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– Amédiacentrum kiala-
kításának leglátványosabb
elemea közösségi, közszol-
gálati televízió létrehozása,
amely akár zöldmezôs be-
ruházásként is felfogható,
hisze tekintetbenanulláról
indultunk. Arra törekszünk,
hogyavároslakosságamin-
denközérdeklôdésreszámot
tartó ügyrôl megfelelô tájé-
koztatástkapjon.Közösségi,
közszolgálati televízióként

sokkal nagyobb terjedelem-
ben, tehát mélyebben, min-
den szempontot körbejárva
szeretnénkbeszámolniavá-
roskulturális,közmûvelôdési
életének történéseirôl, a
sportról, az intézményekrôl,
a gazdasági szereplôkrôl,
a civil világ eseményeirôl –
hangsúlyozta Opauszki Zol-
tánügyvezetôigazgató.
Az adásokról és a 7.Tv

mûködésérôl Bali-Hatala 

Boglárka fôszerkesztô osz-
tottmegrészleteket.
A 7.Tv mûsorait reggel 6

órától 10 óráig és 17 órától
22óráigláthatjákanézôk,a
fennmaradó mûsorsávban
képújság fut a csatornán.
Az adásaink leghangsúlyo-
sabbrészeamindeneste19
órátóljelentkezôHíradó.Me-
gyénknapitörténéseimellett
a közérdeklôdésre számot
tartó témákat dolgozunk fel,
kíváncsiak vagyunk a nézôk
véleményére is, ésaz „utca
emberét” a legtöbb téma
kapcsánmegkérdezzük.
A médiacentrum szakmai

vezetôje továbbá elmondta,
híreiketelôszöramûsorfolyam
17órási kezdetekor villantják
fel,röviden.

Folytatás az 5. oldalon →

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 Mé-
diacentrum Kft.-t. Októbertôl már a Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft. adja ki a Csabai Mérleg címû ingyenes 
városi lapot. November 16-án indult el hírportálunk, a 
www.behir.hu, amelynek tartalmát a facebook oldalun-
kon 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

Befejezôdött a rehabilitá-
ciós ellátási és szakértôi 
osztály székházának fel-
újítása Békéscsabán, a 
Munkácsy utcában. A közel 
nettó 150 millió forintos be-
ruházásnak köszönhetôen 
az ügyfelek egy helyen in-
tézhetik hatósági ügyeiket 
és vehetnek részt a szakér-
tôi vizsgálatokon.

Aközelmúltbanzajlottünnepi
átadónSzarvas Péter polgár-
mesterhangsúlyozta,hogya
városegykönnyenmegkö-
zelíthetô helyén adhatják át
amegújultépületet.Vantara 
Gyula országgyûlési képvi-
selô kiemelte: nagyon fon-
tos amegváltozottmunka-
képességûszemélyekethoz-
zásegíteni ahhoz, hogy ké-
pességeik,készségeikisme-
retébenvállaljanakmunkát.A
teljesen akadálymentesített
épületet úgy alakították ki,
hogykétkülönbejáratonér-
hetikelazérkezôkahatósági
ügyintézést, illetve a szakér-
tôivizsgálatokat.
– Az egész épületet oly

módonlaktukbe,hogyegy-
másra épülô, egymással
szorosösszefüggésbenlévô
munkafolyamatokat szer-
veztünk, duplikált feladato-
kat szedtünk ki a folyamat-
ból, gyorsítottuk az eljárást,
komplexebbé tettük, és azt
gondolom,hogyazügyfelek
kiszolgálása ezen a helyen
sokkal magasabb színvona-

lon történhet – fogalmazott
Andó Ágnes,aBékésMegyei
Kormányhivatal Családtámo-
gatásiésTársadalombiztosí-
tásiFôosztályánakvezetôje.

Gajda Róbert kormány-
megbízottelmondta,aBékés
MegyeiKormányhivatalazon
dolgozik, hogy megújítsa
a területi közigazgatást, de
hasonlóan fontosnak tart-

ja,hogyahivatalépületei is
megújuljanak.
– Békéscsaba belváro-

sában sikerült egy nagyon
fontos ingatlant felújítanunk,
büszkék vagyunk a beruhá-
zásunkra,mertarehabilitáci-
ósosztályunkamegváltozott
munkaképességû emberek
felülvizsgálatát kulturált, 21.
századikörnyezetbenvégez-

hetiakövetkezô idôszakban
–emeltekiakormánymegbí-
zott.
A beruházásnak köszön-

hetôenújeszközökkelisgaz-
dagodottazosztálymintegy
17 millió forint értékben. Az
irodabútorokésa rendelôk
mellett egyúgynevezett ké-
pességvizsgáló eszköz is a
projekt részevolt,amelyazt

elemzi, hogy a vizsgált sze-
mély mennyire terhelhetô a
munkakör által támasztott
követelmények szerint. Ösz-
szességében a cél az volt,
hogyazérkezôkgyorsabban
intézzék ügyeiket és maga-
sabb színvonalú kivizsgálá-
sokonvehessenekrészt.
–Nagyonsokatváltozott

azellátás,méghozzápozitív

irányban.Amikor jöttem,so-
kanvoltak,ésegykicsitmeg
is ijedtem,deeléggyorsan
ment minden, maximálisan
elégedett vagyok – árulta el
azegyikérintett.
Azátadottépületnemcsak

átalakítottbelsôterekkel,ha-
nemújkülsôvelisfogadjaaz
ügyfeleket.

KovácsDávid

Az épület átalakított belsô terekkel és új külsôvel fogadja az ügyfeleket

Új székházban a rehabilitációs ellátási és szakértôi osztály
Egy helyen a hatósági ügyek és a szakértôi vizsgálatok
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester 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 el-
hangzottakat.

Értékeltapolgármester

A kárpátaljai magyarok megse-
gítése,aBékéscsabahazavár!
ösztöndíjrendszer módosítása,
a kistérségi társulás vizsgálata,
azM44-esautóúttalkapcsolatos
döntésekésahulladékgazdálko-
dás:sajtótájékoztatónértékelte
Szarvas Péter polgármester a
közgyûlésidöntéseket.
A polgármester elsô körben

napirendelôtttájékoztattaakép-
viselôket a gyermekélelmezés
helyzetérôl és a Kövizig terve-
zettfakivágásairól.Mintmondta,
mindkettôvel kapcsolatban foly-
naktovábbitárgyalások.
AnapirendipontokközülSzarvasPéterakárpátaljaimagya-

roktámogatásátemelteki,ezúttal5millióforintotszavazottmeg
aközgyûlés,vélhetôenkulturálisésoktatás-nevelésicélokra.A
testületmódosítottaaBékéscsabahazavár!ösztöndíjprogramot
is:eddig25éveskoriglehetettpályázni,eztakorhatártemelték
28évre.Apolgármesteraztishozzáfûzte:többmegyébenisvan
hasonlótámogatásrapélda,ámszerényebbmértékben.
Szóvolttovábbáakistérségitársulásésintézményeinekvizs-

gálatáról:SzarvasPéterkiemelte,hogysokszabálytalanságot
találtakaszakértôk,deazegyesszerzôdésekminôsítéseeltér
egymástól.Mintmondta,egyik,ajogivizsgálatokrafelkértügy-
védjelentésébensemszerepeltkonkrétjavaslattételarra,hogy
indokoltabüntetôfeljelentés,ezértegyedülikénttartózkodott.
AzM44-es autóúttal kapcsolatban arról beszélt: tárgyalá-

sokat kezdeményeztekazért, hogyahelyi igényeknekmeg-
felelôenkészüljönelazút.Kiemeltetovábbáahulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos döntést: jövôre elindul a szelektív
hulladékgyûjtés,alakosoknemcsak120,hanem60és80
literesedényeketiskérhetnekmajd.
SzarvasPéter záráskénta családsegítôésgyermekjóléti

szolgálatátvételérôlbeszélt:mintmondta,avárosvisszaveszi
akistérségitársulástólazellátást.Elmondta,remélhetôlegeb-
bôlazellátottaksemmitnemvesznekmajdészre,észavartala-
nulfolyiktovábbazellátás.

DAREHésvédôoltás–KözgyûlésutánaFidesz

Nagyvitáknemvoltak,de fontos témákkerülteknapirendre
abékéscsabainovember25-eiközgyûlésen.AFidesz-frakció
sajtótájékoztatónértékelt.
Amintazta frakcióvezetôje,dr. Ferenczi Attila elmondta:

kiemelttémavoltpéldáulatámogatásikérelembenyújtásaa
NemzetiFejlesztésiMinisztériumhozamegújulóenergiaforrá-
sokkalmûködôautóbuszokra.
Dehasonlóanfontostémakéntértékelteavédôoltásiprog-

ramkiterjesztésétis.Mintmondta,a2évenaluligyerekekagy-
hártyagyulladás, illetvea12éves lányokméhnyakrákelleni
oltásautánmintegy500fiatalkapajövôbenmeningococcus
ellenivédôoltást.
Aképviselôkarrólisbeszámoltak,hogyátszervezikacsa-

ládsegítôésgyermekjólétiszolgálatot,ezzelegyüttacsaládok
átmenetiotthonaésahajléktalanszállóisvisszakerülaváros
fenntartásába.
AhulladékgazdálkodássalkapcsolatbanHanó Miklós al-

polgármesterarrólszámoltbe,hogydecember15-éigminden
tagtelepülésnekelkellfogadniaaDAREHmûködésikoncepci-
óját,ámadíjpolitikatervétnemtámogatták.
–Lakossági,15–20százalékosbenemfizetéseseténközel

500milliómínuszkeletkezettvolna,amitakorábbiközgyûlésen
nemszavaztunkmeg.Anovember27-eiDAREHülésenkide-
rült,adíjpolitikátazállamhatározzamajdmeg,ésazösszes
olyantevékenységetátvállalja,amiköltségvetési,pénzügyiter-
hetróttvolnaránk–fogalmazottHanóMiklós.
Akistérségitársulásvizsgálatávalkapcsolatbanaztmond-

ták:júniusbanhiányzottamegfelelôjogimegalapozottsága
feljelentéshez,ámaszakértôivéleménnyelezmegteremtôdött.
A frakcióvezetô külön kiemelte, hogy meglepetésként érte

ôketapolgármester tar-
tózkodása.
AsortazM44-esautó-

útkérdésévelzárták:mint
mondták, a város szá-
mára az elôzetes tervek
kedvezôtlenek lettekvol-
na,ezértlobbiznifognak
annakmódosításáért.

MSZP:Fontosavállalkozóiszféraerôsítése

Azutóbbiháromalkalom-
bólháromszormódosult
a közgyûlés munkaterv-
ben meghatározott idô-
pontja. A határozatké-
pességbiztosításaésaz
érdemi munka lehetô-
ségeinek megteremtése
a polgármester feladata,
deafolyamatosidôpont-
változásokszámunkranemavárosügyeinekalázatosvitelét
jelentik–fogalmaztakazMSZPképviselôiaközgyûlésután.

Miklós Attila ésFülöp Csaba beszéltarról,hogyjúniusóta
több vizsgálat is folyt a kistérségi szociális intézmények szer-
zôdéseivelésgazdálkodásávalkapcsolatban.Avizsgálatok
súlyosjogiésgazdaságiszabálytalanságokatállapítottakmeg.
Ajogi,ügyrendiésellenôrzésibizottságakistérségitársulásta-
nácsátkértevolnafelafeljelentésmegtételére,deaközgyûlés
úgydöntött,agyorsabbügyvitelérdekébendr. Bacsa Vendel 
jegyzôtbízzameg,hogyavizsgálatianyagokalapján„ismeret-
len tettesellen zugírászat, csalás,hûtlenkezelés,hanyagke-
zelésés számviteli fegyelemmegsértéseésesetlegesegyéb
bûncselekményekgyanúja”miatttegyenfeljelentést.AzMSZP
képviselôi megjegyezték: a szakértôi jelentésekbôl világosan
látszik,hogyegyjólkörülhatárolhatóérdekköranyagikártoko-
zott.Felháborítónaktartják,hogyeztazamúgyisfinanszírozási
gondokkalküzdôszociálisszférábantették,aholazátlagkereset
nemériela100ezerforintot.
Aképviselôkkiemelték,hogyegyretöbbjavaslatukvalósulés

valósultmegavállalkozóiszféraerôsítéseérdekében.ABefek-
tetéstÖsztönzôStratégia,aVállalkozóiInformációsRendszerés
aGyereHaza!programalapjainnyugvóBékéscsabahazavár!
programisújlendületetadhatavárosgazdaságiéletének.
–Arendszertszeretnénkminélmagasabbszintrefejleszte-

ni,továbbmenedzselniésújötleteket,fejlesztésijavaslatokat
tennia fejlôdésérdekében.Azúj típusúgazdaságfejlesztés-
re, a helyi vállalkozások erôsítésére a jövô évi költségvetés
elôkészítésénél javaslatokat teszünk, melyekmegvalósításá-
banisrésztkívánunkvenni,hogyBékéscsabaélhetô,szeret-
hetô,vállalkozóbarátvároslegyen–tettékhozzá.

LMP:Törvénytelenségekakistérségnél

Aközgyûlésselkapcsolatbanaz
LMP részérôlTakács Péter ön-
kormányzatiképviselôtartottsaj-
tótájékoztatót.Azújságírókelôtt
szóesett többekközöttahulla-
dékgazdálkodási kft.-rôl, a kis-
térség mûködésével kapcsolat-
bantettrendôrségifeljelentésrôl,
az önkormányzatimunkahelyek
betöltésérôl,valamintazM44-es
autóúttervérôl.
AképviselôaHulladékgaz-

dálkodási Nonprofit Kft. mûkö-
désévelkapcsolatbanfelhívtaafi-
gyelmetarra,hogyajelenlegi40millióforintosveszteség,illetve
közelugyanekkoramértékûkintlévôségmellettszerintetovább
fognôniajövôbenacéghiánya.Véleményeszerintaz„államo-
sítás”helyettezértazönkormányzatnakmegkelleneversenyez-
tetnieaszolgáltatásmûködtetését.
ABékéscsabaésTérségeTöbbcélúÖnkormányzatiKistér-

ségiTársulásszerzôdéseivelkapcsolatbanelmondta,azazok
vizsgálatávalmegbízottügyvéd46pontbantárt felkülönbözô
hiányosságokat.Azáltalaösszeállítottdokumentumszerintfel-
merülagyanú,hogytörvénytelenmódonköttettekszerzôdések,
azelvégzettmunkákdíjazásanemvoltreális,valamintamunka
elvégzésesembizonyíthatómindenesetben.Azügyvédezen-
kívülazútiköltség-térítésekesetébenistörvénytelenségeketál-
lapítottmeg.TakácsPéterelmondta,ezutóbbiesetekben„nem
kisösszegekrôl”voltszó,aközgyûlésen160millióforinthangzott
elezzelkapcsolatban.Felhívtaafigyelmetarra,hogyaTársulási
Tanácskellettvolna,hogyfelügyeljeezeketafolyamatokat.Úgy
fogalmazott,valakivisszaéltezzelahelyzettel.Azönkormányzat
általbetöltöttálláshelyekkelkapcsolatbanaképviselôelmond-

ta,21fôtvettekfel2014októbereóta,mindegyikôjüketpályázat
nélkül,meghívással.TakácsPéterszerinteznemfogadhatóel,
ezértmintmondta,akérdésazilletékesszakbizottságeléfog
kerülni.Hozzátette,ajövôbencsakpályázatútjánlenneszabad
betölteniazönkormányzatiálláshelyeket.
AzM44-esautóút terveivelkapcsolatbanelhangzott,nem

lenneszabadmódosítaniaterveket,amikakörforgalomáthe-
lyezésévelaSzarvasiútrólaBerényiútraterelnékátaforgal-
mat.TakácsPéterhangsúlyozta,alegfontosabb,hogyameg-
valósulásígért2020-ashatáridejenetolódjonkésôbbre.

Jobbik:Nagykoalícióahatározatelfogadásánál

Acsaládsegítô ésgyer-
mekjólétiszolgáltatásön-
kormányzati fenntartású
intézmény általi ellátása,
valamint a hulladékszállí-
tássalkapcsolatosrende-
letalkotás, illetveaváros
tulajdonában lévôHulla-
dékszállítási Kft.-t érintô
anyagi természetû prob-
lémák a város 2016-os
költségvetéseszempontjábóligencsakfelfogjákadnialeckét
–fogalmazottSzabóné Kocziha Tünde aközgyûlésután.
AJobbikképviselôjekiemelte,mindkétesetbenakormány-

zatáltalazönkormányzatra testáltkötelezôfeladatellátásról
vanszó,amelyközpontiforrásokhíjánkörülbelül150milliófo-
rintosterhetróajövôéviköltségvetésre.
–Miótaanormatívtámogatáshelyettafeladatalapúfinan-

szírozáslépettéletbe,aköltségvetéstaszûkösség,aminimális
anyagimozgástérjellemzi.Sajnosatendenciatovábbrasem
változik,akormányajövôbenisegyretöbbkötelezôfeladatot
hárítazönkormányzatokra,melyekmellénemadforrást–je-
gyeztemegSzabónéKoczihaTünde.
ABékéscsabaésTérségeKistérségiTársulásTársulásiTa-

nácsaáltalelkészíttetettszakértôivizsgálatokrólaképviselôel-
mondta:kiderült,hogyakistérségszerzôdéseiszintekivétel
nélküljogszabálybaütköznek.
–AJobbikazelsôperctôlaztazálláspontotképviselte,hogy

amennyibenbizonyíthatóatörvénysértés,feljelentéstkelltenni.
Azügykülönérdekessége,hogyaközgyûlésenismétbaloldali
ésFidesz–KDNPnagykoalíciójöttlétreahatározatijavaslatel-
fogadásánál,amelymárnemelôszörfordulelôabékéscsabai
közgyûlésben.Aháttérbenvalóegyüttmûködéstgyakorlatilag
nyíltanfelvállalva,dr. Csicsely Ilona KDNP-sképviselôasszony
magafogalmaztamegTakácsPéterLMP-sképviselôszámára
ahatározat szövegét,amihez,aztgondolom,nemkell kom-
mentár–tettehozzáSzabónéKoczihaTünde.

DK:Tisztábbanlátunkakistérségügyében

Jóhír,hogyaBékéscsabaha-
zavár! programkereteinbelül
hat békéscsabai fiatal hallgatói
ösztöndíjbanrészesült,valamint
továbbinégypályakezdôkapott
életkezdésitámogatást–mond-
taKaposi László aDemokratikus
Koalíció(DK)közgyûlésutánitá-
jékoztatóján.
Üdvözlendôkaképviselôsze-

rintaköztisztaságfenntartásaés
a környezetvédelem érdekében
történô,hulladékgazdálkodásra
vonatkozó változások. Azonban
felhívtaafigyelmetarra,hogyahulladékkezeléskorszerûsítése
–ugyanúgy,mintbármelymásreform–nagyösszegûbefekte-
tésseljár,amelynöveliamûködésseljárókiadásokat.
Aharmadikkérdés,amitérintettasajtótájékoztatónKaposi

László,aBékéscsabaésTérségeTöbbcélúÖnkormányzati
KistérségiTársulásnállefolytatottellenôrzéseredményevolt.
–Végretisztábbképtárultelénkakistérségbenakorábban

zajlott,törvénytelennekvélhetôtevékenységekrôl.Ajelentésbôl
kiderült,hogytöbbtucatnyiszerzôdésnemfeleltmegaformai
elôírásoknak,valaminthogy16esetben„felejtettekel”közbe-
szerzésieljárástalkalmazniazérintettek.Számostúlórátésgép-
kocsi-használattal járóköltséget fizettekki jogtalanul,és több
százezerforintosmegbízásiszerzôdéseketkötöttek,fizettekki,
agyanúszerintindokolatlanul.Azokozottkármintegy167millió
forintrabecsülhetôaszociálisrendszerkárára,ezértatestület
úgydöntött,hogyfeljelentéstteszismeretlentettesellen,hûtlen
kezeléséscsalásgyanújamiatt–tettehozzáaképviselô.
Kaposi László végül említést tett arról is, hogyegyetért a

holokausztemlékmûfelállításával,deúgyvéli,célszerûbblett
volnaaztkésôbbrehalasztani.

VargaDia,ZsírosAndrás,MikóczyErika

Szarvas Péter

Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Kaposi László

Szabóné Kocziha Tünde

Fülöp Csaba és Miklós Attila
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A2015.éviköltségvetésiren-
delet a kötelezô feladatok
mellettszámosönkéntvállalt
feladattalisszámol.Abüdzsé
többolyanúj feladatra isbiz-
tosított elôirányzatot, ame-
lyekre vonatkozóan elkez-
dôdött a döntés-elôkészítés,
egyesesetekbendöntésekis
születtek (például a sportinf-
rastruktúra fejlesztésére vo-
natkozópályázat,befektetési
kézikönyvvagyamédiacent-
rumlétrehozása).
Aköltségvetésévvégitelje-

sítéséhezkapcsolódókocká-
zati tényezôk kezelése érde-
kébenaközgyûlésismételten
pályázatotnyújtberendkívüli

központi támogatásra: 449
milliós igényt terjesztett elô
a város. Az összegbôl 300
milliós nagyságrendet az
általános forgalmi adóhoz
kapcsolódó fizetésiprobléma
képvisel,deakérelemkiterjed
a hulladékgazdálkodás finan-
szírozására, valamint a böl-
csôdei, óvodai térítési díjak
csökkenéséhez kapcsolódó
ellentételezésreis.
Azéveltelthónapjaisorán

ugyanakkoravárosmûködé-
sezavartalanvolt,azönkor-
mányzatfizetôképessége–a
kiskincstári rendszernek kö-
szönhetôen is – folyamato-
sanbiztosítottvolt.

Vizsgálatot indíttatott a 
Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás és a 
fenntartásában mûködô in-
tézmények tevékenysége, 
gazdálkodása, szerzôdései 
ügyében a társulás taná-
csa. Megvannak a szakér-
tôi jelentések, döntöttek a 
városatyák.

A 2011–2014-es idôszakot
elôször könyvvizsgáló tekin-
tette át,majd két független
ügyvéd vizsgálta meg a pa-
pírokat.Továbbiszakértôket
bevonva,aközbeszerzéseket,
az informatikai rendszerek
mûködésétésazegyespénz-
ügyi szabályzatokat vizsgál-
tákfelül,illetveközbeszerzési
szakértô a beszerzési ügye-
ketnézteát.Anemmegfelelô
szerzôdéseketfelmondták.

Szarvas Péter úgy fogal-
mazott:jóllátható,hogyna-
gyonsokolyanszerzôdéstés
kifizetésttaláltakaszakértôk,
amelyek erôsen kifogásolha-
tóak.Apolgármesterhozzá-
tette,azügyvédijelentésben
számos kritikát fogalmaztak
megaszerzôdésekmegkö-
tése, azok alkalmazása és a
kifizetésekkapcsán.

Takács Péter megjegyezte:
korábban javaslatot tett arra,
hogyaközgyûléstegyenfel-

jelentést a rendôrségen, ám
ezt a képviselôk többsége
nemtámogatta.Arraisfigyel-
meztetett, hogy több súlyos
hibárólszámolnakbeafelkért
ügyvédek.Miklós Attila illuszt-
rációval készült: táblázaton
ábrázoltákazokataszerzôdé-
seket,megbízásokat,amelye-
ketakistérségésintézményei,
aJoghatásKft.ésazérintett
személyekkötöttek.Kiemelte:
sokagyanúskifizetés,hakell,
aNAV-tól is lehet vizsgálatot
kérni.Fülöp Csaba aszakértôi
jelentésekre reflektált: szerin-
teezekalapjánfelelôsdönté-
seketlehethozni.AzMSZP-s
képviselô szerint súlyos mo-
rális kérdések merülnek fel,
aztsugalltaazegész,hogyaz
ügybenérintettekkörebármit
megtehet.

Herczeg Tamás tanács-
nok szintén szabálytalan-
ságokra hívta fel a figyel-
met az intézményrendszer
mûködésével kapcsolatban,
éspercekenkeresztülsorol-
ta azokat.Kaposi László az
egynappalkorábbiügyrendi
bizottságiülésrehivatkozott,
ahol elhangzott: az ügy fô-
szereplôje nagyon karizma-
tikusan viselkedett a kistér-
ségiintézményeknél.
A képviselô-testület hosz-

szasvitautánvégülúgyha-
tározott:agyanúsügyletek
tárgyában feljelentést tesz a
közgyûlésismeretlentettesel-
len jogosulatlan tevékenység
(zugírászat), csalás, hûtlen
kezelés, hanyag kezelés és
számviteli fegyelem megsér-
tésemiatt.

lezárulhat a kistérség ügye?
Büntetôfeljelentést tesz a közgyûlés

A kistérség ügyérôl már többször tárgyalt a testület

A feladatok végrehajtása megfelelô ütemben halad

V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
a költségvetés 

háromnegyed éves teljesítése 

támogatás
Aközgyûlésoktóberbendön-
töttarról,hogyBékéscsaba2
millióforinttámogatástnyújta
kárpátaljai magyarok megse-
gítéséreúgy,hogyazösszeg-
bôl750ezerforintotfordítNe-
vetlenfalutámogatására.Szita 
Károly,aMegyeiJogúVárosok
Szövetségének elnöke ezt
követôenarrakérteazönkor-
mányzatot, hogya többime-
gyeijogúvároshozhasonlóan
Békéscsabais5millióforinttal
segítseaKárpátaljánélôket,
ésezenfelültámogassákNe-
vetlenfalut. A közgyûlés ezt
egyhangúlagmegszavazta.

emlékmû
Holokauszt mártíremlékhely
építéséhez kért támogatást
aBékésMegyeiZsidóságért
Alapítvány. A zsinagóga és
aSzéchenyi ligetközöttiha-
táron téglafalat építenének,
amelyengránitlapokravésnék
amegyei áldozatok nevét. A
kezdeményezéshez13önkor-
mányzat csatlakozott, tôlük
1,2 millió forintos támogatás
érkezett.Acsabai testület tá-
mogattaajavaslatot,15millió
forintotkülönítenekelacélra.

elszámolás 
ABankóAndrás utcai volt
szociálisotthonépületének
visszavételével kapcsola-
tos pénzügyi elszámolásról
mároktóberbenistárgyalt
a közgyûlés. Az elmaradt
állagmegóvás miatt a város
közel5,3millióforintratartott
igényt,aBékéscsabaésTér-
sége Többcélú Önkormány-
zatiKistérségiTársulásakkor
enneka felétajánlotta fel.A
közgyûléseztnemfogadta
el, tárgyalást kezdeménye-
zett.Novemberbenatársulás
ateljesösszegetfelajánlotta,
Szarvas Péter pedig javasol-
ta,hogyaztazingatlanrend-
betételérefordítsák.

Megállapodás 
a színházzal

A december végéig hatá-
lyos fenntartói szerzôdést
hosszabbítja meg az önkor-
mányzataBékéscsabaiJókai
SzínházzalésaBékéscsabai
Napsugár Bábszínházzal. A
megállapodásban rögzítet-
ték, hogy a következô évek-
ben mindkét intézményben
növekszik az elôadások, a
vállaltfizetônézôkszámaésa
tervezett jegybevétel is.Rög-
zítettéktovábbáazIbsenStú-
diószínházhasználatát,illetve
azt,hogyateátrumokközre-
mûködnek a város kiemelt
ünnepségein.Abábszínház
vállalta a XVII. Nemzetközi
Bábfesztivál megrendezését
is.

Módosítottákaszociálisigaz-
gatásról,aszociálisellátások-
ról, a gyermekek védelmérôl
és a gyámügyi igazgatásról
szólótörvényt,ezértatelepü-
lésiönkormányzatoknakdön-
teniük kell arról, hogy az új
rendelkezéseknekmegfelelô-
en,milyenmódonbiztosítják
afeladatokellátását.
Aközgyûlésmosttárgyalta

azerrôlszólórészletes,mint-
egy 120 oldalas elôterjesz-
tést. Fontos változás, hogy
Békéscsabán a családsegítô
és gyermekjóléti szolgálta-
tásokatésacsaládsegítôés
gyermekjóléti központ felada-
tait, az utcai szociálismun-

kát, a hajléktalanok nappali
ellátását, átmeneti szállását,
a helyettes szülô hálózatot,
a családok átmeneti ellátá-
sát, valamint a gyermekek
átmeneti ellátását jövô janu-
ártól úgy biztosítják, hogy

a Békéscsabai Kistérségi
Családsegítô és Gyermekjó-
léti Központ irányító szerve
nemaBékéscsabaiésTérsé-
geTöbbcélúÖnkormányzati
Kistérségi Társulás, hanem
azönkormányzatlesz.

szociális igazgatás

Dr. Fábián Ágnes tanács-
nok a közgyûlésen elmond-
ta, hogy az önkormányzat
2001 óta biztosítja a 2 éven
aluli gyermekek agyhártya-
gyulladás elleni oltásának a
támogatását és 2008. évtôl
támogatja a csabai, 12 éves
lányokHPVellenivédôoltás-
sorozatát,amelyet2009-ben
kiterjesztettek a 12–17 éves
korosztályra. Egy közpon-
ti jogszabály alapján, múlt
évtôl a 12 éves lányoknak
ingyenesen jár a védôoltás,
ezért a helyi támogatást a
13–18 évesekre terjesztették

ki.2008és2015novembere
között738lányrészesültHPV
elleni és 1099 kisgyermek
agyhártyagyulladás elleni
védôoltás-támogatásban. A
HPVvédôoltásraeddig több
mint47millióforintot,azagy-
hártyagyulladásellenioltásra
mintegy2,5milliótfordítottaz
önkormányzat.
Mivel az állam beszállt a

HPV-oltásba,a támogatást
igénylôk száma csökkent,
ezértjavasolták,hogyaforrást
hasonlócélrahasználja fela
város.A választás a serdülô
korosztály védelmét célzó,

a meningococcus betegség
(fertôzô agyhártyagyulladás
ésszepszis)ellenivédôoltás-
raesett.Abetegségritka,de
nagyongyorslefolyású,még
megfelelô kezelés mellett is
abetegekátlagosan17szá-
zalékameghal,25százaléka
pedigmaradandókárosodást
szenved.Abaktériumátadá-
sa cseppfertôzéssel terjed,
a legveszélyeztetettebbek a
15–19évesek.Azérintettkor-
osztályalsókorcsoportjának,
azaza15éveseknekkívántá-
mogatástadniazoltáshozaz
önkormányzat.

A képviselô-testület megtárgyalta az idei költségvetés 
elsô háromnegyed éves teljesítésérôl szóló beszámolót. 
A számokból megállapítható, hogy a költségvetési rende-
letben tervezett feladatok végrehajtása az év elsô kilenc 
hónapjában megfelelô ütemben haladt. 

Újabb oltást támogat a város 

Azoldaltírta:MikóczyErika
ésVargaDiána

Döntésekrôl röviden
Fakivágások.Szarvas Péter a
közgyûlésen jelezte:aKörös-
vidéki Vízügyi Igazgatóságtól
jelzésérkezett,hogyazÉlôvíz-
csatornapartjántöbbmint300
elöregedettfakivágásátterve-
zik.Apolgármesterahelyszí-
nenjárt,kérdésekettettfelaz
igazgatóságnak, de nem ka-
pottmegnyugtatóválaszt,így
kértea fakivágásokelnapolá-
sát.Takács Péter szerintaz
említettszakaszonafákzöme
egészséges, leszögezte:kér-
nikella fákbevizsgálását,és
csakaztszabadkivágni,amit
feltétlenülmuszáj.
Közösségi közlekedés. Bé-
késcsabán a közösségi köz-
lekedésbenakörnyezetkímé-
lô eszközökmellett kevésbé
környezetkímélôk is haszná-
latbanvannak,ésajármûvek
átlagéletkoramagas.Egymin-
taprojektkeretébenszeretnék
az elavult tömegközlekedési
eszközöket alternatív hajtású
buszokra cserélni. A projekt
elôkészítéséhez nettó 35mil-
lióforintravanszükség,errea
NemzetiFejlesztésiMinisztéri-
umtólkértámogatástaváros.
Andrássyút38.AzÚjNemze-
dékKontaktpontIrodaBékés-
csabán egy multifunkcionális
közösségi teret kíván kialakí-
tani. A közgyûlés hozzájárult,
hogy az az Andrássy út 38.
számalatttalálhatóépületben
legyen.Az iroda tervei között
szerepeltöbbekközöttifjúsági

képzési központ kialakítása,
ifjúsággal foglalkozó civilek
számárainkubátorházkialakí-
tása, illetve kiállítások, konfe-
renciákszervezése.
Hulladékgazdálkodás. A
DAREH koncepciója alapján
újközszolgáltatásjönnelétre,
amimiattmintegy 30 telepü-
lésidénévvégénfelmondjaa
jelenlegiközszolgáltatásiszer-
zôdést.Ahelyzetmegoldására
aDAREHnemtett lépéseket,
ámezeknekatelepüléseknek
megkelloldaniukahulladék-
kezelést. Megoldás lehet, ha
a településekbetársulnak a
Békéscsabai Hulladékgaz-
dálkodásiNonprofitKft.-be.A
közgyûlés döntésével felha-
talmaztaapolgármestertarra,
hogyvégezzeelakft.tulajdo-
nosi szerkezetének igényfel-
mérését.
M44.Januárbanegyeztetett
azönkormányzat,aberuhá-
zóésa tervezô,arról, hogy
a tervezett M44-es autóút
nyomvonala a villanytelep
környékén legyen bekötve
a 44-es fôútba. A szakem-
berek azt javasolták, ren-
dezzék át a városon belüli
forgalmat, így aSzarvasi út
forgalma csökkenne, a Be-
rényi úté viszont jelentôsen
nône.Atestületnemtartotta
kedvezônek az elképzelést,
ezértegyeztetéseketkezde-
ményeznekaNemzeti Infra-
struktúraFejlesztôZrt.-vel.
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December 5., szombat 10.00:Orszá-
gosTársastáncBajnokságazösszenyi-
tottAgóraésHangversenyteremben.Az
országlegjobbB,AésSosztályosver-
senytáncosai egy idôben, egy helyen.
Jegyár: felnôtt 2000 Ft, diák/nyugdíjas
1500Ft
December 6., vasárnap 10.00:Miku-
lás-nap – Buborék koncert hóeséssel,
Évi tündér énekel, családi táncház a
Berbécszenekarral,aJégkirálynôlabi-
rintusa, fotózkodás a Mikulással, a 77
Magyar Népmese játszóháza, baba-
sarok, óriás plüssök, kézmûveskedés,
arcfestés és csillámtetoválás, finomsá-
gok vására, chopper bringák kiállítása
és élményfotózás a Jégvarázs címû
mesekaraktereineköltözve.Abelépés
díjtalan.
December 8., kedd 18.00: Adventi
Hip-Hop táncgála a sérült gyermeke-
kért. Fellépnek: Energy Dance Cool
Hip-HopTáncszínház,AcidJazzDance
AlapfokúMûvészetiIskola,AerofitEgye-
sület.AdíjtalanrendezvényenaGyulai
KözmûvelôdésiésVízimentôEgyesület
asérültgyermekeknekgyûjtajándéko-
kat,jóállapotújátékokat,édességeket.
December 12., szombat 15.30: Csa-
bagyöngyeEgészségklub–arészvétel
díjtalan.
December12.,szombat19.00:Adventi
koncert–aGhymes,aPiramisésZorán
karácsonyi dalai mellett karizmatikus
énekek a szeretetrôl Vida Zsanett (fu-
vola,ének)ésKabai Gábor (gitár,ének)
elôadásában.AzelôadókaBékéscsa-
ba fôterére tervezett Szent István-szo-
borragyûjtenek.
December13.,vasárnap19.00:AVir-
giniaStateGospelChoralekoncertje–a
gospelmûfaj egyik legjobbelôadója a

VatikánésazAmerica’sGotTalentstúdi-
ójautánaCsabagyöngyébenszerepel.
Jegyár:3500,4000,4500Ft.
December15.,kedd18.00:AKárpátok
gerincén–Veres Zsolt geológuselôadá-
sa.ABihariTúrákKözhasznúEgyesület
ésaCsabagyöngyeKulturálisKözpont
programja.Abelépésdíjtalan.
December16.,szerda19.00:ABékés-
csabaiBartókBélaVegyeskarkarácso-
nyi hangversenye. Szólót énekel Tokai 
Ágnes énekmûvész, zongorán kísér:
Gál Csaba mûvésztanár. Hangszeres
kísérôk Domokos Balázs mûvészeti
vezetésével.Vezényel:Perlaki Attila kar-
nagy.Abelépésdíjtalan.
December17.,csütörtök14.00:„Ház-
hozmegyünk”Arendôrségdíjtalanva-
gyonvédelmitanácsadása.
December19.,szombat19.00:The
Biebers, Kelemen Kabátban, Halott
Pénzkoncert–1este/3koncert.Jegyár:
elôvételben2400,ahelyszínen2900Ft.

KIÁLLÍTÁSOK

CsabaiSzalon–ACsabagyöngyeáltal
meghívottalkotókmunkái2016. január
8-áigaPanorámaTeremben.
„Csendben építkezve” – Baji Miklós 
Zoltán kiállításaaHungarikumKlubban
ésaKerengôbendecember30-áig.
Hajnalvarázs –Horváth Hajnalka alko-
tómûvész kiállítása az Artériumban
2016.január8-áig.
December4.,péntek16.00:Egyed Zol-
tán díszlettervezôésKorcsog Erzsébet 
iparmûvész kiállításának megnyitója a
Békéstáji Galériában. Megtekinthetô
2016.január15-éig.

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

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

MUNKÁCSYEMLÉKHÁZ

December 5., szombat 10.00:A XI.
Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsá-
gi Népi Kézmûves Pályázat kiállítás
megnyitójaazösszesteremben.Gyer-
mekeknek játszóház. A Hétpróbás
Néptánciskolamûsora.Akiállítás2016.
január15-éiglátogatható.
December8., kedd15.30:Mûvészet-
történet3.GondolatokazókoriEgyip-
tomról. Szalay Ágnes történész és
Mészáros Zsuzsa múzeumpedagógus
képes történelmi ésmûvészettörténeti
elôadása.Abelépésdíjtalan.
December12.,szombat10.00–12.00:
Vintage karácsonyi játszóház csalá-
doknak. Vezeti Adorján Lászlóné. Mé-
csesek,ajtódíszekésdíszcsomagolók
készítése.Anyagköltség600Ft/család.
December13.,vasárnap14.00–18.00:
Luca-napi boszorkányságok. Jósda,
kézmûves varázsmûhely, arcfestés
gyerekeknek, teaház, Jimmy mûsora,
elôadásaLuca-napihagyományokról,
„Szóljanak a varázsdobok” címmel a
Tûz-körDobkörmûsora.Abelépésdíj-
talan.
December19.,szombat11.00:„Alko-
tónôkköre”,karácsonyrahangolózáró
program.Beszélgetésekhangzanakel
Péter Erika Prima díjas költôvel, Lázár 
Anita zenetanárral és Caroline Artane 
(Rudolf Csilla) fiatal írónôvel. Háziasz-
szony:Mészáros Zsuzsanna.Abelépés
díjtalan. Könyvek kedvezményes áron
vásárolhatókésdedikáltathatók.

JAMINAIKÖZÖSSÉGIHÁZ

Decemberben is heti 2 alkalommal
(kedd és csütörtök) 16.30–18.00:
Gyerektornaésfitneszovisokéskisis-
kolásokszámáraVarga Adrien Európa-
bajnoktornásszal.
December8.,15.,kedd10.00:
Varázsmezô,közösalkotásbabánakés
mamának.
December7.,hétfô10.00:
Varázs-ének,Hevesi Imre zenésfoglal-
kozásakisgyermekeknek.

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 megôrzé-
se, átadása, különbözôhasználati tár-
gyak, termékekkészítése jóhangulatú
közösségben.
December10.,csütörtök9.00–11.00:
Termékvásár

ARANYJÁNOSMÛVELÔDÉSIHÁZ

December 1-jétôl 20-áig életnagysá-
gúbetlehemláthatóamûvelôdésiház
színpadán.
December5.,szombat15.00:
Nemezelô KlubGerlai Ferencné veze-
tésével.
December9.,szerda15.00:
Karácsonyi rímszerda, a verskedvelôk
karácsonyameglepetésekkel.
December10.,csütörtök10.00:
Baba-mama klubBalogh Edit védônô
vezetésével.
December11.,péntek15.00:
KézimunkaklubLedzényi Pálné vezeté-
sével.
December12.,szombat14.00:
Megyeri Kézmûves Mûhely – Kará-
csonyi díszek készítése csuhéból
Nyárfádi Gáborné gyékény-,szalma-,
csuhékészítôvezetésével.
December18.,péntek:Szentcsalád-
járás,aKözösPontTeaházésaMegye-
riTeaházközösprogramja.
December20.,vasárnap10.00:
MindenkiKarácsonya–azAranyJános
Mûvelôdési Ház és közösségeinek és
barátainakközöskarácsonyiprogramja
zenésmûsorral,játszóházakkalmézes-
kaláccsaléssok-sokmeglepetéssel.

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

KÖZÖSSÉGI HÁZ  PROGRAMJAI

JÓGAEST

December4.,péntek17óra–aJógaklubvendégeVarga Éva debrecenijógaokta-
tó.Azelôadásésgyakorlásprogramja:Intenzívgyakorlásalégzés,atest,azelme
feszültségmentesítésére.AdinamikusésalassítottNapüdvözletgyakorlásaaHi-
malájajógatradíciótanításaalapján.Meditációmegtapasztalásaamozgásbanés
amozdulatlanságban.Részvételidíj:500Ft/fô.

ISMERETTERJESZTÔELÔADÁS

December7.,hétfô17óra–AKertbarátkörvendégeNagy Péter borász.Afoglal-
kozásonazújborokminôsítésérekerülsor,szaktanácsadássalegybekötve.

GYALOGTÚRA

December13.,vasárnap–aTermészetjárókörgyalogtúrájaadoboziMaksári-
erdôn.Indulás8.40-korabékéscsabaibuszpályaudvar12-eskocsiállásáról,me-
netrendszerintiautóbusszal.VárhatóhazaérkezésDobozróla13.20vagy14.15-
korindulóautóbuszokvalamelyikével.

KARÁCSONYIKONCERT

December14.,hétfô14óra–ünnepikoncertaNyugdíjasklubösszejövetelén.
KözremûködnekaBartókBélaZenemûvészetiSzakközépiskolatanulói.

ADVENTALENCSÉSIN

December16.,szerda17óra–aJózsefAttilaLakótelepiTelepülésrésziÖnkor-
mányzatésaközösségiházszervezésében.Dr. Ferenczi Attilának,arészönkor-
mányzatvezetôjénekésatörténelmiegyházakképviselôinekünnepiköszöntôje.
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–mindenkeddenéscsütörtö-
kön14.30-tól15.30óráig.

• Szülésrefelkészítôtorna–avárandósság32.hetétôlajánlott–mindenked-
den16-tól17óráig.

• Kismamatorna–avárandósság20.hetétôlajánlott–mindenkedden17-tôl18
óráig.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornászvezeti.

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

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail:lencsesikozhaz@gmail.com

hirdessen a

csabai Mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

EZERARCÚTERMÉSZET• –aMárványFotómûhelytagjainakalkotásaiból
válogatottkiállításmegtekinthetôjanuár15-éigaNemzetiségiKlubházban.
APÁRÓLFIÚRA• családihagyományôrzôdélutánaMeseházbandecember
5-én,szombaton14órától:Betlehemezésszokása,karácsonyfadíszekké-
szítésetextilbôl,gyümölcskenyér-kóstoló.
CSABAMOZGÓ• tematikusfilmvetítésaMeseházban,december7-én,hét-
fôn14órátólaSzlovákklubban:OLAJFALÓK(Ropáci)–csehszlovákdo-
kumentumfilm.
THURYGÁBORRETRO-MOZIJA• aNemzetiségiKlubházban(Békéscsa-
ba,Békésiút15.).Mûsoron:filmhíradóannoésfilmekMáthé Ferenc ajánlá-
sával.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 aLisztFerencZeneakadémiánszereztediplomáját,Kéri Gá-
bor Snétberger Ferenc tanítványa. Bár amûvészek rendszeresmeghívottjai
a Meseház Jazz-klubjának, de ebben a formációban elôször láthatjuk ôket
Békéscsabán.Amûvészekszándékanemcsakakortárs zenemûvekésaz
improvizációélményénekbemutatása,hanemamaimagyarzeneszerzôkés
elôadómûvészek, valamint a zeneszeretô közönség figyelmének felkeltése,
inspirálása–úgyajazz,mintakortárszenemûvészetoldalán.”

AGYAGOZÓ• SZAKKÖRgyerekeknek aMeseházban, keddenként 16.30–
18.00óráig.
GYÖNGYFÛZÔKÖR• gyerekeknekaMeseházban,hétfônként16.30–18.00.
PÁSZTORFURULYAKÖR• felnôtteknek (Békési út 15.), keddenként 16–18
óráig.
KARÁCSONYI KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSOK• óvodás- és iskoláscso-
portokszámára,választható:cukorpálcadísz,betlehemicsillag,rénszarvas
fenyôdísz,mézeskalács-díszítés, textilfenyô,agyagfigurák,betlehemesujj-
bábfilcbôl,ajtódísztermészetesanyagokból,karácsonyifalikép,klasszikus
karácsonyfadíszek, angyalok. Elôzetes bejelentkezés és témaegyeztetés
szükséges!
AdventidejénmegtekinthetôaMeseházudvarán,agórébanberende-•
zettbetlehemijászol.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

BékéscsabaMegyeiJogú
VárosÖnkormányzata

2016.január23-án(szomba-
ton)19óraikezdettelaJókai
SzínházVigadójában városi
jótékonysági bált rendez,
amelyreszeretettelmeghívják
Öntéskedvescsaládját!

A talpalávalótegészéjszaka
az Acoustic Planet zenekar
ésaHevesiHappyBandbiz-
tosítja.

A bál bevételét aMozgás-
korlátozottakBékésMegyei
Egyesületerészéreajánlják
felaszervezôk.

Információésjegyvásárlás:
Békéscsaba Megyei Jogú
VárosPolgármesteriHivatala
Cziczeriné Ráduly Éva város-
marketing-referens
Tel.:06-20/397-8570

Belépôjegy:12000Ft
Támogatóijegy:12000Ft

Tombolatárgyakat, felajánlá-
sokatköszönettelelfogadunk.

Továbbiinformáció:
www.bekescsaba.hu

Városi bál közMeghallgatás

ÉrtesítjükatiszteltLakosságot,hogyBékéscsaba
MegyeiJogúVárosKözgyûlése

2015.december17-én,csütörtökön17órától
általánosközmeghallgatásttart,amelyreminden

érdeklôdôtvárnak.

Aközmeghallgatáshelye:apolgármesterihivatal
SzentIstvántér7.számalattiépületénekdíszterme.

Új idôpont!



Eztkövetiazidôjárás-jelen-
tés,majdasportközvetítések,
melyekbenelsôkénta férfiés
anôikézilabda-,labdarúgó-,
röplabda-mérkôzések jelen-
nekmeg,deakésôbbiekben
a sportágak körének bôvíté-
séttervezzük.
A csatorna kínálatában

szerepelazAktuálismagazin,
melybenanapiaktuálishírek
mögé tekintünk, elemezve a
gazdasági, politikai vagy ép-
penközéletitörténéseket.
Több tematikus maga-

zinnal indult a csatorna, a
hétfôi Kezdôkör az elmúlt
hét sporteseményeirôl szá-
mol be, keddenként lesz a
Spektrum életmódmagazin,
aGeneráció ifjúságimagazin
szerdán,csütörtökönkéntlát-
hatjákanézôkaMûvészbejá-
rót, ennekközéppontjábana
kultúra, a közmûvelôdés áll,
teret adva a helyimûvészek
bemutatkozásának, pénte-
kenkéntvanaKlasszikusnôi
magazin,aPúder.Azideiév
szombat estéit a Jókai szín-
házban bemutatásra kerülô
Légy jó mindhalálig musical
szereplôválogatásába be-
tekintést nyújtó mûsor teszi
izgalmassá, melyet a Jókai

színházzalközösenkészítetta
Médiacentrum. Vasárnapon-
kéntpedigegyházimûsorral
készülünk, melynek címe
Kikötô–soroltaafôszerkesz-
tô. Mûsorunk esténként 21
órától elismert filmrendezôk
dokumentumfilmjeivelzárul.
Shogyholláthatómindez,

arrólOpauszki Zoltán ügyve-
zetôbeszélt:Aközelmúltban
márpontkerültamegállapo-
dásraaDigiésaz Internet-X
szolgáltatókkal, így ezen
társaságok elôfizetôi már
követhetika7.Tvelsôadása-
it. Az Invitellel nagyon közel
a végsô megegyezés, és a
Telekommal is folyamatban
vannak a tárgyalások. Ezen-
felülawww.behir.huoldalon,
a Békéscsabai Médiacent-
rumKft.hírportáljánislátható
onlinemódona7.Tvcsatorna
valamennyimûsora.

5Csabai Mérleg

–2005elsô felébenfogal-
mazódottmeg a gondolat,
hogyahetvenesévekbendi-
vatosdiaporámatechnikátala-
pulvéve,aMárványFotómû-
hellyelközösenmeghirdetjük
az elsôBékéscsabaiDigipo-
rámaFesztivált– idézte fela
kezdeteket Takács Péter, a
Lencsési Közösségi Ház ve-
zetôje.
2005-ben tizenkilencpá-

lyázó huszonhárommûvel
nevezett, a legtöbb alkotó
(harminc)2009-benvettrészt
afesztiválon.Apályázatiki-
írásban,amelyazótaalapve-
tôennemváltozott,ezúttal is
elektronikus adathordozóra
rögzített fotósorozatokmeg-
jelenítését kérték, zenei alá-

festéssel,vagyanélkül,ame-
lyek idôtartama az öt percet
nemhaladhattameg.Abeér-
kezettpályamunkákatmostis
nyilvános vetítés soránneves
zsûriértékelteésdíjazta.
Ebbenazévbenazítészek

döntése alapján az elsô he-
lyezettnekjáródíjatapomázi
Cinemagic.hu Jeladó címû
alkotásaérdemelteki.Amá-
sodikhelyenabudapestiKele 
János végzett,mígaharma-
dik díjat a nyíradonyiPapp 
János szereztemeg.ALen-
csési Közösségi Ház külön-
díjátaszolnokiCsidér Bálint,
a Csabagyöngye Kulturális
Központkülöndíjátafôvárosi
Szandtner Anna kapta.

KovácsDávid

December16-án,szerdán15óraikezdettelBékéscsaba
Megyei JogúVárosÖnkormányzataaCsaládsegítôés
GyermekjólétiSzolgálattalegyüttmûködveidénismeg-
rendeziaMindenkikarácsonyátaSzent István térena
városházaelôtt.

A polgármesteri köszöntôt követôen a Békéscsabai
BelvárosiÁltalános IskolaésGimnáziumdiákjai rövid
mûsorralkedveskedneka rendezvényenmegjelentek-
nek.

Abetlehemilángfogadásautánkakaóvaléskaláccsal
kínáljákmegarésztvevôket.

Megkezdte sugárzását a 
közösségi, közszolgálati 7.tv

Jubilált a fesztivál
Digiporáma a Lencsésin

a  7 . t V  M û s O r a

MinDenki 
karácsOnya→ Folytatás az 1. oldalról Tizennyolc alkotó huszonhét mûvel nevezett a tizedik alka-

lommal megrendezett digiporáma-fesztiválra, amelyet Bé-
késcsabán, a Lencsési Közösségi Házban rendeztek meg. December16-án,szerdán15óraikezdettelBékéscsaba

karácsOnya

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
17:10KezdôkörHon-
véd-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

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
17:10KezdôkörHon-
véd–Békéscsaba
(labdarúgásNBI)

19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:45Atermészet
kirablása6.rész

20:00Híradó,idôjárás
20:20Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

21:00ÁramlatFlow
21:55Híradó,idôjárás
22:10Aktuális
22:30Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

23:00Képújság

December6.,
vasárnap
7:00Hírek,idôjárás
7:10Aktuális
7:35Szempont
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

9:10Kezdôkör
BRSE–Budaörs(nôi
röplabdaMagyar
Kupa)

10:45Szempont
11:10Globalmenü
(dok.-film)

12:00KezdôkörHon-
véd–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
23:20Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

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

17:10KezdôkörBékés-
Drén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNBI/B)

19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
20:00Híradó,idôjárás
20:20Kezdôkör
21:00KezdôkörBékés-
Drén–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

8:30KezdôkörBékés-
Drén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)

10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörHala-
dás-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
8:30KezdôkörBékés-
Drén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)

10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörHala-
dás–Békéscsaba
(labdarúgásNBI)

19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális

20:00Híradó,idôjárás
20:20Generáció
21:00KezdôkörHala-
dás–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
8:30KezdôkörBékés-
Drén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)

10:00Képúság
17:00Hírek,idôjárás
17:10KezdôkörOros-
háza–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
8:30KezdôkörOroshá-
za–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

December12.,
szombat
7:00Hírek,idôjárás
7:10Mûvészbejáró
7:35Kezdôkör
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Púder
9:10KezdôkörBékés-
Drén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)

10:45Szempont
11:10Ikaroszzuhanása
12:00Híradó,idôjárás
12:15Zenérôl,múltról,
szerelemrôl

14:05Aktuális
14:30KezdôkörHon-
véd–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
20:20Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

21:00Vérbírók(dok.-
film)

21:55Híradó,idôjárás
22:10Aktuális
22:30Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

23:00Képújság

December13.,
vasárnap
7:00Hírek,idôjárás
7:10Aktuális
7:35Szempont
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

9:10KezdôkörHala-
dás–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
17:10KezdôkörBékés-
Drén–KTE-Kisokos
(férfikézilabdaNB
I/B)

19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:45Családbanélünk
20:00Híradó,idôjárás
20:20Kikötô
21:00Bûnésbüntetlen-
ség(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
8:30KezdôkörBékés-
Drén–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(labda-
rúgásNBI)

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(labda-
rúgásNBI)

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
8:35Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

9:00Kikötô
9:25Mûvészbejáró
10:00Közgyûlésközve-
títéseÉLÔ

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(labda-
rúgásNBI)

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(labda-
rúgásNBI)

19:00Híradó,idôjárás
19:20Aktuális
19:50Családbanélünk
20:00Híradó,idôjárás
20:20Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

21:00Anyomozóhalála
21:55Híradó,idôjárás
22:10Aktuális
22:30Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

23:00Képújság

December20.,
vasárnap
7:00Hírek,idôjárás
7:10Aktuális
7:35Szempont
8:00Híradó,idôjárás
8:20Aktuális
8:45Légyjómindhalá-
ligszereplôválogatás

9:10Kezdôkör
Diósgyôr–
Békéscsaba(labda-
rúgásNBI)

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



6 Csabai Mérleg

„B é k é s c s a B a  h a z a V á r !”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a diplomás pályakezdôk támogatására a „Bé-
késcsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

Célja:Adiplomáspályakezdôbékéscsabaifiatalokéletkez-
désének segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok
Békéscsabáhozvalókötôdésénekerôsítése.

Azalábbifeltételekegyüttesteljesüléseeseténpályáza-
totnyújthatnakbeazonszemélyek,akik:
anemzetifelsôoktatásrólszólótörvényhatályaalátartozó•
felsôoktatási intézményben alapképzésben, mesterkép-
zésbenvagyosztatlanképzésbenszerzett,afelsôfokúta-
nulmányokbefejezésétigazolóoklevéllelrendelkeznek,
békéscsabailakóhellyelrendelkeznek,•
apályázatbenyújtásánakhatárnapjakéntmegjelöltnapig•
30.életévüketnemtöltikbe,
azoklevélmegszerzésétkövetô6hónaponbelülazokle-•
vélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben
Békéscsabánteljesmunkaidôsmunkaviszonytvagymun-
kavégzésreirányulóegyébjogviszonytlétesítettek,
apályázatbenyújtásáigazoklevélbenmeghatározottvég-•
zettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6
hónaponkeresztülteljesmunkaidôbenmunkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dol-
goztak,
életvitelszerûenBékéscsabánlaknakés•
jövedelmüknemhaladjamegazöregséginyugdíjminden-•
korilegkisebbösszegének800%-át(228000Ft).

Apályázatokbenyújtása:Apályázatot–személyesenvagy
postaiúton–az3.mellékletszerintiûrlaponkellbenyújta-
ni úgy, hogy az 2016. február 28. napjáigmegérkezzen a
PolgármesteriHivatalhoz.Ahiányosanvagynemmegfelelô-
enkitöltöttpályázatiûrlapjavítására,ahiányzómellékletek
benyújtásáraapályázatokbenyújtásáranyitvaállóhatáridô
leteltétkövetôennincslehetôség,azokatapolgármesterér-
demivizsgálatnélkülelutasítja.
Apályázatiûrlap:BékéscsabaMegyeiJogúVárosPolgár-
mesteriHivatalaSzociálpolitikaiOsztályánigényelhetô(5600
Békéscsaba,Szabadságtér11–17.)ésletölthetôBékéscsa-
baMegyeiJogúVárosHonlapjáról(www.bekescsaba.hu).

Apályázatiûrlaphozcsatolnikell:
azoklevélmásolatát,•
az oklevélbenmeghatározott végzettség szerinti munka-•
körbenBékéscsabánteljesmunkaidôsmunkaviszonyvagy
munkavégzésreirányulóegyébjogviszonylétesítésétiga-
zolóokiratmásolatát,
ajövedelemigazolásáraszolgálódokumentumotés•
apályázóáltalírt,legalább1500,legfeljebb3000karakter•
terjedelmûönéletrajzot,amelytartalmazzaapályázószak-
mai elképzeléseit, az általa esetlegesen végzett tudomá-
nyos,kutatóimunkabemutatását.

Elnyerhetô támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri
300000Ft,amelyazösztöndíjszerzôdésmegkötésétköve-
tô15naponbelülkerülátutalásraapályázóáltalmegjelölt
pénzforgalmiszámlára.

Maximálisantámogathatópályázatokszáma:10fô

Apályázatelbírálásasoránelônytélvezôpreferáltszakmák
felsorolásáta2.számúmelléklettartalmazza.
AbeérkezôpályázatokatazÖsztöndíj-véleményezôTes-

tület (a továbbiakban: Testület megvizsgálja, rangsorolja,
október15.napjáigmeghatározzaatámogatásraéselutasí-
tásrajavasoltpályázatokkörét.AmennyibenaTestületszük-
ségesnektartja,azülésénmeghallgathatjaapályázókat.A
polgármesteraTestületvéleményénekfigyelembevételével
hozzamegdöntését.

Azösztöndíjbanrészesülôpályázóköteles:
a) azösztöndíjszerzôdésmegkötésétôlszámított36hóna-
ponbelülösszesenlegalább24hónapidôtartambanaz
oklevélbenmeghatározottvégzettségszerintimunkakör-
benBékéscsabánteljesmunkaidôsmunkaviszonyvagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
dolgozni,

b) aza)pontbanmeghatározottfoglalkoztatás(ok)megkez-
dését,illetôlegmegszûnésétajogviszony(oka)tlétreho-
zó,illetvemegszüntetôokiratmásolatávalannakkeltétôl
számított15naponbelüligazolni,

c) az a) pontban meghatározott jogviszony elôzô évi
idôtartamátmindenév január31.napjáigamunkáltató
által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az a)
pontbanmeghatározottidôletelik,

d) apályázatiûrlaponmegjelöltadatainakesetlegesválto-
zásárólazönkormányzatot15naponbelülértesíteni.

Azapályázó,akiafentikötelezettségeinekvagyazösztön-
díjszerzôdésben meghatározott kötelezettségeinek nem
tesz eleget, békéscsabai lakó-, illetve tartózkodási helye
megszûnikvagyéletvitelszerûennemBékéscsabánél,köte-
lesanekifolyósítottösztöndíjösszegétajegybankialapka-
mattalnöveltenazerreokotadókörülménybekövetkeztétôl
számított15naponbelülvisszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogyabenyújtottpályázatábanmegjelöltszemélyesadatait
a pályázatot értékelô, a döntést elôkészítô és döntéshozó
személyekmegismerjék,apályázattal kapcsolatos felada-
taikellátásasoránkezeljék,valamintazt,hogyösztöndíjel-
nyeréseeseténnevüketésazösztöndíjösszegétazönkor-
mányzatnyilvánosságrahozza.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei
JogúVárosPolgármesteriHivatalaSzociálpolitikaiOsztály,
5600Békéscsaba,Szabadságtér11–17.
Apályázatokbeérkezésénekhatárideje:
2016.február28.
Kérjük,hogyaborítékra írják rá:„Békéscsabahazavár!"
életkezdésitámogatáspályázat.
Apályázatidöntésekrôlszólóértesítésvárhatóideje:
2016.március31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a felsôfokú tanulmányokat folytatók támoga-
tására a „Békéscsaba hazavár!” felsôoktatási hallgatói 
ösztöndíj elnyerésére.  

Apályázatcélja:Afelsôoktatásbantanulóbékéscsabaifi-
atalokfelsôfokútanulmányainaksegítése,azidentitástudat
kialakítása,afiatalokBékéscsabáhozvalókötôdésénekerô-
sítése.

Azalábbifeltételekegyüttesteljesüléseeseténpályáza-
totnyújthatnakbeazokaszemélyek,akik:
anemzetifelsôoktatásrólszólótörvényhatályaalátartozó•
felsôoktatási intézményben alapképzésben, mesterkép-
zésbenvagyosztatlanképzésbennappali tagozatonálla-
milagtámogatottképzésbenvesznekrészt,
békéscsabailakóhellyelrendelkeznek,•
apályázatbenyújtásánakhatárnapjakéntmegjelöltnapig•
25.életévüketnemtöltikbe,
apályázatbenyújtásáigfôiskolaiszintûalap-vagymester-•
képzésbenazadottfelsôoktatásiintézményáltalazoklevél
megszerzéséhezelôírttanulmányipontok(atovábbiakban:
kreditek) legalább50%-át,osztatlanképzésbenazadott
felsôoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez
elôírtkrediteklegalább60%-átteljesítették.

Apályázatokbenyújtása:Apályázatot-személyesenvagy
postaiúton-az1.mellékletszerintiûrlaponkellbenyújtani
úgy,hogyaz2016.február28.napjáigbeérkezzenaPolgár-
mesteriHivatalhoz.

Ahiányosanvagynemmegfelelôenkitöltöttpályázatiûrlap
javítására,ahiányzómellékletekbenyújtásáraapályázatok
benyújtásáranyitvaállóhatáridôleteltétkövetôennincsle-
hetôség,azokatapolgármesterérdemivizsgálatnélkülel-
utasítja.

Apályázatiûrlap:BékéscsabaMegyeiJogúVárosPolgár-
mesteriHivatalaSzociálpolitikaiOsztályánigényelhetô(5600
Békéscsaba,Szabadságtér11-17.)ésletölthetôBékéscsa-
baMegyeiJogúVárosHonlapjáról(www.bekescsaba.hu).

Apályázatiûrlaphozcsatolnikell:
afelsôoktatásiintézményigazolásátapályázathozszüksé-•
geskreditekteljesítésérôl,
afelsôoktatásiintézményigazolásátapályázórészéreaz•
oklevélmegszerzéséhezelôírtkreditekszámáról,
a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karak-•
ter terjedelmû önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó
szakmaielképzeléseit,afelsôoktatásiintézménybeneset-
legesenvégzetttudományos,kutatóimunka,tudományos
diákköritagságbemutatását.

Elnyerhetô támogatás: Az ösztöndíj összege félévenként
5hónap idôtartamra (szeptembertôl januárigés februártól
júniusig)havi40000Ft,amelyapályázatbenyújtásakorfo-
lyamatbanlévôfélévtôlnégyfélévig,delegfeljebbazoklevél
megszerzéséigjár.

Maximálisantámogathatópályázatokszáma:15fô
Apályázatelbírálásasoránelônytélvezôpreferáltszakmák
felsorolásáta2.számúmelléklettartalmazza.
AbeérkezôpályázatokatazÖsztöndíj-véleményezôTes-

tület (a továbbiakban: Testületmegvizsgálja, rangsorolja,
október15.napjáigmeghatározzaatámogatásraéselutasí-
tásrajavasoltpályázatokkörét.AmennyibenaTestületszük-
ségesnektartja,azülésénmeghallgathatjaapályázókat.A
polgármesteraTestületvéleményénekfigyelembevételével
hozzamegdöntését.

Azösztöndíjbanrészesülôpályázóköteles:
a) hallgatóijogviszonyafolyamatosfenntartásávalapályá-
zatbenyújtásakormegjelölt felsôoktatási intézményben
apályázatbanmegjelölt szakon felsôfokú tanulmányait
megszakításnélkülvégezni,

b) azösztöndíjfolyósításánakidejealattafolyófélévrelé-
tesítetthallgatóijogviszonyátmindenévszeptember30.
napjáigésfebruár28.napjáigigazolni,

c) a felsôoktatási intézmény által elôírt kreditet és az ok-
leveleta felsôoktatási intézményáltalelôírtképzési idô
alattmegszerezni,

d) azoklevélmegszerzését30naponbelülannakmásola-
távaligazolni,

e) azoklevélmegszerzésétôlszámított6hónaponbelülaz
oklevélbenmeghatározottvégzettségszerintimunkakör-
benBékéscsabánteljesmunkaidôsmunkaviszonytvagy
munkavégzésreirányulóegyébjogviszonytlétesíteni,

f) az oklevélmegszerzésétôl 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, illetôlegmegszûnését a jogviszony(oka)t
létrehozó, illetvemegszüntetôokiratmásolatávalannak
keltétôlszámított15naponbelüligazolni,

h) aze)és f)pontbanmeghatározott jogviszonyelôzôévi
idôtartamát minden év január 31. napjáig a munkálta-
tóáltalkiállítottokirattal igazolnimindaddig,amígaz f)
pontbanmeghatározottidôletelik,

i) apályázatiûrlaponmegjelöltadatainakesetlegesválto-
zásárólazönkormányzatot15naponbelülértesíteni.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek vagy az ösz-
töndíjszerzôdésbenmeghatározottkötelezettségeineknem
tesz eleget, a késôbb folyósítandó ösztöndíjra jogosulat-
lannáválik,ésakorábbanfolyósítottösztöndíjösszegéta
jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó
körülménybekövetkeztétôlszámított15naponbelülvissza-
fizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogyabenyújtottpályázatábanmegjelöltszemélyesadatait
a pályázatot értékelô, a döntést elôkészítô és döntéshozó
személyekmegismerjék,apályázattal kapcsolatos felada-
taikellátásasoránkezeljék,valamintazt,hogyösztöndíjel-
nyeréseeseténnevüketésazösztöndíjösszegétazönkor-
mányzatnyilvánosságrahozza.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei
JogúVárosPolgármesteriHivatalaSzociálpolitikaiOsztály
5600Békéscsaba,Szabadságtér11–17.

Apályázatokbeérkezésénekhatárideje:
2016.február28.

Kérjük,hogyaborítékra írják rá:„Békéscsabahazavár!"
felsôoktatásihallgatóiösztöndíjpályázat.

Apályázatidöntésekrôlszólóértesítésvárhatóideje:
2016.március31.

2. melléklet

„Békéscsabahazavár”felsôoktatásihallgatóiösztöndíjra
és „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatásra irá-
nyulópályázatokelbírálásasoránelônytélvezôpreferált
szakmák:

1.Gépészmérnök
2.Építészmérnök
3.Villamosmérnök
4.Orvos
5.Diplomásápoló
6.Tanár(fizika,kémia,matematika,biológia)
7.Élelmiszer-iparimérnök
8.Igazgatásszervezô



Békéscsabai vállalkozások 
vezetôi, az önkormányzat 
képviselôi és az oktatás 
egyes szereplôi is részt 
vettek a vállalatvezetôi ke-
rekasztal találkozóján a kö-
zelmúltban. Arra keresték 
a választ, hogyan lehetnek 
egymás segítségére.

A kerekasztal megalakulá-
sa kapcsolódik a januárban
létrehozott Befektetés-ösz-
tönzési munkacsoporthoz,
melynek tevékenysége nem
ért véget a stratégiaalkotás-
sal. Határozott szándékuk
ugyanis, hogy rendszeresen
tartsákakapcsolatotBékés-
csabameghatározóvállalata-
ival,illetveérdembeniskon-
zultáljanak.Avállalatvezetôi
kerekasztal – amelynek lét-
rehozásátHanó Miklós alpol-
gármester kezdeményezte
– feladata a véleménycsere,
illetve az, hogy tájékoztassa
avállalatiszektorképviselôit
avárosgazdasággalésvál-
lalkozásfejlesztésselkapcso-
latosterveirôl.
Amint arra Opauszki Zol-

tán,azönkormányzat fejlesz-
tési tanácsadója is felhívta a
figyelmet, amunkacsoport
márdolgozik,nemrégpéldául
Berlinben jártak,ezenkívülel-
készült Békéscsaba befekte-
tés-ösztönzésistratégiájais.
A találkozó alkalmával

Szarvas Péter polgármester

arrólbeszélt,jólkitapinthatóa
városbanaz,hogyazoktatás-
nakkulcsszerepeleszBékés-
csaba jövôjében.Hozzátette:
a fejlesztéseket végrehajtó
cégeknek szakképzett mun-
kaerôreleszszükségük,sha-
báravárosoktatásihelyzete
megfelelô,javíthatóis.
Akerekasztalvendéglátója

ezúttalaCsabaMetálZrt.volt.
Majoros Csabától, a vállalat
vezérigazgató-helyettesétôl
megtudtuk: bíznak benne,
hogy hasonló találkozók se-
gítségévelnagyobbvolumenû
értékeket hozhatnakBékés-
csabaüzletivilágába.
–Ezközösérdekeahelyi

vállalkozásoknak. Az újabb
befektetések munkaerôt ge-
nerálnak,amelyáltalnôheta
foglalkoztatottaklétszáma.Ez
pedigavállalkozásoktovábbi

növekedéséhezjárulhozzá–
mondtaelMajorosCsaba.
Akerekasztalarraisalkal-

matadott,hogyaSzentIstván
Egyetem gazdasági, agrár-
és egészségtudományi kara
bemutatkozzon a vállalkozói
szektornak.A legfontosabb
tudnivalókat dr. Bíró Tibor 
dékán ismertette. Az oktatá-
si szereplôket ezen kívül az
Andrássy Gyula Gimnázium-
banmûködôRózsaTörzsasz-
talAlapítványképviselte,mely
hátrányos helyzetû diákokat
segít,illetveolyanképzéseket
támogat,amelyekhezatanu-
lókanormálkerettantervben
nem juthatnak hozzá. Amint
az elhangzott, szeretnék
megismertetni alapítványu-
katakerekasztallalakésôbbi
együttmûködésreményében.

VargaD.

7Csabai Mérleg

Idén ünnepli a Magyar Vál-
lalkozásfejlesztési Alapít-
vány megalakulásának hu-
szonötödik évfordulóját.

Ahúszmegyeiésfôvárosivál-
lalkozásfejlesztésialapítványt
tömörítôMVA1991-benazzal
acéllaljöttlétre,hogyamik-
ro-, kis- ésközépvállalkozá-
sokmegerôsítését,fejlôdését
szolgálja.
Azértiskülönösenfontosa

vállalkozóknakeztakörétse-
gíteni,mivelazembereknagy
többségét ôk foglalkoztatják.
Tehát a gazdasági fejlôdés-
hezelengedhetetlenenneka
szektornak minden lehetsé-
ges eszközzel történô támo-
gatása, amit különbözômik-
rohitelekkel, pályázatokkal
és szakmai tanácsadásokkal
igyekszik az alapítvány évrôl
évreelérni.
A konferencián az is el-

hangzott,hogya2014–2020-
as uniós ciklusbanmintegy

490milliárd forint fordítható
a vállalkozások fejlesztésére.
Rákossy Balázstól,aNem-
zetgazdasági Minisztérium
európai uniós források fel-
használásáért felelôs állam-
titkárátólmegtudhattuk,hogy
a már megjelent huszonhat
pályázatból huszonöt Békés
megyei pályázó mintegy 1,1
milliárd forint értékben nyert
el támogatást,kétbékéscsa-
baivállalkozópedig286millió
forintotkapottafejlôdéshez.

AMagyarVállalkozásfej-
lesztési Alapítvány másik
alapköveafiatalokvállalkozó-
váválásánaksegítése,amely-
reegyre többsikertörténeta
bizonyíték.A2012-ben indult
pályázat keretében mintegy
180fiatalvállalkozójutottKö-
zép-Magyarországon támo-
gatáshoz.AzÚjSzéchenyiHi-
telpedigtovábbitôkeinjekció
lehetmajdafiatalvállalkozók
számára.

VágvölgyiNóra

huszonöt éve a vállalkozásokért
Konferencián összegezte a tapasztalatokat az MVA

Vállalatvezetôi kerekasztal
Egymás segítségére lennének

4.számúválasztókerület

Dr.FerencziAttila:Meggyô-
zôdésem,hogyaLencsésijó
hely! Kiemelten fontos szá-
momra a Lencsési lakótelep
éskörnyéke,ésrendkívülfon-
tosakazittélôk.Afejlôdô,élhe-
tô,biztonságoslakókörnyezet
megteremtéséért dolgozom,
ismeremakörzetembenélôk
gondjait,örömeit,elképzelé-
seit, gyakranmegkeresnek a
különbözôigényekkel.Ezeket
–amennyibenmódéslehetô-
ségvanrá,ésazaközösség
érdekeit szolgálja –mielôbb
igyekszembeépíteniatervek-
be.Amikörzetünkakeretbôl
20millióforintotkapott,örven-
detes,hogyígytöbbkérésnek
tudunkelegettenni.

Atervezettfelújítások


Berendezési tárgyak: busz-
peronkorlát;korlátelbontása;
virágládaéskukakihelyezése
orvosirendelôhöz.
Átjárófelújítása:azÖntözött
rétigyalogosátjárókfelújítása.

Útfelújítás:Haán Lajos tér
19–20.számúépületelôttiút-
burkolatfelújítása.
Járdafelújítások: Kisfaludy
u.páratlanoldala;aLencsési
iskoláhozvezetôjárda.
Parképítés:atölgyfasorpót-
lása a Lencsési útmellett;
a kerékpárút melletti támfal
felújítása, növénytelepítés;
az orvosi rendelô elôtti park
rendezése.

5.számúválasztókerület

Bíró Csaba:Bár belvárosi
körzet tartozik hozzám, na-
gyonfontosnaktartomaztis,
hogy Jamina,Mezômegyer,
Gerla,Fényesésavárosegé-
szefejlôdjön.Amiválasztóke-
rületünkremost15millióforint
jutott.Kiemelnémazitttörtént,
ideifejlesztésekközülazAnd-
rássyút16–18.számúházak
belsô udvarának felújítását
és aWlassics 10–12. számú
háználalépcsôburkolást,ami
aközelmúltbanfejezôdöttbe.
Ehhezjönnekmégazittfelso-
roltfejlesztések.

Atervezettfelújítások

Útfelújítások: Wesselényi
utca; a Posta köz felújításá-
naktervezése.
Útépítések: a Corvin utca
23–25. társasháznál (2301/3.
hrsz.)tervezés;Körgátutca,
tervezés.
Parkolóépítés: a Damjanich
u.elejénparkolóövezetkiala-
kítása.
Járdafelújítások:azAndrás-
syút16–18.belsôudvaránál;
aDamjanichutcán.
Közvilágítás, elektromos-
ellátás:aMunkácsyu.15–17.
ésaBartókBélaút7.számú
társasházakközöttiközterüle-
ten,amelyaBelvárosi iskola
uszodájának megközelítését
isszolgálja(út, járda,parkoló
érintett), valamint abelvárosi
uszodabejáratánál.

6.számúválasztókerület

FülöpCsaba:Arendelkezésre
álló15millióforintosforrásle-
hetôségetadnagyobbfelújítá-
simunkákelvégzésére.Ennek
keretébentöbbekközötttelje-
sen megújul az Andrássy út
gimnáziumelôttiszakasza,de
aPetôfiutcailépcsôházakhoz
tartozó parkolóban is meg-
indulnak a munkálatok.
Tervben van 3 játszótér és
sportpálya teljeskörûkerítés-
felújítása,denagyonfontosa
gyalogátkelôhelykialakítása is
aKazinczyutca–Ôrutcake-
resztezôdésben.

Atervezettfelújítások

Útfelújítások:aPetôfiu.16–
18-nál útfelújítás tervezése; a
Petôfiu.4–14.elôttfelújításter-
vezése;avízállásokmegszün-
tetése;aVécsey7.mellettiút-
burkolatfelújítása;aKazinczy-
ltp.6.garázsoknálútfelújítás.
Járdafelújítások:azAndrás-
syúton;aBartókBélaút85.
és a Bartók Béla út 61–65.
számúépületnél.
Berendezésitárgyak:Vécsey
u.42.2dbpad;BoczkóDáni-
eltér3dbpad;Ihászutcaját-
szótér2dbpad;Vécseyutca
42.1dbkuka;Kazinczyutca
2.2dbpad;BartókBélaút
61–65.2dbpad.
Parkfelújítás:játszótérkerítése.
Járdaépítések:Pátkay Ervin
utca7.;Temetôsori játszóté-
ren átvezetô; Boczkó Dániel
térivízállásmegszüntetése.
Gyalogátkelôhely:aKazin-
czy u.–Ôr u. keresztezôdé-
sében.
Forgalmirendváltoztatása
(közgyûlési döntést igényel):
aPetôfiutca16–18.ésBar-
tók Béla út 47–49. elôtti út
egyirányúsítása;PátkayErvin
utca lakó-pihenôövezet;Ka-
zinczy-ltp. lakó-pihenôövezet;
Tulipánu.–Vécseyu.parkoló-
udvar, lakó-pihenôövezet;
Ihászutca,játszótér,kerékpár-
ralbehajtanitilostábla;Álmos
utca,megállásitilalom;Kazin-
czyu.2.,megállásitilalom;Tu-
lipánu.–Vécseyu.sarokmeg-
állásitilalom.

Nagyné Kerekes Anikó óvo-
davezetô elmondta, hogy a
TrilakFestékgyártóKft.2014-
ben írta ki dryvit pályázatát,
amellyel hôszigetelô techno-
lógiátlehetettnyerni.Azóvo-
dában300négyzetméterszi-
getelésevalósultmegagyár
pályázatának köszönhetôen,
ezateljesfelületmintegyhá-
romnegyedrésze.

Bíró Csaba bizottsági el-
nöktôl,akörzetképviselôjétôl
megtudtuk,hogyapályázaton
2,5millióskeretösszegetnyert
aPenzaóvoda,amelyhezmég
760 ezer forint pluszforrást
kellettelôteremteni.Ennekfe-
lét az önkormányzat, felét az
intézménytettemellé,ígyösz-
szességébenközel3,3milliós
beruházásvalósultmeg.
– Nagyon örülök annak,

hogy Békéscsabának ez a

patinás intézménye ismét
megújult.Akorábbinyílás-
zárócserékkel és a mos-
tani szigeteléssel minden
adott ahhoz, hogy nyáron
hûvösebbek,télenmelegeb-
beklegyenekacsoportszo-
bák–mondtaSzarvas Péter 
polgármester.

Miavecz István, a festék-
gyártókft.ügyvezetô igaz-
gatója megjegyezte: múlt
évben,amikorcégük letten-
nekadryvittulajdonosa,úgy
döntöttek,areklámozásnak,
népszerûsítésnekolyanmód-
játválasztják,amellyelvalami
hasznosatistesznek.Azóvo-
dák szigetelése mellett dön-
töttek. Idén150pályázóvolt,
közülükkerültkia10nyertes,
ezekegyikevoltaPenzaóvo-
da.

MikóczyErika

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

A gyerekek mûsorral és ajándékkal készültek az átadóra

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlôdését segítik

A vállalkozások vezetôi, az önkormányzat képviselôi és az 
oktatás egyes szereplôi is részt vettek a tanácskozáson

szigetelés a Penza oviban
Télen melegebb, nyáron hûvösebb lesz

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

Az elmúlt idôszakban Békéscsabán több nagyberuházás 
is megvalósult. A város ezekre a fejlesztésekre igyekezett 
a lehetô legnagyobb mértékû pályázati forrást elnyerni. 
Azonban folyamatosan merülnek fel olyan jogos igények, 
amelyekre nincs pályázat. Éppen ezért az önkormányzat 
idén 270 milliós keretet hagyott jóvá a körzetek lakossági 
kommunális igényeinek kielégítésére, az út-, kerékpárút- 
és járdafelújításokra. Az összeget a választókerületek kö-
zött az igények, a folyamatban levô beruházások, illetve az 
infrastrukturális ellátottság fi gyelembevételével osztották 
fel, egy-egy kerületre 15–25 millió forint jutott.
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Márton-napkapcsán rábuk-
kantunk egyBékéscsabán
22 éve virágzóhagyomány-
ra:aLigetisorióvoda22éve
szervezimegalámpásfelvo-
nulást,melyabból indultki,
hogykorábbanWaldorf cso-
port mûködött az oviban. A
Waldorf-alapító Rudolf Steiner
osztrák filozófusnak köszön-
hetôenanémetünnepekis
megjelennekatanévsorán.
Németnyelvterületrôl ter-

jedt el a fáklyás felvonulás
(Martinsumzug),amelySzent
Márton emlékét ôrzi, és a jó
cselekedeteket szimbolizáló
fényt juttatja el az emberek-
hez. Magyarországon általá-
ban német nemzetiségû te-
lepülések,iskolák,óvodákés
egyházközösségekszervezé-
sében a gyerekek, kisgyere-
kescsaládokjárjákazutcákat
magukkészített lámpásokkal
ésközbenMárton-napidalo-
katénekelnek.Amegemléke-
zésközpontihelyszínéreérve
a gyerekek rövidmûsort ad-
nak elô, melyben eljátsszák
Szent Márton és a koldus
történetét.Amegemlékezés
aMárton-napitûzmeggyújtá-
sával, liba formájú sütemény
ésmeleg italok fogyasztásá-
valvégzôdik.
ANémetNemzetiségiÖn-

kormányzatterveiköztszere-
pel, hogy 2016-ban a város
többóvodájaiscsatlakozika
menethez,melyavárosfôte-
rénközösünneplésselzárul.

Anlässlich des Martinstages
stoßenwiraufeineninBéké-
scsabaseit22Jahrenerfolg-
reichen Brauch: Der Ligeti
soriKindergarten,indemfrü-
hermaleineWaldorf-Gruppe
funktionierte,organisiertseit
22 Jahren den Laternenum-
zug.DankdemGründer der
Waldorfpädagogik,demös-

terreichischen Philosophen
RudolfSteinerwerdenhierim
SchuljahrdiedeutschenFes-
te und Bräuche des Jahres
behandeltundgefeiert.
Der Fackelumzug verbrei-

tetesichvondeutschsprachi-
genGebietenaus.DerBrauch
gedenkt dem Sankt Martin,
undbringtdenMenschendas
Licht, das Symbol der guten
Taten.InUngarnziehenmeist
Kinder und Familienmit klei-
nenKindern inOrganisation
von deutschsprachigen Ge-
meinden,Schulen,Kindergar-
ten und Kirchengemeinden
mitselbstgemachtenLaternen
durch die Straßen. Bei dem
Umzug werden Martinslieder
gesungen.AmzentralenOrt
der Geschehnisse wird die
GeschichtevomSanktMartin
unddemBettlervondenKin-
dernvorgespielt.DasGeden-
kenendetmitdemAnzünden
des Martinsfeuers und zum
Abschluss erhalten die Teil-
nehmer Martinsgänse aus
Keks-oderHefeteigundheiße
Getränke.
Die Deutsche Nationalitä-

tenselbstverwaltungderStadt
Békéscsaba plant für 2016
einengroßenMartinsumzug
mitBeteiligungmehrererKin-
dergarten und eine gemein-
same Feier am Hauptplatz
derStadt.
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Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.

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

Békéscsaba város 
kegyeleti szolgáltatója 1953 óta!

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

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

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

18évalattiaknakés70évenfelülieknek
ingyenesabeiratkozás.

• December 4. 16 óra:Nagyvárad – Fiume. A 100 éves
gyorsvonatállomásaiképeslapokoncímûképeskötetbe-
mutatója.Közremûködôk:Wlassits Nándor szerzô,Barabás 
Ferenc tervezô,dr. Erdész Ádám lektor.

• December8.17óra:„Fûbenfábanorvosság”egészség-
nap.Elôadó:Poór Balázs hagyományoskínaibelgyógyász,
táplálkozásiszakértô.Tanácsadás,beszélgetés,ételkészí-
tésibemutató,kóstoló.

• December12.18óra:Cseh István gitármûvészésVozár M. 
Krisztián adventilemezbemutatókoncertje.

• December14–18.16.30–18.00:Karácsonyikézmûves-fog-
lalkozás.Vezeti:Kosziczky Fanny.

• December21-énés23-án9.00–12.00:Nemzetektánca.
Bábkészítôfoglalkozás.Vezeti:Berta János

Ajándékozzonkülönlegeskiadványt!Lepjemegszeretteit,ba-
rátaitegyrégiújságokbólkészültkarácsonyiösszeállítással,
melyrégmúltidôkünnepihangulatátidézi.

Aprogramokkezdésiidôpontjaiváltozhatnak,ezértkérjük,
tájékozódjonakönyvtárhonlapjánaksegítségével:

http://konyvtar.bmk.hu

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

Figyeljefolyamatosanmegújuló
karácsonyiakcióinkat!

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

gyulai VárszÍnház, kamaraterem

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–Beszélge-
tésaszerzôkkel,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

www.behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a lengyel,német, roma, román,szlováknemzetiségi
önkormányzatok tisztelettelmeghívjákÖntéskedves

ismerôseita

N E M Z E T I S É G E K
N A P J A

alkalmából2015.december8-án(kedd)17órakor
megrendezésrekerülôünnepségre.

Helyszín: BékéscsabaMegyeiJogúVáros
PolgármesteriHivatala,Díszterem,
Békéscsaba,SzentIstvántér7.

Program
Köszöntô:• Kutyej Pál Gábor,
BékéscsabaMegyeiJogúVá-
rosÖnkormányzatKözgyûlése
Nemzetiségi,Érdekegyeztetô,
KülkapcsolatiésEgyházügyi
Bizottságánakelnöke
Mûvészeticsoportoknem-•
zetiségimûsora
Kitüntetésekátadása•

Képviselôi 
fogadóóra

Fülöp Csaba,a6.számú
választókerület egyéni
önkormányzati képviselô-
je 2015.december10-én,
16.30órátóltartfogadóórát
aVasutasMûvelôdésiHáz
emeletiklubtermében.

törpejárás – Martinsumzug
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Csúszik az felüljárók átadása
ASzerdahelyi utcai alujárón
már egy ideje az autósok is
közlekedhetnek,deazOros-
háziútifelüljáróésarepülôhíd
átadásaatervezetthezképest
csúszik.
A Nemzeti Infrastruktúra

FejlesztôZrt.kommunikációs
vezetôje,Loppert Dániel tájé-
koztatásaszerintazOrosházi
úti felüljárót legkésôbb de-
cemberközepéignyitjákmeg
kétszerkét forgalmisávon.
Jelenleg a hatósági engedé-
lyezési eljárás van folyamat-
ban.Agyalogosokéskerék-
párosok várhatóan napokon
belülmár a végleges helyen
közlekedhetnek.
AzIhászutcaigyalogos-

felüljáróesetében iszajlika
hatóságieljárás.Megnyitása
várhatóan karácsony elôtt
megtörténik.
Az vasútállomás épü-

letét a tervek szerint kará-
csony elôtt vehetik birtokba
azutasok.Azállomáselôtti

térgyorsütembenkészül,az
épület használatbavételének
idôpontjára az egész terület
elnyerivégsôképét,deavég-
legesburkolategyrészecsak
jövôrekészülel.Azújparkolót
márhasználhatjákazautóval
érkezôk.

A Szerdahelyi utcai aluljárót az autósok elôtt is 
megnyitották

A repülôhíd átadására 
várni kell

VasÚtFeJlesztés

Békéscsabánakkomolygon-
dotokozalakosságcsökke-
nése,hiábavárjahazafiatal-
jait, egyre többenhagyjákel
véglegszülôvárosukatajobb
életreményében.
Devalóbanjobbleszmesz-

szeacsaládtól,azotthontól?
Máshol tényleg zöldebb a
fû,színesebbekavirágokés
minden utcán szembe jön a
munka?
Ha te hiszel benne, ak-

kor biztosan elindulsz, bele-
vágsz, 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.Telnekanapok,a
hónapok, az évek, már egy
évtized is eltelt és kezd egy
gondolat utat törni benned.
Hiábamindenlátszólagjódo-
log,valamimégishiányzik.És
egyszercsakaztveszedész-
re, hogy a virágok valahogy
szürkébbek, a levegô egyre
nehezebb. A barátok veled
rohannak,éscsaklöknekelô-
re,nincsmegállás,nincsidô,
hogy körbenézz, akár csak
egypillanatrais...
Aztánegyreggeleszedbe

jutgyerekkorod,aKörös-part

ahálásanhápogókacsákkal,
azôszintemosolyokazAnd-
rássy úton, a csabai utcák,
melyek minden méterét em-
lékektöltikmeg.Szinteérzed,
ahogy arcodba csap a szél,
miközbenifjontihévvelhajtod
apedáltabicikliden,ésott,és
akkorigazánszabadvagy.
Majd hirtelen egy gépies

nôihangtörimegamúltké-
peit:akövetkezômegálló…
Te felállsz, rámosolyogsz

az elôtted álló arctalan tö-
megre, amely értetlenül és
unottannézvisszarád,ések-
kormárbiztosantudod,haza
kell menned, az otthonod
nemittvan.

VágvölgyiNóra

Otthon

Jegyzet

–Pályázni lehetettaCsa-
ládbarát Vállalat címre. Bár
mi nem vagyunk cég, úgy
gondoltuk, megpróbáljuk,
hisz itt is többendolgoznak.
Nemszámítottunkadíjra,de
nagyon örülünk neki, hisz
nonprofit szervezetként, az
országban mi vagyunk az
elsôk, akik ilyen elismerést
kaptak – tudtuk meg Her-
czegné Számel Annamáriától,
az Egyensúly AE Egyesület
elnökétôl.
AzEgyensúlyszámosterü-

letensegítiacsaládokat,íme
néhány ezek közül: ingye-
nesjogi tanácsadás,mentá-
lis segítségnyújtás, családi
egészségnapok,atovább-
tanulás segítése, atipikus
munkaformák megteremté-
se, közös sütések, fôzések,
afrissenszültnôkfelkeresé-

se komatállal ésméghosz-
szasansorolhatnánk.
–Atársadalmifelelôsség-

vállalásjegyébenaztgondol-
juk,minéltöbbgyermekszü-
letik,annálnagyobbeséllyel
tudunk majd hosszú évek
múltánmegfelelômunkaerôt
is találni. Komoly gazdasági
veszteséggel jár, ha amun-
kavállalók nem motiváltak.
Tapasztaljuk, hogy fôként a
nôidolgozóinkatacsaládba-
rát intézkedésekkel lelkesít-
hetjük leginkább. Ettôl is jó
nálunkdolgozni!– jegyezte
megHerczegnéSzámelAn-
namária, hozzátéve, hogy a
díj egy megerôsítés is szá-
mukraatekintetben,hogyaz
egyesület,akorábbiésaje-
lenlegi munkatársaknak kö-
szönhetôenjóútonhalad.

MikóczyErika

Ezekbenahetekbenzajlanak
megyeszerteazönkormány-
zatok szociális tüzelôanyag-
igénylései. Csanádapácán
példáulmintegy530mázsa
kôszenet tudnak biztosítani a
lakosságrészére–tudtukmeg
Oláh Kálmán polgármestertôl.
Aszénmegvásárlásáhozate-
lepülés 20 százalékosönerôt
biztosított.Afennmaradótöbb
mintmásfélmillió forintotkor-
mányzatiforrásbólfedezték.

Pogácsás Tibor önkor-
mányzati államtitkár elmond-
ta:aszociálistûzifaprogramra
mintegy3milliárdforintállren-
delkezésre,eztosztjákszéta
többmintkétezerpályázó,az
ötezerlakosnálkisebbtelepü-
lések önkormányzatai között.
Akormányáltal támogatottak

körénkívülesôtelepüléseksa-
játforrásbólbiztosíthatnakeh-
hezhasonlószociálisjuttatást.
Csabánpéldáulegészévben,
folyamatosanbelehetnyújtani
azerrevonatkozókérelmet.

Herczeg Tamás önkor-
mányzati képviselôtôl meg-
tudtuk, Békéscsabán a te-
lepülési támogatás keretei
között lehet igényelni tûzifát
az arra rászoruló családok-
nak,háztartásoknak.
Ezt a segítséget azok ve-

hetik igénybe, ahol az egy
fôre esô jövedelem nem éri
ela42750forintot.Ezenkívül
figyelembeveszik,haakérel-
mezôegyedülneveligyerme-
két, vagyha tartósanbeteg,
esetlegfogyatékkalél.

ZsírosAndrás

Igencsak meglepôdtek a
vizsgálatra váró gyerekek és
szüleik, amikor meglátták,
hogy a váróteremben diafil-
meketvetítenek.Kiss Ildikó és
Mecseki Éva gyermekkönyv-
tárosok a város valamennyi
gyermekorvosi rendelôjének
váróját felkeresték, hogyme-
sékkelkönnyítsékmegakis
betegeknek a várakozás per-
ceit.Arögtönzöttdiavetítések
keretébenmegelevenedtek
DoktorMaszat,SünBalázs,

Harcsabajusz kapitány ka-
landjai,sagyerekekakiska-
kas gyémánt fél krajcárjáról
is mindent megtudhattak. A
BékésMegyeiKönyvtárlelkes
gyermekkönyvtárosai gyógyí-
tómeséikkela tizenegygyer-
mekorvosikörzetvárótermébe
látogattakeladiafilmhónapja
keretében.Aszülôkésagye-
rekekpedigigen-igenhálásak
voltak a várótermekbe csem-
pészettmeghittpillanatokért,
kedvesmesékért.

Az európai uniós forrásból
támogatott program elsôdle-
gescéljavolt,hogysikeresen
felzárkóztassa a leghátrá-
nyosabb helyzetû csoportok
tagjait.Aprogramkeretében
fôként azokat a felnôtteket
kerestékmeg, akik több éve
nem ültek iskolapadban. Az
oktatás ideje alatt olyan, a
munkához szükséges alap-
vetô gyakorlati tudást sajátít-
hattak el a résztvevôk, mint
példáulazírás,azolvasás.

Tary Ferenc, a Türr István
KépzôésKutató Intézetpro-
jektmenedzsere elmondta,
Magyarországon többszáz-

ezrenvannakazok,akikaz
írás, az olvasás, a számolás
és egyéb tekintetben jóval
azátlagalattteljesítenek.
Elengedhetetlen ezeknek

az embereknek lehetôséget
biztosítania fejlôdésre,mert
enélkül képtelenek lennének
kitörni nehézhelyzetükbôl.
Viszontaziskolapadbakerül-
veszintemegújulnak,éseza
lendületaképzésvégévelsem
hagyjaelôket.Bárnovember
30-ánvégetéraprogram,de
arésztvevôkközelegyharma-
da tovább folytatja tanulmá-
nyaitésönmagafejlesztését.

V.N.

családbarát Vállalat 2015
Különdíjat kapott az Egyensúly

szociális tûzifaprogram
Rászorulókat támogatnak

Diafi lmek a váróban
Orvosi rendelôkben vetítettek

esély a fejlôdésre
Aktívan a tudásért! program

Az egyesület nonprofi t szervezetként kapott elismerést

Jól jön a segítség a téli idôszakban

A gyerekeket és a szülôket meglepte az ötlet A cél a hátrányos helyzetûek felzárkóztatása volt

A békéscsabai Egyensúly AE Egyesület a nonprofi t szfé-
rában végzett, példaértékû, családbarát mûködéséért 
kapott különdíjat novemberben, a Három Királyfi  Három 
Királylány Mozgalom gálaestjén. A díjat az egyesület ne-
vében Schriffert Henriett vette át.

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. 

November a Diafi lmgyártó Kft. által kikiáltott nagy dia hó-
nap volt, melyhez csatlakozott a Békés Megyei Könyvtár 
Gyermekkönyvtára is. Erre, és Semmelweis Ignác ha-
lálának 150. évfordulójára kívánták felhívni a fi gyelmet 
fl ashmobjukkal azok a gyermekkönyvtárosok, akik no-
vember 18-án diafi lmekkel érkeztek a város gyermekor-
vosi rendelôinek várótermeibe.

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 me-
gyében végezhették el sikeresen a képzést.

w w w . b e h i r . h u

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
Csabai Mérleg • behir.hu • 7.tv
66/740-700 • info@bmc.media.hu
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A génmódosítás lényege,
hogy dns-szekvenciákat cse-
rélnekki azeljárássorán.Az
ígykezeltnövényekegyrésze
állatitakarmánylesz,majdaz
emberi táplálék része.AzEU
szerintnincsegészség-ésnö-
vénykárosítóhatásaezekneka
termékeknek,terményeknek.
–Vannakolyanmegfigye-

lésekéskísérletek,melyekbi-
zonyítják,hogya tehéntejben
megtalálhatóakorábbigene-
tikailagmódosítotttakarmány-
bólszármazóDNS,ennekaz
emberi szervezetregyakorolt
hatása azonban még nem
tisztázott – mondtaBlasko-
vits Péter, a BékésMegyei
Kormányhivatal Élelmiszer-
biztonsági és Földmûvelési
Igazgatóságának fôosztály-
vezetôje, aki hozzátette: a

kormányragaszkodikahhoz,
hogy folyamatosan GMO-
menteslegyenapiac.

Végh László,aCsabatáj
Zrt.elnökeszerint,haegyütt
akarnánk termelni génmódo-
sítottésnemgénmódosított
növényeket, olyan izolációs
távolságokat kéne kialakítani
közöttük,amiatermelôkszá-
mára többletköltséget jelen-
tene.Vagyisazegységrejutó
termést jóvalmagasabb költ-
séggel tudnák a földmûvelôk
megtermelni.
HogymennyireerôsaGMO

lobbi,aztmégnemlehettud-
ni,deegyelôrebiztosannem
lesznekgénmódosítotttermé-
nyek,termékeknálunk,azEu-
rópai Bizottsághoz beterjesz-
tettmagyarkérelemmiatt.

HorváthSzabolcs

A „Magyarország legszebb
konyhakertje”országosver-
senyben, többmintkétezer-
kétszáz benevezett kertbôl,
a közösségi kategóriában
a zsûri 19 pályázót jelölt,
közöttük7óvodát.A fûszer-
növényekkel gazdagított
konyhakertért a Százszor-

szép Mûvészeti Bázisóvo-
dának a Földmûvelésügyi
MinisztériumDarányi Ignác
Termében adták át az elis-
merôoklevelet.Akonyhakert
megálmodója,agyermekek-
kel való közös kertészkedés
koordinátora Csabainé Pál 
Ilona.

Csányi Zoltán ötlete nyo-
mán, a kidobásra szánt
zokniknagyrészemárnem
a kukákban, hanem zokni-
cseredobozokban landol-
hat. Aki úgy látja, hogy ki-
folynak a zoknik a fiókból,
csupán annyit kell tegyen,
hogyatiszta, levetett lábra-
valótpostánelküldiaZokni-
csere Programba, ahonnan
vagy adományként okoz

örömet egy rászorulónak,
vagy tûnemezelt filc készül
belôle,amitabútoriparésaz
építôipar tud (újra)hasznosí-
tani. A programhoz a Ma-
gyar Posta is csatlakozott,
ígyingyenellehetküldenia
használt, lyukasvagypárat-
lan zoknikat. A programról
bôvebb információ: www.
zoknicsere.hu/roadshow cí-
mentalálható.

Jövôre Békés megyében
656pedagógusesikátszak-
mai minôsítési eljáráson,
Békéscsabán, a Fiumében
november 24-én tájékoztat-
tákazérintetteket.A rendez-
vényt Krauszné Simon Nóra,
a Békéscsabai Pedagógiai
Oktatási Központ fôosztály-
vezetôje nyitotta meg, aki
elmondta, az intézmény el-
sôdleges feladataapedagó-
gusok értékelése, szakmai
tanácsadásnyújtása,képzés
biztosításaésteljeskörûtájé-
koztatásazelvárásokkalkap-
csolatban. Fontos szempont
az értékelés során, hogy az
intézmények sajátmagukkal
szemben megfogalmazott
elvárásait,sajátosadottságait
isfigyelembevegyékakülsô
értékelôk,necsakaközponti
elvárásokat.

Mint aztThaisz Miklóstól,
az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériuma(EMMI)fôosztály-
vezetôjétôlmegtudtuk,meg-
állapodás született az EMMI
Köznevelési Államtitkársága,
aNemzetiPedagógusKar,a
KözoktatásiSzakértôkOrszá-
gosEgyesületeésazOktatási
Hivatalközöttapedagóguso-
katérintôönértékelésirend-
szeregyszerûsítésérôl.Afelek
egyetértettekabban,hogyaz
intézményiönértékeléstkétév
helyettötéventekellmajdtel-
jesíteni a pedagógusoknak,
intézményvezetôknekésma-
guknakaziskoláknak.Illetve
egyezségrejutottakabbanis,
hogyazönértékelésésatan-
felügyeletátmenetiideignem
számítbeleapedagógusok
minôsítésébe.

VágvölgyiNóra

Az országban összesen tíz
megyébenzajlikaháromszáz
klímareferensképzése.Aszáz
százalékbanizlandi,liechten-
steiniésnorvégtámogatással
induló projekt célja, hogy a
tanfolyamelvégzése után az
ittvégzettszakemberekminél
többettudjanaktenniaklíma-
változáshatásaiellen.

Dr. Forgó Gábor,aDIPOL
csoport ügyvezetô igazgató-
ja szerint elengedhetetlen,
hogyazországmindenterü-
letén legyenek jól felkészült
szakemberek, akik képesek
olyan ígéretes projekteket
generálni, színvonalas pá-
lyázatokat írni és sikeres ter-

veketmegvalósítani,amelyek
az élhetôbb környezet felé
mutatnak.
Békéscsabán mintegy ti-

zenöt fô részvételével zajlik
az oktatás, a tanulók között
önkormányzati dolgozók,
járásiésmegyeihivatalokal-
kalmazottai, pedagógusok,
degyesen lévôkismamák is
vannak.A leendô referensek
egy része–azon túl,hogy
meghallgathatja a négyszer
kétnapos,ingyenesképzést–
lehetôségetkaphatmajdarra,
hogyNorvégiábantovábbfej-
lesszeazetérenmegszerzett
tudását.

VágvölgyiN.

A termelôi mézesüveg cím-
kéjénazelôállítónevemellett
a pontos származási hely is
megtalálható.Nagyobbüzlet-
láncokpolcainnemilyenpon-
tosak az adatok: a nem ter-
melôimézeken ugyanis csak
a származási országot vagy
régiótkellfeltüntetni,dehiány-
zik a beltartalom százalékos
arányúfeltüntetése.
Amézkeveréséretöbbnyi-

reKínábólésDél-Amerikából
származó mézet használnak
azEurópaiUnióban.Az ilyen
termékeket általában mester-
ségesenállítjákelô.
–Nemelég,hogyromlotta

minôség,deszintemegszûnta
nagybanifelvásárlás.Harövid
ideigbeis indulafelvásárlás,
annyira nyomottak az árak,

hogyazaköltségeketnemfe-
dezi–mondtaelSzlávik-Orvos 
Mária,aBékéscsabaésVidé-
keMéhészEgyesület elnöke,
aki szerint megoldást jelent-
het,haavevôktudatosabban
vásárolnak.
Azügybenhosszúvárako-

zás után hivatalos lépések is
történtek:azOrszágosMa-
gyar Méhészeti Egyesület a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal rendelkezé-
sérebocsátottaazokataköz-
jegyzôi okiratokat, amelyek a
bevizsgáltatott méztermékek
adataittartalmazzák.Avizsgá-
latok lezárásáig az országos
fôállatorvoshaladéktalanulel-
rendelteazérintetttételekfor-
galombólvalókivonását.

VargaDiána

A Csabagyöngye az elmúlt
évekhez hasonlóan most is
vár használt, de jó állapotú
játékokat és gyermekruhá-
kat, amelyeket aztán a Bé-
késcsabai Kistérségi Gyer-
mekjóléti és Családsegítô
Központ közremûködésével
juttatnakelarászorulóknak.
Aszervezôkkérik,acsomag-

ra feltétlenül írják rá, hogy
hány éves és milyen nemû
gyermeknekszánják.
ACsabagyöngyemunka-

társai december 11-éig vár-
jákafelajánlásokatamanók
mûhelyébe, amit az intéz-
mény információs pultjával
szembenállítottakfelaszer-
vezôk.

nálunk tilos a gMO
A génmódosítás szabályozásáról

százszorszép konyhakert
Az óvoda kertjét is elismerték

zoknicsere Program

Pedagógus életpályamodell 
Ötévente lesz önértékelés

klímaváltozás
Tennünk kell ellene

gondot okoz a hamis méz
Eltûnhetnek a gyanús termékek

Manók várják a cipôsdobozokat
Akciót szervez a CsAKK

Jövôre a megyében 656 pedagógus esik át minôsítésen

Meg kell tenni a lépéseket a környezetkímélôbb élethez

A konyhakert megálmodója Csabainé Pál Ilona (középen)

A manó az információs pulttal szemben várja a dobozokat

Nemrégiben született egy döntés az Európai Parlament-
ben, mely szerint az EU területén szabadon áramolhatnak 
a génmódosított termékek, termények. Ebbe a körbe Ma-
gyarország is bekerült volna, de hazánk tiltja a génmódo-
sított növények belföldi termesztésbe vonását.

Az Oktatási Hivatal az ország valamennyi megyéjében 
konferencián tájékoztatja a pedagógusokat az életpálya-
modellhez kapcsolódó aktuális jogszabályi hátterekrôl, 
a tapasztalatokról és megoldási lehetôségekrôl. 

Magyarországon is egyre égetôbb kérdés a klímaváltozás, 
amelyre az elmúlt évek szélsôséges idôjárása a bizonyíték. 
Éppen ezért elengedhetetlen megtenni a szükséges lépé-
seket a környezetkímélôbb élet felé. Ezzel a szándékkal 
indították útjára Békés megyében is a klímareferens szak-
emberek képzését, akik képesek lesznek hatást gyakorolni 
környezetükre az itt megismert tudás átadásával.

Néhány hete hamis kínai mézet mutattak ki Magyarorszá-
gon forgalmazott mézkeverékekben. A hamisított kínai 
akácméz már régóta problémát okoz a magyar kisterme-
lôknek. Az országos fôállatorvos elrendelte a gyanús mé-
zek kivonását a forgalomból.

Idén is meghirdette önálló cipôsdoboz-akcióját a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ: az intézmény információs 
pultjával szemben manók várják a nehéz élethelyzetben 
élôk számára felajánlott ruhákat és játékokat.



Békésmegyeújjászervezé-
se az egész országban is
kivételes dolog volt. Ez volt
azegyikfôgondolatazonaz
eseményen,ahol leleplezték
amegyeiönkormányzatépü-
letéreelhelyezettemléktáblát
azújjászervezés300.évfor-
dulóján.

Dr. Turi-Kovács Béla, az
Országgyûlés korelnöke
elmondta, a törökdúlás és
az ezt követô kuruc-labanc
harcokezta területetszinte
teljesen pusztasággá tették.
Magyarországnakmégis volt
elégerejearra,hogyaSzent

Koronaterületérôljöjjenekide
újhazátkeresôcsaládok.

Zalai Mihály,amegyeiköz-
gyûlés elnöke elmondta, az
ittmaradás lehetôségét kell
erôsíteniük a fiatalok szá-
mára,ezértazelmúlt300év
utánszeretnénekújulterôvel
nekiállniakövetkezôidôszak-
nak.Emlékeztetettazokraa
nehézségekre, amelyeket le-
gyôzvetudtákazelôdökélhe-
tôvétennieztavidéket.
Azemléktábla-avatásután

díszközgyûlésre került sor a
megyeegykoriújraalakulásá-
nakhelyszínén,Békésvárosá-

ban.Azújjászervezés300.év-
fordulója komoly eredményre
emlékeztet,hiszenakkoriban
akárazismegeshetettvolna,
hogyatérségelszakadama-
gyarhazától–tudtukmegdr. 
Erdész Ádámtól,aBékésMe-
gyeiLevéltárigazgatójától.
A történelmi viharokat

azoka tárgyiemlékek is fel-
elevenítették, amelyekbôl a
Munkácsy Mihály Múzeum
rendezett be egy kiállítást
az alkalom tiszteletére. A
közgyûlésenadtákáta„Pol-
gárokért”kitüntetôdíjat,ame-
lyet idén Babák Mihálynak,
Szarvas polgármesterének
ítéltekoda.Azünnepségeta
Békéscsabai Jókai Színház
mûvészeinek mûsora tette
teljessé.

ZsírosAndrás
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AzAngyalokszárnyalása le-
hetôségetadmindenévbena
gyermekotthonlakóinakarra,
hogy kimozdulhassanak és
megmutassák,mireképesek.
Sokannemissejtjükmilako-
zik a fogyatékossággal élô
fiatalok szívében, lelkében.
Ez a program viszont segít
megismernünk ôket, a gon-
dolataikat,azérzéseiket.
Ugyanakkoraközöspro-

dukciókravalófelkészülésa

színészeknekisalkalmatad
arra,hogyazotthonlakóival
együttegyolyanestétvará-
zsoljanak a színpadra, ami
a szeretetrôl, a figyelemrôl,
mindannyiunkrólszól.
A programBerényi Nagy 

PéterKalóz firkaprodukció-
jával kezdôdött, amitJimmy
bohócmeséikövettek,majd
a fiatalokkal együtt énekel-
tek, táncoltakaszínházszí-
nészei. Díszvendég a nép-

zenei motívumokat játszó
Cimbalibandvolt.
A rendezvényen az est

házigazdái,Komáromi Anett,
Presits Tamás,Argyelán Tibor 
ésFarkasné Szabó Györgyi, 
a produkciók között olyan
fontoskérdésekrekerestéka
választ,mintamosoly,sze-
retet, napsugár, szivárvány
vagyameseereje.Megtud-
hattuktôlük,hogyaszeretet
úgy árad, mint a napfény,
csöndesenamagahevétôl,
anapfénypedigmindenkit
egyformánsimogat…
A felszabadult öröm vé-

gig tapintható volt a szín-
padon,ésebbôlanézôk is
hazavihettekegy-kétzsákra
valót.

VágvölgyiNóra

a napfény egyformán simogat
Újra szárnyaltak az angyalok a Jókai színházban 

háromszáz éves jubileum
A megye újjászervezését ünnepelték

A Degré utcai gyermekotthon színészpalántái nagy sikert arattak

Ünnepi üléssel, emléktábla-avatással és kiállítással is emlékeztek

Összesenhéttéglajelentette
az alkotási folyamat kezde-
tét.Amunkasorozatmamár
otttart,hogyfelépültatéglák
társadalma–ahogyamûvész
fogalmaz.Baji Miklós Zoltán 
eltûnt korok régészeti leleteit
kutatva alkotta meg a tégla-
totemeket,melyektesttartásai
különösjelentôséggelbírnak.
– Úgynevezett archaikus

testtartásbanvannak.Tudo-
mánytalannak tûnik,de tudo-
mányos eszközökkel mért,
hogyhaezeketapózokataz
ember fölveszi, és ki tudja
kapcsolniakülvilágot,amely-
hezmégegyritmikuszeneis
segít,akkormegváltozikatu-
data–mondtaBMZ.Ameg-
nyitó hangulata is hasonló

érzéseketidézett:egykülön-
legeshangszerdallamaimel-
lettaközönségbetekinthetett
azalkotásifolyamatba.Abe-
mutatótkövetôen,ahogyegy
igazirituáléhozillik,amûvész
borpárlatot kínált a kíváncsi
közönségnek. A látogatók
aztmondták:nagyontetszett
nekikatárlathoztársítottelô-
adás, amelynek egészen a
hatásaalákerültek.
A téglaelemekbôl álló ki-

állítás december 30-áig lá-
togatható a Csabagyöngye
KulturálisKözpontban.Emel-
lettazországtöbbpontjánis
vannakmártéglafigurák,ígya
hódmezôvásárhelyiôszitárla-
tonisfeltûnikkétdarab.

HorváthSzabolcs

BMZ kiállításának a megnyitója is különleges volt

BMz: csendben építkezve
Kiállítás a Csabagyöngyében

Azelsô,nyilvánosolvasópró-
baakiválasztottNyilasMisik,
Bolla Márton ésKozák Ádám 
énekével kezdôdött, akik
nagy lelkesedéssel vetették
belemagukat amunkába.
(Uhrin Andor,aharmadikNyi-
lasMisi-jelölt,demivelôtúl
fiatal,végülnemtudjátszani
amegújultdarabban).A két
fiatal színészpalánta mel-
lett a Nyilas Misi-válogatás
döntôseiisrésztvettekafel-
olvasáson,hiszenôk issze-
repelnek majd a januárban
bemutatandómusicalben.
A rendezôaprogramele-

jén elmondta, hogy Móricz
Zsigmondmûve olyan örök
üzenetet hordoz, amit idôrôl
idôremegkellmutatni ané-
zôknek, és azoknak a fiatal
színészeknek, akik az olva-

sópróbán találkoztak elôször
NyilasMisiszívbemarkolótör-
ténetével.
Aregénymellettaszínda-

rab is népszerû, klasszikus
darabjalettamagyarmusical
irodalomnak,aminemcsakaz
ország összes színházában,
hanemavilágtöbbpontjánis
nagysikereketértel.
ALégyjómindhaláligolva-

sópróbájánarraisfényderült,
hogy a huszonöt évvel ez-
elôtti legendás békéscsabai
elôadás egykori szereplôi is
visszatérnek a Jókai színház
színpadára.
A jelmezekegyrészeváll-

fákonlóg,adíszlethamaro-
sanérkezik,aközremûködôk
pedig serényendolgoznak a
musicalsikerén.

VágvölgyiN.

A darabot januárban mutatják be a színházban

elkezdôdtek a próbák
Nyilas Misi rövidesen újra a színpadon

Az 1991-ben írt musical huszonöt év után, januárban is-
mét látható lesz a Békéscsabai Jókai Színház színpadán. 
A nagy sikerû musical rendezését Seregi Zoltán, a színház 
megbízott igazgatója vállalta magára.

A két alkotó munkái együtt,
elôszörhároméveaBárkafo-
lyóiratban jelentekmeg,ahol
Banner Zoltán írásátGnandt 
János festményeiillusztrálták.
Ekkortalálkoztakamûvészek
útjaiésegyüttmûködésükbôl,
barátságukból született meg
a közelmúltban zajlott közös
est.
Gnandt János 25 éve,

ahogyôfogalmaz:,,színházi
ember”,BannerZoltánszá-
márapedigaz írásmindig is
fontos helyen szerepelt az
életében.A festômûvész ki-
állításaittöbbalkalommalaz
írónyitottameg,akiversetis
írtmûvészbarátainak.Afes-
tô több stílusváltáson ment
keresztül, mire megtalálta a
hozzálegközelebbállóirány-

zatot.Amûvészmunkáitéles
vonalak és kontrasztos szí-
nek jellemzik.GnandtJános
Aradról, Banner Zoltán Ko-
lozsvárról jött Békéscsabára
hosszú évekkel ezelôtt, és
mindketten az otthonuknak
tekintik a várost, aholmeg-
találtákönmagukatéskitelje-
sedhettekamûvészetekben.
Többekközötterrôlisbeszélt
a két mûvész az Ibsen Stú-
diószínházban.
A rendezvényen a verse-

ibôl olvasott fel Banner Zol-
tán,éskorszakokrabontva
Gnandt János alkotásait is
bemutatták. Számos érde-
kességet tudhattak meg a
résztvevôk a mûvészek éle-
térôlésútkeresésükrôl.

KoraÉvaRobertina

Gnandt János és Banner Zoltán az Ibsenben

irodalom és képzômûvészet
Banner Zoltán és Gnandt János estje

Az Irodalom és képzômûvészet karöltve est legutóbbi 
vendégei, beszélgetôpartnerei az Ibsen Stúdiószínházban 
Banner Zoltán mûvészettörténész és író, valamint Gnandt 
János képzômûvész voltak. 

A Degré utcai gyermekotthon lakói ismét lehetôséget kap-
tak a Jókai színház színpadán, hogy megmutassák, mire 
képesek. Az idei, ötödik alkalommal szervezett progra-
mon a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Reha-
bilitációs és Módszertani Központ fiataljai színészekkel, 
elôadókkal karöltve adták elô közös produkcióikat. A jóté-
konysági est rendezôi feladatait Tarsoly Krisztina, a Jókai 
színház színésze vállalta magára.

Békés megye alakuló közgyûlését 300 évvel ezelôtt, 
1715. július 23-án tartották Békés városában. Ebbôl az 
alkalomból ugyanezen a helyen november 20-án ünne-
pi közgyûlést tartottak, elôtte pedig emléktáblát avattak 
Békéscsabán, a megyeházán.

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



A Remonda Szabadidôs
LovasésSportEgyesület a
közelmúltban jótékonysági
esttel és bállal egybekötött
ünnepi közgyûlést tartott,
aholaz ideigyermekésfel-
nôtt versenyek legjobbjait
díjazták,valamintköszönetet
mondtakatámogatóknakés
asegítôknek.Ajótékonysági
est célja az volt, hogya te-
rápiás lovaglást kedvezôbb
díjjaltudjákbiztosítani.
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Seregi Zoltánnal, a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
megbízott igazgatójával 
beszélgettünk színházról, 
mûvészetrôl, tervekrôl.

– Nagyon változatos az 
idei évad, mi alapján vá-
lasztják ki a bemutatott da-
rabokat?
– Egy olyan színház-

nak, amely az egyetlen
úgy száz kilométeres kör-
zetben, nagyon változatos
programot kell kínálnia.
Népszínháznak kell len-
nünk, a szó legnemesebb
értelmében, hogy minél
több nézôi igénynek meg
tudjunkfelelni.Ezértabér-
letrendszerbenigyekszünk
megtalálni az egyensúlyt
a klasszikusésamaidara-
bok között. Ugyanakkor az
is fontos szempont, hogy a
társulatunk kitûnô színésze-
inek is legyenek jó szerep-
lehetôségeik.Hiszenaválto-
zatosságmellettazisfeladata
aszínháznak,hogyteretadjon
a mûvészi energiáknak, en-
nekazegyiklegnagyszerûbb
formája a monodráma. Eb-
benazévadbanBartus Gyula 
és Katkó Ferenc is ebben a
mûfajban lép színpadra. Az
üres napokon pedig meg-
próbálunkolyanelôadásokat
bemutatni, amelyeket a bér-
letrendszerbe nem tudtunk
beemelni, ilyen például az
operettvagyacirkusz.

– Idén „házhoz megy” a 
színház.
–A„Színházházhozmegy”

elnevezésû új kezdeménye-
zésünk elsôdleges célja,
hogy színházba csábítsuk,
színházra hangoljuk a fiata-
lokat, mégpedig úgy hogy
elmegyünk az iskolákba és
jelmezekben, díszlettel, fé-
nyekkelaziskolaiközegben,
tornaterembenvagyazaulá-
ban(teljesértékû,megszakí-
tásnélküli)színházielôadást,
színházi élményt nyújtunk. A
darabkiválasztásánál fontos
szempont,hogy illeszkedjen
atananyaghoz.MostMolière
A fösvény címûmûvét mu-
tatjuk be színészeinkkel. Így

próbáljuk megérinteni,
megszólítani a fiatalokat,
hogy késôbb ôk jöjjenek
elhozzánk.Énebbenhi-
szek.

– Rekordot döntött a 
színházbérletek eladása. 
Ön szerint ez minek köszön-
hetô?
–Idénközel14000bér-

letet adott el a színház,
amipéldanélküliazutóbbi
idôkben.Ezazontúl,hogy
anyagi biztonságot jelent
a társulatnak,úgygondo-
lom,hogyhihetetlennagy
bizalom is a színház felé.
Hiszbennünkanézô,hogy
amimégnincsiskész,az
érdekliéstetszenifogneki.
Ezabizalomésszereteta
szívemetmelegíti.
– Decemberben születik 

döntés a színházigazgató 
kinevezésérôl. Mi szerepelt a 
pályázatában?
– A legfontosabb, amit

megfogalmaztam a pályázat-
ban,azaközérthetômûvészet
ésminôségiszórakoztatás.A
színház egy közintézmény,
közszolgálat.Nemlehetúgy
mûvészetet csinálni, hogy a
közönségnek fogalma sincs
arról,mit látaszínpadon.Az
elôadásoknak pedig szak-
mailag kifogástalannak kell
lenniük.Mert a színházban
két alapvetô dolog van, ami
nélkülnemlétezik:aszínész
ésaközönség.

VágvölgyiN.

Meghitt, ünnepi hangulat-
ban készültek a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház 
mûvészei az Öröm hallik 
minden felôl címû zenés 
bábelôadásukra, amelyet a 
közönség lapzártánk után, 
a Békés Csabai Gyertya-
gyújtás keretében láthatott 
advent elsô vasárnapján, 
Békéscsaba fôterén.

Lenkefi Zoltán,abábszínház
igazgatójaelmondta:márha-
gyománnyá vált, hogy min-
denévbenegyelôadással
kedveskednek a békéscsa-
baiaknakadventkor. Idénez
azÖrömhallikminden felôl,
amelybenakoncertetárnyjá-
tékkal tettékmeghittebbé.A
zenés, árnyjátékos produk-
ciót egyébként hamarosan

aNemzetiSzínházbanisbe-
mutatják.
Az elôadás rendezôje,

Soós Emôke kiemelte: fontos
számára, hogy életre kelje-
neka figurákésa jelenetek,
amelybenazeneissegítséget
nyújt.Lovas Gábor zeneszer-
zôtôlmegtudtuk, hogy elô-
ször népdalokat választottak

ki,amelyekadventi,karácso-
nyi témájúak és utána a da-
rabhozigazítottákazenéket.
 A bábszínház következô

elôadása A királykisasszony,
akinemmehetettelabálba
címûmeséje lesz, amelyet
december5-énláthatnakaz
érdeklôdôk.

KoraÉvaRobertina

Péter Erika Békés megyei 
Prima díjas költô misszió-
ja, hogy megszerettesse a 
verseket már egészen pici 
korban a gyerekekkel.

– Mi vezette az íráshoz?
–Márgyerekként írtam rí-

meket, de akkormég senki
nemgondolta,hogyegyszer
költôleszek.Majdóvónôként
írtam farsangibálokra rímek-
be szedett sorokat a gyere-
keknek.Késôbbvettemegy
fekete könyvet az addigi pa-
pírlapok helyett, amibe már
komolyabbhangvételûírások
kerültek.Voltidô,mikorhallga-
tottatollam,majdantológiák-
bakezdtemírni,ésegyretöb-
ben voltak kíváncsiak az én
verseimre. Ígyszületettmeg
10évvel ezelôtt az elsô kö-
tetem„Mindörökkémosoly”
címmel, ami inkább egy ön-
terápiavolt.Agyerekverses
kötetek csak ezután jelentek
meg.

– Hogyan születnek a ver-
sei?
– Más lénnyé válok, mi-

kor verset írok. Bennem él
egygyermekiésegykomoly
felnôtt én. Ha gyerekeknek
írok,olyankorénmagamis
gyermekké válok, ilyenkor
„gyerekzeteket” írok,hape-
dig felnôtt versek fogalma-
zódnak meg bennem, akkor
„lélekzetek”születnek.

– Többnyire mirôl szólnak a 
költemények?

– Igyekszemmai témákat
elôvenni, ami a gyerekeket
isérdekli, ilyenpéldáulabu-
kósisakos sün, a pizzafutár
csiga,vagyanyakatekertzsi-
ráf. A „Zabfalók” címû lovas
könyvemúgyszületett,hogy
megkérdeztemagyerekeket,
mi a kedvencállatuk, és az
egyikük a lovatmondta. In-
nenjöttazötlet,hogyírokegy
könyvet, ami csak a lovakról
fogszólni.Aztmondják,alo-
vakatmegismerniegyélet is
kevés,énkétévigismerked-
temvelükaverseimhez.

– Mennyire fontos, hogy ki 
illusztrálja a könyveit?
–Nagyonfontosszámom-

ra, hogy aki a verseimhez
képeketkészít,aznecsakjól
tudjon rajzolni, hanem egy-
máslelkéreisérezzünk.

– Hogyan képzeljük el önt a 
hétköznapokban?
–Állandóutazásban,moz-

gásbanvagyok,deafellépé-

sekmindig feltöltenek, ilyen-
kornemcsakagyerekektôl,
hanemafelnôttektôlisrenge-
tegörömötkapok.

– Nyáron jelent meg leg-
újabb önéletrajzi ihletésû köny-
ve, az „Elpattant zongorahúr”. 
Mesélne róla?
–Négyévvelezelôttmerült

felbennemaregénygondo-
lata,úgyéreztem,megkell
írnom, hogy van olyan em-
ber,akireannyitmértasors,
mintAnnára,ésmégisképes
felállni. Remélem, tanulságul
szolgálmásoknakezatörté-
net,ésazolvasóktól isezta
visszajelzéstkapom.

– Mik a tervei a jövôben?
–Utaznifogunkaférjem-

mel, mert akkor emberek
között vagyunk, nem ketten
szomorkodunk.És írok,mert
a versek forognak bennem,
nemlehet,ésnemisakarom
visszatartani.

VágvölgyiNóra

„Mi a közönségnek létezünk”
Seregi Zoltán színházról, tervekrôl

Ünnep a napsugárral
Öröm hallik minden felôl

Jótékonysági est a remondánál 

Békéscsabai találkozások
Az írás éltetô ereje 

Seregi Zoltán

Péter Erika: Írok, mert a versek forognak bennem

A tiszavirágok, más néven
kérészek, rövid életük során
egyáltalánnemtáplálkoznak,
csupánnásztáncot repülnek,
majdpetéznek.Eztkövetôen
hamarosan elpusztulnak, a
tetemeikmillióipedigafolyók
vizétszinteteljesenbeborítják.
Ekkormondják a Tiszamen-
tén élôk, hogy „kivirágzott a
Tisza”.Megkellazonbanem-
lítenünk,hogynemcsakaTi-
sza,hanemaKörösökszinte
mindenszakaszaismeglehe-
tôsennagyésstabiltiszavirág-
állományokkalbüszkélkedik.
A kifejlôdött tiszavirágok

zöme meghökkentôen ösz-
szehangolt módon, ugyan-
annak a júniusi napnak késô
délutánjánbukkanfel,majdéli
lepáróráséletét(innenereda
„kérészéletû”kifejezésünk).Az
aznap18–21óraközöttzajló
tiszavirágrajzásfolyóink–ígya
Körösökvölgyénekisrendkí-
vül látványos nevezetessége.
Mivel Magyarországon kívül
mamárseholsemfigyelhetô
megatiszavirágoktömeges
rajzása,atiszavirágzásigazi
hungarikumnaktekinthetô.
Petézéskor a tiszavirágok

nôstényeiegyenként7–8ezer
petét pottyantanak a vízbe.
A petékbôl kikelô lárváknak
elülsôlábaierôsásólábakká
alakultak,melyeksegítségé-
vel járatokat ásnak a folyó
meredek, agyagos oldalá-
ban.Egy-egy ilyennagyobb

falban lárvákmilliói élnek.A
„tiszavirágzás” hazánk leg-
látványosabb rovartani ese-
ménye, amelyre manapság
egyrejobbanfejlôdôturizmus
isépül.Atiszavirágvédettro-
var, eszmei értéke 5000 Ft.,
ezértmégazelpusztulttete-
meket is tilos összegyûjteni
éspéldáulhorgászaticélból,
csalikéntfelhasználni.
A tiszavirág a XX. század

elsô felében kihalt Nyugat-
Európából, és máshol is
megritkult.Elterjedési területe
jelenlegnagyrésztMagyaror-
szágra,pontosabbanaTiszá-
raésmellékfolyóirakoncent-
rálódik. Magyarországnak
kiemelkedô jelentôsége van
afajmegmentésében,hiszen
hazánkonkívüléletképespo-

pulációiról alig van tudomá-
sunk. Sajnos a felmérések
szerint azonban nálunk is
jelentôs állománycsökkenés
tapasztalható, amelynek oka
leginkább a folyóink szabá-
lyozása,azagyagospartsza-
kaszokeltüntetése,valaminta
vízszennyezés.
A tiszavirágzást és a Kö-

rösök vízi világának sokszí-
nûségét mutatja be élmény-
szerû és játékos, minden
korosztály és társadalmi ré-
teg számára befogadható
formában a november 27-én
nyíló„Mesélôvizek–Azigazi
vízipók”címûkiállításaMun-
kácsy Mihály Múzeum Tégla
Termében.

DeliTamás
biológus-muzeológus

M e s é l ô  M Ú z e u M
Tiszavirág és „tiszavirágzás” a Körösökön



A Civil Szervezetek Szö-
vetsége a közelmúltban 
tizenhatodik alkalommal 
rendezte meg a Civil Kultu-
rális Börzét Békéscsabán, a 
Jókai színház vigadójában. 
A rendezvényen a szövet-
ség tagjai megtekinthették 
és megismerhették egymás 
munkáját, tapasztalatot cse-
rélhettek és szorosabbra 
fûzhették együttmûködésü-
ket.

A Civil Szervezetek Szövet-
ségét 1999. november 23-
án, huszonnégy egyesület
részvételévelalapítottákmeg,
demára többmint százcivil
szervezetatagja.ACivilKul-
turálisBörzemindeneszten-
dôben lehetôséget biztosít
az egyesületeik bemutatko-
zására.Aprogramrészeként
megtartottkiállításonmintegy
húsz különbözô standdal ta-

lálkozhattak az érdeklôdôk,
delehetôségvolttapasztalat-
cseréreésazünneplésreis.
–Az5éves,a10évesésa

15évestagsággalrendelkezô
szervezeteket köszöntöttük.
Szeretnénkmegköszönnine-
kikazt,hogyvelünkvoltak,se-
gítetteknekünk,segíthettünk
nekik. Azt kívánom minden

szervezetnek,hogytalálják
megahelyükettovábbraisa
civilszövetségben–mondta
elGólya Pál, a szövetség el-
nöke.
Acivilszféraszereplôiaz

életszámosterületéndolgoz-
nak,akaritatívtevékenységtôl
akulturálismegjelenésekig.A
szövetségösszefogjaaszer-
vezeteket és több fronton is
segítiatagokmunkáját.
– A civil közösségeknek

óriásiszerepükvan,mertkö-
zösségetkovácsolnak,értel-
mesprogramokatkínálnak.A
CivilSzervezetekSzövetsége
rengetegszakmaiprogramot
szervezett, számítógépes
tanfolyamokat, továbbkép-
zéseket, ilyen volt például a
„Nekünk fontos a család”–
hangsúlyoztaSzrenka Pálné,
aszövetségalelnöke.

KovácsDávid

Atudáséstechnológiaköny-
nyebb áramoltatását tûzi ki
célul a képzô intézmények
és a vállalati szektor között
azúgynevezettTudás-parkok
létrehozása. Az összefogás
egyesszereplôiközösexpón
mutatkoztakbeaprojektzáró-
rendezvényén.ASzentIstván
Egyetem, BékéscsabaMe-
gyei Jogú Város és a SZIE
NonprofitKft.alkottakonzorci-
umcéljaamagashozzáadott
értékû iparágak fejlesztése
Békéscsabán. A kiállítások
mellett interaktívelôadásokis
voltak,aholazegyetemkép-

viselôiarrólbeszéltek,milyen
együttmûködés lehetségesa
térségkülönbözôiparágaival.

Dr. Hentz Károly, a SZIE
GÉKGyakorlatiKépzésiés
Szaktanácsadási Központ
igazgatójaelmondta,sajátos
igényeivannakarégióban
tevékenykedô iparágaknak.
Véleményeszerintezeketaz
igényeket kell feltárni, és az
egyetemnek válaszokat ke-
resnirá.
Arégiónkrajellemzônyom-

daiparmellettagépiparésaz
agrárinformatika területeinek
oktatási szükségleteire ke-

restékaközösmegoldásta
partnerek.Terbe Tibor,aSZIE
Nonprofit Kft. ügyvezetôje
úgyfogalmazott,nembiztos,
hogymindenesetbenfelsôfo-
kú végzettségû munkaválla-
lókravanszükségeacégek-
nek.Mintmondta, a projekt
annak kialakításáról szól,
hogyakülönbözôigényeknek
megfelelôenmilyenszakokat
indítsanakajövôben.
Aprojektkivitelezésében

aBékésMegyei Kereskedel-
miés Iparkamara,azÁrpád-
AgrárZrt,aCsabaMetálZrt.,
aHUMANsoftKft.,aLinamar
Hungary Zrt., aMondi Bé-
késcsaba Kft. és a Marzek
KnerPackagingKft.mûködik
együtt.Aprogram100szá-
zalékosuniós támogatással,
többmint500millió forintból
valósultmeg.

ZsírosAndrás

Hagyományos év végi érté-
kelô tanácskozásra gyûltek
össze Békéscsabán románi-
ai ésmagyar vállalkozások
képviselôi, valamintakétor-
szág gazdasági kapcsolata-
iért felelôs szakemberek. A
kétnyelvûkonferenciánakö-
zös tevékenységek értékelé-
semellettazegyüttmûködés
további lehetôségeirôl isszó
esett.

Az elôadók szerint ama-
gyar külgazdaság keleti nyi-
tás politikájába nagyon jól
illeszkedik aRomániával való
együttmûködés.Ahatármenti
régiómagyarvállalkozásaiön-
maguk is keresik a romániai
piaci kapcsolatokat. A konfe-
rencián elhangzott: ennek a
folyamatnak az elôsegítése
mindkétkormányérdeke.Bo-
gár Ferenc,MagyarországBu-

karesti Nagykövetségének ta-
nácsosaelmondta,aMagyar
Nemzeti Kereskedôház segít-
ségével,illetveabukarestima-
gyar követség kereskedelmi
irodájánkeresztül igyekeznek
minden információval ellátni
az érdeklôdôket a lehetôsé-
gekrôl.Atanácsoshozzátette:
Magyarország és Románia
meghatározó partnerei egy-
másnak.Jólérzékeltetikezt
azokaszámok,hogyexport
tekintetébenRomániaahar-
madiklegnagyobbfelvevôpia-
cunk,azimportesetébenpe-
dig a negyedik-ötödik helyen
áll. A gazdasági kapcsolatok
további fejlesztése így nem
csak kereskedelmi vonalon,
de a befektetések terén is
mindakétországérdeke.

ZsírosAndrás

13Csabai Mérleg

együtt ünnepeltek a civilek 
Civil Kulturális Börze Békéscsabán

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

A Munkácsy Mihály
Múzeum kiadványát
a karácsonyfa alá!

tudás-park expo csabán „határtalan” üzleti lehetôségek
A magas hozzáadott értékû iparágak fejlesztését tûzte ki 
célul egy áprilisban kezdôdött projekt Békéscsabán. Az 
úgynevezett Tudás-parkok megvalósításának záróren-
dezvényeként háromnapos expót tartottak. A programban 
részt vevô cégek és intézmények bemutatkozása mellett 
elôadásokra is sor került, ahol az együttmûködés jövôbeni 
lehetôségeirôl is szó volt.

Magyar–román külgazdasági konferenciát és üzletember-
találkozót szerveztek Békéscsabán november 26-án. A Ma-
gyar Kereskedelmi Iparkamara Magyar–Román Tagozata ál-
tal 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.

Sikeres volt a magyar–román külgazdasági konferencia és üzletember-találkozó

Gólya Pál köszöntötte a civileket

Az egyesületek megismerhették egymás munkáját

AMunkácsyMihályMúzeumünnepikönyvvásártrendez,
aholamegjelentmúzeumikiadványokatakár50–70százalékos

kedvezménnyelmegvásárolhatják.

Ahosszútéliestékenlegjobbszórakozás
aMunkácsyMihályMúzeumkiadványaitolvasgatni!

MilyenvoltBékésmegyeahonfoglaláskorában?

K Ö N Y V B E M U T A T Ó

2015.december15-én,kedden16órától
BékéscsabaMegyeiJogúVárosPolgármesteri

HivatalánakDísztermében.

AMunkácsyMihályMúzeumünnepikönyvvásártrendez,
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,,A színház házhoz megy”
misszióban a diákok a kö-
zépiskola falain belül élvez-
hetika színészekelôadását.
Nemegymegszokott iskolai
elôadásról van szó, hiszen
aklasszikusvígjátékot teljes
díszletben, jelmezben, kel-
lékekkelésszínpadtechnikai
megoldásokkal láthatják a
gimnáziumoktanulói.Seregi 
Zoltán,aJókaiszínházmeg-
bízottigazgatójamegjegyez-
te,hogyazelôadássalnem

nevelni szeretnének, hanem
megszerettetni a színházat
adiákokkal, ésmaradandó
élménytnyújtaniszámukra.
Kiemelte:acél,hogyafiata-
labbkorosztálytöbbetjárjon
a színházba.Merô Béla, a
darabrendezôjeelmondta,
nagyon jóötletnek tartja ,,A
színházházhozmegy”misz-
sziót,hiszenígytöbbdiákhoz
eljutateátrum.Hozzátette:a
legfontosabbazérdekeselô-
adás,hiszenígymegszületik

a kapcsolat a színpad és a
nézôtérközött.
AcímszerepbenaJászai

Mari-díjas színészt, Bartus 
Gyulát láthatja a fiatal kö-
zönség. A színmûvész, aki
Harpagont formálja meg,
elmondta, hogy még nem
játszott Molière-darabot, iz-
gatottanvárjaapróbákatés
az elôadást. Bartus Gyula
MolièredarabotelôszörKál-
laiFerencalakításábanlátott,
nagyhatássalvoltráaszí-
nész játéka. Még számos
próba áll a színészek elôtt,
mielôtt bemutatják a közép-
iskolásoknak a színdarabot.
Azelôadástdecember12-
étôlláthatjákatanulók.

KoraÉvaRobertina

Ezavárosfotóötvenéve,kö-
zeli lebontásaelôttörökítette
meg az öreg házat a Dózsa
Györgyút–Vilimutcasarkán.
Egyrégivárositérképszerint
1818-ban az utca még nem
létezett. Egy Kulcs nevezetû
kocsma állt az egész közsé-
gen keresztül futóFô,majd
Nagy(maDózsa)útnakezen
a helyén, és a kocsma ud-
varánát lehetettkijutniaKö-
röshöz.1851és1865között
a kocsma nagy postájából
hasítottákkiameglévôutcát,
amely nevét 1884-ben kapta
anevezetesKulcskocsmáról.
Akocsmaakkormárnemállt,
helyére 1842-ben építette az
evangélikus egyház a kasté-
lyi iskoláját. Itt tanítóskodott
WilimJános(azutcakésôbbi
névadója). A jeles evangéli-
kus tanítórama is tisztelettel
emlékezünk.
Wilim János evangélikus

tanító szegény földmûves
szülôk gyermekeként látta
meganapvilágot(1800.janu-
ár19.)aTurócmegyeiBiszt-
ricskán (Turócbeszterce).
FelsôbbtanulmányaitLôcsén
és Eperjesen végezte, innen
került1821-benNagykároly-
batanítónak.Itttanultmegtö-
kéletesenmagyarul, és vette
kezdetétmagasraívelôtanítói
pályája.1825-tôl17évigmezô-
berényitanítóvolt.1842-ben
azakkormegnyílt „kastélyi
iskola” tanítójává választotta

azevangélikusgyülekezet.A
sokoldalú,nagytudásútanító
kivívta a gyerekek szeretetét
ésaszülôktiszteletét.Külö-
nöstehetségevoltaszépírás
ésarajzkészségmesterségé-
ben, melyet sikerrel plántált
áttanítványaiba.Úttörôjevolt
a„testgyakorlat”bevezetésé-
nek, amit játékosan, tanítás
közben szerettetettmeg ta-
nulóival. Faiskolájában olt-
ványokkal kísérletezve kiváló
eredményeketértelakertész-
kedésben,melynekhasznáta
környék lakói kamatoztathat-
tákgyümölcsöskertjeikben.
WilimJánosahazafiasság

szószólójavolt,nemzetôrként
harcoltahazáértBecskereken.

Megérte tanítóimunkássága
fél évszázados jubileumát.
Az evangélikus egyház és a
város vezetôi tisztelettel kö-
szöntöttéksokoldalú,hosszú
néptanítóimunkálkodásáért.
1871.június19-énhunytel,

a csabai Kastélyi temetôben
vansíremléke.Azutca,ahol
iskolájaállt,saholmajdhárom
évtizedenát tanított,1910óta
ôrziazegykori tanítónevét.
Az utca Körös-parti emeletes
épületénállítottemléktáblaalig
észrevehetô,nehezenolvas-
ható.JövônyáronleszWilim
Jánoshalála145. évfordulója
–azutókortiszteletejeléülegy
babérkoszorútkiérdemelne.

GécsBéla

A fotó ötven éve, közeli lebontása elôtt örökítette meg az 
öreg házat a Dózsa György út–Vilim utca sarkán

Békéscsaba anno
A régi Kulcs utca és a „kastélyi iskola” jeles tanítója

a színház házhoz megy
Molière klasszikus vígjátékát mutatják be

A Békéscsabai Jókai Színház színészei ezúttal a közép-
iskolákba látogatnak majd el, ugyanis a színház célja, 
hogy megszerettesse a teátrumot a fi atalabb korosztály-
lyal. Moliére klasszikus vígjátékát: A fösvény címû dara-
bot mutatják be decemberben az iskolák tornatermében, 
aulájában a társulat tagjai és a színitanház növendékei.



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!

SZÉL BERNADETT 
BÉKÉSCSABÁN
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Akönyvtáratavalyisikerek
után idén ismegrendeztea
programsorozatot, hiszen az
intézmény feladatai közé tar-
tozikanemzetiséginevelés,a
nemzetiségikultúraközvetíté-
se is.ACigánykerékkulturá-
lisnapokatVadász Gábor és
Czitor Attila irodalmi mûsora
nyitotta, amelyben a legki-
sebbek ismerkedhettek meg
aromamesékkelésdalokkal.
– Az egész életünk arról

szól, hogy nyitottá váljunk.
Fontosnak tartjuk, hogy a
gyerekekmegismerjenekmás

kultúrákat, népcsoportokat
akkor,amikorerrealegfogé-
konyabbak–mondtadr. Péter 
Józsefné, aKölcseyUtcaiés
LigetiSoriÓvodavezetôje.
A rendezvény keretében

voltcigányzene,voltelôadás
a romanyelvrôlés irodalom-
ról,dearomagasztronómiá-
val ismegismerkedhettek az
érdeklôdôk.
–Azelmúltévbenésmost

is meghívtuk a békési Kira
Vendéglôt, ahonnan recep-
teketéskóstolótiskaptunk–
mondta Rakonczás Szilvia,

a könyvtár igazgatója, aki a
Békéscsabai Járási Hivatal
együttmûködésévelzajlottkí-
sérôrendezvényekre,például
a roma foglalkoztatási refe-
rens közremûködésével zaj-
lottfoglalkoztatásiprogramra
isfelhívtaafigyelmet.

ACigánykerékkeretében
egészségügyi szûrésekre,
gyermekprogramokra is
várták az érdeklôdôket, de
volta romahagyományokat
bemutató kiállítás is a fesz-
tiválon.

KovácsDávid

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

 A P R Ó H I R D E T É S

Áchimésaszlovákságcímû
könyvét mutatta beHrivnák 
Mihály a közelmúltban aBé-
kés Megyei Könyvtárban. A
programhozHrivnákMihály
ésFuhl Imre munkáibólössze-
állított kiállítás és aSzlovák
KultúraHázábanegyíró-olva-
sótalálkozóiskapcsolódott.
A könyvtárban az Áchim

és a szlovákság címû könyv
bemutatójaazOrgovánNép-
dalkör szlovák dalaival vette
kezdetét.Bánfi-Zsilik Mária és
a békéscsabai SzlovákGim-
názium tanulói részleteket
olvastakfelazírókönyvébôl,
Lászik Mihály, a szlovák ön-
kormányzatelnökepedigkö-
szöntötteavendégeket,majd
Áchim L. Andrásról tartott
elôadást szlovák ésmagyar
nyelven.

–Acsabaiakigazánbüsz-
kék lehetnek Áchim L. And-
rásra,ésérdemesodafigyelni
azÁchiméletútjával kapcso-
latoslegújabbkutatásokraés
ezek összegzésére Hrivnák
kollégatollából–hangsúlyoz-
taFuhlImreíró.
Azelôadásokutánazér-

deklôdôk megtekintették a
kiállítást,aholHrivnákMihály
és Fuhl Imre eddigi munkái
voltak láthatóak: könyvek,
újságokés fényképek,emel-
lettÁchimL.Andráséletét is
bemutattaa tárlat.A rendez-
vényutánavendégekaSzlo-
vákKultúraHázába tartottak,
ahol vacsorával egybekötött
író-olvasó találkozó követke-
zett családias hangulatban.
Ancsin Pálné, aBékéscsabai
SzlovákKultúráértAlapítvány

képviseletében, egyben a
rendezvény házigazdájaként
elmondta:ezeketa rendez-
vényeketszeretiaközönség,
ésarésztvevôkközötthamar
szorosbarátságokkötôdtek.

KoraÉvaRobertina

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

ako aj literárne stretnutie s 
čitateľmi v Dome slovenskej 
kultúry.

V knižnici úvodom pre-
zentácie knihy Áchim a Slo-
váci Spevácky zbor Orgován 
predniesol slovenské ľudové 
piesne. Mária Bánfi -Zsiláko-
vá a žiaci Slovenského gym-
názia prečítali úryvky z knihy 
spisovateľa. Predseda Slo-
venskej samosprávy Michal 
Lásik privítal hostí a násled-
ne prednášal v slovenčine a 
v maďarčine o Ondrejovi L. 
Áchimovi.

– Čabänia môžu byť sku-
točne hrdí na Ondreja L. 
Áchima, sú pozoruhodné naj-
novšie výskumy jeho života a 
ich súhrn z pera kolegu Hriv-
náka – zdôraznil spisovateľ, 
Imrich Fuhl.

Po prednáškach záujem-
covia si pozreli výstavy, na 
ktorej boli vystavené dote-
rajšie práce Michala Hriv-
náka a Imricha Fuhla: knihy, 
články z novín a fotografi e, 
pritom výstava sa venova-
la aj životnej dráhe Ondreja 
L. Áchima. Po podujatí sa 
hostia vybrali do Domu slo-
venskej kultúry, kde v rámci 
večere , v rodinnom ovzduší 
sa uskutočnilo literárne po-
poludnie a stretnutie s čita-
teľmi. V mene Nadácie za 
slovenskú kultúru v Békeš-
skej Čabe, hostiteľka aktivity 
Alžbeta Ančinová uviedla: 
tieto podujatia sú obľúbené v 
radoch obecenstva a medzi 
účastníkmi sa rýchlo vytvori-
li nové priateľstvá.

ÉvaRobertinaKora

hrivnák Mihály 
könyvbemutatója

Prezentácia knihy
Michala hrivnáka

INGATLAN

Békéscsaba belvárosában, a
Korzó térnél, 2 és fél szobás, tég-
lablokkos,másodikemeleti,egyedi
fûtéses,erkélyeslakáseladó.Irány-
ár:11,9MFt.Tel.:20/967-8492.

OKTATÁS

Játékosatlétikaiedzések6–12
évesgyerekeknekazatlétikaiklub-
nál.Tel.:20/238-1620.

Angoltanítástvállalok.
Tel.:20/238-1620.

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

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

Angoltanítás.Tel.:70/450-3228.

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

Tömérdek a fizetendô járulék?
Nemkapjamegidôbenazátutalá-
sokat?Nehezenvált?Látogassonel
hozzánk!Medosoft könyvelôiroda.
www.medosoft.hu

MUNKA

2 fô riasztórendszer-szerelés-
benjártasmunkatársatkeresünk
folyamatosanfejlôdôbékéscsabai
céghez,KIEMELTBÉREZÉSSEL.
A kozpont@trezor.hu címre várjuk
azönéletrajzokat.

EGYÉB

Nyitható fehér fali fürdôszobai
tükör,2db karnis (230, 250 cm),
Daewoo és Graetz színes tévé,
UNION lábbal hajtós, szekrényes
varrógép, fehér sarokpolc, két pár
síléc,egypárhálószobaifalilámpa,
függesztékek búrával eladók Bé-
késcsabán.
Tel.:30/574-0913,délutánihívással.

www.csabacenter.hu

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!•

A program Vadász Gábor és Czitor Attila mûsorával indult

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