
az önkormányzati munkahelyek
betöltésérôl, valamint az M44-es
autóút tervérôl.
A képviselô a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. mûkö- Takács Péter
désével kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi 40 millió forintos veszteség, illetve
közel ugyanekkora mértékû kintlévôség mellett szerinte tovább
fog nôni a jövôben a cég hiánya. Véleménye szerint az „államosítás” helyett ezért az önkormányzatnak meg kellene versenyeztetnie a szolgáltatás mûködtetését.
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás szerzôdéseivel kapcsolatban elmondta, az azok
vizsgálatával megbízott ügyvéd 46 pontban tárt fel különbözô
hiányosságokat. Az általa összeállított dokumentum szerint felmerül a gyanú, hogy törvénytelen módon köttettek szerzôdések,
az elvégzett munkák díjazása nem volt reális, valamint a munka
elvégzése sem bizonyítható minden esetben. Az ügyvéd ezenkívül az útiköltség-térítések esetében is törvénytelenségeket állapított meg. Takács Péter elmondta, ez utóbbi esetekben „nem
kis összegekrôl” volt szó, a közgyûlésen 160 millió forint hangzott
el ezzel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Társulási
Tanács kellett volna, hogy felügyelje ezeket a folyamatokat. Úgy
fogalmazott, valaki visszaélt ezzel a helyzettel. Az önkormányzat
által betöltött álláshelyekkel kapcsolatban a képviselô elmond-

A családsegítô és gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati fenntartású
intézmény általi ellátása,
valamint a hulladékszállítással kapcsolatos rendeletalkotás, illetve a város
tulajdonában lévô Hulladékszállítási Kft.-t érintô
anyagi természetû prob- Szabóné Kocziha Tünde
lémák a város 2016-os
költségvetése szempontjából igencsak fel fogják adni a leckét
– fogalmazott Szabóné Kocziha Tünde a közgyûlés után.
A Jobbik képviselôje kiemelte, mindkét esetben a kormányzat által az önkormányzatra testált kötelezô feladatellátásról
van szó, amely központi források híján körülbelül 150 millió forintos terhet ró a jövô évi költségvetésre.
– Mióta a normatív támogatás helyett a feladatalapú finanszírozás lépett életbe, a költségvetést a szûkösség, a minimális
anyagi mozgástér jellemzi. Sajnos a tendencia továbbra sem
változik, a kormány a jövôben is egyre több kötelezô feladatot
hárít az önkormányzatokra, melyek mellé nem ad forrást – jegyezte meg Szabóné Kocziha Tünde.
A Békéscsaba és Térsége Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által elkészíttetett szakértôi vizsgálatokról a képviselô elmondta: kiderült, hogy a kistérség szerzôdései szinte kivétel
nélkül jogszabályba ütköznek.
– A Jobbik az elsô perctôl azt az álláspontot képviselte, hogy
amennyiben bizonyítható a törvénysértés, feljelentést kell tenni.
Az ügy külön érdekessége, hogy a közgyûlésen ismét baloldali
és Fidesz–KDNP nagykoalíció jött létre a határozati javaslat elfogadásánál, amely már nem elôször fordul elô a békéscsabai
közgyûlésben. A háttérben való együttmûködést gyakorlatilag
nyíltan felvállalva, dr. Csicsely Ilona KDNP-s képviselô asszony
maga fogalmazta meg Takács Péter LMP-s képviselô számára
a határozat szövegét, amihez, azt gondolom, nem kell kommentár – tette hozzá Szabóné Kocziha Tünde.
DK: Tisztábban látunk a kistérség ügyében
Jó hír, hogy a Békéscsaba hazavár! program keretein belül
hat békéscsabai fiatal hallgatói
ösztöndíjban részesült, valamint
további négy pályakezdô kapott
életkezdési támogatást – mondta Kaposi László a Demokratikus
Koalíció (DK) közgyûlés utáni tájékoztatóján.
Üdvözlendôk a képviselô szerint a köztisztaság fenntartása és
a környezetvédelem érdekében
történô, hulladékgazdálkodásra Kaposi László
vonatkozó változások. Azonban
felhívta a figyelmet arra, hogy a hulladékkezelés korszerûsítése
– ugyanúgy, mint bármely más reform – nagy összegû befektetéssel jár, amely növeli a mûködéssel járó kiadásokat.
A harmadik kérdés, amit érintett a sajtótájékoztatón Kaposi
László, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulásnál lefolytatott ellenôrzés eredménye volt.
– Végre tisztább kép tárult elénk a kistérségben a korábban
zajlott, törvénytelennek vélhetô tevékenységekrôl. A jelentésbôl
kiderült, hogy többtucatnyi szerzôdés nem felelt meg a formai
elôírásoknak, valamint hogy 16 esetben „felejtettek el” közbeszerzési eljárást alkalmazni az érintettek. Számos túlórát és gépkocsi-használattal járó költséget fizettek ki jogtalanul, és több
százezer forintos megbízási szerzôdéseket kötöttek, fizettek ki,
a gyanú szerint indokolatlanul. Az okozott kár mintegy 167 millió
forintra becsülhetô a szociális rendszer kárára, ezért a testület
úgy döntött, hogy feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, hûtlen
kezelés és csalás gyanúja miatt – tette hozzá a képviselô.
Kaposi László végül említést tett arról is, hogy egyetért a
holokauszt emlékmû felállításával, de úgy véli, célszerûbb lett
volna azt késôbbre halasztani.
Varga Dia, Zsíros András, Mikóczy Erika
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
A költségvetés
háromnegyed éves teljesítése

Lezárulhat a kistérség ügye?

Megállapodás
a színházzal

Vizsgálatot indíttatott a
Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás és a
fenntartásában mûködô intézmények tevékenysége,
gazdálkodása, szerzôdései
ügyében a társulás tanácsa. Megvannak a szakértôi jelentések, döntöttek a
városatyák.

A december végéig hatályos fenntartói szerzôdést
hosszabbítja meg az önkormányzat a Békéscsabai Jókai
Színházzal és a Békéscsabai
Napsugár Bábszínházzal. A
megállapodásban rögzítették, hogy a következô években mindkét intézményben
növekszik az elôadások, a
vállalt fizetô nézôk száma és a
tervezett jegybevétel is. Rögzítették továbbá az Ibsen Stúdiószínház használatát, illetve
azt, hogy a teátrumok közre-
mûködnek a város kiemelt
ünnepségein. A bábszínház
vállalta a XVII. Nemzetközi
Bábfesztivál megrendezését
is.

Büntetôfeljelentést tesz a közgyûlés

A 2011–2014-es idôszakot
elôször könyvvizsgáló tekinA képviselô-testület megtárgyalta az idei költségvetés tette át, majd két független
elsô háromnegyed éves teljesítésérôl szóló beszámolót. ügyvéd vizsgálta meg a paA számokból megállapítható, hogy a költségvetési rende- pírokat. További szakértôket
letben tervezett feladatok végrehajtása az év elsô kilenc bevonva, a közbeszerzéseket,
hónapjában megfelelô ütemben haladt.
az informatikai rendszerek
mûködését és az egyes pénzA 2015. évi költségvetési ren- központi támogatásra: 449 ügyi szabályzatokat vizsgáldelet a kötelezô feladatok milliós igényt terjesztett elô ták felül, illetve közbeszerzési
mellett számos önként vállalt a város. Az összegbôl 300 szakértô a beszerzési ügyefeladattal is számol. A büdzsé milliós nagyságrendet az ket nézte át. A nem megfelelô
több olyan új feladatra is biz- általános forgalmi adóhoz szerzôdéseket felmondták.
Szarvas Péter úgy fogaltosított elôirányzatot, ame- kapcsolódó fizetési probléma
lyekre vonatkozóan elkez- képvisel, de a kérelem kiterjed mazott: jól látható, hogy nadôdött a döntés-elôkészítés, a hulladékgazdálkodás finan- gyon sok olyan szerzôdést és
egyes esetekben döntések is szírozására, valamint a böl- kifizetést találtak a szakértôk,
születtek (például a sportinf- csôdei, óvodai térítési díjak amelyek erôsen kifogásolharastruktúra fejlesztésére vo- csökkenéséhez kapcsolódó tóak. A polgármester hozzátette,  az ügyvédi jelentésben
natkozó pályázat, befektetési ellentételezésre is.
Az év eltelt hónapjai során számos kritikát fogalmaztak
kézikönyv vagy a médiacentugyanakkor a város mûködé- meg a szerzôdések megkörum létrehozása).
A költségvetés év végi telje- se zavartalan volt, az önkor- tése, azok alkalmazása és a
sítéséhez kapcsolódó kocká- mányzat fizetôképessége – a kifizetések kapcsán.
Takács Péter megjegyezte:
zati tényezôk kezelése érde- kiskincstári rendszernek kökében a közgyûlés ismételten szönhetôen is – folyamato- korábban javaslatot tett arra,
hogy a közgyûlés tegyen felpályázatot nyújt be rendkívüli san biztosított volt.
A feladatok végrehajtása megfelelô ütemben halad

Újabb oltást támogat a város
Dr. Fábián Ágnes tanácsnok a közgyûlésen elmondta, hogy az önkormányzat
2001 óta biztosítja a 2 éven
aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni oltásának a
támogatását és 2008. évtôl
támogatja a csabai, 12 éves
lányok HPV elleni védôoltás-
sorozatát, amelyet 2009-ben
kiterjesztettek a 12–17 éves
korosztályra. Egy központi jogszabály alapján, múlt
évtôl a 12 éves lányoknak
ingyenesen jár a védôoltás,
ezért a helyi támogatást a
13–18 évesekre terjesztették

ki. 2008 és 2015 novembere
között 738 lány részesült HPV
elleni és 1099 kisgyermek
agyhártyagyulladás elleni
védôoltás-támogatásban. A
HPV védôoltásra eddig több
mint 47 millió forintot, az agyhártyagyulladás elleni oltásra
mintegy 2,5 milliót fordított az
önkormányzat.
Mivel az állam beszállt a
HPV-oltásba, a támogatást
igénylôk száma csökkent,
ezért javasolták, hogy a forrást
hasonló célra használja fel a
város. A választás a serdülô
korosztály védelmét célzó,

a meningococcus betegség
(fertôzô agyhártyagyulladás
és szepszis) elleni védôoltásra esett. A betegség ritka, de
nagyon gyors lefolyású, még
megfelelô kezelés mellett is
a betegek átlagosan 17 százaléka meghal, 25 százaléka
pedig maradandó károsodást
szenved. A baktérium átadása cseppfertôzéssel terjed,
a legveszélyeztetettebbek a
15–19 évesek. Az érintett korosztály alsó korcsoportjának,
azaz a 15 éveseknek kíván támogatást adni az oltáshoz az
önkormányzat.

kát, a hajléktalanok nappali
ellátását, átmeneti szállását,
a helyettes szülô hálózatot,
a családok átmeneti ellátását, valamint a gyermekek
átmeneti ellátását jövô januártól úgy biztosítják, hogy

jelentést a rendôrségen, ám
ezt a képviselôk többsége
nem támogatta. Arra is figyelmeztetett, hogy több súlyos
hibáról számolnak be a felkért
ügyvédek. Miklós Attila illusztrációval készült: táblázaton
ábrázolták azokat a szerzôdéseket, megbízásokat, amelyeket a kistérség és intézményei,
a Joghatás Kft. és az érintett
személyek kötöttek. Kiemelte:
sok a gyanús kifizetés, ha kell,
a NAV-tól is lehet vizsgálatot
kérni. Fülöp Csaba a szakértôi
jelentésekre reflektált: szerinte ezek alapján felelôs döntéseket lehet hozni. Az MSZP-s
képviselô szerint súlyos morális kérdések merülnek fel,
azt sugallta az egész, hogy az
ügyben érintettek köre bármit
megtehet.

Herczeg Tamás tanácsnok szintén szabálytalanságokra hívta fel a figyelmet az intézményrendszer
mûködésével kapcsolatban,
és perceken keresztül sorolta azokat. Kaposi László az
egy nappal korábbi ügyrendi
bizottsági ülésre hivatkozott,
ahol elhangzott: az ügy fôszereplôje nagyon karizmatikusan viselkedett a kistérségi intézményeknél.  
A képviselô-testület hos�szas vita után végül úgy határozott: a gyanús ügyletek
tárgyában feljelentést tesz a
közgyûlés ismeretlen tettes ellen jogosulatlan tevékenység
(zugírászat), csalás, hûtlen
kezelés, hanyag kezelés és
számviteli fegyelem megsértése miatt.

Döntésekrôl röviden

Fakivágások.  Szarvas Péter a
közgyûlésen jelezte: a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságtól
jelzés érkezett, hogy az Élôvízcsatorna partján több mint 300
elöregedett fa kivágását tervezik. A polgármester a helyszínen járt, kérdéseket tett fel az
igazgatóságnak, de nem kapott megnyugtató választ, így
kérte a fakivágások elnapolását. Takács Péter szerint az
említett szakaszon a fák zöme
egészséges, leszögezte: kérni kell a fák bevizsgálását, és
csak azt szabad kivágni, amit
feltétlenül muszáj.
Közösségi közlekedés. Békéscsabán a közösségi közlekedésben a környezetkímélô eszközök mellett kevésbé
környezetkímélôk is használatban vannak, és a jármûvek
átlagéletkora magas. Egy mintaprojekt keretében szeretnék
az elavult tömegközlekedési
eszközöket alternatív hajtású
buszokra cserélni. A projekt
elôkészítéséhez nettó 35 millió forintra van szükség, erre a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kér támogatást a város.
Andrássy út 38. Az Új Nemzedék Kontaktpont Iroda Békésa Békéscsabai Kistérségi   csabán egy multifunkcionális
Családsegítô és Gyermekjó- közösségi teret kíván kialakíléti Központ irányító szerve tani. A közgyûlés hozzájárult,
nem a Békéscsabai és Térsé- hogy az az Andrássy út 38.
ge Többcélú Önkormányzati szám alatt található épületben
Kistérségi Társulás, hanem legyen. Az iroda tervei között
az önkormányzat lesz.
szerepel többek között ifjúsági

Szociális igazgatás
Módosították a szociális igazgatásról, a szociális ellátásokról, a gyermekek védelmérôl
és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényt, ezért a települési önkormányzatoknak dönteniük kell arról, hogy az új
rendelkezéseknek megfelelôen, milyen módon biztosítják
a feladatok ellátását.
A közgyûlés most tárgyalta
az errôl szóló részletes, mintegy 120 oldalas elôterjesztést. Fontos változás, hogy
Békéscsabán a családsegítô
és gyermekjóléti szolgáltatásokat és a családsegítô és
gyermekjóléti központ feladatait, az utcai szociális mun-

A kistérség ügyérôl már többször tárgyalt a testület

képzési központ kialakítása,
ifjúsággal foglalkozó civilek
számára inkubátorház kialakítása, illetve kiállítások, konferenciák szervezése.  
Hulladékgazdálkodás. A
DAREH koncepciója alapján
új közszolgáltatás jönne létre,
ami miatt mintegy 30 település idén év végén felmondja a
jelenlegi közszolgáltatási szerzôdést. A helyzet megoldására
a DAREH nem tett lépéseket,
ám ezeknek a településeknek
meg kell oldaniuk a hulladékkezelést. Megoldás lehet, ha
a települések betársulnak a
Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-be. A
közgyûlés döntésével felhatalmazta a polgármestert arra,
hogy végezze el a kft. tulajdonosi szerkezetének igényfelmérését.
M44. Januárban egyeztetett
az önkormányzat, a beruházó és a tervezô, arról, hogy
a tervezett M44-es autóút
nyomvonala a villanytelep
környékén legyen bekötve
a 44-es fôútba. A szakemberek azt javasolták, rendezzék át a városon belüli
forgalmat, így a Szarvasi út
forgalma csökkenne, a Berényi úté viszont jelentôsen
nône. A testület nem tartotta
kedvezônek az elképzelést,
ezért egyeztetéseket kezdeményeznek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.-vel.

Elszámolás
A Bankó András utcai volt
szociális otthon épületének
visszavételével kapcsolatos pénzügyi elszámolásról
már októberben is tárgyalt
a közgyûlés. Az elmaradt
állagmegóvás miatt a város
közel 5,3 millió forintra tartott
igényt, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás akkor
ennek a felét ajánlotta fel. A
közgyûlés ezt nem fogadta
el, tárgyalást kezdeményezett. Novemberben a társulás
a teljes összeget felajánlotta,
Szarvas Péter pedig javasolta, hogy azt az ingatlan rendbetételére fordítsák.

Támogatás
A közgyûlés októberben döntött arról, hogy Békéscsaba 2
millió forint támogatást nyújt a
kárpátaljai magyarok megsegítésére úgy, hogy az összegbôl 750 ezer forintot fordít Nevetlenfalu támogatására. Szita
Károly, a Megyei Jogú Városok
Szövetségének elnöke ezt
követôen arra kérte az önkormányzatot, hogy a többi megyei jogú városhoz hasonlóan
Békéscsaba is 5 millió forinttal
segítse a Kárpátalján élôket,
és ezen felül támogassák Nevetlenfalut. A közgyûlés ezt
egyhangúlag megszavazta.

Emlékmû
Holokauszt mártíremlékhely
építéséhez kért támogatást
a Békés Megyei Zsidóságért
Alapítvány. A zsinagóga és
a Széchenyi liget közötti határon téglafalat építenének,
amelyen gránitlapokra vésnék
a megyei áldozatok nevét. A
kezdeményezéshez 13 önkormányzat csatlakozott, tôlük
1,2 millió forintos támogatás
érkezett. A csabai testület támogatta a javaslatot, 15 millió
forintot különítenek el a célra.
Az oldalt írta: Mikóczy Erika
és Varga Diána
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közMeghallgatás

Városi bál

Új idôpont!

BékéscsabaMegyeiJogú
VárosÖnkormányzata

ÉrtesítjükatiszteltLakosságot,hogyBékéscsaba
MegyeiJogúVárosKözgyûlése
2015.december17-én,csütörtökön17órától
általánosközmeghallgatásttart,amelyreminden
érdeklôdôtvárnak.

2016.január23-án(szombaton)19óraikezdettelaJókai
Színház Vigadójában városi
jótékonysági bált rendez,
amelyreszeretettelmeghívják
Öntéskedvescsaládját!

Aközmeghallgatáshelye:apolgármesterihivatal
SzentIstvántér7.számalattiépületénekdíszterme.

A talpalávalót egész éjszaka
az Acoustic Planet zenekar
ésaHevesiHappyBandbiztosítja.

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

A bál bevételét a MozgáskorlátozottakBékésMegyei
Egyesületerészéreajánlják
felaszervezôk.

MUNKÁCSYEMLÉKHÁZ
December 5., szombat 10.00: A XI.
Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Népi Kézmûves Pályázat kiállítás
megnyitójaazösszesteremben.Gyermekeknek játszóház. A Hétpróbás
Néptánciskolamûsora.Akiállítás2016.
január15-éiglátogatható.
December 8., kedd 15.30: Mûvészettörténet3.GondolatokazókoriEgyiptomról. Szalay Ágnes történész és
Mészáros Zsuzsa múzeumpedagógus
képes történelmi és mûvészettörténeti
elôadása.Abelépésdíjtalan.
December12.,szombat10.00–12.00:
Vintage karácsonyi játszóház családoknak. Vezeti Adorján Lászlóné. Mécsesek, ajtódíszek és díszcsomagolók
készítése.Anyagköltség600Ft/család.
December13.,vasárnap14.00–18.00:
Luca-napi boszorkányságok. Jósda,
kézmûves varázsmûhely, arcfestés
gyerekeknek, teaház, Jimmy mûsora,
elôadás a Luca-napi hagyományokról,
„Szóljanak a varázsdobok” címmel a
Tûz-körDobkörmûsora.Abelépésdíjtalan.
December19.,szombat11.00:„Alkotónôkköre”,karácsonyrahangolózáró
program.Beszélgetésekhangzanakel
Péter Erika Prima díjas költôvel, Lázár
Anita zenetanárral és Caroline Artane
(Rudolf Csilla) fiatal írónôvel. Háziaszszony:Mészáros Zsuzsanna.Abelépés
díjtalan. Könyvek kedvezményes áron
vásárolhatókésdedikáltathatók.

Információésjegyvásárlás:
Békéscsaba Megyei Jogú
VárosPolgármesteriHivatala
Cziczeriné Ráduly Éva városmarketing-referens
Tel.:06-20/397-8570
Belépôjegy:12000Ft
Támogatóijegy:12000Ft

JAMINAIKÖZÖSSÉGIHÁZ

hirdessen a

Tombolatárgyakat, felajánlásokatköszönettelelfogadunk.

csabai Mérlegben!

kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Továbbiinformáció:
www.bekescsaba.hu

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.•Tel./fax:66/456-177
E-mail:lencsesikozhaz@gmail.com
JÓGAEST
December4.,péntek17óra–aJógaklubvendégeVarga Éva debrecenijógaoktató.Azelôadásésgyakorlásprogramja:Intenzívgyakorlásalégzés,atest,azelme
feszültségmentesítésére.AdinamikusésalassítottNapüdvözletgyakorlásaaHimalájajógatradíciótanításaalapján.Meditációmegtapasztalásaamozgásbanés
amozdulatlanságban.Részvételidíj:500Ft/fô.
ISMERETTERJESZTÔELÔADÁS
December7.,hétfô17óra–AKertbarátkörvendégeNagy Péter borász.Afoglalkozásonazújborokminôsítésérekerülsor,szaktanácsadássalegybekötve.
GYALOGTÚRA
December13.,vasárnap–aTermészetjárókörgyalogtúrájaadoboziMaksárierdôn.Indulás8.40-korabékéscsabaibuszpályaudvar12-eskocsiállásáról,menetrendszerintiautóbusszal.VárhatóhazaérkezésDobozróla13.20vagy14.15korindulóautóbuszokvalamelyikével.
KARÁCSONYIKONCERT
December 14., hétfô 14 óra – ünnepi koncert a Nyugdíjasklub összejövetelén.
KözremûködnekaBartókBélaZenemûvészetiSzakközépiskolatanulói.
ADVENTALENCSÉSIN
December16.,szerda17óra–aJózsefAttilaLakótelepiTelepülésrésziÖnkormányzatésaközösségiházszervezésében.Dr. Ferenczi Attilának,arészönkormányzatvezetôjénekésatörténelmiegyházakképviselôinekünnepiköszöntôje.
MûsortadnakaközösségiházangolszakköröseiésaLencsésiÓvodacsoportjai.
KözremûködnekaLencsésiÁltalánosIskolaénekkaraéstanulói.
TORNÁKDECEMBER17-ÉIG
• Nyugdíjastorna–mindenkedden8.15-tôl9.15óráig.
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és
10.30-tól11.30óráig3hónaposkortól.
• Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknek–mindenkeddenéscsütörtökön14.30-tól15.30óráig.
• Szülésrefelkészítôtorna–avárandósság32.hetétôlajánlott–mindenkedden16-tól17óráig.
• Kismamatorna–avárandósság20.hetétôlajánlott–mindenkedden17-tôl18
óráig.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornászvezeti.
• Alakformálótorna–mindenkeddenéscsütörtökön18.30-tól19.30óráig.VezetiKvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo–mindenkeddenéscsütörtökön19.45-tôl20.45-ig.Vezeti:Máté Zsolt,
ahódmezôvásárhelyiMátéTaekwondoSportegyesületmestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

December 5., szombat 10.00: OrszágosTársastáncBajnokságazösszenyitottAgóraésHangversenyteremben.Az
országlegjobbB,AésSosztályosversenytáncosai egy idôben, egy helyen.
Jegyár: felnôtt 2000 Ft, diák/nyugdíjas
1500Ft
December 6., vasárnap 10.00: Mikulás-nap – Buborék koncert hóeséssel,
Évi tündér énekel, családi táncház a
Berbécszenekarral,aJégkirálynôlabirintusa, fotózkodás a Mikulással, a 77
Magyar Népmese játszóháza, babasarok, óriás plüssök, kézmûveskedés,
arcfestés és csillámtetoválás, finomságok vására, chopper bringák kiállítása
és élményfotózás a Jégvarázs címû
mese karaktereinek öltözve. A belépés
díjtalan.
December 8., kedd 18.00: Adventi
Hip-Hop táncgála a sérült gyermekekért. Fellépnek: Energy Dance Cool
Hip-HopTáncszínház,AcidJazzDance
AlapfokúMûvészetiIskola,AerofitEgyesület.AdíjtalanrendezvényenaGyulai
KözmûvelôdésiésVízimentôEgyesület
a sérült gyermekeknek gyûjt ajándékokat,jóállapotújátékokat,édességeket.
December 12., szombat 15.30: CsabagyöngyeEgészségklub–arészvétel
díjtalan.
December12.,szombat19.00:Adventi
koncert–aGhymes,aPiramisésZorán
karácsonyi dalai mellett karizmatikus
énekek a szeretetrôl Vida Zsanett (fuvola,ének)ésKabai Gábor (gitár,ének)
elôadásában.AzelôadókaBékéscsaba fôterére tervezett Szent István-szoborragyûjtenek.
December 13., vasárnap 19.00: A VirginiaStateGospelChoralekoncertje–a
gospel mûfaj egyik legjobb elôadója a

VatikánésazAmerica’sGotTalentstúdiójautánaCsabagyöngyébenszerepel.
Jegyár:3500,4000,4500Ft.
December15.,kedd18.00:AKárpátok
gerincén–Veres Zsolt geológuselôadása.ABihariTúrákKözhasznúEgyesület
és a Csabagyöngye Kulturális Központ
programja.Abelépésdíjtalan.
December16.,szerda19.00:ABékéscsabaiBartókBélaVegyeskarkarácsonyi hangversenye. Szólót énekel Tokai
Ágnes énekmûvész, zongorán kísér:
Gál Csaba mûvésztanár. Hangszeres
kísérôk Domokos Balázs mûvészeti
vezetésével.Vezényel:Perlaki Attila karnagy.Abelépésdíjtalan.
December17.,csütörtök14.00:„Házhozmegyünk”Arendôrségdíjtalanvagyonvédelmitanácsadása.
December 19., szombat 19.00: The
Biebers, Kelemen Kabátban, Halott
Pénzkoncert–1este/3koncert.Jegyár:
elôvételben2400,ahelyszínen2900Ft.
KIÁLLÍTÁSOK
CsabaiSzalon–ACsabagyöngyeáltal
meghívott alkotók munkái 2016. január
8-áigaPanorámaTeremben.
„Csendben építkezve” – Baji Miklós
Zoltán kiállításaaHungarikumKlubban
ésaKerengôbendecember30-áig.
Hajnalvarázs – Horváth Hajnalka alkotómûvész kiállítása az Artériumban
2016.január8-áig.
December4.,péntek16.00:Egyed Zoltán díszlettervezô és Korcsog Erzsébet
iparmûvész kiállításának megnyitója a
Békéstáji Galériában. Megtekinthetô
2016.január15-éig.
Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

Decemberben is heti 2 alkalommal
(kedd és csütörtök) 16.30 –18.00:
GyerektornaésfitneszovisokéskisiskolásokszámáraVarga Adrien Európabajnoktornásszal.
December8.,15.,kedd10.00:
Varázsmezô,közösalkotásbabánakés
mamának.
December7.,hétfô10.00:
Varázs-ének,Hevesi Imre zenésfoglalkozásakisgyermekeknek.

December14.,hétfô10.00:
Baba-mama klub a jaminai védônôk
szervezésében.
December9.és16.,(szerda)17.30:
JógaJuhász Gabriella vezetésével.
December18.,péntek:
XDKlub13–20évesfiataloknak.
December5.és12.,szombat15.00–
17.00: Népi Díszítômûvész Szakkör, a
hagyományos motívumaink megôrzése, átadása, különbözô használati tárgyak,termékekkészítésejóhangulatú
közösségben.
December10.,csütörtök9.00–11.00:
Termékvásár
ARANYJÁNOSMÛVELÔDÉSIHÁZ
December 1-jétôl 20-áig életnagyságúbetlehemláthatóamûvelôdésiház
színpadán.
December5.,szombat15.00:
Nemezelô Klub Gerlai Ferencné vezetésével.
December9.,szerda15.00:
Karácsonyi rímszerda, a verskedvelôk
karácsonyameglepetésekkel.
December10.,csütörtök10.00:
Baba-mama klub Balogh Edit védônô
vezetésével.
December11.,péntek15.00:
KézimunkaklubLedzényi Pálné vezetésével.
December12.,szombat14.00:
Megyeri Kézmûves Mûhely – Karácsonyi díszek készítése csuhéból
Nyárfádi Gáborné gyékény-, szalma-,
csuhékészítôvezetésével.
December 18., péntek: Szentcsaládjárás,aKözösPontTeaházésaMegyeriTeaházközösprogramja.
December20.,vasárnap10.00:
MindenkiKarácsonya–azAranyJános
Mûvelôdési Ház és közösségeinek és
barátainakközöskarácsonyiprogramja
zenésmûsorral,játszóházakkalmézeskaláccsaléssok-sokmeglepetéssel.
Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.
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MESEHÁZ

5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu
• EZERARCÚTERMÉSZET–aMárványFotómûhelytagjainakalkotásaiból
válogatottkiállításmegtekinthetôjanuár15-éigaNemzetiségiKlubházban.
• APÁRÓLFIÚRAcsaládihagyományôrzôdélutánaMeseházbandecember
5-én,szombaton14órától:Betlehemezésszokása,karácsonyfadíszekkészítésetextilbôl,gyümölcskenyér-kóstoló.
• CSABAMOZGÓtematikusfilmvetítésaMeseházban,december7-én,hétfôn14órátólaSzlovákklubban:OLAJFALÓK(Ropáci)–csehszlovákdokumentumfilm.
• THURYGÁBORRETRO-MOZIJA aNemzetiségiKlubházban(Békéscsaba,Békésiút15.).Mûsoron:filmhíradóannoésfilmekMáthé Ferenc ajánlásával.December9-én,szerdán18órakor:SIMONMÁGUS–Enyedi Ildikó
filmje,1998.
JAZZ-CSÜTÖRTÖKAMESEHÁZBAN
December10-én,csütörtökön19órától
EAST2EAST–EICHINGERTIBORÉSKÉRIGÁBORKONCERTJE
aMeseszobában
A belépés ingyenes, a férôhely limitált. „Mindkét elôadó jazz-gitármûvész,
Eichinger Tibor a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerezte diplomáját, Kéri Gábor Snétberger Ferenc tanítványa. Bár a mûvészek rendszeres meghívottjai
a Meseház Jazz-klubjának, de ebben a formációban elôször láthatjuk ôket
Békéscsabán. A mûvészek szándéka nem csak a kortárs zenemûvek és az
improvizációélményénekbemutatása,hanemamaimagyarzeneszerzôkés
elôadómûvészek, valamint a zeneszeretô közönség figyelmének felkeltése,
inspirálása–úgyajazz,mintakortárszenemûvészetoldalán.”
• AGYAGOZÓ SZAKKÖR gyerekeknek a Meseházban, keddenként 16.30–
18.00óráig.
• GYÖNGYFÛZÔKÖRgyerekeknekaMeseházban,hétfônként16.30–18.00.
• PÁSZTORFURULYA KÖR felnôtteknek (Békési út 15.), keddenként 16–18
óráig.
• KARÁCSONYI KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSOK óvodás- és iskoláscsoportokszámára,választható:cukorpálcadísz,betlehemicsillag,rénszarvas
fenyôdísz, mézeskalács-díszítés, textilfenyô, agyagfigurák, betlehemes ujjbábfilcbôl,ajtódísztermészetesanyagokból,karácsonyifalikép,klasszikus
karácsonyfadíszek, angyalok. Elôzetes bejelentkezés és témaegyeztetés
szükséges!
• AdventidejénmegtekinthetôaMeseházudvarán,agórébanberendezettbetlehemijászol.
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Csabai Mérleg

Megkezdte sugárzását a
közösségi, közszolgálati 7.tv
→ Folytatás az 1. oldalról
Eztkövetiazidôjárás-jelentés,majdasportközvetítések,
melyekbenelsôkéntaférfiés
anôikézilabda-,labdarúgó-,
röplabda-mérkôzések jelennekmeg,deakésôbbiekben
a sportágak körének bôvítéséttervezzük.
A csatorna kínálatában
szerepelazAktuálismagazin,
melybenanapiaktuálishírek
mögé tekintünk, elemezve a
gazdasági, politikai vagy éppenközéletitörténéseket.
Több tematikus magazinnal indult a csatorna, a
hétfôi Kezdôkör az elmúlt
hét sporteseményeirôl számol be, keddenként lesz a
Spektrum életmód magazin,
a Generáció ifjúsági magazin
szerdán,csütörtökönkéntláthatjákanézôkaMûvészbejárót, ennek középpontjában a
kultúra, a közmûvelôdés áll,
teret adva a helyi mûvészek
bemutatkozásának, péntekenkéntvanaKlasszikusnôi
magazin,aPúder.Azideiév
szombat estéit a Jókai színházban bemutatásra kerülô
Légy jó mindhalálig musical
szereplôválogatásába betekintést nyújtó mûsor teszi
izgalmassá, melyet a Jókai

December5.,szombat
7:00Hírek,idôjárás
7:10Mûvészbejáró
7:35Kezdôkör
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Púder
9:10Kezdôkör
Balassagyarmat–
Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI/B)
10:45Szempont
11:10Globalmenü
(dok.-film)
12:00Kezdôkör
BRSE–Újpest(nôi
röplabdaNBI)
13:30Azöldfolyosó
13:45Híradó,idôjárás
14:00Feketearanyláz
14:50Kezdôkör
BRSE–Budaörs(nôi
röplabdaMagyar
Kupa)
16:15Púder
16:40Szempont
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörHonvéd–Békéscsaba
(labdarúgásNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:45Atermészet
kirablása6.rész
20:00Híradó,idôjárás
20:20Légyjómindhaláligszereplôválogatás

Digiporáma a Lencsésin
Tizennyolc alkotó huszonhét mûvel nevezett a tizedik alkalommal megrendezett digiporáma-fesztiválra, amelyet Békéscsabán, a Lencsési Közösségi Házban rendeztek meg.

színházzalközösenkészítetta
Médiacentrum. Vasárnaponként pedig egyházi mûsorral
készülünk, melynek címe
Kikötô–soroltaafôszerkesztô. Mûsorunk esténként 21
órától elismert filmrendezôk
dokumentumfilmjeivelzárul.
Shogyholláthatómindez,
arról Opauszki Zoltán ügyvezetô beszélt: A közelmúltban
márpontkerültamegállapodásra a Digi és az Internet-X
szolgáltatókkal, így ezen
társaságok elôfizetôi már
követhetik a 7.Tv elsô adásait. Az Invitellel nagyon közel
a végsô megegyezés, és a
Telekommal is folyamatban
vannak a tárgyalások. Ezenfelülawww.behir.huoldalon,
a Békéscsabai MédiacentrumKft.hírportáljánislátható
onlinemódona7.Tvcsatorna
valamennyimûsora.

a
December4.,péntek
6:00Hírek,idôjárás
6:10Kezdôkör
6:35Szempont
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Mûvészbejáró
8:10Kezdôkör
BRSE–Budaörs(nôi
röplabdaMagyar
Kupa)
9:45Képújság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörHonvéd-Békéscsaba
(labdarúgásNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:45Atermészet
kirablása5.rész
20:00Híradó,idôjárás
20:20Púder
21:00Ikaroszzuhanása
21:55Híradó,idôjárás
22:10Aktuális
22:35Púder
23:05Képújság

Jubilált a fesztivál

21:00ÁramlatFlow
21:55Híradó,idôjárás
22:10Aktuális
22:30Légyjómindhaláligszereplôválogatás
23:00Képújság
December6.,
vasárnap
7:00Hírek,idôjárás
7:10Aktuális
7:35Szempont
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Légyjómindhaláligszereplôválogatás
9:10Kezdôkör
BRSE–Budaörs(nôi
röplabdaMagyar
Kupa)
10:45Szempont
11:10Globalmenü
(dok.-film)
12:00KezdôkörHonvéd–Békéscsaba
(labdarúgásNBI)
13:30Híradó,idôjárás
13:45Kikiriki
15:15Kezdôkör
BRSE–Újpest(nôi
röplabdaNBI)
16:35Púder
17:00Hírek,idôjárás
17:10Kezdôkör
Balassagyarmat–
Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI/B)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:45Azöldfolyosó
20:00Híradó,idôjárás
20:20Kikötô
21:00Vérösvény
22:40Híradó,idôjárás
22:55Kikötô
23:20Légyjómindhaláligszereplôválogatás
23:45Képújság
December7.,hétfô
6:00Hírek,idôjárás
6:10Kikötô
6:30Szempont
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Mûvészbejáró
8:10Púder
8:30Kezdôkör
Balassagyarmat–
Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás

–2005elsôfelébenfogalmazódott meg a gondolat,
hogyahetvenesévekbendivatosdiaporámatechnikátalapulvéve,aMárványFotómûhellyelközösenmeghirdetjük
az elsô Békéscsabai Digiporáma Fesztivált – idézte fel a
kezdeteket Takács Péter, a
Lencsési Közösségi Ház vezetôje.
2005-ben tizenkilenc pályázó huszonhárom mûvel
nevezett, a legtöbb alkotó
(harminc)2009-benvettrészt
afesztiválon.Apályázatikiírásban, amely azóta alapvetôen nem változott, ezúttal is
elektronikus adathordozóra
rögzített fotósorozatok megjelenítését kérték, zenei alá-

7. t V

17:10KezdôkörBékésDrén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNBI/B)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Kezdôkör
21:00KezdôkörBékésDrén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)
22:20Híradó,idôjárás
22:05Aktuális
22:35Kezdôkör
23:00Képújság
December8.,kedd
6:00Hírek,idôjárás
6:10Szempont
6:35Kezdôkör
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Kikötô
8:10Légyjómindhalálig
szereplôválogatás
8:30KezdôkörBékésDrén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörHaladás-Békéscsaba
(labdarúgásNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Spektrum
21:00Energol-dosszié
(dok.-film)
21:50Híradó,idôjárás
22:05Aktuális
22:30Spektrum
23:00Képújság
December9.,szerda
6:00Hírek,idôjárás
6:10Légyjómindhalálig
szereplôválogatás
6:35Kikötô
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Spektrum
8:10Szempont
8:30KezdôkörBékésDrén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörHaladás–Békéscsaba
(labdarúgásNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális

20:00Híradó,idôjárás
20:20Generáció
21:00KezdôkörHaladás–Békéscsaba
(labdarúgásNBI)
22:30Híradó,idôjárás
22:05Aktuális
22:30Generáció
23:00Képújság
December10.,
csütörtök
6:00Hírek,idôjárás
6:10Szempont
6:35Spektrum
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Generáció
8:10Púder
8:30KezdôkörBékésDrén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörOrosháza–Balmazújváros
(férfikézilabdaNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Mûvészbejáró
21:00Kikiriki
22:30Híradó,idôjárás
22:05Aktuális
22:30Mûvészbejáró
23:00Képújság
December11.,péntek
6:00Hírek,idôjárás
6:10Szempont
6:35Generáció
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Mûvészbejáró
8:10Kezdôkör
8:30KezdôkörOrosháza–Balmazújváros
(férfikézilabdaNBI)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10Kezdôkör
Budaörs–BRSE(nôi
röplabdaNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Púder
21:00Budaörs–BRSE
(nôiröplabdaNBI)
21:15Híradó,idôjárás
21:30Aktuális
22:00Púder
22:30Kikötô
23:00Képújság

festéssel,vagyanélkül,amelyek idôtartama az öt percet
nemhaladhattameg.Abeérkezettpályamunkákatmostis
nyilvános vetítés során neves
zsûriértékelteésdíjazta.
Ebbenazévbenazítészek
döntése alapján az elsô helyezettnekjáródíjatapomázi
Cinemagic.hu Jeladó címû
alkotása érdemelte ki. A másodikhelyenabudapestiKele
János végzett, míg a harmadik díjat a nyíradonyi Papp
János szereztemeg.ALencsési Közösségi Ház különdíjátaszolnokiCsidér Bálint,
a Csabagyöngye Kulturális
Központkülöndíjátafôvárosi
Szandtner Anna kapta.
KovácsDávid

MinDenki
karácsOnya
December16-án,szerdán15óraikezdettelBékéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Családsegítô és
GyermekjólétiSzolgálattalegyüttmûködveidénismegrendezi a Mindenki karácsonyát a Szent István téren a
városházaelôtt.

A polgármesteri köszöntôt követôen a Békéscsabai
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium diákjai rövid
mûsorral kedveskednek a rendezvényen megjelenteknek.
Abetlehemilángfogadásautánkakaóvaléskaláccsal
kínáljákmegarésztvevôket.

M û s O r a
December12.,
szombat
7:00Hírek,idôjárás
7:10Mûvészbejáró
7:35Kezdôkör
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Púder
9:10KezdôkörBékésDrén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)
10:45Szempont
11:10Ikaroszzuhanása
12:00Híradó,idôjárás
12:15Zenérôl,múltról,
szerelemrôl
14:05Aktuális
14:30KezdôkörHonvéd–Békéscsaba
(labdarúgásNBI)

16:00Púder
16:30Kikötô
17:00Hírek,idôjárás
17:10Kezdôkör
Budaörs–BRSE(nôi
röplabdaNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:45Azöldfolyosó
20:00Híradó,idôjárás
20:20Légyjómindhaláligszereplôválogatás
21:00Vérbírók(dok.film)
21:55Híradó,idôjárás
22:10Aktuális
22:30Légyjómindhaláligszereplôválogatás
23:00Képújság
December13.,
vasárnap
7:00Hírek,idôjárás
7:10Aktuális
7:35Szempont
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Légyjómindhaláligszereplôválogatás

9:10KezdôkörHaladás–Békéscsaba
(labdarúgásNBI)
10:45Szempont
11:10Aktuális
11:35-Mûvészbejáró
12:00Híradó,idôjárás
12:15Kinépeivagytok
14:05Kezdôkör
Budaörs–BRSE(nôi
röplabdaNBI)
15:30Generáció
15:55Spektrum
16:20Örménynyomok
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörBékésDrén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:45Családbanélünk
20:00Híradó,idôjárás
20:20Kikötô
21:00Bûnésbüntetlenség(dok.-film)
22:10Híradó,idôjárás
22:25Kikötô
22:50Spektrum
23:15Képújság

December14.,hétfô
6:00Hírek,idôjárás
6:10Kikötô
6:30Szempont
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Mûvészbejáró
8:10Spektrum
8:30KezdôkörBékésDrén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörMizse
KC–Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI/B)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Kezdôkör
21:00KezdôkörMizse
KC–Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI/B)
22:20Híradó,idôjárás
22:05Aktuális
22:35Kezdôkör
23:00Képújság
December15.,kedd
6:00Hírek,idôjárás
6:10Generáció
6:35Kezdôkör
7:00Híradó,idôjárás

7:20Aktuális
7:45Kikötô
8:10Légyjómindhalálig
szereplôválogatás
8:30KezdôkörMizse
KC–Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI/B)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10Kezdôkör
Diósgyôr–
Békéscsaba(labdarúgásNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Szempont
21:00Afociházatáján
1.rész
21:50Híradó,idôjárás
22:05Aktuális
22:30Szempont
23:00Képújság
December16.,szerda
6:00Hírek,idôjárás
6:10Légyjómindhalálig
szereplôválogatás
6:35Kikötô
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Generáció
8:10Szempont
8:30Kezdôkör
Diósgyôr–
Békéscsaba(labdarúgásNBI)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10Kezdôkör
BRSE–MTK(nôi
röplabdaNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Szempont
21:00Kezdôkör
BRSE–MTK(nôi
röplabdaNBI)
22:30Híradó,idôjárás
22:05Aktuális
22:30Szempont
23:00Képújság

December17.,
csütörtök
6:00Hírek,idôjárás
6:10Spektrum
6:35Kezdôkör
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Szempont
8:10Púder
8:35Légyjómindhaláligszereplôválogatás

9:00Kikötô
9:25Mûvészbejáró
10:00KözgyûlésközvetítéseÉLÔ
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Mûvészbejáró
21:00Afociházatáján
2.rész
21:50Híradó,idôjárás
22:05Aktuális
22:30Mûvészbejáró
23:00Képújság
December18.,péntek
6:00Hírek,idôjárás
6:10Szempont
6:35Generáció
7:00Híradó,idôjárás
7:20Aktuális
7:45Mûvészbejáró
8:10Kezdôkör
8:30Kezdôkör
Budaörs–BRSE(nôi
röplabdaNBI)
10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörMizse
KC–Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI/B)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Púder
21:00Kezdôkör
Diósgyôr–
Békéscsaba(labdarúgásNBI)
21:30Híradó,idôjárás
21:45Aktuális
22:05Púder
22:30Kikötô
23:00Képújság
December19.,
szombat
7:00Hírek,idôjárás
7:10Mûvészbejáró
7:35Kezdôkör
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Púder
9:10KezdôkörMizse
KC–Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI/B)
10:45Szempont
11:10Földsója
12:00Híradó,idôjárás
12:15Generáció
12:40Spektrum
13:05Lövéte
13:40Szempont
14:05Aktuális

14:30Kezdôkör
BRSE–MTK(nôi
röplabdaNBI)
16:00Púder
16:30Kikötô
17:00Hírek,idôjárás
17:10Kezdôkör
Diósgyôr–
Békéscsaba(labdarúgásNBI)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:50Családbanélünk
20:00Híradó,idôjárás
20:20Légyjómindhaláligszereplôválogatás
21:00Anyomozóhalála
21:55Híradó,idôjárás
22:10Aktuális
22:30Légyjómindhaláligszereplôválogatás
23:00Képújság
December20.,
vasárnap
7:00Hírek,idôjárás
7:10Aktuális
7:35Szempont
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Légyjómindhaláligszereplôválogatás
9:10Kezdôkör
Diósgyôr–
Békéscsaba(labdarúgásNBI)
10:45Szempont
11:10Aktuális
11:35Mûvészbejáró
12:00Híradó,idôjárás
12:15Púder
12:45Kikötô
13:10CinemaInferno
(dok.film)
14:05Kezdôkör
BRSE–MTK(nôi
röplabdaNBI)
15:30Generáció
15:55Spektrum
16:20Azélôkháza
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörMizse
KC–Békés-Drén(férfi
kézilabdaNBI/B)
19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:45Családbanélünk
20:00Híradó,idôjárás
20:20Kikötô
21:00ANobel-díjas
hadifogoly(dok.film)
22:10Híradó,idôjárás
22:25Kikötô
22:50Spektrum
23:15Képújság
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Csabai Mérleg

„B é k é s c s a b a
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a diplomás pályakezdôk támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.
Célja: A diplomás pályakezdô békéscsabai fiatalok életkezdésének segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok
Békéscsabához való kötôdésének erôsítése.
Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azon személyek, akik:
• a nemzeti felsôoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
felsôoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsôfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevéllel rendelkeznek,
• békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,
• a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig
30. életévüket nem töltik be,
• az oklevél megszerzését követô 6 hónapon belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben
Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek,
• a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6
hónapon keresztül teljes munkaidôben munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak,
• életvitelszerûen Békéscsabán laknak és
• jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át (228 000 Ft).
A pályázatok benyújtása: A pályázatot – személyesen vagy
postai úton – az 3. melléklet szerinti ûrlapon kell benyújtani úgy, hogy az 2016. február 28. napjáig megérkezzen a
Polgármesteri Hivatalhoz. A hiányosan vagy nem megfelelôen kitöltött pályázati ûrlap javítására, a hiányzó mellékletek
benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidô
leteltét követôen nincs lehetôség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A pályázati ûrlap: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhetô (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) és letölthetô Békéscsaba Megyei Jogú Város Honlapjáról (www.bekescsaba.hu).

h a z a v á r !”

d) a pályázati ûrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.
Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek vagy az ösztöndíjszerzôdésben meghatározott kötelezettségeinek nem
tesz eleget, békéscsabai lakó-, illetve tartózkodási helye
megszûnik vagy életvitelszerûen nem Békéscsabán él, köteles a neki folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten az erre okot adó körülmény bekövetkeztétôl
számított 15 napon belül visszafizetni.
A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait
a pályázatot értékelô, a döntést elôkészítô és döntéshozó
személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.
A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály,
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. február 28.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!"
életkezdési támogatás pályázat.
A pályázati döntésekrôl szóló értesítés várható ideje:
2016. március 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsôfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsôoktatási hallgatói
ösztöndíj elnyerésére.
A pályázat célja: A felsôoktatásban tanuló békéscsabai fiatalok felsôfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat
kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötôdésének erôsítése.

A pályázati ûrlaphoz csatolni kell:
• az oklevél másolatát,
• az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszony vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését igazoló okirat másolatát,
• a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot és
• a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter
terjedelmû önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az általa esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka bemutatását.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek, akik:
• a nemzeti felsôoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
felsôoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton államilag támogatott képzésben vesznek részt,
• békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,
• a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig
25. életévüket nem töltik be,
• a pályázat benyújtásáig fôiskolai szintû alap- vagy mesterképzésben az adott felsôoktatási intézmény által az oklevél
megszerzéséhez elôírt tanulmányi pontok (a továbbiakban:
kreditek) legalább 50 %-át, osztatlan képzésben az adott
felsôoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez
elôírt kreditek legalább 60 %-át teljesítették.

Elnyerhetô támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri
300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerzôdés megkötését követô 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt
pénzforgalmi számlára.

A pályázatok benyújtása: A pályázatot - személyesen vagy
postai úton - az 1. melléklet szerinti ûrlapon kell benyújtani
úgy, hogy az 2016. február 28. napjáig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz.

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 10 fô

A hiányosan vagy nem megfelelôen kitöltött pályázati ûrlap
javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok
benyújtására nyitva álló határidô leteltét követôen nincs lehetôség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázat elbírálása során elônyt élvezô preferált szakmák
felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A beérkezô pályázatokat az Ösztöndíj-véleményezô Testület (a továbbiakban: Testület megvizsgálja, rangsorolja,
október 15. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A
polgármester a Testület véleményének figyelembevételével
hozza meg döntését.
Az ösztöndíjban részesülô pályázó köteles:
a) az ösztöndíjszerzôdés megkötésétôl számított 36 hónapon belül összesen legalább 24 hónap idôtartamban az
oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszony vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
dolgozni,
b) az a) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetôleg megszûnését a jogviszony(oka)t létrehozó, illetve megszüntetô okirat másolatával annak keltétôl
számított 15 napon belül igazolni,
c) az a) pontban meghatározott jogviszony elôzô évi
idôtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató
által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az a)
pontban meghatározott idô letelik,

A pályázati ûrlap: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhetô (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) és letölthetô Békéscsaba Megyei Jogú Város Honlapjáról (www.bekescsaba.hu).
A pályázati ûrlaphoz csatolni kell:
• a felsôoktatási intézmény igazolását a pályázathoz szükséges kreditek teljesítésérôl,
• a felsôoktatási intézmény igazolását a pályázó részére az
oklevél megszerzéséhez elôírt kreditek számáról,
• a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmû önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó
szakmai elképzeléseit, a felsôoktatási intézményben esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos
diákköri tagság bemutatását.
Elnyerhetô támogatás: Az ösztöndíj összege félévenként
5 hónap idôtartamra (szeptembertôl januárig és februártól
júniusig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévô félévtôl négy félévig, de legfeljebb az oklevél
megszerzéséig jár.

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 15 fô
A pályázat elbírálása során elônyt élvezô preferált szakmák
felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A beérkezô pályázatokat az Ösztöndíj-véleményezô Testület (a továbbiakban: Testület megvizsgálja, rangsorolja,
október 15. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A
polgármester a Testület véleményének figyelembevételével
hozza meg döntését.
Az ösztöndíjban részesülô pályázó köteles:
a) hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt felsôoktatási intézményben
a pályázatban megjelölt szakon felsôfokú tanulmányait
megszakítás nélkül végezni,
b) az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre létesített hallgatói jogviszonyát minden év szeptember 30.
napjáig és február 28. napjáig igazolni,
c) a felsôoktatási intézmény által elôírt kreditet és az oklevelet a felsôoktatási intézmény által elôírt képzési idô
alatt megszerezni,
d) az oklevél megszerzését 30 napon belül annak másolatával igazolni,
e) az oklevél megszerzésétôl számított 6 hónapon belül az
oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszonyt vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni,
f) az oklevél megszerzésétôl számított 36 hónapon belül
legalább az ösztöndíj folyósításának megfelelô számú
hónap idôtartamig a végzettség szerinti munkakörben
Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszony vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
dolgozni,
g) az e) és f) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok)
megkezdését, illetôleg megszûnését a jogviszony(oka)t
létrehozó, illetve megszüntetô okirat másolatával annak
keltétôl számított 15 napon belül igazolni,
h) az e) és f) pontban meghatározott jogviszony elôzô évi
idôtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az f)
pontban meghatározott idô letelik,
i) a pályázati ûrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.
Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek vagy az ösztöndíjszerzôdésben meghatározott kötelezettségeinek nem
tesz eleget, a késôbb folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná válik, és a korábban folyósított ösztöndíj összegét a
jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó
körülmény bekövetkeztétôl számított 15 napon belül visszafizetni.
A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait
a pályázatot értékelô, a döntést elôkészítô és döntéshozó
személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.
A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. február 28.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!"
felsôoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat.
A pályázati döntésekrôl szóló értesítés várható ideje:
2016. március 31.

2. melléklet
„Békéscsaba hazavár” felsôoktatási hallgatói ösztöndíjra
és „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatásra irányuló pályázatok elbírálása során elônyt élvezô preferált
szakmák:
1. Gépészmérnök
2. Építészmérnök
3. Villamosmérnök
4. Orvos
5. Diplomás ápoló
6. Tanár (fizika, kémia, matematika, biológia)
7. Élelmiszer-ipari mérnök
8. Igazgatásszervezô
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szigetelés a Penza oviban

Télen melegebb, nyáron hûvösebb lesz

kommunális fejlesztések városszerte
A 4., 5., 6. számú választókerületre 50 millió forint jut
Atervezettfelújítások

Atervezettfelújítások

Útfelújítás: Haán Lajos tér
19–20.számúépületelôttiútburkolatfelújítása.
Járdafelújítások: Kisfaludy
u.páratlanoldala;aLencsési
iskoláhozvezetôjárda.
Parképítés:atölgyfasorpótlása a Lencsési út mellett;
a kerékpárút melletti támfal
felújítása, növénytelepítés;
az orvosi rendelô elôtti park
rendezése.

Útfelújítások: Wesselényi
utca; a Posta köz felújításánaktervezése.
Útépítések: a Corvin utca
23–25. társasháznál (2301/3.
hrsz.)tervezés;Körgátutca,
tervezés.
Parkolóépítés: a Damjanich
u.elejénparkolóövezetkialakítása.
Járdafelújítások:azAndrássyút16–18.belsôudvaránál;
aDamjanichutcán.
Közvilágítás, elektromosellátás:aMunkácsyu.15–17.
ésaBartókBélaút7.számú
társasházakközöttiközterületen, amely a Belvárosi iskola
uszodájának megközelítését
isszolgálja(út,járda,parkoló
érintett), valamint a belvárosi
uszodabejáratánál.

5.számúválasztókerület

6.számúválasztókerület

Útfelújítások:aPetôfiu.16–
18-nál útfelújítás tervezése; a
Petôfiu.4–14.elôttfelújítástervezése;avízállásokmegszüntetése;aVécsey7.mellettiútburkolatfelújítása;aKazinczyltp.6.garázsoknálútfelújítás.
Járdafelújítások:azAndrássyúton;aBartókBélaút85.
és a Bartók Béla út 61–65.
számúépületnél.
Berendezésitárgyak:Vécsey
u.42.2dbpad;BoczkóDánieltér3dbpad;Ihászutcajátszótér2dbpad;Vécseyutca
42.1dbkuka;Kazinczyutca
2. 2 db pad; Bartók Béla út
61–65.2dbpad.
Parkfelújítás:játszótérkerítése.
Járdaépítések: Pátkay Ervin
utca 7.; Temetô sori játszótéren átvezetô; Boczkó Dániel
térivízállásmegszüntetése.
Gyalogátkelôhely: a Kazinczy u.–Ôr u. keresztezôdésében.
Forgalmirendváltoztatása
(közgyûlési döntést igényel):
a Petôfi utca 16–18. és Bartók Béla út 47–49. elôtti út
egyirányúsítása;PátkayErvin
utca lakó-pihenô övezet; Kazinczy-ltp. lakó-pihenô övezet;
Tulipánu.–Vécseyu.parkolóudvar, lakó-pihenô övezet;
Ihászutca,játszótér,kerékpárralbehajtanitilostábla;Álmos
utca,megállásitilalom;Kazinczyu.2.,megállásitilalom;Tulipánu.–Vécseyu.sarokmegállásitilalom.

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.
A gyerekek mûsorral és ajándékkal készültek az átadóra

4.számúválasztókerület

A Penza Lakótelepi Óvoda indult és nyert a Trilak pályázatán, amelynek köszönhetôen megtörtént az épület külsô
szigetelése és nemes vakolattal történô burkolása. A beruházás hivatalos átadása november 18-án volt.

Dr. Ferenczi Attila: Meggyôzôdésem,hogyaLencsésijó
hely! Kiemelten fontos számomra a Lencsési lakótelep
éskörnyéke,ésrendkívülfontosakazittélôk.Afejlôdô,élhetô,biztonságoslakókörnyezet
megteremtéséért dolgozom,
ismerem a körzetemben élôk
gondjait, örömeit, elképzeléseit, gyakran megkeresnek a
különbözôigényekkel.Ezeket
–amennyibenmódéslehetôségvanrá,ésazaközösség
érdekeit szolgálja – mielôbb
igyekszembeépíteniatervekbe.Amikörzetünkakeretbôl
20millióforintotkapott,örvendetes,hogyígytöbbkérésnek
tudunkelegettenni.

Nagyné Kerekes Anikó óvodavezetô elmondta, hogy a
TrilakFestékgyártóKft.2014ben írta ki dryvit pályázatát,
amellyel hôszigetelô technológiátlehetettnyerni.Azóvodában300négyzetméterszigetelésevalósultmegagyár
pályázatának köszönhetôen,
ezateljesfelületmintegyháromnegyedrésze.
Bíró Csaba bizottsági elnöktôl,akörzetképviselôjétôl
megtudtuk,hogyapályázaton
2,5millióskeretösszegetnyert
aPenzaóvoda,amelyhezmég
760 ezer forint pluszforrást
kellettelôteremteni.Ennekfelét az önkormányzat, felét az
intézménytettemellé,ígyöszszességébenközel3,3milliós
beruházásvalósultmeg.
– Nagyon örülök annak,
hogy Békéscsabának ez a

patinás intézménye ismét
megújult. A korábbi nyílászárócserékkel és a mostani szigeteléssel minden
adott ahhoz, hogy nyáron
hûvösebbek,télenmelegebbeklegyenekacsoportszobák–mondtaSzarvas Péter
polgármester.
Miavecz István, a festékgyártó kft. ügyvezetô igazgatója megjegyezte: múlt
évben, amikor cégük lett ennekadryvittulajdonosa,úgy
döntöttek,areklámozásnak,
népszerûsítésnekolyanmódjátválasztják,amellyelvalami
hasznosatistesznek.Azóvodák szigetelése mellett döntöttek. Idén 150 pályázó volt,
közülükkerültkia10nyertes,
ezekegyikevoltaPenzaóvoda.
MikóczyErika

Bíró Csaba: Bár belvárosi
körzet tartozik hozzám, nagyonfontosnaktartomaztis,
hogy Jamina, Mezômegyer,
Gerla,Fényesésavárosegészefejlôdjön.Amiválasztókerületünkremost15millióforint
jutott.Kiemelnémazitttörtént,
ideifejlesztésekközülazAndAtervezettfelújítások
rássyút16–18.számúházak

Berendezési tárgyak: busz- belsô udvarának felújítását
peronkorlát;korlátelbontása; és a Wlassics 10–12. számú
virágládaéskukakihelyezése háználalépcsôburkolást,ami
aközelmúltbanfejezôdöttbe.
orvosirendelôhöz.
Átjárófelújítása:azÖntözött Ehhezjönnekmégazittfelsorétigyalogosátjárókfelújítása. roltfejlesztések.

Vállalatvezetôi kerekasztal
Egymás segítségére lennének

Békéscsabai vállalkozások
vezetôi, az önkormányzat
képviselôi és az oktatás
egyes szereplôi is részt
vettek a vállalatvezetôi kerekasztal találkozóján a közelmúltban. Arra keresték
a választ, hogyan lehetnek
egymás segítségére.
A kerekasztal megalakulása kapcsolódik a januárban
létrehozott Befektetés-ösztönzési munkacsoporthoz,
melynek tevékenysége nem
ért véget a stratégiaalkotással. Határozott szándékuk
ugyanis, hogy rendszeresen
tartsákakapcsolatotBékéscsabameghatározóvállalataival,illetveérdembeniskonzultáljanak. A vállalatvezetôi
kerekasztal – amelynek létrehozásátHanó Miklós alpolgármester kezdeményezte
– feladata a véleménycsere,
illetve az, hogy tájékoztassa
a vállalati szektor képviselôit
a város gazdasággal és vállalkozásfejlesztésselkapcsolatosterveirôl.
Amint arra Opauszki Zoltán,azönkormányzatfejlesztési tanácsadója is felhívta a
figyelmet, a munkacsoport
márdolgozik,nemrégpéldául
Berlinben jártak, ezenkívül elkészült Békéscsaba befektetés-ösztönzésistratégiájais.
A találkozó alkalmával
Szarvas Péter polgármester

FülöpCsaba:Arendelkezésre
álló15millióforintosforráslehetôségetadnagyobbfelújításimunkákelvégzésére.Ennek
keretébentöbbekközöttteljesen megújul az Andrássy út
gimnáziumelôttiszakasza,de
aPetôfiutcailépcsôházakhoz
tartozó parkolóban is megindulnak a munkálatok.
Tervben van 3 játszótér és
sportpálya teljes körû kerítésfelújítása,denagyonfontosa
gyalogátkelôhelykialakításais
aKazinczyutca–Ôrutcakeresztezôdésben.

huszonöt éve a vállalkozásokért
Konferencián összegezte a tapasztalatokat az MVA

Idén ünnepli a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megalakulásának huszonötödik évfordulóját.

A vállalkozások vezetôi, az önkormányzat képviselôi és az
oktatás egyes szereplôi is részt vettek a tanácskozáson
arrólbeszélt,jólkitapinthatóa
városbanaz,hogyazoktatásnakkulcsszerepeleszBékéscsaba jövôjében. Hozzátette:
a fejlesztéseket végrehajtó
cégeknek szakképzett munkaerôreleszszükségük,shabáravárosoktatásihelyzete
megfelelô,javíthatóis.
A kerekasztal vendéglátója
ezúttalaCsabaMetálZrt.volt.
Majoros Csabától, a vállalat
vezérigazgató-helyettesétôl
megtudtuk: bíznak benne,
hogy hasonló találkozók segítségévelnagyobbvolumenû
értékeket hozhatnak Békéscsabaüzletivilágába.
– Ez közös érdeke a helyi
vállalkozásoknak. Az újabb
befektetések munkaerôt generálnak,amelyáltalnôheta
foglalkoztatottaklétszáma.Ez
pedigavállalkozásoktovábbi

növekedéséhezjárulhozzá–
mondtaelMajorosCsaba.
Akerekasztalarraisalkalmatadott,hogyaSzentIstván
Egyetem gazdasági, agrár-
és egészségtudományi kara
bemutatkozzon a vállalkozói
szektornak. A legfontosabb
tudnivalókat dr. Bíró Tibor
dékán ismertette. Az oktatási szereplôket ezen kívül az
Andrássy Gyula GimnáziumbanmûködôRózsaTörzsasztalAlapítványképviselte,mely
hátrányos helyzetû diákokat
segít,illetveolyanképzéseket
támogat,amelyekhezatanulók a normál kerettantervben
nem juthatnak hozzá. Amint
az elhangzott, szeretnék
megismertetni alapítványukatakerekasztallalakésôbbi
együttmûködésreményében.
VargaD.

Ahúszmegyeiésfôvárosivállalkozásfejlesztésialapítványt
tömörítôMVA1991-benazzal
acéllaljöttlétre,hogyamikro-, kis- és középvállalkozásokmegerôsítését,fejlôdését
szolgálja.
Azértiskülönösenfontosa
vállalkozóknakeztakörétsegíteni,mivelazembereknagy
többségét ôk foglalkoztatják.
Tehát a gazdasági fejlôdéshezelengedhetetlenenneka
szektornak minden lehetséges eszközzel történô támogatása, amit különbözô mikrohitelekkel, pályázatokkal
és szakmai tanácsadásokkal
igyekszik az alapítvány évrôl
évreelérni.
A konferencián az is elhangzott,hogya2014–2020as uniós ciklusban mintegy

HIRDESSEN
NÁLUNK!
Csabai Mérleg
behir.hu • 7.tv
66/740-700

info@bmc.media.hu

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlôdését segítik
490 milliárd forint fordítható
a vállalkozások fejlesztésére.
Rákossy Balázstól, a Nemzetgazdasági Minisztérium
európai uniós források felhasználásáért felelôs államtitkárátólmegtudhattuk,hogy
a már megjelent huszonhat
pályázatból huszonöt Békés
megyei pályázó mintegy 1,1
milliárd forint értékben nyert
el támogatást, két békéscsabaivállalkozópedig286millió
forintotkapottafejlôdéshez.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány másik
alapköveafiatalokvállalkozóváválásánaksegítése,amelyre egyre több sikertörténet a
bizonyíték. A 2012-ben indult
pályázat keretében mintegy
180fiatalvállalkozójutottKözép-Magyarországon támogatáshoz.AzÚjSzéchenyiHitelpedigtovábbitôkeinjekció
lehetmajdafiatalvállalkozók
számára.
VágvölgyiNóra
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törpejárás – Martinsumzug
Márton-nap kapcsán rábukkantunk egy Békéscsabán
22 éve virágzó hagyományra:aLigetisorióvoda22éve
szervezimegalámpásfelvonulást, mely abból indult ki,
hogy korábban Waldorf csoport mûködött az oviban. A
Waldorf-alapító Rudolf Steiner
osztrák filozófusnak köszönhetôenanémetünnepekis
megjelennekatanévsorán.
Német nyelvterületrôl terjedt el a fáklyás felvonulás
(Martinsumzug),amelySzent
Márton emlékét ôrzi, és a jó
cselekedeteket szimbolizáló
fényt juttatja el az emberekhez. Magyarországon általában német nemzetiségû települések,iskolák,óvodákés
egyházközösségekszervezésében a gyerekek, kisgyerekescsaládokjárjákazutcákat
maguk készített lámpásokkal
ésközbenMárton-napidalokaténekelnek.Amegemlékezésközpontihelyszínéreérve
a gyerekek rövid mûsort adnak elô, melyben eljátsszák
Szent Márton és a koldus
történetét.A megemlékezés
aMárton-napitûzmeggyújtásával, liba formájú sütemény
és meleg italok fogyasztásávalvégzôdik.
ANémetNemzetiségiÖnkormányzatterveiköztszerepel, hogy 2016-ban a város
többóvodájaiscsatlakozika
menethez,melyavárosfôterénközösünneplésselzárul.
Anlässlich des Martinstages
stoßenwiraufeineninBékéscsabaseit22Jahrenerfolgreichen Brauch: Der Ligeti
soriKindergarten,indemfrühermaleineWaldorf-Gruppe
funktionierte,organisiertseit
22 Jahren den Laternenumzug. Dank dem Gründer der
Waldorfpädagogik,demös-

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a lengyel, német, roma, román, szlovák nemzetiségi
önkormányzatok tisztelettel meghívják Önt és kedves
ismerôseita

N E M Z ET ISÉGE K
NA PJA
alkalmából2015.december8-án(kedd)17órakor
megrendezésrekerülôünnepségre.
Helyszín: BékéscsabaMegyeiJogúVáros
PolgármesteriHivatala,Díszterem,
Békéscsaba,SzentIstvántér7.
terreichischen Philosophen
RudolfSteinerwerdenhierim
SchuljahrdiedeutschenFeste und Bräuche des Jahres
behandeltundgefeiert.
Der Fackelumzug verbreitetesichvondeutschsprachigenGebietenaus.DerBrauch
gedenkt dem Sankt Martin,
undbringtdenMenschendas
Licht, das Symbol der guten
Taten.InUngarnziehenmeist
Kinder und Familien mit kleinen Kindern in Organisation
von deutschsprachigen Gemeinden,Schulen,Kindergarten und Kirchengemeinden
mitselbstgemachtenLaternen
durch die Straßen. Bei dem
Umzug werden Martinslieder
gesungen.AmzentralenOrt
der Geschehnisse wird die
GeschichtevomSanktMartin
unddemBettlervondenKindernvorgespielt.DasGedenkenendetmitdemAnzünden
des Martinsfeuers und zum
Abschluss erhalten die Teilnehmer Martinsgänse aus
Keks-oderHefeteigundheiße
Getränke.
Die Deutsche NationalitätenselbstverwaltungderStadt
Békéscsaba plant für 2016
einengroßenMartinsumzug
mitBeteiligungmehrererKindergarten und eine gemeinsame Feier am Hauptplatz
derStadt.

Képviselôi
fogadóóra
Fülöp Csaba, a 6. számú
választókerület egyéni
önkormányzati képviselôje 2015. december 10-én,
16.30órátóltartfogadóórát
aVasutasMûvelôdésiHáz
emeletiklubtermében.

Program
• Köszöntô:Kutyej Pál Gábor,
BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatKözgyûlése
Nemzetiségi,Érdekegyeztetô,
KülkapcsolatiésEgyházügyi
Bizottságánakelnöke
• Mûvészeticsoportoknemzetiségimûsora
• Kitüntetésekátadása

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

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

Figyeljefolyamatosanmegújuló
karácsonyiakcióinkat!

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.
• December 4. 16 óra: Nagyvárad – Fiume. A 100 éves
gyorsvonatállomásaiképeslapokoncímûképeskötetbemutatója.Közremûködôk:Wlassits Nándor szerzô,Barabás
Ferenc tervezô,dr. Erdész Ádám lektor.
• December8.17óra:„Fûbenfábanorvosság”egészségnap.Elôadó:Poór Balázs hagyományoskínaibelgyógyász,
táplálkozásiszakértô.Tanácsadás,beszélgetés,ételkészítésibemutató,kóstoló.
• December12.18óra:Cseh István gitármûvészésVozár M.
Krisztián adventilemezbemutatókoncertje.

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!

www.behir.hu

• December14–18.16.30–18.00:Karácsonyikézmûves-foglalkozás.Vezeti:Kosziczky Fanny.
• December21-énés23-án9.00–12.00:Nemzetektánca.
Bábkészítôfoglalkozás.Vezeti:Berta János
Ajándékozzonkülönlegeskiadványt!Lepjemegszeretteit,barátaitegyrégiújságokbólkészültkarácsonyiösszeállítással,
melyrégmúltidôkünnepihangulatátidézi.
Aprogramokkezdésiidôpontjaiváltozhatnak,ezértkérjük,
tájékozódjonakönyvtárhonlapjánaksegítségével:
http://konyvtar.bmk.hu

DecemberaGyulaiVárszínházban
• 2015.december7.,19.00óra:„A100éveszületett

EdithPiafraemlékezve”–EdithPiafetAgnes
–anagyváradiSzigligetiSzínházzenéselôadása
• 2015.december10.,19.00óra:Karácsonyikoncert
–lendületesírzenével–Firkin–együttes–vendégfellépô:
aKränzleinkórus
• 2015.december15.,19.00óra:Könyvavilághírûmagyar
thrashmetalzenekarról,azEktomorfról–FarkasZoltán&
KissLászló:Outcastcímûújkönyvbemutatása–Beszélgetésaszerzôkkel,utánaFarkasZoltánakusztikuskoncertje
• 2015.december17.,19.00óra:„Azegyiklegtöbbetjátszott
vígjátékavilágon”–BernardSlade:Jövôreveledugyanitt–
romantikusvígjáték–Játsszák:BánfalvyÁgnes,HarmathImre
Információ:GyulaiVárszínház(Gyula,Kossuthu.13.),tel.:66/463-148.
Belépôjegyekelôvételben,munkaidôbenvagyazelôadáselôtta
helyszínenválthatók.E-mail:gyulaivarszinhaz@t-online.hu;
Honlap:www.gyulaivarszinhaz.hu
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VasÚtFeJlesztés
Csúszik az felüljárók átadása
A Szerdahelyi utcai alujárón
már egy ideje az autósok is
közlekedhetnek,deazOrosháziútifelüljáróésarepülôhíd
átadásaatervezetthezképest
csúszik.
A Nemzeti Infrastruktúra
FejlesztôZrt.kommunikációs
vezetôje,Loppert Dániel tájékoztatásaszerintazOrosházi
úti felüljárót legkésôbb decemberközepéignyitjákmeg
kétszer két forgalmi sávon.
Jelenleg a hatósági engedélyezési eljárás van folyamatban. A gyalogosok és kerékpárosok várhatóan napokon
belül már a végleges helyen
közlekedhetnek.
AzIhászutcaigyalogosfelüljáró esetében is zajlik a
hatóságieljárás.Megnyitása
várhatóan karácsony elôtt
megtörténik.
Az vasútállomás épületét a tervek szerint karácsony elôtt vehetik birtokba
azutasok. Az állomás elôtti

családbarát Vállalat 2015
Különdíjat kapott az Egyensúly

Az egyesület nonprofit szervezetként kapott elismerést

A repülôhíd átadására
várni kell
térgyorsütembenkészül,az
épület használatbavételének
idôpontjára az egész terület
elnyerivégsôképét,deavéglegesburkolategyrészecsak
jövôrekészülel.Azújparkolót
márhasználhatjákazautóval
érkezôk.

A Szerdahelyi utcai aluljárót az autósok elôtt is
megnyitották

Diaﬁlmek a váróban

Orvosi rendelôkben vetítettek

A békéscsabai Egyensúly AE Egyesület a nonprofit szférában végzett, példaértékû, családbarát mûködéséért
kapott különdíjat novemberben, a Három Királyfi Három
Királylány Mozgalom gálaestjén. A díjat az egyesület nevében Schriffert Henriett vette át.
– Pályázni lehetett a Családbarát Vállalat címre. Bár
mi nem vagyunk cég, úgy
gondoltuk, megpróbáljuk,
hisz itt is többen dolgoznak.
Nemszámítottunkadíjra,de
nagyon örülünk neki, hisz
nonprofit szervezetként, az
országban mi vagyunk az
elsôk, akik ilyen elismerést
kaptak – tudtuk meg Herczegné Számel Annamáriától,
az Egyensúly AE Egyesület
elnökétôl.
AzEgyensúlyszámosterületensegítiacsaládokat,íme
néhány ezek közül: ingyenesjogitanácsadás,mentális segítségnyújtás, családi
egészségnapok,atovábbtanulás segítése, atipikus
munkaformák megteremtése, közös sütések, fôzések,
afrissenszültnôkfelkeresé-

se komatállal és még hoszszasansorolhatnánk.
–Atársadalmifelelôsségvállalásjegyébenaztgondoljuk,minéltöbbgyermekszületik,annálnagyobbeséllyel
tudunk majd hosszú évek
múltánmegfelelômunkaerôt
is találni. Komoly gazdasági
veszteséggel jár, ha a munkavállalók nem motiváltak.
Tapasztaljuk, hogy fôként a
nôidolgozóinkatacsaládbarát intézkedésekkel lelkesíthetjük leginkább. Ettôl is jó
nálunkdolgozni!–jegyezte
meg Herczegné Számel Annamária, hozzátéve, hogy a
díj egy megerôsítés is számukraatekintetben,hogyaz
egyesület,akorábbiésajelenlegi munkatársaknak köszönhetôenjóútonhalad.
MikóczyErika

szociális tûzifaprogram
Rászorulókat támogatnak

Jegyzet
Otthon

Békéscsabánakkomolygondotokozalakosságcsökkenése,hiábavárjahazafiataljait, egyre többen hagyják el
véglegszülôvárosukatajobb
életreményében.
Devalóbanjobbleszmeszszeacsaládtól,azotthontól?
Máshol tényleg zöldebb a
fû, színesebbek a virágok és
minden utcán szembe jön a
munka?
Ha te hiszel benne, akkor biztosan elindulsz, belevágsz, kipróbálod. Tanulsz,
megismered az új barátaid,
az új otthonod, bár a haza,
az ahová igazán hazamész,
a Viharsarok marad. Majd
munkát találsz és dolgozol,
dolgozol. Telnek a napok, a
hónapok, az évek, már egy
évtized is eltelt és kezd egy
gondolat utat törni benned.
Hiábamindenlátszólagjódolog,valamimégishiányzik.És
egyszercsakaztveszedészre, hogy a virágok valahogy
szürkébbek, a levegô egyre
nehezebb. A barátok veled
rohannak,éscsaklöknekelôre,nincsmegállás,nincsidô,
hogy körbenézz, akár csak
egypillanatrais...
Aztánegyreggeleszedbe
jutgyerekkorod,aKörös-part

ahálásanhápogókacsákkal,
azôszintemosolyokazAndrássy úton, a csabai utcák,
melyek minden méterét emlékektöltikmeg.Szinteérzed,
ahogy arcodba csap a szél,
miközbenifjontihévvelhajtod
apedáltabicikliden,ésott,és
akkorigazánszabadvagy.
Majd hirtelen egy gépies
nôihangtörimegamúltképeit:akövetkezômegálló…
Te felállsz, rámosolyogsz
az elôtted álló arctalan tömegre, amely értetlenül és
unottannézvisszarád,ésekkormárbiztosantudod,haza
kell menned, az otthonod
nemittvan.
VágvölgyiNóra
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esély a fejlôdésre

Aktívan a tudásért! program

Több önkormányzat igyekszik gondoskodni a szociálisan
rászorulókról tüzelôanyag biztosításával. Az ezekben a
hetekben induló igénylések és elbírálások célja, hogy a
fûtési fôszezonra mindenki megkaphassa a tûzrevalót.

A gyerekeket és a szülôket meglepte az ötlet
November a Diafilmgyártó Kft. által kikiáltott nagy dia hónap volt, melyhez csatlakozott a Békés Megyei Könyvtár
Gyermekkönyvtára is. Erre, és Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulójára kívánták felhívni a figyelmet
ﬂashmobjukkal azok a gyermekkönyvtárosok, akik november 18-án diafilmekkel érkeztek a város gyermekorvosi rendelôinek várótermeibe.
Igencsak meglepôdtek a
vizsgálatra váró gyerekek és
szüleik, amikor meglátták,
hogy a váróteremben diafilmeketvetítenek.Kiss Ildikó és
Mecseki Éva gyermekkönyvtárosok a város valamennyi
gyermekorvosi rendelôjének
váróját felkeresték, hogy mesékkel könnyítsék meg a kis
betegeknek a várakozás perceit.Arögtönzöttdiavetítések
keretébenmegelevenedtek
Doktor Maszat, Sün Balázs,

Harcsabajusz kapitány kalandjai, s a gyerekek a kiskakas gyémánt fél krajcárjáról
is mindent megtudhattak. A
BékésMegyeiKönyvtárlelkes
gyermekkönyvtárosai gyógyító meséikkel a tizenegy gyermekorvosikörzetvárótermébe
látogattakeladiafilmhónapja
keretében.Aszülôkésagyerekekpedigigen-igenhálásak
voltak a várótermekbe csempészett meghitt pillanatokért,
kedvesmesékért.

w w w.behir.hu

Ezekbenahetekbenzajlanak
megyeszerte az önkormányzatok szociális tüzelôanyagigénylései. Csanádapácán
például mintegy 530 mázsa
kôszenet tudnak biztosítani a
lakosságrészére–tudtukmeg
Oláh Kálmán polgármestertôl.
Aszénmegvásárlásáhozatelepülés 20 százalékos önerôt
biztosított.Afennmaradótöbb
mintmásfélmillióforintotkormányzatiforrásbólfedezték.
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár elmondta:aszociálistûzifaprogramra
mintegy3milliárdforintállrendelkezésre, ezt osztják szét a
többmintkétezerpályázó,az
ötezerlakosnálkisebbtelepülések önkormányzatai között.
Akormányáltaltámogatottak

körénkívülesôtelepüléseksajátforrásbólbiztosíthatnakehhezhasonlószociálisjuttatást.
Csabánpéldáulegészévben,
folyamatosanbelehetnyújtani
azerrevonatkozókérelmet.
Herczeg Tamás önkormányzati képviselôtôl megtudtuk, Békéscsabán a települési támogatás keretei
között lehet igényelni tûzifát
az arra rászoruló családoknak,háztartásoknak.
Ezt a segítséget azok vehetik igénybe, ahol az egy
fôre esô jövedelem nem éri
ela42750forintot.Ezenkívül
figyelembeveszik,haakérelmezôegyedülneveligyermekét, vagy ha tartósan beteg,
esetlegfogyatékkalél.
ZsírosAndrás

Jól jön a segítség a téli idôszakban

A cél a hátrányos helyzetûek felzárkóztatása volt
Hazánkban a munkaképes korúak közül mintegy 2 millióan
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.
Ezen számok megváltoztatásán dolgoztak az „Aktívan a
tudásért!” projekt résztvevôi. A 2013-ban indult program
keretében, mintegy 300 településen, összesen 16 000 fô
kapott esélyt a fejlôdésre, ebbôl közel 1200-an Békés megyében végezhették el sikeresen a képzést.
Az európai uniós forrásból
támogatott program elsôdlegescéljavolt,hogysikeresen
felzárkóztassa a leghátrányosabb helyzetû csoportok
tagjait. A program keretében
fôként azokat a felnôtteket
keresték meg, akik több éve
nem ültek iskolapadban. Az
oktatás ideje alatt olyan, a
munkához szükséges alapvetô gyakorlati tudást sajátíthattak el a résztvevôk, mint
példáulazírás,azolvasás.
Tary Ferenc, a Türr István
Képzô és Kutató Intézet projektmenedzsere elmondta,
Magyarországon több száz-

ezrenvannakazok,akikaz
írás, az olvasás, a számolás
és egyéb tekintetben jóval
azátlagalattteljesítenek.
Elengedhetetlen ezeknek
az embereknek lehetôséget
biztosítani a fejlôdésre, mert
enélkül képtelenek lennének
kitörni nehéz helyzetükbôl.
Viszontaziskolapadbakerülveszintemegújulnak,éseza
lendületaképzésvégévelsem
hagyjaelôket.Bárnovember
30-ánvégetéraprogram,de
arésztvevôkközelegyharmada tovább folytatja tanulmányaitésönmagafejlesztését.
V.N.
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Pedagógus életpályamodell
Ötévente lesz önértékelés

nálunk tilos a gMO

A génmódosítás szabályozásáról

gondot okoz a hamis méz
Eltûnhetnek a gyanús termékek

Nemrégiben született egy döntés az Európai Parlamentben, mely szerint az EU területén szabadon áramolhatnak
a génmódosított termékek, termények. Ebbe a körbe Magyarország is bekerült volna, de hazánk tiltja a génmódosított növények belföldi termesztésbe vonását.

Jövôre a megyében 656 pedagógus esik át minôsítésen
Az Oktatási Hivatal az ország valamennyi megyéjében
konferencián tájékoztatja a pedagógusokat az életpályamodellhez kapcsolódó aktuális jogszabályi hátterekrôl,
a tapasztalatokról és megoldási lehetôségekrôl.
Jövôre Békés megyében
656pedagógusesikátszakmai minôsítési eljáráson,
Békéscsabán, a Fiumében
november 24-én tájékoztatták az érintetteket. A rendezvényt Krauszné Simon Nóra,
a Békéscsabai Pedagógiai
Oktatási Központ fôosztályvezetôje nyitotta meg, aki
elmondta, az intézmény elsôdleges feladata a pedagógusok értékelése, szakmai
tanácsadás nyújtása, képzés
biztosításaésteljeskörûtájékoztatásazelvárásokkalkapcsolatban. Fontos szempont
az értékelés során, hogy az
intézmények saját magukkal
szemben megfogalmazott
elvárásait,sajátosadottságait
isfigyelembevegyékakülsô
értékelôk,necsakaközponti
elvárásokat.

Mint azt Thaisz Miklóstól,
az Emberi Erôforrások Minisztériuma(EMMI)fôosztályvezetôjétôlmegtudtuk,megállapodás született az EMMI
Köznevelési Államtitkársága,
a Nemzeti Pedagógus Kar, a
Közoktatási Szakértôk OrszágosEgyesületeésazOktatási
Hivatalközöttapedagógusokatérintôönértékelésirendszeregyszerûsítésérôl.Afelek
egyetértettekabban,hogyaz
intézményiönértékeléstkétév
helyettötéventekellmajdteljesíteni a pedagógusoknak,
intézményvezetôknekésmaguknakaziskoláknak.Illetve
egyezségrejutottakabbanis,
hogyazönértékelésésatanfelügyeletátmenetiideignem
számítbeleapedagógusok
minôsítésébe.
VágvölgyiNóra

klímaváltozás

Tennünk kell ellene

A génmódosítás lényege,
hogy dns-szekvenciákat cserélnek ki az eljárás során. Az
ígykezeltnövényekegyrésze
állatitakarmánylesz,majdaz
emberi táplálék része. Az EU
szerintnincsegészség-ésnövénykárosítóhatásaezekneka
termékeknek,terményeknek.
–Vannakolyanmegfigyelésekéskísérletek,melyekbizonyítják, hogy a tehéntejben
megtalálhatóakorábbigenetikailagmódosítotttakarmánybólszármazóDNS,ennekaz
emberi szervezetre gyakorolt
hatása azonban még nem
tisztázott – mondta Blaskovits Péter, a Békés Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és Földmûvelési
Igazgatóságának fôosztályvezetôje, aki hozzátette: a

kormányragaszkodikahhoz,
hogy folyamatosan GMOmenteslegyenapiac.
Végh László, a Csabatáj
Zrt. elnöke szerint, ha együtt
akarnánk termelni génmódosítottésnemgénmódosított
növényeket, olyan izolációs
távolságokat kéne kialakítani
közöttük,amiatermelôkszámára többletköltséget jelentene.Vagyisazegységrejutó
termést jóval magasabb költséggel tudnák a földmûvelôk
megtermelni.
HogymennyireerôsaGMO
lobbi,aztmégnemlehettudni, de egyelôre biztosan nem
lesznekgénmódosítotttermények,termékeknálunk,azEurópai Bizottsághoz beterjesztettmagyarkérelemmiatt.
HorváthSzabolcs

százszorszép konyhakert

Az óvoda kertjét is elismerték

Néhány hete hamis kínai mézet mutattak ki Magyarországon forgalmazott mézkeverékekben. A hamisított kínai
akácméz már régóta problémát okoz a magyar kistermelôknek. Az országos fôállatorvos elrendelte a gyanús mézek kivonását a forgalomból.
A termelôi mézesüveg címkéjénazelôállítónevemellett
a pontos származási hely is
megtalálható. Nagyobb üzletláncokpolcainnemilyenpontosak az adatok: a nem termelôi mézeken ugyanis csak
a származási országot vagy
régiótkellfeltüntetni,dehiányzik a beltartalom százalékos
arányúfeltüntetése.
Amézkeveréséretöbbnyire Kínából és Dél-Amerikából
származó mézet használnak
az Európai Unióban. Az ilyen
termékeket általában mesterségesenállítjákelô.
–Nemelég,hogyromlotta
minôség,deszintemegszûnta
nagybanifelvásárlás.Harövid
ideigbeisindulafelvásárlás,
annyira nyomottak az árak,

hogyazaköltségeketnemfedezi–mondtaelSzlávik-Orvos
Mária,aBékéscsabaésVidéke Méhész Egyesület elnöke,
aki szerint megoldást jelenthet,haavevôktudatosabban
vásárolnak.
Azügybenhosszúvárakozás után hivatalos lépések is
történtek: az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rendelkezésérebocsátottaazokataközjegyzôi okiratokat, amelyek a
bevizsgáltatott méztermékek
adataittartalmazzák.Avizsgálatok lezárásáig az országos
fôállatorvoshaladéktalanulelrendelteazérintetttételekforgalombólvalókivonását.
VargaDiána

Manók várják a cipôsdobozokat
Akciót szervez a CsAKK

A manó az információs pulttal szemben várja a dobozokat
Meg kell tenni a lépéseket a környezetkímélôbb élethez
Magyarországon is egyre égetôbb kérdés a klímaváltozás,
amelyre az elmúlt évek szélsôséges idôjárása a bizonyíték.
Éppen ezért elengedhetetlen megtenni a szükséges lépéseket a környezetkímélôbb élet felé. Ezzel a szándékkal
indították útjára Békés megyében is a klímareferens szakemberek képzését, akik képesek lesznek hatást gyakorolni
környezetükre az itt megismert tudás átadásával.
Az országban összesen tíz
megyébenzajlikaháromszáz
klímareferensképzése.Aszáz
százalékbanizlandi,liechtensteiniésnorvégtámogatással
induló projekt célja, hogy a
tanfolyam elvégzése után az
ittvégzettszakemberekminél
többettudjanaktenniaklímaváltozáshatásaiellen.
Dr. Forgó Gábor,aDIPOL
csoport ügyvezetô igazgatója szerint elengedhetetlen,
hogyazországmindenterületén legyenek jól felkészült
szakemberek, akik képesek
olyan ígéretes projekteket
generálni, színvonalas pályázatokat írni és sikeres ter-

veketmegvalósítani,amelyek
az élhetôbb környezet felé
mutatnak.
Békéscsabán mintegy tizenöt fô részvételével zajlik
az oktatás, a tanulók között
önkormányzati dolgozók,
járásiésmegyeihivatalokalkalmazottai, pedagógusok,
de gyesen lévô kismamák is
vannak. A leendô referensek
egy része – azon túl, hogy
meghallgathatja a négyszer
kétnapos,ingyenesképzést–
lehetôségetkaphatmajdarra,
hogyNorvégiábantovábbfejlesszeazetérenmegszerzett
tudását.
VágvölgyiN.

A konyhakert megálmodója Csabainé Pál Ilona (középen)
A „Magyarország legszebb
konyhakertje”országosversenyben, több mint kétezerkétszáz benevezett kertbôl,
a közösségi kategóriában
a zsûri 19 pályázót jelölt,
közöttük 7 óvodát. A fûszernövényekkel gazdagított
konyhakertért a Százszor-

szép Mûvészeti Bázisóvodának a Földmûvelésügyi
Minisztérium Darányi Ignác
Termében adták át az elismerôoklevelet.Akonyhakert
megálmodója,agyermekekkel való közös kertészkedés
koordinátora Csabainé Pál
Ilona.

zoknicsere Program
Csányi Zoltán ötlete nyomán, a kidobásra szánt
zokniknagyrészemárnem
a kukákban, hanem zoknicseredobozokban landolhat. Aki úgy látja, hogy kifolynak a zoknik a fiókból,
csupán annyit kell tegyen,
hogyatiszta,levetettlábravalótpostánelküldiaZoknicsere Programba, ahonnan
vagy adományként okoz

örömet egy rászorulónak,
vagy tûnemezelt filc készül
belôle,amitabútoriparésaz
építôipar tud (újra)hasznosítani. A programhoz a Magyar Posta is csatlakozott,
ígyingyenellehetküldenia
használt,lyukasvagypáratlan zoknikat. A programról
bôvebb információ: www.
zoknicsere.hu/roadshow címentalálható.

Idén is meghirdette önálló cipôsdoboz-akcióját a Csabagyöngye Kulturális Központ: az intézmény információs
pultjával szemben manók várják a nehéz élethelyzetben
élôk számára felajánlott ruhákat és játékokat.
A Csabagyöngye az elmúlt
évekhez hasonlóan most is
vár használt, de jó állapotú
játékokat és gyermekruhákat, amelyeket aztán a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô
Központ közremûködésével
juttatnakelarászorulóknak.
Aszervezôkkérik,acsomag-

ra feltétlenül írják rá, hogy
hány éves és milyen nemû
gyermeknekszánják.
A Csabagyöngye munkatársai december 11-éig várjákafelajánlásokatamanók
mûhelyébe, amit az intézmény információs pultjával
szembenállítottakfelaszervezôk.
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Háromszáz éves jubileum

A napfény egyformán simogat

A megye újjászervezését ünnepelték

Újra szárnyaltak az angyalok a Jókai színházban

ban. Az újjászervezés 300. évfordulója komoly eredményre
emlékeztet, hiszen akkoriban
akár az is megeshetett volna,
hogy a térség elszakad a magyar hazától – tudtuk meg dr.
Korona területérôl jöjjenek ide Erdész Ádámtól, a Békés Megyei Levéltár igazgatójától.
új hazát keresô családok.
A történelmi viharokat
Zalai Mihály, a megyei köz-
gyûlés elnöke elmondta, az azok a tárgyi emlékek is felittmaradás lehetôségét kell elevenítették, amelyekbôl a
erôsíteniük a fiatalok szá- Munkácsy Mihály Múzeum
mára, ezért az elmúlt 300 év rendezett be egy kiállítást
után szeretnének újult erôvel az alkalom tiszteletére. A
nekiállni a következô idôszak- közgyûlésen adták át a „Polnak. Emlékeztetett azokra a gárokért” kitüntetô díjat, amenehézségekre, amelyeket le- lyet idén Babák Mihálynak,
gyôzve tudták az elôdök élhe- Szarvas polgármesterének
ítéltek oda. Az ünnepséget a
tôvé tenni ezt a vidéket.
Az emléktábla-avatás után Békéscsabai Jókai Színház
díszközgyûlésre került sor a mûvészeinek mûsora tette
megye egykori újraalakulásá- teljessé.
Zsíros András
nak helyszínén, Békés városá-

Békés megye alakuló közgyûlését 300 évvel ezelôtt,
1715. július 23-án tartották Békés városában. Ebbôl az
alkalomból ugyanezen a helyen november 20-án ünnepi közgyûlést tartottak, elôtte pedig emléktáblát avattak
Békéscsabán, a megyeházán.
Békés megye újjászervezése az egész országban is
kivételes dolog volt. Ez volt
az egyik fô gondolat azon az
eseményen, ahol leleplezték
a megyei önkormányzat épületére elhelyezett emléktáblát
az újjászervezés 300. évfordulóján.
Dr. Turi-Kovács Béla, az
Országgyûlés
korelnöke
elmondta, a törökdúlás és
az ezt követô kuruc-labanc
harcok ezt a területet szinte
teljesen pusztasággá tették.
Magyarországnak mégis volt
elég ereje arra, hogy a Szent

Ünnepi üléssel, emléktábla-avatással és kiállítással is emlékeztek

A Degré utcai gyermekotthon színészpalántái nagy sikert arattak
A Degré utcai gyermekotthon lakói ismét lehetôséget kaptak a Jókai színház színpadán, hogy megmutassák, mire
képesek. Az idei, ötödik alkalommal szervezett programon a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ fiataljai színészekkel,
elôadókkal karöltve adták elô közös produkcióikat. A jótékonysági est rendezôi feladatait Tarsoly Krisztina, a Jókai
színház színésze vállalta magára.
Az Angyalok szárnyalása lehetôséget ad minden évben a
gyermekotthon lakóinak arra,
hogy kimozdulhassanak és
megmutassák, mire képesek.
Sokan nem is sejtjük mi lakozik a fogyatékossággal élô
fiatalok szívében, lelkében.
Ez a program viszont segít
megismernünk ôket, a gondolataikat, az érzéseiket.
Ugyanakkor a közös produkciókra való felkészülés a

Irodalom és képzômûvészet BMZ: Csendben építkezve
Banner Zoltán és Gnandt János estje

Kiállítás a Csabagyöngyében

színészeknek is alkalmat ad
arra, hogy az otthon lakóival
együtt egy olyan estét varázsoljanak a színpadra, ami
a szeretetrôl, a figyelemrôl,
mindannyiunkról szól.
A program Berényi Nagy
Péter Kalóz firka produkciójával kezdôdött, amit Jimmy
bohóc meséi követtek, majd
a fiatalokkal együtt énekeltek, táncoltak a színház színészei. Díszvendég a nép-

zenei motívumokat játszó
Cimbaliband volt.
A rendezvényen az est
házigazdái, Komáromi Anett,
Presits Tamás, Argyelán Tibor
és Farkasné Szabó Györgyi,
a produkciók között olyan
fontos kérdésekre keresték a
választ, mint a mosoly, szeretet, napsugár, szivárvány
vagy a mese ereje. Megtudhattuk tôlük, hogy a szeretet
úgy árad, mint a napfény,
csöndesen a maga hevétôl,
a napfény pedig mindenkit
egyformán simogat…
A felszabadult öröm végig tapintható volt a színpadon, és ebbôl a nézôk is
hazavihettek egy-két zsákra
valót.
Vágvölgyi Nóra

Elkezdôdtek a próbák

Nyilas Misi rövidesen újra a színpadon

Csendben építkezve címmel nyílt kiállítás a Csabagyöngye
Kulturális központban a közelmúltban. Baji Miklós Zoltán, vagyis BMZ ezúttal téglákból formázott életnagyságú
szobrokat. A Tégla projekt 3 évvel ezelôtt kezdte megmozgatni a folyamatosan megújulásra törekvô, békéscsabai
mûvész fantáziáját.

Gnandt János és Banner Zoltán az Ibsenben
Az Irodalom és képzômûvészet karöltve est legutóbbi
vendégei, beszélgetôpartnerei az Ibsen Stúdiószínházban
Banner Zoltán mûvészettörténész és író, valamint Gnandt
János képzômûvész voltak.
A két alkotó munkái együtt,
elôször három éve a Bárka folyóiratban jelentek meg, ahol
Banner Zoltán írását Gnandt
János festményei illusztrálták.
Ekkor találkoztak a mûvészek
útjai és együttmûködésükbôl,
barátságukból született meg
a közelmúltban zajlott közös
est.
Gnandt János 25 éve,
ahogy ô fogalmaz: ,,színházi
ember”, Banner Zoltán számára pedig az írás mindig is
fontos helyen szerepelt az
életében. A festômûvész kiállításait több alkalommal az
író nyitotta meg, aki verset is
írt mûvész barátainak. A festô több stílusváltáson ment
keresztül, mire megtalálta a
hozzá legközelebb álló irány-

zatot. A mûvész munkáit éles
vonalak és kontrasztos színek jellemzik. Gnandt János
Aradról, Banner Zoltán Kolozsvárról jött Békéscsabára
hosszú évekkel ezelôtt, és
mindketten az otthonuknak
tekintik a várost, ahol megtalálták önmagukat és kiteljesedhettek a mûvészetekben.
Többek között errôl is beszélt
a két mûvész az Ibsen Stúdiószínházban.
A rendezvényen a verseibôl olvasott fel Banner Zoltán, és korszakokra bontva
Gnandt János alkotásait is
bemutatták. Számos érdekességet tudhattak meg a
résztvevôk a mûvészek életérôl és útkeresésükrôl.
Kora Éva Robertina

Összesen hét tégla jelentette
az alkotási folyamat kezdetét. A munkasorozat ma már
ott tart, hogy felépült a téglák
társadalma – ahogy a mûvész
fogalmaz. Baji Miklós Zoltán
eltûnt korok régészeti leleteit
kutatva alkotta meg a téglatotemeket, melyek testtartásai
különös jelentôséggel bírnak.
– Úgynevezett archaikus
testtartásban vannak. Tudománytalannak tûnik, de tudományos eszközökkel mért,
hogy ha ezeket a pózokat az
ember fölveszi, és ki tudja
kapcsolni a külvilágot, amelyhez még egy ritmikus zene is
segít, akkor megváltozik a tudata – mondta BMZ. A megnyitó hangulata is hasonló

érzéseket idézett: egy különleges hangszer dallamai mellett a közönség betekinthetett
az alkotási folyamatba. A bemutatót követôen, ahogy egy
igazi rituáléhoz illik, a mûvész
borpárlatot kínált a kíváncsi
közönségnek. A látogatók
azt mondták: nagyon tetszett
nekik a tárlathoz társított elôadás, amelynek egészen a
hatása alá kerültek.
A téglaelemekbôl álló kiállítás december 30-áig látogatható a Csabagyöngye
Kulturális Központban. Emellett az ország több pontján is
vannak már téglafigurák, így a
hódmezôvásárhelyi ôszi tárlaton is feltûnik két darab.
Horváth Szabolcs

BMZ kiállításának a megnyitója is különleges volt

A darabot januárban mutatják be a színházban
Az 1991-ben írt musical huszonöt év után, januárban ismét látható lesz a Békéscsabai Jókai Színház színpadán.
A nagy sikerû musical rendezését Seregi Zoltán, a színház
megbízott igazgatója vállalta magára.
Az elsô, nyilvános olvasópróba a kiválasztott Nyilas Misik,
Bolla Márton és Kozák Ádám
énekével kezdôdött, akik
nagy lelkesedéssel vetették
bele magukat a munkába.
(Uhrin Andor, a harmadik Nyilas Misi-jelölt, de mivel ô túl
fiatal, végül nem tud játszani
a megújult darabban). A két
fiatal színészpalánta mellett a Nyilas Misi-válogatás
döntôsei is részt vettek a felolvasáson, hiszen ôk is szerepelnek majd a januárban
bemutatandó musicalben.
A rendezô a program elején elmondta, hogy Móricz
Zsigmond mûve olyan örök
üzenetet hordoz, amit idôrôl
idôre meg kell mutatni a nézôknek, és azoknak a fiatal
színészeknek, akik az olva-

sópróbán találkoztak elôször
Nyilas Misi szívbemarkoló történetével.
A regény mellett a színdarab is népszerû, klasszikus
darabja lett a magyar musical
irodalomnak, ami nemcsak az
ország összes színházában,
hanem a világ több pontján is
nagy sikereket ért el.
A Légy jó mindhalálig olvasópróbáján arra is fény derült,
hogy a huszonöt évvel ezelôtti legendás békéscsabai
elôadás egykori szereplôi is
visszatérnek a Jókai színház
színpadára.
A jelmezek egy része vállfákon lóg, a díszlet hamarosan érkezik, a közremûködôk
pedig serényen dolgoznak a
musical sikerén.
Vágvölgyi N.
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Békéscsabai találkozások
Az írás éltetô ereje

Péter Erika Békés megyei
Prima díjas költô missziója, hogy megszerettesse a
verseket már egészen pici
korban a gyerekekkel.
– Mi vezette az íráshoz?
– Már gyerekként írtam rímeket, de akkor még senki
nem gondolta, hogy egyszer
költô leszek. Majd óvónôként
írtam farsangi bálokra rímekbe szedett sorokat a gyerekeknek. Késôbb vettem egy
fekete könyvet az addigi papírlapok helyett, amibe már
komolyabb hangvételû írások
kerültek. Volt idô, mikor hallgatott a tollam, majd antológiákba kezdtem írni, és egyre többen voltak kíváncsiak az én
verseimre. Így született meg
10 évvel ezelôtt az elsô kötetem „Mindörökké mosoly”
címmel, ami inkább egy önterápia volt. A gyerekverses
kötetek csak ezután jelentek
meg.
– Hogyan születnek a versei?
– Más lénnyé válok, mikor verset írok. Bennem él
egy gyermeki és egy komoly
felnôtt én. Ha gyerekeknek
írok, olyankor én magam is
gyermekké válok, ilyenkor
„gyerekzeteket” írok, ha pedig felnôtt versek fogalmazódnak meg bennem, akkor
„lélekzetek” születnek.
– Többnyire mirôl szólnak a
költemények?

Seregi Zoltán színházról, tervekrôl

próbáljuk megérinteni,
megszólítani a fiatalokat,
hogy késôbb ôk jöjjenek
el hozzánk. Én ebben hiszek.
– Rekordot döntött a
színházbérletek eladása.
– Nagyon változatos az
Ön szerint ez minek köszönidei évad, mi alapján váhetô?
lasztják ki a bemutatott da– Idén közel 14 000 bérrabokat?
letet adott el a színház,
– Egy olyan színházami példanélküli az utóbbi
nak, amely az egyetlen
idôkben. Ez azon túl, hogy
úgy száz kilométeres köranyagi biztonságot jelent
zetben, nagyon változatos
a társulatnak, úgy gondoprogramot kell kínálnia.
lom, hogy hihetetlen nagy
Népszínháznak kell lenbizalom is a színház felé.
nünk, a szó legnemesebb
Hisz bennünk a nézô, hogy
értelmében, hogy minél
ami még nincs is kész, az
több nézôi igénynek meg
érdekli és tetszeni fog neki.
tudjunk felelni. Ezért a bérEz a bizalom és szeretet a
letrendszerben igyekszünk Seregi Zoltán
szívemet melegíti.
megtalálni az egyensúlyt
– Decemberben születik
– Idén „házhoz megy” a
a klasszikus és a mai daradöntés a színházigazgató
bok között. Ugyanakkor az színház.
– A „Színház házhoz megy” kinevezésérôl. Mi szerepelt a
is fontos szempont, hogy a
társulatunk kitûnô színésze- elnevezésû új kezdeménye- pályázatában?
– A legfontosabb, amit
inek is legyenek jó szerep- zésünk elsôdleges célja,
lehetôségeik. Hiszen a válto- hogy színházba csábítsuk, megfogalmaztam a pályázatzatosság mellett az is feladata színházra hangoljuk a fiata- ban, az a közérthetô mûvészet
a színháznak, hogy teret adjon lokat, mégpedig úgy hogy és minôségi szórakoztatás. A
a mûvészi energiáknak, en- elmegyünk az iskolákba és színház egy közintézmény,
nek az egyik legnagyszerûbb jelmezekben, díszlettel, fé- közszolgálat. Nem lehet úgy
formája a monodráma. Eb- nyekkel az iskolai közegben, mûvészetet csinálni, hogy a
ben az évadban Bartus Gyula tornateremben vagy az aulá- közönségnek fogalma sincs
és Katkó Ferenc is ebben a ban (teljes értékû, megszakí- arról, mit lát a színpadon. Az
mûfajban lép színpadra. Az tás nélküli) színházi elôadást, elôadásoknak pedig szaküres napokon pedig meg- színházi élményt nyújtunk. A mailag kifogástalannak kell
próbálunk olyan elôadásokat darab kiválasztásánál fontos lenniük. Mert a színházban
bemutatni, amelyeket a bér- szempont, hogy illeszkedjen két alapvetô dolog van, ami
letrendszerbe nem tudtunk a tananyaghoz. Most Molière nélkül nem létezik: a színész
beemelni, ilyen például az A fösvény címû mûvét mu- és a közönség.
Vágvölgyi N.
tatjuk be színészeinkkel. Így
operett vagy a cirkusz.
Seregi Zoltánnal, a Békéscsabai Jókai Színház
megbízott igazgatójával
beszélgettünk színházról,
mûvészetrôl, tervekrôl.

Péter Erika: Írok, mert a versek forognak bennem
– Igyekszem mai témákat
elôvenni, ami a gyerekeket
is érdekli, ilyen például a bukósisakos sün, a pizzafutár
csiga, vagy a nyakatekert zsiráf. A „Zabfalók” címû lovas
könyvem úgy született, hogy
megkérdeztem a gyerekeket,
mi a kedvenc állatuk, és az
egyikük a lovat mondta. Innen jött az ötlet, hogy írok egy
könyvet, ami csak a lovakról
fog szólni. Azt mondják, a lovakat megismerni egy élet is
kevés, én két évig ismerkedtem velük a verseimhez.
– Mennyire fontos, hogy ki
illusztrálja a könyveit?
– Nagyon fontos számomra, hogy aki a verseimhez
képeket készít, az ne csak jól
tudjon rajzolni, hanem egymás lelkére is érezzünk.
– Hogyan képzeljük el önt a
hétköznapokban?
– Állandó utazásban, mozgásban vagyok, de a fellépé-

sek mindig feltöltenek, ilyenkor nemcsak a gyerekektôl,
hanem a felnôttektôl is rengeteg örömöt kapok.
– Nyáron jelent meg legújabb önéletrajzi ihletésû könyve, az „Elpattant zongorahúr”.
Mesélne róla?
– Négy évvel ezelôtt merült
fel bennem a regény gondolata, úgy éreztem, meg kell
írnom, hogy van olyan ember, akire annyit mért a sors,
mint Annára, és mégis képes
felállni. Remélem, tanulságul
szolgál másoknak ez a történet, és az olvasóktól is ezt a
visszajelzést kapom.
– Mik a tervei a jövôben?
– Utazni fogunk a férjemmel, mert akkor emberek
között vagyunk, nem ketten
szomorkodunk. És írok, mert
a versek forognak bennem,
nem lehet, és nem is akarom
visszatartani.
Vágvölgyi Nóra

M e s é l ô mú z e u m
Tiszavirág és „tiszavirágzás” a Körösökön
A tiszavirágok, más néven
kérészek, rövid életük során
egyáltalán nem táplálkoznak,
csupán násztáncot repülnek,
majd petéznek. Ezt követôen
hamarosan elpusztulnak, a
tetemeik milliói pedig a folyók
vizét szinte teljesen beborítják.
Ekkor mondják a Tisza mentén élôk, hogy „kivirágzott a
Tisza”. Meg kell azonban említenünk, hogy nemcsak a Tisza, hanem a Körösök szinte
minden szakasza is meglehetôsen nagy és stabil tiszavirág-
állományokkal büszkélkedik.
A kifejlôdött tiszavirágok
zöme meghökkentôen ös�szehangolt módon, ugyanannak a júniusi napnak késô
délutánján bukkan fel, majd éli
le pár órás életét (innen ered a
„kérészéletû” kifejezésünk). Az
aznap 18–21 óra között zajló
tiszavirágrajzás folyóink – így a
Körösök völgyének is rendkívül látványos nevezetessége.
Mivel Magyarországon kívül
ma már sehol sem figyelhetô
meg a tiszavirágok tömeges
rajzása, a tiszavirágzás igazi
hungarikumnak tekinthetô.
Petézéskor a tiszavirágok
nôstényei egyenként 7–8 ezer
petét pottyantanak a vízbe.
A petékbôl kikelô lárváknak
elülsô lábai erôs ásólábakká
alakultak, melyek segítségével járatokat ásnak a folyó
meredek, agyagos oldalában. Egy-egy ilyen nagyobb

„Mi a közönségnek létezünk”

Ünnep a Napsugárral
Öröm hallik minden felôl

Meghitt, ünnepi hangulatban készültek a Békéscsabai Napsugár Bábszínház
mûvészei az Öröm hallik
minden felôl címû zenés
bábelôadásukra, amelyet a
közönség lapzártánk után,
a Békés Csabai Gyertyagyújtás keretében láthatott
advent elsô vasárnapján,
Békéscsaba fôterén.

falban lárvák milliói élnek. A
„tiszavirágzás” hazánk leglátványosabb rovartani eseménye, amelyre manapság
egyre jobban fejlôdô turizmus
is épül. A tiszavirág védett rovar, eszmei értéke 5000 Ft.,
ezért még az elpusztult tetemeket is tilos összegyûjteni
és például horgászati célból,
csaliként felhasználni.
A tiszavirág a XX. század
elsô felében kihalt NyugatEurópából, és máshol is
megritkult. Elterjedési területe
jelenleg nagyrészt Magyarországra, pontosabban a Tiszára és mellékfolyóira koncentrálódik. Magyarországnak
kiemelkedô jelentôsége van
a faj megmentésében, hiszen
hazánkon kívül életképes po-

pulációiról alig van tudomásunk. Sajnos a felmérések
szerint azonban nálunk is
jelentôs állománycsökkenés
tapasztalható, amelynek oka
leginkább a folyóink szabályozása, az agyagos partszakaszok eltüntetése, valamint a
vízszennyezés.
A tiszavirágzást és a Körösök vízi világának sokszí-
nûségét mutatja be élmény-
szerû és játékos, minden
korosztály és társadalmi réteg számára befogadható
formában a november 27-én
nyíló „Mesélô vizek – Az igazi
vízipók” címû kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Tégla
Termében.
Deli Tamás
biológus-muzeológus

Lenkefi Zoltán, a bábszínház
igazgatója elmondta: már hagyománnyá vált, hogy minden évben egy elôadással
kedveskednek a békéscsabaiaknak adventkor. Idén ez
az Öröm hallik minden felôl,
amelyben a koncertet árnyjátékkal tették meghittebbé. A
zenés, árnyjátékos produkciót egyébként hamarosan

a Nemzeti Színházban is bemutatják.
Az elôadás rendezôje,
Soós Emôke kiemelte: fontos
számára, hogy életre keljenek a figurák és a jelenetek,
amelyben a zene is segítséget
nyújt. Lovas Gábor zeneszerzôtôl megtudtuk, hogy elôször népdalokat választottak

ki, amelyek adventi, karácsonyi témájúak és utána a darabhoz igazították a zenéket.
A bábszínház következô
elôadása A királykisasszony,
aki nem mehetett el a bálba
címû meséje lesz, amelyet
december 5-én láthatnak az
érdeklôdôk.
Kora Éva Robertina

Jótékonysági est a Remondánál
A Remonda Szabadidôs
Lovas és Sport Egyesület a
közelmúltban jótékonysági
esttel és bállal egybekötött
ünnepi közgyûlést tartott,
ahol az idei gyermek és felnôtt versenyek legjobbjait
díjazták, valamint köszönetet
mondtak a támogatóknak és
a segítôknek. A jótékonysági
est célja az volt, hogy a terápiás lovaglást kedvezôbb
díjjal tudják biztosítani.
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tudás-park expo csabán
A magas hozzáadott értékû iparágak fejlesztését tûzte ki
célul egy áprilisban kezdôdött projekt Békéscsabán. Az
úgynevezett Tudás-parkok megvalósításának zárórendezvényeként háromnapos expót tartottak. A programban
részt vevô cégek és intézmények bemutatkozása mellett
elôadásokra is sor került, ahol az együttmûködés jövôbeni
lehetôségeirôl is szó volt.
Atudáséstechnológiakönynyebb áramoltatását tûzi ki
célul a képzô intézmények
és a vállalati szektor között
azúgynevezettTudás-parkok
létrehozása. Az összefogás
egyesszereplôiközösexpón
mutatkoztakbeaprojektzárórendezvényén.ASzentIstván
Egyetem, Békéscsaba Megyei Jogú Város és a SZIE
NonprofitKft.alkottakonzorciumcéljaamagashozzáadott
értékû iparágak fejlesztése
Békéscsabán. A kiállítások
mellettinteraktívelôadásokis
voltak,aholazegyetemkép-

viselôiarrólbeszéltek,milyen
együttmûködéslehetségesa
térségkülönbözôiparágaival.
Dr. Hentz Károly, a SZIE
GÉK Gyakorlati Képzési és
Szaktanácsadási Központ
igazgatójaelmondta,sajátos
igényei vannak a régióban
tevékenykedô iparágaknak.
Véleménye szerint ezeket az
igényeket kell feltárni, és az
egyetemnek válaszokat keresnirá.
Arégiónkrajellemzônyomdaiparmellettagépiparésaz
agrárinformatika területeinek
oktatási szükségleteire ke-

resték a közös megoldást a
partnerek.Terbe Tibor,aSZIE
Nonprofit Kft. ügyvezetôje
úgyfogalmazott,nembiztos,
hogymindenesetbenfelsôfokú végzettségû munkavállalókra van szüksége a cégeknek. Mint mondta, a projekt
annak kialakításáról szól,
hogyakülönbözôigényeknek
megfelelôenmilyenszakokat
indítsanakajövôben.
Aprojektkivitelezésében
a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az ÁrpádAgrárZrt,aCsabaMetálZrt.,
aHUMANsoftKft.,aLinamar
Hungary Zrt., a Mondi Békéscsaba Kft. és a Marzek
KnerPackagingKft.mûködik
együtt.Aprogram100százalékos uniós támogatással,
több mint 500 millió forintból
valósultmeg.
ZsírosAndrás

„határtalan” üzleti lehetôségek

Sikeres volt a magyar–román külgazdasági konferencia és üzletember-találkozó
Magyar–román külgazdasági konferenciát és üzletembertalálkozót szerveztek Békéscsabán november 26-án. A Magyar Kereskedelmi Iparkamara Magyar–Román Tagozata által minden ôsszel megtartott évzáró rendezvényen rangos
elôadók beszéltek a két ország gazdasági viszonyáról, az
együttmûködés lehetséges jövôbeni formáiról, illetve szó
volt a határon átnyúló, közös pályázati lehetôségekrôl is. A
konferencián mód nyílt a részt vevô üzletemberek személyes
találkozására is, ami a céges kapcsolatok további erôsödését
szolgálhatja a határ menti régiók vállalkozásai között.
Hagyományos év végi értékelô tanácskozásra gyûltek
össze Békéscsabán romániai és magyar vállalkozások
képviselôi, valamint a két ország gazdasági kapcsolataiért felelôs szakemberek. A
kétnyelvûkonferenciánaközös tevékenységek értékelésemellettazegyüttmûködés
további lehetôségeirôl is szó
esett.

Karácsonyi könyvvásár a Munkácsy Mihály
Múzeumban 2015. december 15–23.

Az elôadók szerint a magyar külgazdaság keleti nyitás politikájába nagyon jól
illeszkedik a Romániával való
együttmûködés.Ahatármenti
régiómagyarvállalkozásaiönmaguk is keresik a romániai
piaci kapcsolatokat. A konferencián elhangzott: ennek a
folyamatnak az elôsegítése
mindkétkormányérdeke.Bogár Ferenc,MagyarországBu-

karesti Nagykövetségének tanácsosa elmondta, a Magyar
Nemzeti Kereskedôház segítségével,illetveabukarestimagyar követség kereskedelmi
irodáján keresztül igyekeznek
minden információval ellátni
az érdeklôdôket a lehetôségekrôl.Atanácsoshozzátette:
Magyarország és Románia
meghatározó partnerei egymásnak. Jól érzékeltetik ezt
azok a számok, hogy export
tekintetében Románia a harmadiklegnagyobbfelvevôpiacunk,azimportesetébenpedig a negyedik-ötödik helyen
áll. A gazdasági kapcsolatok
további fejlesztése így nem
csak kereskedelmi vonalon,
de a befektetések terén is
mindakétországérdeke.
ZsírosAndrás

együtt ünnepeltek a civilek
Civil Kulturális Börze Békéscsabán

A Civil Szervezetek Szövetsége a közelmúltban
tizenhatodik alkalommal
rendezte meg a Civil Kulturális Börzét Békéscsabán, a
Jókai színház vigadójában.
A rendezvényen a szövetség tagjai megtekinthették
és megismerhették egymás
munkáját, tapasztalatot cserélhettek és szorosabbra
fûzhették együttmûködésüket.

AMunkácsyMihályMúzeumünnepikönyvvásártrendez,
aholamegjelentmúzeumikiadványokatakár50–70százalékos
kedvezménnyelmegvásárolhatják.

Ahosszútéliestékenlegjobbszórakozás
aMunkácsyMihályMúzeumkiadványaitolvasgatni!

A Civil Szervezetek Szövetségét 1999. november 23án, huszonnégy egyesület
részvételévelalapítottákmeg,
de mára több mint száz civil
szervezetatagja.ACivilKulturális Börze minden esztendôben lehetôséget biztosít
az egyesületeik bemutatkozására.Aprogramrészeként
megtartott kiállításon mintegy
húsz különbözô standdal ta-

Gólya Pál köszöntötte a civileket
lálkozhattak az érdeklôdôk,
delehetôségvolttapasztalatcseréreésazünneplésreis.
–Az5éves,a10évesésa
15évestagsággalrendelkezô
szervezeteket köszöntöttük.
Szeretnénkmegköszönninekikazt,hogyvelünkvoltak,segítettek nekünk, segíthettünk
nekik. Azt kívánom minden

A Munkácsy Mihály
Múzeum kiadványát
a karácsonyfa alá!
MilyenvoltBékésmegyeahonfoglaláskorában?

KÖ N Y V B E M U TATÓ
2015.december15-én,kedden16órától
BékéscsabaMegyeiJogúVárosPolgármesteri
HivatalánakDísztermében.
Az egyesületek megismerhették egymás munkáját

szervezetnek,hogytalálják
megahelyükettovábbraisa
civilszövetségben–mondta
el Gólya Pál, a szövetség elnöke.
Acivilszféraszereplôiaz
életszámosterületéndolgoznak,akaritatívtevékenységtôl
akulturálismegjelenésekig.A
szövetség összefogja a szervezeteket és több fronton is
segítiatagokmunkáját.
– A civil közösségeknek
óriásiszerepükvan,mertközösséget kovácsolnak, értelmesprogramokatkínálnak.A
CivilSzervezetekSzövetsége
rengetegszakmaiprogramot
szervezett, számítógépes
tanfolyamokat,továbbképzéseket, ilyen volt például a
„Nekünk fontos a család”–
hangsúlyoztaSzrenka Pálné,
aszövetségalelnöke.
KovácsDávid
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a színház házhoz megy

Molière klasszikus vígjátékát mutatják be

A Békéscsabai Jókai Színház színészei ezúttal a középiskolákba látogatnak majd el, ugyanis a színház célja,
hogy megszerettesse a teátrumot a fiatalabb korosztálylyal. Moliére klasszikus vígjátékát: A fösvény címû darabot mutatják be decemberben az iskolák tornatermében,
aulájában a társulat tagjai és a színitanház növendékei.
,,A színház házhoz megy”
misszióban a diákok a középiskola falain belül élvezhetik a színészek elôadását.
Nemegymegszokottiskolai
elôadásról van szó, hiszen
a klasszikus vígjátékot teljes
díszletben, jelmezben, kellékekkelésszínpadtechnikai
megoldásokkal láthatják a
gimnáziumok tanulói. Seregi
Zoltán,aJókaiszínházmegbízottigazgatójamegjegyezte, hogy az elôadással nem

nevelni szeretnének, hanem
megszerettetni a színházat
a diákokkal, és maradandó
élményt nyújtani számukra.
Kiemelte:acél,hogyafiatalabbkorosztálytöbbetjárjon
a színházba. Merô Béla, a
darabrendezôjeelmondta,
nagyon jó ötletnek tartja ,,A
színházházhozmegy”miszsziót,hiszenígytöbbdiákhoz
eljutateátrum.Hozzátette:a
legfontosabbazérdekeselôadás,hiszenígymegszületik

a kapcsolat a színpad és a
nézôtérközött.
A címszerepben a Jászai
Mari-díjas színészt, Bartus
Gyulát láthatja a fiatal közönség. A színmûvész, aki
Harpagont formálja meg,
elmondta, hogy még nem
játszott Molière-darabot, izgatottan várja a próbákat és
az elôadást. Bartus Gyula
Molière darabot elôször KállaiFerencalakításábanlátott,
nagyhatássalvoltráaszínész játéka. Még számos
próba áll a színészek elôtt,
mielôtt bemutatják a középiskolásoknak a színdarabot.
Az elôadást december 12étôlláthatjákatanulók.
KoraÉvaRobertina

Békéscsaba anno
A régi Kulcs utca és a „kastélyi iskola” jeles tanítója
Ezavárosfotóötvenéve,közeli lebontása elôtt örökítette
meg az öreg házat a Dózsa
Györgyút–Vilimutcasarkán.
Egyrégivárositérképszerint
1818-ban az utca még nem
létezett. Egy Kulcs nevezetû
kocsma állt az egész községen keresztül futó Fô, majd
Nagy(maDózsa)útnakezen
a helyén, és a kocsma udvarán át lehetett kijutni a Köröshöz.1851és1865között
a kocsma nagy postájából
hasítottákkiameglévôutcát,
amely nevét 1884-ben kapta
anevezetesKulcskocsmáról.
Akocsmaakkormárnemállt,
helyére 1842-ben építette az
evangélikus egyház a kastélyi iskoláját. Itt tanítóskodott
WilimJános(azutcakésôbbi
névadója). A jeles evangélikus tanítóra ma is tisztelettel
emlékezünk.
Wilim János evangélikus
tanító szegény földmûves
szülôk gyermekeként látta
meganapvilágot(1800.január 19.) a Turóc megyei Bisztricskán (Turócbeszterce).
FelsôbbtanulmányaitLôcsén
és Eperjesen végezte, innen
került1821-benNagykárolybatanítónak.Itttanultmegtökéletesen magyarul, és vette
kezdetétmagasraívelôtanítói
pályája.1825-tôl17évigmezôberényitanítóvolt.1842-ben
az akkor megnyílt „kastélyi
iskola” tanítójává választotta

A fotó ötven éve, közeli lebontása elôtt örökítette meg az
öreg házat a Dózsa György út–Vilim utca sarkán
azevangélikusgyülekezet.A
sokoldalú,nagytudásútanító
kivívta a gyerekek szeretetét
ésaszülôktiszteletét.Különöstehetségevoltaszépírás
ésarajzkészségmesterségében, melyet sikerrel plántált
áttanítványaiba.Úttörôjevolt
a„testgyakorlat”bevezetésének, amit játékosan, tanítás
közben szerettetett meg tanulóival. Faiskolájában oltványokkal kísérletezve kiváló
eredményeketértelakertészkedésben,melynekhasznáta
környék lakói kamatoztathattákgyümölcsöskertjeikben.
WilimJánosahazafiasság
szószólójavolt,nemzetôrként
harcoltahazáértBecskereken.

Megérte tanítói munkássága
fél évszázados jubileumát.
Az evangélikus egyház és a
város vezetôi tisztelettel köszöntötték sokoldalú, hosszú
néptanítóimunkálkodásáért.
1871.június19-énhunytel,
a csabai Kastélyi temetôben
van síremléke. Az utca, ahol
iskolájaállt,saholmajdhárom
évtizedenáttanított,1910óta
ôrzi az egykori tanító nevét.
Az utca Körös-parti emeletes
épületénállítottemléktáblaalig
észrevehetô, nehezen olvasható.JövônyáronleszWilim
János halála 145. évfordulója
–azutókortiszteletejeléülegy
babérkoszorútkiérdemelne.
GécsBéla
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hrivnák Mihály
könyvbemutatója

Prezentácia knihy
Michala hrivnáka

–Acsabaiakigazánbüszkék lehetnek Áchim L. Andrásra,ésérdemesodafigyelni
az Áchim életútjával kapcsolatoslegújabbkutatásokraés
ezek összegzésére Hrivnák
kollégatollából–hangsúlyoztaFuhlImreíró.
 Az elôadások után az érdeklôdôk megtekintették a
kiállítást,aholHrivnákMihály
és Fuhl Imre eddigi munkái
voltak láthatóak: könyvek,
újságok és fényképek, emellettÁchimL.Andráséletétis
bemutatta a tárlat. A rendezvényutánavendégekaSzlovák Kultúra Házába tartottak,
ahol vacsorával egybekötött
író-olvasó találkozó következett családias hangulatban.
Ancsin Pálné, a Békéscsabai
SzlovákKultúráértAlapítvány

ako aj literárne stretnutie s
čitateľmi v Dome slovenskej
kultúry.
V knižnici úvodom prezentácie knihy Áchim a Slováci Spevácky zbor Orgován
predniesol slovenské ľudové
piesne. Mária Bánﬁ-Zsiláková a žiaci Slovenského gymnázia prečítali úryvky z knihy
spisovateľa. Predseda Slovenskej samosprávy Michal
Lásik privítal hostí a následne prednášal v slovenčine a
v maďarčine o Ondrejovi L.
Áchimovi.
– Čabänia môžu byť skutočne hrdí na Ondreja L.
Áchima, sú pozoruhodné najnovšie výskumy jeho života a
ich súhrn z pera kolegu Hrivnáka – zdôraznil spisovateľ,
Imrich Fuhl.

Áchim és a szlovákság címû
könyvét mutatta be Hrivnák
Mihály a közelmúltban a Békés Megyei Könyvtárban. A
programhozHrivnákMihály
ésFuhl Imre munkáibólösszeállított kiállítás és a Szlovák
KultúraHázábanegyíró-olvasótalálkozóiskapcsolódott.
A könyvtárban az Áchim
és a szlovákság címû könyv
bemutatójaazOrgovánNépdalkör szlovák dalaival vette
kezdetét.Bánfi-Zsilik Mária és
a békéscsabai Szlovák Gimnázium tanulói részleteket
olvastakfelazírókönyvébôl,
Lászik Mihály, a szlovák önkormányzatelnökepedigköszöntötteavendégeket,majd
Áchim L. Andrásról tartott
elôadást szlovák és magyar
nyelven.

képviseletében, egyben a
rendezvény házigazdájaként
elmondta: ezeket a rendezvényeket szereti a közönség,
ésarésztvevôkközötthamar
szorosbarátságokkötôdtek.
KoraÉvaRobertina

Svoju publikáciu s názvom
Áchim a Slováci predstavil Michal Hrivnák nedávno
v Knižnici Békešskej župy.
Sprievodnými programami
boli výstava z diel Michala
Hrivnáka a Imricha Fuhla,

Po prednáškach záujemcovia si pozreli výstavy, na
ktorej boli vystavené doterajšie práce Michala Hrivnáka a Imricha Fuhla: knihy,
články z novín a fotograﬁe,
pritom výstava sa venovala aj životnej dráhe Ondreja
L. Áchima. Po podujatí sa
hostia vybrali do Domu slovenskej kultúry, kde v rámci
večere , v rodinnom ovzduší
sa uskutočnilo literárne popoludnie a stretnutie s čitateľmi. V mene Nadácie za
slovenskú kultúru v Békešskej Čabe, hostiteľka aktivity
Alžbeta Ančinová uviedla:
tieto podujatia sú obľúbené v
radoch obecenstva a medzi
účastníkmi sa rýchlo vytvorili nové priateľstvá.
ÉvaRobertinaKora

cigánykerék a könyvtárban
Irodalom, játék, zene és gasztronómia egy helyen

Cigánykerék címmel újra roma kulturális napokat rendeznek a Békés Megyei Könyvtárban. A november 19-én és
21-én zajlott rendezvény színes programjában helyet kapott az irodalom, a játék, a zene és a gasztronómia is.

SZÉL BERNADETT
BÉKÉSCSABÁN
Lakossági fórum december 10-én,
csütörtökön 17 órakor az LMP megyei irodájában
(Békéscsaba, Petőfi út 2.)
Téma: A munkavállalás és foglalkoztatás,
a rokkantnyugdíjasok helyzete, a szociális biztonság
és hiánya Magyarországon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Akönyvtáratavalyisikerek
után idén is megrendezte a
programsorozatot, hiszen az
intézmény feladatai közé tartozikanemzetiséginevelés,a
nemzetiségikultúraközvetítése is. A Cigánykerék kulturális napokat Vadász Gábor és
Czitor Attila irodalmi mûsora
nyitotta, amelyben a legkisebbek ismerkedhettek meg
aromamesékkelésdalokkal.
– Az egész életünk arról
szól, hogy nyitottá váljunk.
Fontosnak tartjuk, hogy a
gyerekekmegismerjenekmás

kultúrákat, népcsoportokat
akkor,amikorerrealegfogékonyabbak–mondtadr. Péter
Józsefné, a Kölcsey Utcai és
LigetiSoriÓvodavezetôje.
A rendezvény keretében
volt cigányzene, volt elôadás
a roma nyelvrôl és irodalomról,dearomagasztronómiával is megismerkedhettek az
érdeklôdôk.
–Azelmúltévbenésmost
is meghívtuk a békési Kira
Vendéglôt, ahonnan recepteketéskóstolótiskaptunk–
mondta Rakonczás Szilvia,

A program Vadász Gábor és Czitor Attila mûsorával indult
a könyvtár igazgatója, aki a
Békéscsabai Járási Hivatal
együttmûködésévelzajlottkísérôrendezvényekre,például
a roma foglalkoztatási referens közremûködésével zajlottfoglalkoztatásiprogramra
isfelhívtaafigyelmet.

ACigánykerékkeretében
egészségügyi szûrésekre,
gyermekprogramokra is
várták az érdeklôdôket, de
volt a roma hagyományokat
bemutató kiállítás is a fesztiválon.
KovácsDávid

A PRÓ HIRD E TÉS
INGATLAN
Békéscsaba belvárosában, a
Korzó térnél, 2 és fél szobás, téglablokkos,másodikemeleti,egyedi
fûtéses,erkélyeslakáseladó.Irányár:11,9MFt.Tel.:20/967-8492.
OKTATÁS

2015. december 3–9.
• Dínótesó(szinkr.amerikaianimációskalandfilm)3D!PREMIER!
• AzÉhezôkViadala:Akiválasztott2.rész(szinkr.amerikaikaland)3D!
• Krampusz(szinkr.amerikaihorror-vígjáték)PREMIER!
• Kémekhídja(szinkr.amerikaidráma)
• 007Spectre–AFantomvisszatér(szinkr.amerikai–angolakcióthriller)
• BlinkyBill–Afilm(szinkr.ausztrálanimációs)
• Akisherceg(szinkr.franciaanimációs)
• Aszerdaigyerek(magyarfilmdráma)PREMIER!ART!

2015. december 10–16.
• Atengerszívében(szinkr.amerikaikaland)PREMIER!3D!
• Dínótesó(szinkr.amerikaianimációskaland)3D!
• AzÉhezôkViadala:Akiválasztott2.rész(szinkr.amerikaikaland)3D!
• Káoszkarácsonyra(szinkr.amerikaikomédia)PREMIER!
• Krampusz(szinkr.amerikaihorror-vígjáték)
• 007Spectre–AFantomvisszatér(szinkr.amerikai–angolakcióthriller)
• Akisherceg(szinkr.franciaanimációs)
• Ragyogónekropolisz(ang.–fr.–ném.–am.–d.–kor.dráma)PREMIER!ART!
• Kosok(izlandifilmdráma)PREMIER!ART!

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

www.csabacenter.hu

Játékos atlétikai edzések 6–12
évesgyerekeknekazatlétikaiklubnál.Tel.:20/238-1620.
Angoltanítástvállalok.
Tel.:20/238-1620.
Matematika középiskolásoknak,
fôiskolásoknak.Tel.:70/392-0459.
Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgárafelkészítéstvállalok.
Tel.:70/392-0459.
Angoltanítás.Tel.:70/450-3228.
Matematika általános és középiskolásoknak.Tel.:20/238-1620.
Matematikaközép-ésemeltszintû
érettségirefelkészítéstvállalok.
Tel.:70/392-0459.
SZOLGÁLTATÁS
Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia
Bt.Tel.:20/921-2521,20/944-6986.
Iroda,lépcsôháztakarításátvállalomszámlaképesen.
Tel.:30/290-8726.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetéssel
is.Nyílászárókjavítása.
Tel.:454-171,70/212-6776.
Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzô
szerelése, javítása, kulcsmásolás.
Utánfutó-kölcsönzés, 6 m hosszig
nyújtható,billentôönürítôsplatóval
is!DobosIstvánu.20.
Tel.:30/233-4550,70/335-7584,

66/636-135.
Tömérdek a fizetendô járulék?
Nemkapjamegidôbenazátutalásokat?Nehezenvált?Látogassonel
hozzánk! Medosoft könyvelôiroda.
www.medosoft.hu
MUNKA
2 fô riasztórendszer-szerelésbenjártasmunkatársatkeresünk
folyamatosanfejlôdôbékéscsabai
céghez,KIEMELTBÉREZÉSSEL.
A kozpont@trezor.hu címre várjuk
azönéletrajzokat.
EGYÉB
Nyitható fehér fali fürdôszobai
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm),
Daewoo és Graetz színes tévé,
UNION lábbal hajtós, szekrényes
varrógép, fehér sarokpolc, két pár
síléc,egypárhálószobaifalilámpa,
függesztékek búrával eladók Békéscsabán.
Tel.:30/574-0913,délutánihívással.
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