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jó évet zár idén Békéscsaba

Karácsonyi köszöntô

Hanó Miklós alpolgármester évértékelôje

Kedves Békéscsabaiak!

A belváros-rehabilitáció során kinyitották az Andrássy utat a Petôfi és Jókai utca felé
Az év vége az ünnepre való készülôdés mellett a számvetések és a következô év tervezésének idôszaka is. Hanó
Miklós gazdasági ügyekért felelôs alpolgármester szerint
jó évet zárhat idén Békéscsaba, és minden esély megvan
arra, hogy 2016-ban is tovább fejlôdjön, szépüljön a város.
Hanó Miklós évértékelôjében
a nagyobb fejlesztések mellett – a teljesség igénye nélkül
– a város lakosait érintô, kisebb horderejû beruházásokra, történésekre is kitért.
Megemlítette, hogy a lakossággal való élôbb kapcsolattartás érdekében – a
már évek óta jól mûködô
József Attila Lakótelepi Településrészi önkormányzathoz
hasonlóan – idén megalakult
az Északi és Keleti Városrészi
Településrészi Önkormányzat
és a Jaminai Településrészi
Önkormányzat.

Beszélt arról, hogy a 2015ben született csabai babák
szülei már igényelhették a
42 500 forintos Csaba Baba
támogatást. A Békéscsaba
Hazavár! program révén felsôoktatási ösztöndíjat, illetve életkezdési támogatást
kaphattak a fiatalok – ezek a
programok jövôre is folytatódnak. Ugyancsak folytatni
szeretnék a helyi kis- és közepes vállalkozók támogatását, amelynek révén az elmúlt
években 110 munkahely létrejöttét és 184 technológiai fejlesztést támogatott a város.

Bár nem városi fejlesztés,
mindannyiunk életét befolyásolta idén a befejezéséhez
közeledô, mintegy 35 milliárd
forintból megvalósuló vasútfejlesztés.
Idén nyáron fejezôdött be
a belváros-rehabilitáció második üteme, amely a vállalkozók bevonásával valósult
meg, 814 millió forintból. Az
önkormányzat itt száz százalékos támogatást, 740 millió forintot nyert a város által
megvalósított fejlesztésekre. A beruházás keretében
megújult a Szabadság tér
11–17. szám alatt található
ügyfélszolgálati iroda udvara, a Nagy Imre tér, a Csaba
utca.
Folytatás a 2. oldalon →

Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

A legbensôségesebb boldogságra a szívbôl szóló karácsonyi énekben, az ôszinte
beszélgetésben, az önfeledt
nevetésben, az otthon melegében, ünnepi ebéd közben,
családunk és barátaink körében találunk rá. Dédszüleim
és nagyszüleim sokat meséltek nekem a régmúlt karácsonyokról, amikor a nagy
család – szülôk, nagyszülôk
és sokszor nyolc-tíz gyermek
ünnepelt együtt. A szülôk
nem kaptak szabadságot,
egyszerûen csak abbahagyták a mindennapos munkát.
Nem volt karácsonyi CD, a
családtagok közösen énekeltek, a fenyôfára a gyermekek
által készített díszek kerültek,
alá egyszerû, apró ajándékok. Mégis bensôséges volt
a karácsony.

„Mikor felidézzük a régi karácsonyokat, rájövünk,
hogy kis apróságok – nem a nagy csodák – adják a
legbensôségesebb boldogságot.”
A karácsony gyökere a
szeretetbôl táplálkozik. Egyesek otthon töltik az év legszebb
napjait, mások a rokonaikhoz
utaznak. Kint hideg van, jólesik
bent lenni a mézeskalács illatú,
meleg szobában. Feldíszíteni
a karácsonyfát, feltenni egy
hangulatos zenét, megajándékozni a szeretteinket. A közös
ebédek és vacsorák is hozzátartoznak a karácsonyhoz,
hiszen nincs ünnep bejgli nélkül. A fenyôfa mellett eszünkbe jutnak a régmúlt ünnepek.
Ránk talál a múltunk – gyermekeink csillogó szemétôl,
ajándékkereséseiktôl meghatódunk.

A karácsony mégis több,
mint egy pihenés a fáradtnak, egy köszönöm csók az
ajándékért, egy alkalom arra,
hogy ünnepi ruhát öltsünk.
Amikor az ünnepek igazi
üzenetét keressük, csendesedjünk el és forduljunk a
szívünk felé. A karácsony a
szív ünnepe. És a szív érzi,
hogy a fenyôfa körül azok is
velünk ünnepelnek, akiket a
szemünkkel nem látunk. Lássanak a szívükkel!
Békés, boldog ünnepeket
kívánok Önöknek!
Szarvas Péter polgármester
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Va s ú t f e j l e s z t é s

Kétmilliárd Csaba útjaira

Mintegy nyolcvan utca felújítása fér a keretbe

Befejezéséhez közeledik a beruházás

Fotó: Milyó Pál

Bruttó kétmilliárd forint kormányzati támogatást kapott
Békéscsaba a Modern Városok Programban a város
útjainak felújítására. A 2015ös központi költségvetés
terhére megítélt összegbôl
jövôre kezdôdhetnek meg a
munkák, amelyekben több
mint nyolcvan utca, illetve
útszakasz lehet érintett.

Az állomás utascsarnokát 2016 elején vehetik birtokba az utasok
Befejezéséhez közeledik a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztô Zrt. beruházásában 35 milliárd forintból megvalósuló vasútfejlesztés.
Mint arról folyamatosan beszámoltunk, közel 35 milliárd
forintból valósul meg Békéscsaba történetének eddigi
legnagyobb beruházása, a
vasútfejlesztés.
A közel két évig tartó munkálatok során helyreállították
a vasútállomás 1933-ban
épült mûemléki épületét,
európai színvonalú infrastruktúrát kapott az állomás. A
vasútfejlesztési programnak
köszönhetôen Békéscsabán
is megújult a vágányhálózat,
nôtt az állomás átbocsátó

képessége. Az utasok peronaluljáróval és lift segítségével
gyorsan és biztonságosan
közelíthetik meg a vonatokat.
Az állomásépület gyakorlatilag elkészült, jelenleg
a pénztárak biztonsági berendezéseit telepítik. Az utascsarnokot várhatóan 2016.
elején vehetik birtokba az
utasok. Az állomás elôtti téren elkészültek a parkolók, jó
ütemben halad a kerékpártárolók helyének kialakítása is.
A Szabolcs utcánál folyik a
járda építése. A zajvédô falak

Jó évet zár idén
Békéscsaba
→ Folytatás az 1. oldalról
Leburkolták a Knézich Károly
utcát, megújult az Andrássy út
egy része és a Korzó tér is. A
konzorciumi partnerek révén
kereskedelmi és szolgáltatóház jött létre, és két vendéglátóhelyet is fejlesztettek.
Újabb kerékpárutak épültek a Szarvasi úton, így lehetôvé vált például a Linamar, a
Hirschmann vagy a DAKK Zrt.
elérése, a CsabaPark jobb elérhetôségét pedig a Gyulai
úti kerékpárút biztosítja – a
fejlesztésre összesen 400 milliós, 100 százalékos támogatást nyert a város.
Az összességében 38
milliárdos megyei ivóvízminôség-javító program részeként, Békéscsabán mintegy 5
milliárd forintból történt meg
az elöregedett ivóvíz-nyomóvezetékek cseréje. Magyarországon egyedülálló az
a hulladékkezelô rendszer,
amit a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
(DAREH) valósított meg 15
milliárd forintból összesen 86

településen. Ebbôl a keretbôl
Békéscsabára mintegy 8 milliárd jutott: Mezômegyeren 120
ezer tonna éves kapacitású
hulladékfeldolgozó üzem és
válogatómû épült, de a kukák
cseréjét és az új kukásautók
beszerzését is magában foglalta a program.
Békéscsaba a TOP-keretbôl
13,3 milliárd forintra számíthat
a 2014–2020-as idôszakban,
folyik a programok tervezése.
Hanó Miklós kiemelte, hogy
az energiahatékonyság terén
idén is tett lépéseket a város,
például épületenergetikai fejlesztés volt a Lencsési iskolában, és 500 milliós vissza
nem térítendô támogatásból
korszerûsítették a közvilágítást
Mezômegyeren, a Lencsésin,
valamint Jamina egyes részein. Az energiamegtakarítás a
jövôre nézve is fontos törekvés
marad.
Az alpolgármester végezetül hozzátette: egy kormányhatározat szerint 2017 és 2019
között 579 milliárd forint jut
majd útépítésekre, a megyei
jogú városok gyorsforgalmi
úton történô elérésére.
Mikóczy Erika
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telepítése szintén a befejezéséhez közeledik.
December 17-én teljesen
átadták a négysávosra bôvített Orosházi úti felüljárót. Az
új, 360 méter hosszú, ikerpilonokkal épült hídon a nyáron egy-egy sávban indult
meg a forgalom, illetve a közös gyalogos-kerékpáros sávot nyitották meg. Mostantól
azonban már teljes szélességében lehet használni a
kétszer kétsávos, impozáns
hidat. A NIF tájékoztatása
szerint az Ihász utcai felüljárót (a repülôhidat) is még
karácsony elôtt birtokba vehetik a közlekedôk.
M. E.

– Megszületett az 1885/2015
(XII.3) kormányhatározat,
amely a Modern Városok Program keretében 15 megyei jogú
város számára nevesített forrásokat. Békéscsaba, a komoly
lobbitevékenységnek köszönhetôen kétmilliárd forintot kap
útjainak felújítására. Az úthálózat teljes felújítására, a burkolatlan utak aszfaltozására akár
ötmilliárd forintot is el tudnánk
költeni, de nagyon örülünk a
kétmilliárdnak is, hisz ebbôl
már jelentôs elôrelépéseket
tehetünk. A kormányhatározat
megszületése után a polgármester úr nyomban kiadott
egy nyilatkozatot arról, hogy
ez a kétmilliárd forint a Modern
Városok Program különféle
pályázatainak elôkészítésére szolgál majd, de egyáltalán nem errôl van szó: ezt az
összeget a belterületi utak és
utcák felújítására, aszfaltozásra és járdákra lehet fordítani.
Sokat lobbiztunk ezért, még
Simonka György képviselô

Hanó Miklós
urat, a Fidesz megyei elnökét
is felkértük, képviselje érdekeinket, de addig nem akartuk
nyilvánosságra hozni, amíg
nincs döntés – szögezte le
Hanó Miklós.
Az alpolgármestertôl megtudtuk, mi várható a következô hetekben, hónapokban,
milyen lépések elôzik meg a
munka megkezdését. A kormányhatározat tartalmazza,
hogy a Belügyminisztérium
külön rendeletben szabályozza a forrás felhasználásának
módját. A megyei jogú városok szövetsége ezzel ös�szefüggésben kért adatokat
az érintett városokból annak
érdekében, hogy ez a rendelet minél hamarabb megszülethessen. Az önkormányzat
felmérte, hogy Békéscsaba
utcái milyen állapotban vannak, ennek során kiderült,
hogy 118 utca esetében szükséges a mihamarabbi felújí-

tás. A kétmilliárdos összegbôl
mintegy 80 utca fejlesztése
lesz megvalósítható. Az információt elküldték a megyei
jogú városok szövetségének,
így várhatóan rövid idôn belül
meglesz a belügyminisztériumi rendelet is.
Hanó Miklós kiemelte,
hogy a forrást a 2015. évi
központi költségvetés terhére
kapják a települések. A város
és a kormány is azon van,
hogy ennek a felhasználása
minél hamarabb megtörténjen. A Belügyminisztérium
rendeletének megjelenését
követôen, azonnal indulhat a tervezéshez kapcsolódó munka. Januárban, a
közgyûlési Fidesz-frakció
kezdeményezésére lakossági
fórumokat szerveznek annak
érdekében, hogy az érintett
utcákban élôkkel egyeztessenek a felújításokról, amelyek
várhatóan a jövô év elsô felében valósulnak meg.
Az alpolgármester hozzátette: szó van egy másik program megvalósításáról is azon
utak, utcák vonatkozásában,
amelyeken nincs szilárd burkolat. Errôl még nem született
döntés, de lobbiznak azért,
hogy legyen rá keret. Jó hír,
hogy ennek elôkészítésére,
tervezésére 130 millió forint
lesz felhasználható az útfelújításra szánt kétmilliárdból.
Mikóczy Erika

Új fényforrások Megyeren,
DAREH: Elfogadta
a Lencsésin és Jaminában a díjpolitikát a közgyûlés
Befejezôdött Békéscsaba közvilágításának 500 milliós,
pályázati forrásból történt korszerûsítése. A város a félmilliárdos vissza nem térítendô támogatásból valósította
meg a beruházást Mezômegyeren, a Lencsési lakótelepen és Jamina egyes részein.
Szarvas Péter polgármester a
városházán tartott tájékoztatón
elmondta, hogy a Környezet és
Energia Operatív Program Irányító Hatósága száz százalékban támogatta a korszerûsítést.
A beruházással érintett területeken összesen 2680 világítótestet cseréltek le új ledes fényforrásra, amely ott több mint
50 százalékos fogyasztásmegtakarítást eredményez.
Herczeg Tamás tanácsnok
arra hívta fel a figyelmet, hogy
a fejlesztés – amellyel csökken Békéscsaba ökológiai
lábnyoma – Mezômegyert, a
Lencsési lakótelepet és Jamina egyes részeit érinti. A beruházásnak köszönhetôen az
ott élôk nagyobb fényerejû,
komfortosabb közvilágítási
hálózatot kaptak.

Mint elhangzott, a korszerûsítés célja hogy a település közvilágítása megújulva,
a világítási feladathoz alkalmazkodva, modern és energiatakarékos lámpatestekkel,
fényforrásokkal üzemeljen
költséghatékonyabb üzemeltetés mellett. A fejlesztés nemcsak az energiafogyasztás és
az ezzel összefüggô üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését, hanem
az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkenését is
eredményezi.
A város a közvilágítási
rendszer további rekonstrukcióját is szeretné megvalósítani, a tervek között szerepel az
energiatakarékos közvilágítás
kiterjesztése a város más területeire is.

Befejezôdött az 500 milliós beruházás

A soron kívüli közgyûlést a Mokos Teremben tartották
Soron kívüli közgyûlést tartott december 14-én Békéscsaba képviselô-testülete. Az ülést azért kellett összehívni, mert a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
(DAREH) pályázata december 15-én véget ért, ám addig
nem lehetett lezárni a projektet, míg az összes tagtelepülés el nem fogadta a díjkoncepciót.
Amint az elhangzott: az eddigi tervezet hatással lett volna
a város költségvetésére is,
ám egy új törvénnyel az állam
átvállalja a díjpolitika alakítását.
Hanó Miklós alpolgármester arról tájékoztatott, hogy
felvetette a békéscsabai kérdéseket a legutóbbi DAREHülésen, ahol elhangzott: az új
törvényre alapozva egyelôre
úgy tûnik, hogy a szervezet
mûködése a megyeszékhely
lakóira nem hárít pénzügyi
nehézséget. A DAREH-hal
megvalósuló fejlesztésekre
azonban Békéscsaba mindenképpen igényt tart. A
rendkívüli közgyûlésen az is

kiderült, hogy Hanó Miklós is
tagja lett a szervezet felügyelôbizottságának.
Szarvas Péter arról beszélt:
a DAREH díjpolitikája egyelôre még homályos, de az egy
hónappal ezelôtti viszonyokhoz képest annyival jobb a
helyzet, hogy nem fenyegeti
a lakosságot áremelés.
A városatyák azt is kifejtették: remélik, az új közszolgáltatás színvonala nem romlik
majd, hanem javul.
A képviselô-testület végül
elfogadta a DAREH üzemeltetési koncepcióját és díjpolitikáját a soron kívüli közgyûlésen.
Varga Diána
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M a R z e K- K n e R
Papírmánia rajzverseny

PaCK agi ng

tíz éve a Marzek tulajdonában

A Papír- és Nyomdaipari Szövetség nagyszabású kampányba kezdett annak érdekében, hogy a papírral, illetve
a nyomtatott kommunikációval szemben a negatív közvélekedést átformálja.
A PAPÍRMÁNIA rajzverseny
célja, hogy szülôk és pedagógusok segítségével a gyerekek figyelmét ráirányítsa a
hagyományos olvasás élményére és elônyeire, valamint a
szélesebb társadalmi rétegek
körében is eloszlassa a papír,
illetve a nyomtatott termékek
környezetkárosító hatásaival
kapcsolatos tévhiteket.
A rajzversenybe országos
szinten 11 nyomda lépett be,
köztük a Marzek Kner Packaging Kft. Békéscsabáról.
A békéscsabai helyi fordulót
8 általános iskolában 10–14
éves diákok részére hirdették
meg, melyek közül a Békéscsabai Belvárosi Általános
Iskola, a Lencsési Általános
Iskola, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, a Petôfi Utcai
Általános Iskola és a Gerlai

Általános Iskola diákjai vettek
részt. Az országos fordulón a
Békéscsabai Lencsési Általános Iskola két diákja nagyon
szép eredményeket ért el.
A nyerteseket és CzifrákKovács Erika pedagógust a
Marzek Kner Packaging Kft.
személyautóval szállította Budapestre a díjátadóra.
• Szakál Martina az 5. kategóriában I. helyezést ért
el. Nyereménye egy egész
napos kirándulása a bécsi
karácsonyi vásárba, ellátással egybekötve.
• Oláh Lili a 6. kategóriában
III. helyezést ért el. Nyereménye: 10 000 Ft értékû
mûvészeti vásárlási utalvány a Pannoncolor Kft.
felajánlásával, amely levásárolható a partnerüzletekben.

HIÁNYSZAKMA

Emberi léptékkel mérve sok
idô, egy 130 éves vállalat
esetében csupán egy momentum. Mégis rendkívül
fontos tíz évet zár a Marzek
Etiketten és a Kner Nyomda
együttmûködése. 2005. október 26-án délelôtt csupán
egy telefonhívás elôzte meg
a Marzek család érkezését
Békéscsabára. A beszélgetés rövid volt, a két akkori és
a mostani vállalatvezetôk, dr.
Johannes Michael Wareka és
Kása István Zoltán egyeztettek az új tulajdonos személyérôl. 2005. október 27-én

Békéscsaba lesz
a nyomdászképzés fellegvára
Ma Magyarországon húszezer ember dolgozik a nyomdaiparban, ahol évente közel ötszáz-hatszáz új szakemberre volna szükség. Az elmúlt évtizedek társadalmigazdasági változásai átalakították, vagy pontosabban
fogalmazva meggyengítették a hazai nyomdaipari szakképzést. Ennek következtében nappali képzés ma már
csak Békéscsabán, Debrecenben, Budapesten, Egerben
és Kecskeméten folyik, miközben évrôl évre egyre kevesebb fiatal iratkozik be a nyomdászképzésre.
A békéscsabai Marzek Kner
Packaging is évek óta szakemberhiánnyal küzd, s ma
már az utolsó pillanatban
vagyunk a nyomdászképzés megújítását illetôen. Ezt
a tényt ismerte fel a Marzek
Kner Packaging ügyvezetô
igazgatója, Kása István Zoltán, aki már meg is tette az
elsô lépéseket.
Már 2006-ban láttuk, hogy
elôbb-utóbb gondot fog okoz-

ni a nyomdászutánpótlás hiánya. A nyomdászképzésre
csekély számú diák jelentkezett. Égetô problémává vált
a szakemberhiány, ezért úgy
döntöttünk, hogy mi, nyomdászok vesszük kezünkbe a
képzés átalakítását és irányítását. Egy három pilléren nyugvó módszert dolgoztunk ki –
mondja Kása István Zoltán.
• Az elsô pillér, hogy a diákok
számára vonzóvá tegyük a

nyomdaipari
gépmester

délelôtt, 110 munkatárs várta
kétségek között a rögtönzött
tájékoztatón: Mi is lehet az
új tulajdonos célja a vállalattal? A válasz akkor is, most is
egyértelmû volt: Töretlen fejlôdés! Ötmilliárd forint értékû
beruházást hajtott végre a
vállalat az elmúlt tíz évben.
A technológiai beruházásokon túl felkészült a vállalat a
legszigorúbb higiéniai elôírásoknak megfelelô termékek készítésére. 2015-ben a
Marzek Kner Packaging Kft.
megszerezte a legmagasabb
rendszerminôsítést: gyógy-

szerekkel közvetlenül érintkezô csomagolóanyagok gyártására is alkalmas az üzem.
10 év alatt 320 fôre növeltük a
létszámot, megháromszoroztuk az árbevételt, és ismét elismert, impozáns és jól csengô
név Európa-szerte a KNER
– csupa nagybetûvel. A fejlôdés nem áll meg: 2016-ban új
gyárat építünk! Kiemelt figyelmet fordítunk az oktatásra,
a szûkebb környezetünkben
élôk támogatására pedig
CSR-programokat indítunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy
Békéscsabán dolgozhatunk!

gondoskodjunk
a gyermekekrôl!

nyomdászszakmát. Meg
kell gyôzni a diákokat és
persze a szülôket is a szakma elônyeirôl, a jó munkakörülményekrôl, s arról,
hogy Békés megyében egy
nyomdász havi bruttó 250
ezer forintot is kereshet.

„1001 labda
meséi”
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ
2015. szeptember 4-én 1001
labdát adományoztunk a békéscsabai óvodáknak a „Labdajátékok megalapozása
az óvodás korban” program
megvalósításához. A városi
óvodások részvételével a polgármester és nyomdavezetô
csapatai három meccset
játszottak egymás ellen.

inkubátort
kapott a csabai
gyermekosztály

• A második pillér, hogy legyenek szakértô oktatók
és megfelelô tananyag a
nyomdászképzésben.
• A nyomdászképzés harmadik pillére ma még csak terv,
de már reményt keltô ígéretek vannak a megvalósulást illetôen. Békéscsabán
megpróbálják országos kiemelt beruházás keretében
teljesen újjáépíteni a nyomdász tanmûhelyt.

Ha a tanulmányi eredmény:
a) 2,51 és 3,0 között van, az
ösztöndíj mértéke 10 000
Ft/hó;
b) 3,01 és 3,5 között van, az
ösztöndíj mértéke 15 000
Ft/hó;
c) 3,51 és 4,0 között van, az
ösztöndíj mértéke 20 000
Ft/hó;
d) 4,01 és 4,5 között van, az
ösztöndíj mértéke 25 000
Ft/hó;
e) 4,51 és 5,0 között van, az
ösztöndíj mértéke 30 000
Ft/hó.
Az ösztöndíjjal kapcsolatos
ügyintézésben a képzô intézmény segít.

„GONDOSKODJUNK A GYERMEKEKRÔL HÉTVÉGÉN IS”
elnevezésû programunk keretében 12 hónapon keresztül
12 Békés megyei, hátrányos helyzetû településen látjuk
vendégül az óvodásokat és az általános iskolásokat egy
szombati ebédre. A menü elkészítésében és kiszállításában a Kornélia Étterem támogatja programunkat.
Kása István Zoltán, a Marzek
Kner Packaging Kft. ügyvezetô igazgatója elmondta, egy
hónapon keresztül egy község kapja a támogatást, ez
havi négy szombatot jelent. A
Kner Nyomda az éves programra 3-4 millió forintot biztosít, az érintett községekben
jelentkezô gyermekek számától függôen.
Az elsô hétvégi programunk a vendéglátáson túlmenôen kibôvül a Békés Megyei Rendôrkapitányság által
felajánlott kísérôprogrammal,
pl. KRESZ-pálya építése, motoros szimulátor stb., továbbá

a Marzek Kner Packaging Kft.
munkavállalói, a Békéscsabai
Belvárosi Iskola szülôi munkaközössége és a Békés Megyei Rendôr-Fôkapitányság
által a gyerekek részére felajánlott adományokkal (édesség, üdítô).
A programsorozat 2015
májusától indul. Elsô településünk Kunágota, 2015. május 2-án. A programban részt
vevô további települések:
Almáskamarás, Bélmegyer,
Bucsa, Csárdaszállás, Hunya,
Kétsoprony, Körösnagyharsány, Kötegyán, Nagykamarás, Okány, Pusztaföldvár.

2014-ben a cég inkubátort
vásárolt a Réthy Pál Kórház
és Rendelôintézet Gyermekosztályának. Az ünnepélyes
átadón dr. Baji Sándor osztályvezetô fôorvos elmondta, hogy a kétmillió forintos
eszközzel biztosítható az újszülött ellenôrzött optimális
környezetû ellátása. A most
átadott készülék modernebb,
korszerûbb, mint az eddig
rendelkezésre álló inkubátorok. Használata nélkülözhetetlen a szoros megfigyelést
igénylô újszülöttek és csecsemôk számára, akiket az
élethez való alkalmazkodási
zavar miatti betegségekkel
kezelnek.

packaging@kner.hu
www.kner.hu
www.facebook.com/
marzekkner
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isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

Programajánló
2015. december 29-én 19
órától Generál-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban
2015. december 30-án 10
órától Szilveszteri családi
játszóház a Lencsési Közösségi Házban
2015. december 30-án 17
órától Ossian, Kárpátia,
Lord, Rudán Joe Band koncertek a városi sportcsarnokban
2015. december 31-én 10
órától OTP Bank – Vodafone
28. Szilveszteri Futógála a
városi sportcsarnokban
2015. december 31-én 18
órától Szilveszteri utcabál a
Szent István téren
2016. január 9-én 19 órától Illényi Katica és a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar
évköszöntô koncertje a Csabagyöngye Kulturális Központban
2016. január 11-én 17 órától „Siker és kudarc – élményeim a Himalája hegyóriásai között” – Suhajda
Szilárd expedíciós hegymászó elôadása a Tudományos
Ismeretterjesztô Társulat Körösök Vidéke Egyesületnél
2016. január 12-én 17 órától
Stresszkezelés – életkészség
program. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus,
fôiskolai docens elôadása a
Tudományos Ismeretterjesztô Társulat Körösök Vidéke
Egyesületnél

Lepsényi Sándorné (90)

Berényi László (90)

Galbács Józsefné (90)

Boldog születésnapot, jó
egészséget és szeretetben,
boldogságban megélt további szép élményeket kívánunk
Békéscsaba szépkorú polgárainak!
Isten éltesse a most ünneplô Lepsényi Sándornét,
Berényi Lászlót és Galbács
Józsefnét!

fotó: Csabagyöngye

gospel-koncert
a Csabagyöngyében

H I R D E S S E N

N Á L U N K !

Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv
6 6 / 74 0 - 7 0 0 •

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

SZILVESZTERI JÁTSZÓHÁZ
December 30-án, szerdán 10-tôl 12 óráig: Szilveszteri dekoráció, partykalap, szerencsehozó kabalák (malac és lóhere) készítése különféle technikákkal. A foglalkozást vezeti:
Ujj Éva. A belépés díjmentes.
TORNÁK – 2016. JANUÁR 7-ÉTÔL
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön
18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl
20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté
Taekwondo és Hapkido KHSE mestere.
TORNÁK – 2016. JANUÁR 12-ÉTÔL
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig.
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden
kedden és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl
ajánlott – minden héten, kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –
minden kedden 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog, sikerekben gazdag új esztendôt
kívánunk a Lencsési lakótelep és városunk valamennyi kedves polgárának!
A közösségi ház munkatársai

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

info@bmc.media.hu

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

gyerekeket festek, de inspirálóan hatnak
rám a természeti formák is, mint például az
oly sokszor megfigyelhetô pillangók.”
Egyed Zoltán díszlettervezô és Korcsog
Erzsébet iparmûvész kiállítása a Békéstáji
Galériában 2016. január 15-éig.
Csabai Szalon – Az elmúlt évek gyakorlatától eltérôen, ebben az évben a Csabagyöngye Kulturális Központ által meghívott alkotók munkáit tekinthetik meg a
mûvészetkedvelôk. A tárlat 2016. január
8-áig látható a Panoráma Teremben.
„Csendben építkezve” – BMZ Art of Exhibition vagy mi? Baji Miklós Zoltán a Hungarikum Klubban és a Kerengôben, december
30-áig.
A Csabagyöngye Kulturális Központ december 23–27. között és 2015. december
31.–2016. január 5. között zárva tart.

December 29., kedd 19.00: Generál-koncert – Karácsony Jánossal, Charlie-val, Novai
Gáborral, Várkonyi Mátyással. Igazi legendák
a színpadon, 45 év zenei rutin a koncerten
elhangzó slágerekben. Sokan tudják, hogy
a Csengess be hozzám jó barát!, a Kövér
a nap, a Zenegép, a Könnyû álmot hozzon
az éj, a Különös szilveszter, a Lehajtott
fejjel címû dalok ugyanúgy Generál-slágerek, mint mondjuk a Kérdés, a Madár száll
a szívemre, a Ha ismerném, vagy a Fûrész
(„…húzd meg jobban, menjen a munka...”).
Ezek a legendás dalok most a mai tökéletes
hangzással, grandiózus szimfonikus hangszereléssel, többszólamú ének kísérettel,
az eredeti elôadók és vendégeik elôadásában elevenednek meg. Jegyár: 3900, 4500,
4900, 5500 Ft.
December 28., 29., 30., hétfô, kedd, szerda 9.00–12.00: Játszóház – Ha otthon le is
ült a hangulat, vagy a gyermekek nem tudnak magukkal mit kezdeni, mi adunk nekik
elfoglaltságot. A belépés díjtalan.
Január 9., szombat 19.00: Illényi Katica és
a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar évköszöntô koncertje. Vezényel: Kökényessy
Zoltán. Jegyár: 3900 Ft
Január 13., szerda 19.00: Lepkévé válás –
Konspiráció. Vizuális mozgásszínház a budapesti Élôkép Társulat elôadásában. Jegyár: felnôtt 2400 Ft, diák, nyugdíjas 1600 Ft

Január 12., kedd 15.30: Mûvészet-történet.
Képes elôadás-sorozat 4. – A Távol-Kelet
kultúrája. Elôadók: Szalay Ágnes történész
és Mészáros Zsuzsanna múzeumpedagógus. A vetítéssel egybekötött elôadásokon
Kína, Japán, India, Korea mûvészetérôl, történelmérôl hangzanak el érdekességek.
A Munkácsy Emlékház 2015. december 20.
és 2016. január 5. között zárva tart.

KIÁLLÍTÁSOK

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ

Hajnalvarázs – Horváth Hajnalka alkotómûvész kiállítása az Artériumban 2016. január
8-áig. „Öltözéktervezést tanultam, majd festészettel kezdtem el foglalkozni egy véletlen
folytán. Aquarellképeket készítek, legtöbbször képzelet szülte portrékat. Nagyon szeretem textilekkel és más anyagokkal kombinálni képeimet. Fôként nôi arcokat vagy

December 31., csütörtök 19.00: Az Összefogás Mezômegyerért Egyesület szilveszteri
bálja.

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

A Jaminai Közösségi Ház 2015. december
21. és 2016. január 3. között zárva tart.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Virginia State Gospel Chorale karácsonyi turnéja során a Csabagyöngyébe is ellátogatott. A 35 fôs társulat
filmbe illô, energikus, amerikai templomi hangulatot teremtett Oláh Gergôvel, az est magyar sztárvendégével
együtt. A közönség a koncerten együtt énekelt a kórus
tagjaival, beleélte magát a ritmusjátékokba, magasba
lendítette a kezét, ha arra invitálták, és felállva tapsolt,
mert annyira nagy hatással volt rá a produkció

MESEHÁZ

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

A MESEHÁZ december 21.–2016. január 3-áig ZÁRVA tart.
ÁLDOTT KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNUNK!
EZERARCÚ TERMÉSZET – A Márvány Fotómûhely tagjainak
alkotásaiból válogatott kiállítás megtekinthetô január 15-éig a
Nemzetiségi Klubházban.
APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután a Meseházban 2016. január 9-én, szombaton 14 órától.
• Kalendárium: Háromkirály-járás
• Mûhelymunka: agyag mécsestartó készítése és gyertyamártás
• Nagymama kamrája: mákos guba
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
CSABA MOZGÓ – tematikus filmvetítés a Meseházban
2016. január 11-én, hétfôn 14 órától a Szlovák klubban.
AZ ÚJ ÉVBEN IS VÁRUNK!

• GYÖNGYFÛZÔ KÖR gyerekeknek a Meseházban,
hétfônként 16.30–18.00 óráig.
• AGYAGOZÓ szakkör gyerekeknek a Meseházban,
keddenként 16.30–18.00 óráig.
• PÁSZTORFURULYA KÖR felnôtteknek (Békési út 15.),
keddenként 16.00–18.00 óráig.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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ötmilliós támogatás a civileknek

a szociális munka napja

A Budapest Bank Békéscsabáért Program folytatódik

Elismerés a mozgáskorlátozottak egyesületének
A Kiváló Szociális Munkáért
kitüntetést idén a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének ítélte oda
Békéscsaba közgyûlése. A
kitüntetést a közelmúltban a
szociális munka napja alkalmából tartott ünnepségen,
a Csabagyöngyében adta át
Kovács Ágnesnek, az egyesület elnökének Szarvas Péter polgármester és Herceg
Tamás tanácsnok.

A nyertes civil szervezetek képviselôi Lasetzky frigyessel és Szarvas Péterrel
Az ötödik alkalommal meghirdetett „Budapest Bank Békéscsabáért Program” támogatásával ezúttal 14 nonprofit szervezet nyert 100 és 500 ezer forint közötti összeget. Az errôl
szóló tanúsítványt december 10-én vették át a Bankmûveleti
Központban Lasetzky frigyestôl, a Budapest Bank operáció
és minôség vezetôjétôl és Szarvas Péter polgármestertôl.
A mostani pályázati ciklusban az egészségfejlesztés,
az egészséges életmód állt
a középpontban, de támogatást kaptak a helyi természeti adottságokat bemutató, a
környezetkímélô közlekedést
népszerûsítô, valamint az élôvilág szeretetére oktató programok is. A pályázat 5 millió
forintos forrásából 3,5 milliót
a Budapest Bank, 1,5 milliót
Békéscsaba önkormányzata
biztosított.
A kiírásra összesen 39 pályázat érkezett, amelyek közül

a bírálóbizottság 13-at részesített támogatásban, egy további nyertest a bank munkatársai választottak ki.
Egészségfejlesztés kategóriában a következôk nyertek:
AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány,
Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium –
Szülôk-Öregdiákok Alapítványa, Egyensúly AE Egyesület, Lencsésiért Kulturális és
Sport Egyesület, MIVA Bölcsi
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelôsségû Társaság, Moz-

a
December 24.,
csütörtök
7.00 Hírek
7.10 Csabai Forgatag
7.25 Kezdôkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.45 Generáció
9.10 Púder
9.35 Légy jó mindhalálig szereplôválogatás
10.05 Kikötô
10.30 Mûvészbejáró
11.00 Kezdôkör
BRSE–Kaposvár
(nôi röplabda NB I)
12.20 Képújság
15.00 Kikiriki (dok.-film)
16.30 Csabai Forgatag
17.00 Hírek
17.10 Púder
17.35 Mûvészbejáró
18.00 Kezdôkör
18.40 Csabai Forgatag
19.00 Híradó
19.20 Kikötô
19.40 Csabai Forgatag
20.00 Híradó
20.20 Légy jó mindhalálig szereplôválogatás
21.00 Légy jó mindhalálig. Gála mûsor
22.30 Híradó
22.45 Kikötô
23.10 Képújság
December 25., péntek
7.00 Hírek
7.10 Spektrum
7.35 Púder
8.00 Híradó
8.20 Légy jó mindhalálig 1.
9.00 Légy jó mindhalálig 2.
9.30 Kikötô
9.55 Mûvészbejáró
10.30 Légy jó mindhalálig 3.
11.00 Légy jó mindhalálig 4.
11.30 Generáció
12.00 Képújság
16.00 Mûvészbejáró
16.25 Csabai Forgatag
17.00 Hírek
17.05 Légy jó mindhalálig. Gála mûsor
18.35 Kikötô
19.00 Híradó
19.20 Spektrum
20.00 Híradó
20.20 Angyalok szárnyalása 1. rész

21.00 Karácsond 1
(dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Spektrum
22.45 Púder
23.10 Képújság
December 26.,
szombat
7.00 Hírek
7.10 Mûvészbejáró
7.35 Generáció
8.00 Híradó
8.20 Spektrum
8.45 Púder
9.10 Légy jó mindhalálig. Gála mûsor
10.40 Angyalok
szárrnyalása 1.
11.25 Kikötô
11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Mit akar ez az egy
ember?
19.00 Híradó
19.20 Generáció
19.45 Családban élünk
20.00 Híradó
20.15 Angyalok szárnyalása 2.
21.00 Karácsond 2.
(dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Generáció
22.45 Mûvészbejáró
23.10 Képújság
December 20.,
vasárnap
7.00 Hírek
7.10 Csabai Forgatag
7.20 Légy jó mindhalálig
szereplôválogatás 1.
8.00 Híradó
8.15 Légy jó
mindhalálig szereplôválogatás 2.
8.45 Légy jó mindhalálig
szereplôválogatás 3.
9.15 Generáció
9.40 Spektrum
10.10 Angyalok szárnyalása 2.
10.55 Légy jó
mindhalálig szereplôválogatás 4.
12.30 Képújság
14.45 Egy élet e tánc
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör
BRSE–Kaposvár
(nôi röplabda NB I)
19.00 Híradó
19.20 Púder
19.45 Családban élünk

gáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, Szabad Torna Sportegyesület, Vakok és
Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesülete, ÉFOÉSZ Békés
Megyei Egyesülete.
A környezetvédelem kategóriában a következôknek
ítéltek oda pályázati támogatást: Ákombákom Egyesület,
Green2Move Egyesület, Körös Klub Természet-, Környezetvédô Természetbarát Társadalmi Szervezet, Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület,
Oriens 2000 Alapítvány.
A 2013-ban indult programra eddig összesen 212
pályázat érkezett, 66 civil
szervezet részesült összesen
26 millió forint támogatásban, és a program folytatását
tervezik.

7. t V

20.00 Híradó
20.20 Kikötô
21.00 Légy jó mindhalálig. Gála mûsor
22.30 Híradó
22.45 Kikötô
23.10 Spektrum
23.35 Képújság
December 28., hétfô
6.00 Hírek
6.10 Kikötô
6.30 Szempont
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.45 Mûvészbejáró
8.10 Spektrum
8.35 Generáció
9.00 Szempont
9.55 Képúság
17.00 Hírek
17.05 Angyalok szárnyalása 1-2.
18.35 Kikötô
19.00 Híradó
19.00 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Csabai Forgatag
20.40 Generáció
21.00 Czinka Pannától
Pegéig 1. (dok.-film)
21.30 Híradó
21.45 Aktuális
22.00 Kezdôkör
22.40 Csabai Forgatag
23.00 Képújság
December 29., kedd
6.00 Hírek
6.10 Kikötô
6.35 Púder
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötô
8.05 Generáció
8.30 Spektrum
9.00 Mûvészbejáró
9.25 Szempont
9.50 Képújság
17.00 Hírek
17.05 A lovak velünk
maradnak, ugye?
(dok.-film)
18.00 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Spektrum
21.00 Czinka Pannától
Pegéig 2. (dok.-film)
21.30 Híradó
21.45 Aktuális
22.10 Spektrum
22.35 Kikötô
23.00 Képújság

December 30., szerda
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.35 Csabai Forgatag
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.45 Spektrum
8.10 Generáció
8.30 Kikötô
9.00 Púder
9.30 Csabai Forgatag
10.00 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.35 Méhek nélküli
világ (dok.-film)
18.05 Spektrum
18.35 Csabai Forgatag
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Generáció
21.00 Czinka Pannától
Pegéig 3. (dok.-film)
21.30 Híradó
21.45 Aktuális
22.10 Generáció
22.35 Púder
23.00 Képújság
December 31.,
csütörtök
7.00 Hírek
7.10 Púder
7.35 Spektrum
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.45 Generáció
9.10 Kikötô
9.35 Mûvészbejáró
10.00 Angyalok szárnyalása 1-2.
11.30 Kikiriki (dok.-film)
13.00 Képújság
15.00 Székely lelemény
(dok.-film)
16.30 Csabai Forgatag
17.00 Hírek
17.05 Ott vagyok otthon, ahol muzsikálok
(dok.-film)
17.40 Mûvészbejáró
18.05 Púder
18.35 Csabai Forgatag
19.00 Híradó
19.20 Generáció
19.45 Csabai Forgatag
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Teátrum Gála
mûsor
22.30 Híradó
22.45 Mûvészbejáró
23.10 Képújság

– A szociális munka azoknak a szakembereknek a hivatása, akik képesek az egyedi
és nehéz helyzeteket kezelni.
Akik képesek elôítélet-mentesen segíteni a hozzájuk segítségért forduló embereknek.
El kell ismernünk ezeknek
az embereknek az áldozatos
tevékenységét, amelybôl mi
is erôt meríthetünk – mondta
Szarvas Péter.
A polgármester kiemelte,
hogy a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesületében
dolgozók kiváló hivatástudattal végzik tevékenységüket.
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületét 34 évvel ezelôtt néhány lelkes mozgássérült hívta életre. Mára az
egyesület olyan szolgáltatási
struktúrát, intézményeket ho-

A kitüntetést az egyesület elnöke, Kovács Ágnes vette át
zott létre, amely a fogyatékos
emberek ellátásában teljes
körû segítséget tud nyújtani. Az egyesület most egy 8
750 fôs közösséget jelent,
Békés megye 65 településén
elérhetô hálózattal. Az elmúlt
években a szervezeten belül
munkahelyeket is teremtettek
fogyatékkal élô és ép munkavállalók számára. Intézményeket hoztak létre az oktatás, az
egészségügy és a szociális
alap- illetve szakellátás területén, megkezdet mûködését
az óvoda és a felnôtt nappali
intézményük is.
Akadálymentes jármûveikkel segítenek ügyfeleiknek
abban, hogy biztonságosan
eljussanak az iskolába, munkába, gyógykezelésekre vagy
a szabadidôs programokra.
Az egyesület tevékenysége példaértékû a tekintetben

is, hogy mire képes egy közösség, amelynek hite van
önmagában és a közösség
erejében.
– Amikor Magyarországon a
fogyatékos emberek ellátásáról van szó, ki kell mondanunk,
hogy az elmélet és a gyakorlat
között nagyon nagy a szakadék. Sokat kell még tennünk
az ország egész területén
azért, hogy a gyakorlatban teljes körûen megvalósuljon az
esélyegyenlôség – jegyezte
meg a kitüntetés átvétele után
Kovács Ágnes.
A szociális munka napján
ezután az Acid Jazz táncosai
mutatták be produkcióikat,
és lehetôség volt arra, hogy
a szociális területen dolgozó szakemberek megosszák
egymással nehézségeiket,
örömeiket.
Vágvölgyi Nóra

M û s O R a
Január 1., péntek
7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.35 Púder
8.00 Híradó
8.20 Mûvészbejáró
8.45 Kikötô
9.15 Spektrum
9.40 Légy jó mindhalálig. Gála mûsor
11.10 Körösök völgye
(dok.-film)
11.35 Generáció
12.00 Képújság
16.00 Mûvészbejáró
16.25 Púder
17.00 Hírek
17.05 Ki népei vagytok
(dok.-film)
19.00 Híradó
19.20 Spektrum
20.00 Híradó
20.20 Teátrum Gála
mûsor
21.50 Híradó
22.05 Spektrum
22.30 Csabai Forgatag
22.50 Képújság

Január 2., szombat
7.00 Hírek
7.05 Szempont
8.00 Híradó
8.20 Szempont
8.45 Mûvészbejáró
9.15 Púder
9.40 Kikötô
10.10 Szarvasi
Víziszínház –
Lézershow
11.00 Képújság
14.45 Egy élet e tánc
– Novák Ferencemlékmûsor
17.00 Hírek
17.05 Mit akar ez az ember? – Novák Ferencemlékmûsor
18.40 Csaba Forgatag
19.00 Híradó
19.20 Csabai Forgatag
19.45 Családban élünk
20.00 Híradó
20.20 Púder

21.00 Múltidézés
(dok.-film)
21.55 Híradó
22.10 Púder
22.35 Mûvészbejáró
23.00 Képújság
Január 3., vasárnap
7.00 Hírek
7.10 Csabai Forgatag
7.20 Légy jó mindhalálig
szereplôválogatás 1.
8.00 Híradó
8.20 Púder
8.45 Légy jó mindhalálig
szereplôválogatás 2.
9.15 Csabai Forgatag
9.35 Légy jó mindhalálig
szereplôválogatás 3.
10.05 Spektrum
10.30 Mûvészbejáró
10.55 Légy jó
mindhalálig szereplôválogatás 4.
11.30 Képújság
16.00 Aktuális
16.30 Fehér galamb
(dok.-film)
17.00 Hírek
17.10 Székely lelemény
(dok.-film)
17.35 Generáció
18.00 Aktuális
18.25 Csabai Forgatag
18.45 A természet
kirablása (dok.-film)
19.00 Híradó
19.20 Púder
19.45 A természet
kirablása (dok.-film)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô
21.00 A Nobel-díjas
hadifogoly (dok.-film)
21.50 Híradó
22.05 Kikötô
22.30 Spektrum
22.55 Képújság
Január 4., hétfô
6.00 Hírek
6.05 Szempont
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.45 Mûvészbejáró
8.10 Spektrum
8.35 Generáció
9.00 Púder
9.25 Kikötô
9.55 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.35 Púder
18.00 Szempont

18.30 Kikötô
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Csabai Forgatag
20.40 Spektrum
21.00 A foci háza táján
1. (dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Aktuális
22.35 Spektrum
23.00 Képújság
Január 5., kedd
6.00 Hírek
6.10 Kikötô
6.35 Generáció
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szempont
8.05 Spektrum
8.30 Mûvészbejáró
9.00 Szempont
10.00 Képújság
17.00 Hírek
17.05 Laskai sorok
(dok.-film)
17.35 Aktuális
18.00 Púder
18.25 Csabai Forgatag
18.45 A természet kirablása (dok.-film)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Spektrum
21.00 A foci háza táján
2. (dok.-film)
21.50 Híradó
22.05 Aktuális
22.30 Spektrum
23.00 Képújság
Január 6., szerda
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.35 Kikötô
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.45 Spektrum
8.10 Generáció
8.35 Mûvészbejáró
9.00 Púder
9.25 Csabai Forgatag
10.00 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.35 Méhek nélküli
világ (dok.-film)
18.05 Spektrum
18.35 Kikötô
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó

20.20 Generáció
21.00 Áramlat – Flow
(dok.-film)
21.50 Híradó
22.05 Aktuális
22.35 Generáció
23.00 Képújság
Január 7., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Púder
6.35 Spektrum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.45 Generáció
8.10 Kikötô
8.35 Mûvészbejáró
9.00 Angyalok szárnyalása 1-2.
10.30 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Szempont
18.05 Mûvészbejáró
18.30 Púder
18.35 Csabai Forgatag
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
19.40 Csabai Forgatag
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Karácsond 1
(dok.-film)
22.00 Híradó
22.15 Mûvészbejáró
22.40 Csabai Forgatag
23.00 Képújság
Január 8., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.35 Púder
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
8.45 Mûvészbejáró
9.10 Kikötô
9.35 Szempont
10.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.35 Mûvészbejáró
18.00 Szomory Dezsô
zenéje (dok.-film)
18.25 Kikötô
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Púder
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly (dok.-film)
21.50 Híradó
22.05 Púder
22.30 Kikötô
22.55 Képújság

Január 9., szombat
7.00 Hírek
7.05 Szempont
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.45 Mûvészbejáró
9.15 Púder
9.40 Kikötô
10.05 Szempont
10.30 Aktuális
10.55 Generáció
11.20 Aktuális
11.45 Csabai Forgatag
12.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.35 Múltidézés
(dok.-film)
18.30 Púder
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
19.45 Családban élünk
20.00 Híradó
20.20 Spektrum
21.00 Cinema Inferno
(dok.-film)
21.55 Híradó
22.10 Aktuális
22.35 Mûvészbejáró
23.00 Képújság
Január 10., vasárnap
7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.45 Mûvészbejáró
9.10 Csabai Forgatag
9.30 Generáció
9.55 Spektrum
10.20 Púder
10.45 Kikötô
11.10 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Fehér galamb
(dok.-film)
17.35 Generáció
18.00 Aktuális
18.25 Csabai Forgatag
18.45 A természet kirablása (dok.-film)
19.00 Híradó
19.20 Generáció
19.45 A természet kirablása (dok.-film)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô
21.00 Global Menü
(dok.-film)
21.50 Híradó
22.05 Kikötô
22.30 Generáció
22.55 Képújság
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Internetes vásárlás
Azonnal itt a karácsony és az
internetes vásárlások száma
ilyenkor még a szokásosnál
is jóval magasabb. Az online
bevásárlás egyszerûen, gyorsan, bármelyik napszakban
elintézhetô otthonról is. Általában kedvezôbbek az árak,
mint a boltokban, és termékkeresôk segítenek megmutatni
a legelônyösebb ajánlatokat.
Azonban jó tisztában lennünk
azzal is, hogy az online vásárlás nemcsak elônyökkel,
hanem kockázatokkal is járhat,
ezért szükséges a kellô körültekintés és óvatosság.

OtP Bank – Vodafone szupermaraton 2016-ban is
28. szilveszteri futógála Szándéknyilatkozatot írtak alá
Békéscsaba, 2015. december 31.
Rajt–Cél: Városi Sportcsarnok

A Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársai
összegyûjtötték az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Tudta-e hogy:
1) Érdemes a webshop megbízhatóságáról ismereteket gyûjteni
más fogyasztóktól, fórumokról vagy hozzászólások, értékelések alapján.
2) A webshopot üzemeltetô vállalkozás köteles feltüntetni a nevét,
székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát és elérhetôségeit.
3) Magyar nyelvû megjelenés, .hu végzôdés, magyar TV reklámok
ellenére lehet külföldi a cég.
4) A túl kedvezô árak, csábító ígéretek gyakran csapdák, amelyek
gyanakvásra adhatnak okot.
5) Online vásárolt hibás termék esetén ugyanolyan garanciális jogaink vannak, mintha üzletben vásároltunk volna.
6) A termék átvétele után még 14 napig elállhatunk vásárlási szándékunktól.
7) Fizetési módként az utánvétel vagy bankkártya javasolt, banki
átutalás vagy hitelkártya nem.
8) A szállítási határidô megnövekedhet a karácsonyi ünnepek
elôtt.

• Rajt: 10.00 óra, táv: 2500
m – 3 fôs családok, családtagok 3 egyéni nevezéssel,
nevezési díj 600 Ft
• Rajt: 10.00 óra, táv: 2500 m
– 60 év feletti férfiak, nôk,
nevezési díj 600 Ft
• Rajt: 10.05 óra, táv: 3421 m
– amatôr férfiak, nôk, nevezési díj: 600 Ft
• Rajt: 10.05 óra, táv: 4621
m – igazolt és bátor amatôr
férfiak, nôk, nevezési díj:
600 Ft
• Rajt: 10.05 óra, táv: 4621
m – igazolt és bátor amatôr
férfiak, nôk, nevezési díj:
600 Ft
Elônevezés december 28-áig
a Csaba Center infópultjánál
és a fôtéri karácsonyi vásárban, a virágdíszek faházánál vagy a nevezes.bcsac@
gmail.com címen. A verseny

napján 9.30 óráig lehet nevezni a sportcsarnoknál.
JÁTÉK: Hangolj rá közös futással! – Találkozunk december 30-án 16 órákor a karácsonyi vásárban! Az itt induló
elsô 20 futó szilveszteri nevezését a Frankó Produkciós
Iroda átvállalja.
JÁTÉK: Az elônevezôk között
kisorsolunk 20 futót, akik a
szilveszteri futáson ajándékot
vehetnek át. A nyertesek listája a www.bcsac.hu oldalon
december 29-én 16 órától
lesz olvasható.
Értékes díjak a legjobbaknak!
Ajándéksorsolás minden célba érkezônek!
Fôdíj: SAUCONI futócipô
Ünneplés a legjobb békéscsabai atlétákkal – szilveszteri
óriástorta!

Ha a témával kapcsolatban további kérdései merülnek föl, a Europe
Direct Tájékoztató Központ munkatársai szívesen segítenek.
Elérhetôségek:
• ügyfélszolgálati iroda a Békés Megyei Könyvtár épületében
(5600 Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.),
• telefon: +36-66/530-200,
• e-mail: bekescsaba@europedirect.hu.

Bognár Levente, Kiss Tibor és Tóth Sándor
Tizenkilencedik alkalommal rendezik meg jövôre a
Békéscsaba–Arad–Békéscsaba Nemzetközi Szupermaratont. Az errôl szóló elôszerzôdést Kiss Tibor, Békéscsaba
alpolgármestere, Bognár Levente, Arad alpolgármestere,
valamint Tóth Sándor, a Békéscsabai Atlétikai Club ügyvezetôje írta alá december 14-én a csabai városházán.
Mint azt Kiss Tibor kiemelte,
a szupermaraton jó alkalom
arra, hogy a települések barátsága elmélyüljön, ugyanakkor ez a sportesemény
lehetôség a bemutatkozásra
azoknak a településeknek,
amelyeken áthaladnak a versenyzôk. Ezért több település
szervez már évek óta önmagát népszerûsítô programokat az esetlegesen megpihenô sportolóknak.
A 19 éves sportrendezvény mára a két város emblematikus eseményévé vált.
Bognár Levente az elôszerzôdés aláírása elôtt megjegyezte, hogy a szupermaraton résztvevôinek száma
folyamatosan nô, tavaly közel 1200 versenyzô indult,

akik közül egyre többen a
határon túlról érkeznek.
A szupermaratonon a profi
sportolók mellett az amatôr
versenyzôk is bizonyíthatnak.
A kétszer száz kilométeres
távon egyéniben és csapatban is indulhatnak a legbátrabbak, illetve a határokon
átívelô távot kerékpárral és
görkorcsolyával is megtehetik
az indulók. A jövô évi rendezvény pontos útvonala még
kérdéses, a rendezôk jövô év
elejéig várják a véleményeket,
hogy mely városok érintésével szervezzék meg a 2016-os
szupermaratont.
A végleges megállapodást
jövô év elején, a költségvetés
elfogadása után írják alá.
Vágvölgyi Nóra

Rendészeti képzés indul
a Békéscsabai szakképzési Centrumban
A következô esztendô ôszétôl rendészeti ügyintézôi és
rendészeti ôr szakképzés indul a Békéscsabai Szakképzési Centrumban (BSZC). Az új iskolának a centrumhoz
tartozó Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola ad helyet a Kazinczy utcában, míg a kollégiumi
ellátást a Trefort utcai, jelenleg üresen álló épületben
biztosítják a diákok számára. Az új intézmény országos
beiskolázású, vagyis valamennyi megyébôl várják a jelentkezôket, a most pályaválasztás elôtt álló általános
iskolásokat.
A szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzés négy plusz
egy, illetve három plusz két év. A tanulmányok során mindkét szakirányban érettségi is megszerezhetô. Az iskola
alapvetôen a rendôrség, a katasztrófavédelem és a bün-

tetés-végrehajtás szakember-utánpótlását hivatott biztosítani, de az iskolában megszerezhetô végzettség alapján
el lehet helyezkedni például a személy- és vagyonôr, a
testôr- és magánnyomozó-szakmákban, de választhatják
a diákok a fegyveres biztonsági ôr, a közterület-felügyelô-,
a portás-, a teremôrszakmákat is.
Az iskola rendszerû képzésre 2016. február 15-éig lehet
jelentkezni az újranyíló KIFIR-ben vagy a BSZC honlapján
(www.bszc.hu).
A tanulmányok megkezdésének feltétele a sikeres alkalmassági vizsga. A diákok számára kötelezô jelleggel kollégiumi férôhelyet biztosít az iskola. Az új iskola az elsô esztendôben mintegy 150 diák jelentkezését várja, s az ötéves
képzés végén, a számítások szerint, a tanulók létszáma meg
fogja haladni a 600 fôt.
Rendészeti ügyintézô

Rendészeti ôr

A rendészeti ügyintézô szakmában négy év alatt lehet
megszerezni a rendészeti
ügykezelôi végzettséget,
majd pedig további egy év
alatt a rendészeti ügyintézô
képesítést, ami rendôr-tiszthelyettesi rendfokozatnak
felel meg.
A diákok egyebek mellett
rendészeti jogi-, állampolgári és közigazgatási ismereteket sajátítanak el az
évek alatt, de tanulnak társadalomismeretet és szakmai kommunikációt, idegen
nyelvet és szakmai informatikát is. A képzés során kedvezménnyel jogosítvány is
szerezhetô.

A rendészetiôr-képzés során szintén ötéves tanulmányokat
lehet folytatni. Az elsô három évben szerezhetô meg maga a
rendészeti ôr szakképesítés, majd pedig további két esztendô alatt az érettségi. Az elsô idôszakban a tanulmányok hetven százaléka szakmai tantárgy, s az utolsó két évben zajlik
az igazi közismereti képzés, amely érettségivel fejezhetô be. A
szakmai tárgyak között szerepel például a rendvédelmi jogi, állampolgári és közigazgatási ismeretek, a magánbiztosítás, de
szakmai idegen nyelvet és szakmai informatikát is tanulnak a
diákok, sôt, megismerkednek az önvédelmi sportokkal is.
A sikeres vizsgák után a végzôs diákok továbbtanulhatnak a rendôrtiszti felsôoktatási intézményekben, illetve a
közszolgálati egyetemen is.
Egyéb rendészeti képzés
A BSZC két tagiskolájában mindemellett továbbra is folytatódik az úgynevezett egyéb rendészeti képzés. Így várják az
érdeklôdôket a Szent-Györgyi Albert és a Kemény Gábor
tagiskolákba is.
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Világhírû lett a csabai
legkisebb újság

Kommunális fejlesztések városszerte
Az 1., 2., 3. számú választókerületre 65 millió forint jut

Az elmúlt idôszakban Békéscsabán több nagyberuházás is
megvalósult. A város ezekre a fejlesztésekre igyekezett a lehetô legnagyobb mértékû pályázati forrást elnyerni. Azonban
folyamatosan merültek fel olyan jogos igények, amelyekre
eddig nem volt pályázat. Éppen ezért az önkormányzat 270
milliós keretet hagyott jóvá a körzetek lakossági kommunális igényeinek kielégítésére, az út-, kerékpárút- és járdafelújításokra. Sorozatunkban azt mutatjuk be, hogy az összesen
270 milliós városi keretbôl mi valósulhat meg. Most Bíró János, Szarvas Péter és Tímár Ella számol be egyéni képviselôként arról, milyen fejlesztésekre futja az 1. választókerületre szánt 25 millió, a 2. választókerületre szánt 20 millió és a
3. választókerületre szánt 20 millió forintból.
1. számú választókerület
A miniújságok a Gutenberg Múzeum kincseit gyarapítják
A nyomdászat és Békéscsaba jó hírét öregbítette Gécs
Béla tervezésében és szerkesztésében, a Marzek Kner
Packaging Kft. nyomtatásában idén nyáron kiadott miniújság.
A világ legkisebb újságja a
könyvnyomtatás 575. évfordulója alkalmából jelent meg
Békéscsabán. A mainzi Gutenberg Múzeum igazgatója
levélben mondott köszönetet
Gécs Bélának, aki a korábbi
rekordokat döntô újságjai és
a világ legkisebb bélyege
mellett ebbôl is ajándékozott a múzeumnak. A csabai
nyomdászról és a világ legkisebb újságáról cikket közölt
a nagy hírû Die Welt online
újsága is.
A Die Welt olvasói a következôket tudhatták meg a csabaiak által ismert és szeretett
nyomdászról és a miniújságról: Gécs Béla 1989 óra alkot
miniatûr újságokat és próbál
saját magán is túlszárnyalni
minden újabb kiadással. A
könyvnyomtatás évfordulójára és feltalálójának tiszteletére

a Gutenberg címet választotta
a legújabb miniújságának.
A 17 x 25 mm nagyságú, 12
oldalból álló, ofszet nyomtatással készült lap a könyvnyomtatással kapcsolatos
információkat és képeket tartalmaz. Ezzel Gécs Béla ötödik alkalommal döntötte meg
a saját maga által felállított, a
világ legkisebb újsága rekordjait. Ezt a miniújságot a nyomdász a korábbi rekorddöntô
újságjaival és a világ legkisebb
bélyegével együtt ajándékozta a Gutenberg Múzeumnak.
Különösen nagy örömet jelent
ez a múzeum számára, hiszen
2013 óta terjedelmes minikönyv-gyûjteménnyel rendelkeznek, és ezt a gyûjteményt
nagyszerûen egészítik ki a
miniatûr formátumban készült
újságok.
M. E.

Bíró János: A körzetemben
sok a tanyás rész, ahol csak
földutak vannak, de szinte minden utat újjá lehetne építeni. A
25 millió forintos keretünkbôl
csak a legégetôbb problémákat tudjuk kezelni, bízom
benne, hogy a kétmilliárdos
forrásból ennél sokkal többre
futja majd a mi körzetünkben
is. Korábban kicsit „mostohagyerek” volt Gerla, mindent
megteszek azért, hogy most
ide is minél több forrás jusson.

Földutak karbantartását
meghaladó javítás: Oncsa
kertek – Gyümölcsös utca;
Nagyrét – Fenyôfás dûlô
0454, Fecske dûlô, 0424/28
út, 0419/20 út, 01243 út; Gerla – Madarász utca (Jázmin
utca és Gyöngy utca között),
Babits Mihály utca, Gyöngy
utca (Csabai út és Babits utca
között), Kertes utca.
Temetôk felújítása: a gerlai
temetô parkolójának és növényanyagának felújítása; a
gerlai köztemetônél útfelszórás, kútfelújítás, a ravatalozónál tetô- és mennyezetjavítás.

Tervezett felújítások
2. számú választókerület
Parképítés, játszóterek: Gerlán a Pacsirta utcai játszótér
fejlesztése; a Wenckheim téren parkosítás, padok kihelyezése; Wenckheim téri harangláb.
Járdafelújítások: Gerlán a
Jegenye utca (a Pacsirta utcáig), a Gyöngy utca 2–4. újrarakása, a Kertes utcai járdalap
újrarakása, a gerlai temetôtôl
a járdalapos járda folytatása;
Ady Endre utca páratlan oldala, Zrínyi utca.

Szarvas Péter: Elsôként az
Omaszta utcai forgalomlassító
bordák telepítését kezdeményeztem, majd a gyermekvédelmi, rehabilitációs központ
Degré utca 59. szám elôtti
térvilágításának átkötése történt meg. A Festô utcai lakók
önrészével járda- és útfeltöltés
történt, a Mandula utca burkolása a jövô évben várható.
Szerzôdéskötés van folyamatban a Degré utca és a Thurzó

Országos társastánc Bajnokság
A Magyar Táncsport Szövetség 46. alkalommal szervezte
meg a B, A, S osztályos és Senior Országos Társastánc
Bajnokságot. Hazánk legrangosabb tàncversenyén mintegy 120 páros mutatta meg tudását a Csabagyöngyében
az Agóra és a Hangversenyteremben megépített, több
mint 230 négyzetméteres parketten.
Nem véletlen, hogy ismét
Békéscsaba adott otthont a
megmérettetésnek, hiszen az
ötlet is városunkhoz köthetô
– tudtuk meg Felczánné Nyíri
Mária táncpedagógustól.
– Büszkévé és boldoggá
tesz, hogy ezt a táncversenyt
édesapám, Nyíri Lajos indította el 1970-ben. Akkor a
legmagasabb az A kategória
volt, ezért ezt az osztályt a
mai napig megtartottuk a ver-

senyen, ám azóta több számnak is helyet adunk. Ilyen a
B és az S kategória – tudtuk
meg Felczánné Nyíri Máriától.
Férje, a szintén táncpedagógus Felczán Béla elmondta,
hogy Magyarország legjobb
versenytáncosai mutathatták
meg tudásukat a versenyen.
A pontozóbírók értékelték a
muzikalitást, az összhatást, de
számos egyéb szakmai szempontot is figyelembe vettek.

A csabai aranyérmesek: Králik Jánosné és Králik János
A Nyíri Lajos Táncsport
Egyesület két párral képviselte magát a bajnokságon. A
Krucsai Attila–Varga Adrienn
páros nem jutott a döntôbe,
azonban a Králik János és
Králik Jánosné alkotta pá-

ros senior IV. korosztályban
aranyérmet szerzett standard
táncokban. Az országos bajnok pár a Csabagyöngye
Kulturális Központban próbál
a Nyíri TSE senior csoportjában.

utca 14. járdafelújításainak
kivitelezési munkálataira, az
Aulich utca járdaépítése pedig
tervezési szakaszban van. Kiépült az Árpád sor – Derkovits
sor – Gyulai út jelzôlámpás
forgalomirányító berendezése, amelynek összehangolása
folyamatban van. A Halastó
és az Alkotmány utca sarkán
elkészült játszóteret vélhetôen jövô tavasszal vehetik birtokba a környékbeli gyerekek
szüleikkel. Több intézmény
udvarán valósult meg térkövezés és virágosítás.
Tervezett felújítások
Útépítés: Mandula utca.
Buszmegálló létesítése: a
Gyula út 51/1. elôtt buszváró
telepítése.
Közvilágítás: az Árpád soron
(Gyulai úttól a Bajza utcáig),
31/2 hrsz.-ú út.
Csapadékvíz-elvezetés: Bajza u. 3. áteresz cseréje; Gyulai
út 51/1. víznyelô kihelyezése;
Ybl u. 2/4. (15302 hrsz.) bejáró-átépítés; Omaszta u. 20760
hrsz. áteresz átépítése.
Járdafelújítások: Degré u.
gátnál; Thurzó u. 44. bejáró és
járda javítása.
Berendezési tárgyak: Aldi
mellett pad, a Gyulai úti buszmegállóba kuka telepítése.
Játszóterek: a Berzsenyi utcai játszótér rehabilitációja; a
Halastó–Alkotmány utcában
csúszda telepítése.
3. számú választókörzet
Tímár Ella: A fejlesztések a
változó pályázatok miatt nem

véglegesek. A további út- és
járdatervezések elkezdôdtek. Bízom benne, hogy 2016
tavasza folyamán a kivitelezések egy része is elindulhat.
A 2014-es választási kampányomban azt ígértem, hogy
az utak, járdák felújítását
mindig szem elôtt tartom.
A mostani folyamatok igen
kedvezôek ahhoz, hogy elinduljanak a munkák és fejlôdjön a körzet.
Tervezett felújítások:
Parkoló építése: a Lencsési
út 22–24. szám közelében parkolóhelyek építése, Lencsési
út 124–132. számnál a parkoló
felújítása (aszfaltozás)
Járdaépítés: az Ormay átjárók megközelítéséhez.
Közvilágítás: a 13744 hrsz.-ú
útnál, a Keleti kertek, a Cseresznye köz és a töltés között.
Útfelújítások: Mester utca,
Fényesi út tervezés, Kvasz
András utca tervezés, Fényesi
buszforduló vízállásos részeinek felújítása, a Dobos István
utcában padkafeltöltés, Magyar utcai kerékpárút továbbtervezése Fényesig.
Útépítés: Diófás utca
Járdafelújítások: Fényesi
út páros oldal (vasúti átjáró –
buszfordulóig), Lencsési út
55–57., Lencsési út 122–132.
elôtti járda, Lencsési út 61.
elôtti járda.
Berendezési tárgyak: Pásztor utcai játszótérnél a támfal
elbontása, Lencsési út 55–57.,
padcsere.
Mikóczy Erika
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felújítás

gyUlai VÁRszÍnHÁz, Kamaraterem

Befejezôdtek a belvárosrehabilitáció II. üteméhez
kapcsolódó, önkormányzati forrásból finanszírozott
felújítási munkák.
Az Andrássy út 16–18. szám
alatti épület udvarán 200 méter hosszúságban bontották
el és építették újra a szegélyköveket, mintegy 700 négyzetméternyi területet aszfaltoztak le, valamint közel 400
négyzetméternyi térburkolatot helyeztek el. Emellett a
38 millió forintos beruházás
során a Mednyánszky utca
Andrássy út és Csaba utca
közötti szakaszán, valamint a
Gyóni Géza utca teljes szakaszán végeztek aszfaltozást.
A megszépült, megújult
részek hivatalos átadásakor
Bíró Csaba, Békéscsaba 5.
számú választókörzetének
önkormányzati képviselôje
kiemelte, hogy egy nagyon
fontos fejlesztést valósítottak
meg önkormányzati forrásból, amely a lakók és az arra
járók mindennapjait is megkönnyíti.

Január a Gyulai Várszínházban
• 2016. január 7., 18.30 óra: „Fotók Magyarország

egyik legszebb tájáról, a Káli-medencérôl”–
Pillanatok a Balaton-felvidékrôl – Darabos György
fotókiállításának megnyitója
• 2016. január 7., 19.00 óra: „A világhírû vonós kvartett fellépése újra Gyulán” – Kelemen Kvartett – koncert. Tagjai:
Kelemen Barnabás – hegedû, Kokas Katalin – hegedû,
Homoki Gábor – brácsa, Fenyô László – cselló
• 2016. január 14., 19.00 óra:
„A Vidor Fesztivál díjazott vendégjátéka a 40-es korosztályról”
40! avagy Véges élet – komédia
Játsszák: Stefanovics Angéla, Bánki Gergely, Keszég
László, Mészáros Béla – A Dumaszínház és a FÜGE közös
produkciója
• 2016. január 21., 19.00 óra:
„A népszerû énekesnô koncertje jazz-muzsikusokkal” –
Kozma Orsi – koncert. Közremûködik: Hárs Viktor –
basszusgitár, Cseke Gábor – zongora, Pusztai Csaba – dob
Információ: Gyulai Várszínház (Gyula, Kossuth u. 13.), tel.: 66/463-148.
Belépôjegyek elôvételben, munkaidôben vagy az elôadás elôtt a
helyszínen válthatók. E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu;
Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu

Andrássy út 3–5.
(Univerzál Áruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716, 70/411-2156

• Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak
• A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka
• Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, foglalkoztatók,
mesekönyvek
• Gyermekmegôrzô és játszóház
• Társasjátékok kölcsönzése

Hevesi Imi bácsi szilveszteri koncertje
december 30-án 16.00 órától
Boldog, játékos karácsonyt és
sikeres új évet kívánunk!

Aszfaltoztak, szegélyköveket
cseréltek, burkoltak

w

Köszönjük, hogy nálunk vásároltak, kölcsönöztek,
kézmûveskedtek és játszottak! Bízunk benne,
hogy 2016-ban is bennünket választanak!

w

w . b e h i r . h u

Békéscsabán
a jelzôlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetését a

„FORG-TECH” Kft.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

Békés Megyei Könyvtár

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

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

végzi.

Címünk:
Békéscsaba, Berényi út 144/1.
Észrevételeikkel kapcsolatos
bejelentéseiket a
06-66/528-150-es
telefon/fax számon
tehetik meg.

A Körösök Völgye Látogatóközpont
ünnepi nyitva tartása:
• 2015. december 19. – Utolsó nyitvatartási nap
• 2015. december 20. és 2016. január 3.
között – Zárva
• 2016. január 4. – Elsô nyitvatartási
nap

A Helyi Termék- és Biopiac
ünnepi nyitva tartása:
• 2015. december 19. 9.00–14.00. – Utolsó nyitvatartási nap
• 2015. december 20. és 2016. február 15. között –
Zárva
• 2016. február 20. 9.00–12.00. – Elsô nyitvatartási nap

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!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új évet kíván
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
munkaszervezete!
Kövess minket a facebook.com/korosokvolgye
vagy a www.korosoknaturpark.hu oldalakon.

A Békés Megyei Könyvtár az ünnepek idején az alábbi nyitva tartással és új könyvekkel várja az érdeklôdôket:
•
•
•
•
•
•
•

December 23. (szerda): 11.00–19.00 óráig NYITVA
December 24–27. között: ZÁRVA
December 28. (hétfô):
14.00–19.00 óráig NYITVA
December 29. (kedd):
11.00–19.00 óráig NYITVA
December 30. (szerda): 11.00–19.00 óráig NYITVA
December 31–január 3. között: ZÁRVA
Január 4-étôl a szokásos nyitva tartás szerint:
KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra, kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra,
hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra
18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.

Tájékozódjon a honlap segítségével:
http://konyvtar.bmk.hu

Áldott karácsonyt, élményekben
és olvasnivalóban gazdag ünnepet
kívánnak a Békés Megyei Könyvtár
munkatársai.
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
Általános közmeghallgatás
A jelenlevôk feltették kérdéseiket

Költségvetési koncepció

Januárban konkrétumokkal jön az elsô olvasat
A közgyûlés idei utolsó
ülésén megtárgyalta Békéscsaba 2016. évi költségvetési koncepcióját. Döntöttek arról is, hogy – bár
nem kötelezô – januárra el
kell készíteni a költségvetés elsô olvasatát, amelyet
a konkrét adatok ismeretében tárgyal majd a testület.

A képviselô-testület és a polgármesteri hivatal osztályvezetôinek jelenlétében általános közmeghallgatást tartottak
a városháza dísztermében, ahol bárki feltehette kérdéseit.
Az egyik békéscsabai lakos
megköszönte a képviselôknek, hogy támogatták a Szent
István-szobor megvalósítását.
Egy másik jelenlevô felhívta a
figyelmet arra, hogy a katolikus templom mellett van egy
olyan sáv, amely sáros, nehéz
közlekedni rajta. Felvetette azt
is, hogy példaértékû a kórház
megújulása, de a Gyulai út
felôl van egy olyan háromméteres szakasz, ahol csak a
füvön keresztül lehet eljutni a
kórházi bejáróhoz. Kiss Tibor
alpolgármester jelezte, hogy
tavaszig igyekeznek megoldani a helyzetet.
Volt, aki listába szedve
tárta a képviselôk elé kérdéseit, például a választókerületi pénzekkel kapcsolatban
is érdeklôdött, mert szerinte

R

ö

Napirend elôtt: Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes megjegyezte, hogy a közgyûlés
napjának reggelén megtörtént az Orosházi úti felüljáró
teljes átadása (Szarvas Péter jelenlétében), ám errôl
a képviselôket senki sem
értesítette. Mint mondta, ha
már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. nem szólt, a
polgármester és a kabinetje
jelezhette volna az átadás
idôpontját. Hangsúlyozta:
a polgármester rövid ideje
dolgozott csak ezen, míg a
képviselôk többsége sokkal
régebben. Szarvas Péter
közölte, hogy a hídátadás
meghívójához sem neki,
sem a kabinetnek nem volt
köze. Hozzátette: a beruházás a csabai, jaminai lakosok örömére szolgál, és
megköszönte mindenkinek
a munkáját, aki a fejlesztés
sikerén dolgozott.
Kozma Jánost bízták meg:
A közgyûlés a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. munka s ze r veze t-veze té séve l
összefüggô feladatok ellátásával Kozma Jánost, a
zrt. igazgatóságának elnökét bízta meg 2016. január
1. napjától 2018. december
31-éig. A zrt. ügyvezetését
továbbra is az igazgatóság,
mint testület látja el.
CsabaPark II. ütem: A közgyûlés megbízta a Békés-

„a kerületi pénzkezelés káoszos”. Kiss Tibor úgy reagált:
ha a pénzekkel probléma lenne, azt az ellenzéki képviselôk
már régen jelezték volna.
Több kérés érkezett utak,
járdák felújítására, volt, aki
a szennyvíztelep „bûze” miatt panaszkodott, más azt
nehezményezte, hogy az
ôsszel Jaminába meghirdetett közgyûlésrôl távol maradt
a képviselôk többsége. Kérés
érkezett, hogy közöljék a békéscsabai ivóvíz arzéntartalmát, és felhívták a figyelmet
arra, hogy a nemrég átadott
Szerdahelyi utcai aluljárónál
bukkanók vannak.
A többség helyben választ
kapott a kérdéseire, de vannak, akiknek 15 napon belül
válaszolnak majd.
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Békéscsaba 2015. november
30-án ismételten pályázatot
nyújtott be rendkívüli központi támogatásra 449 millió
forint összegben. A pályázat
eredménye még nem ismert,
de a döntés hatással lesz a
2016. évi lehetôségekre is.
Egy kormányrendelet alapján 2 milliárd forint összegû
rendkívüli központi támogatást kap Békéscsaba, amelynek köszönhetôen többéves
kommunális feladat, számos
útfelújítás teljesíthetô, ez
szintén befolyásolja a jövô
évi költségvetés alakulását.
A közgyûlésen Szarvas
Péter elmondta, hogy a költségvetési koncepció tartalmazza azokat a külsô és
belsô hatásokat, amelyekkel
a városnak jövôre számolnia
kell. Miklós Attila megjegyezte, hogy túl sok új ötlet nincs
a koncepcióban. Takács Péter kiemelte, hogy 2016-ban
nagy lendülettel kell tervezni
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Zárt ülésen tárgyalt a képviselô-testület a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés odaítélésérôl. A döntésnek megfelelôen
az elismerést Mlinár Pál, valamint a Szeretlek Békéscsaba
Egyesület veheti majd át.

Ifjúsági
koncepció
A költségvetési koncepció tartalmazza azokat a külsô és
belsô hatásokat, amelyekkel a városnak számolnia kell
az új projekteket, hogy azok
az uniós 2014–2020-as idôszakban megvalósulhassanak. Szabóné Kocziha Tünde
úgy vélte, nagyon feszes, takarékosan tervezendô lesz a
jövô évi költségvetés. Fülöp
Csaba nyíltnak és ôszintének nevezte a koncepciót,
örömmel látta, hogy a város
az új típusú gazdaságfejlesztési programokat felkarolta.
Nagy Ferenc megjegyezte:
a koncepció az eddig elért
értékeket megôrzi, a kormánydöntések pedig komoly
fejlesztéseket tesznek lehetôvé.
Hanó Miklós emlékeztetett
arra, hogy akkor is fejlôdött a
város, amikor szûkebb volt a
keret, ám az uniós források

megnyílásával a lehetôségek
bôvültek. Dr. Ferenczi Attila
felhívta a figyelmet arra, hogy
a városnak megítélt 2 milliárd
forintból több mint nyolcvan
utca felújítására tettek javaslatot. Elmondta azt is, hogy
minden választókerületet hasonló arányban érint majd a
fejlesztés, amelyre így jövôre
nem kell külön önkormányzati forrást elkülöníteni vagy
hitelt felvenni.
Végül dr. Ferenczi Attila
tolmácsolta több képviselô
javaslatát arról, hogy januárban tárgyalja meg a testület
a költségvetés elsô olvasatát,
amelyrôl döntés is született,
végül a képviselôk többsége elfogadta a költségvetési
koncepciót.

Seregi Zoltán a Jókai
színház új igazgatója
A Békéscsabai Jókai Színház igazgatói posztjára beérkezett
pályázatról is döntöttek a képviselôk. A direktori posztra Seregi Zoltán, a színház eddigi megbízott igazgatója pályázott.

A második ütemben újabb attrakciókkal gyarapodhat a park
csabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Kft.-t a
CsabaPark II. ütemének elôkészítési munkáival, a tervek,
költségvetések elkészítésével. Szarvas Péter jelezte:
szeretné, hogy a CsabaPark
látogatottságát növelô elemek legyenek a parkban,
olyanok, amelyek lehetôséget adnak arra is, hogy az intézmény nullszaldós legyen.
Hanó Miklós leszögezte: a
második ütem tervezése során figyelembe kell venni,
hogy a nagyrendezvények,
fesztiválok megtartására is alkalmas legyen a CsabaPark.
Fontosnak nevezte a turisztikai látványosságok, attrakciók építését, és azt is, hogy a
parkolás is megoldott legyen.
Mint mondta, egy zárt, belsô
építésû játszótér létrehozásán is gondolkodnak, amit
télen is használhatnának a
gyerekek.

Trefort utcai kollégium: A
Trefort utcai volt kollégium
épületét a város a Békéscsabai Szakképzô Centrum
(BSZC) rendelkezésére bocsátotta. A közgyûlés most
az ingatlan hasznosításával
kapcsolatos
tájékoztatót
tárgyalta meg. A BSZC országos beiskolázású rendészeti képzés kollégiumaként
használja majd az épületet,
amelynek felújítását a Belügyminisztérium támogatja.
Rendeletek: Idei utolsó ülésén tárgyalt a testület a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a
köztisztaság fenntartásáról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról, valamint
a kéményseprô-ipari közszolgáltatással kapcsolatos
rendelet módosításáról. A
rendeletek Békéscsaba honlapján (www.bekescsaba.
hu) tekinthetôk meg.

Békéscsaba
Kultúrájáért

Seregi Zoltán pályázatának munkamegosztás” – fogalmaszakmai részében beszá- zott az alpolgármester.
Szarvas Péter elmondta,
molt az elmúlt években elért
sikerekrôl, nehézségekrôl és hogy a testület nem vár újabb
felvázolta a már kialakult ala- megújulást, ha tartják a mospokra építkezô fejlesztési le- tani szintet, akkor már fennmarad a közönség szeretete.
hetôségeket.
A közgyûlésen Takács Pé- A képviselôk végül egyhangúter elmondta, hogy nem csak lag, tapsvihar mellett döntötszakmailag, de gazdaságilag tek arról, hogy Seregi Zoltán
is megalapozott Seregi Zol- legyen a Békéscsabai Jókai
tán pályázata, amely tele van Színház új igazgatója A kineinnovatív elemekkel. Bíró Csa- vezett direktor megköszönte a
ba úgy fogalmazott: a szín- bizalmat, hozzáfûzve: minden
ház világában otthonosan erejével és tudásával azon
mozgó szakemberek szerint lesz majd, hogy meg tudjon
is egyedülálló a békéscsabai felelni ennek.
színház. Fülöp Csaba véleménye szerint a menedzsment újszerû, az innováció
pedig szükséges ahhoz,
hogy jól mûködjön az intézmény.
Kiss Tibor kifejtette: régen volt már olyan, mikor
egy emberként áll ki egy pályázó mellett a közgyûlés.
Véleménye szerint szerethetô színház, amely egy
nagy család, az ott dolgozók teherbírása legendás,
és mindig képesek a megújulásra is. „Fekete Péter
idején tandemmel repültek,
talán most is, csak más a Seregi Zoltán

Információáramlás, érdekképviselet, „Kell egy hely” – ez a
három fô alappillére a város
új ifjúsági koncepciójának,
amelyrôl decemberi ülésén
tárgyalt a testület. Emellett
16 javaslatcsomagot készítettek el a munka során a tervezethez a több mint harmincoldalas dokumentáció megalkotói, melynek célja, hogy
megszólítsák a békéscsabai
fiatalokat.

Támogatott
oltás
Mint ismert, a 13–18 éves lányoknál a HPV elleni védôoltást, a kisgyermekeknél pedig
az agyhártyagyulladás elleni
védôoltás beadását támogatja Békéscsaba önkormányzata. Novemberben döntött a
közgyûlés arról, hogy a meningococcus betegség (fertôzô
agyhártyagyulladás és szepszis) elleni, a 15 éveseknek
biztosított oltással bôvüljön ki
a város által támogatott oltások köre. Dr. Fábián Ágnes felkérésére megszületett az errôl
szóló rendelettervezet, amelyet elfogadott a közgyûlés.

Rózsa
törzsasztal
A Rózsa Törzsasztal Alapítványt a volt Rózsa, a mai
Andrássy gimnázium egykori
tanulói hozták létre a jelenleg
odajáró diákok támogatásának érdekében. Mint megfogalmazták: komoly értékeket
kaptak egykori iskolájukban,
most szeretnének ebbôl vis�szaadni valamit, szeretnének
esélyt teremteni, hogy azok a
diákok is a képességeiknek
megfelelôen tanulhassanak
tovább, akiknek az anyagi lehetôségei korlátozottak. Tapasztalataik szerint a tanórán
túli foglalkozások lehetôséget
adnak, hogy a diákok jobban
elmélyüljenek egy témában,
és így növeljék továbbtanulási
esélyeiket. Az alapítvány ezért
a tanórán kívüli csoportos
foglalkozások támogatásával
kívánja segíteni Békéscsaba
gazdasági és mûszaki értelmiségének utánpótlását – amelyet a közgyûlés jóváhagyott.
Az oldalt írta: Mikóczy Erika
és Varga Diána
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl
December 17-én tartotta idei utolsó ülését Békéscsaba
közgyûlése. Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz,
az MSZP, az LMP, a Jobbik és a DK képviselôi másnap értékelték a legfontosabb döntéseket.
Szarvas Péter: Stabil a város mûködése
A 2015-ös esztendô utolsó
közgyûlésén több fontos napirendi pontot is tárgyalt a testület. Szarvas Péter közgyûlés
utáni tájékoztatóján azt emelte
ki, hogy két-három témában
alakult ki hosszabb vita, de a
legtöbb esetben egyetértésben
hoztak döntést. A város 2015-ös
költségvetésével kapcsolatban
Szarvas Péter hangsúlyozta,
összességében stabil volt a megyeszékhely mûködése.
– A 2016-os költségvetés ter- Szarvas Péter
vezésével kapcsolatban koncepciót terjesztettem elô, itt élénk vita volt, nagyon sok képviselô hozzászólt ahhoz, hogy jövô évre ki mit tart fontosnak
Békéscsaba sikere szempontjából. Arra törekszünk, hogy az
intézményeink a megszokott színvonalon, kiegyensúlyozott
forrásokkal mûködjenek – vázolta a jövôt a polgármester.
A Békéscsabai Jókai Színház igazgatói posztján Seregi
Zoltán folytatja Fekete Péter elismert munkáját. Szarvas Péter kiemelte: bízik abban, hogy a teátrum továbbra is magas
színvonalon teljesít majd. A testület emellett elfogadta az ifjúsági koncepciót tartalmazó dokumentumot. A városvezetô
hangsúlyozta, az a cél, hogy a fiatalokkal együttmûködésben
színesítsék Békéscsaba diákéletét. Szarvas Péter emellett
fontosnak tartja, hogy pont kerülhet a Trefort utcai kollégium
ügyére is.
– Nyáron kereste meg az önkormányzatot a Belügyminisztérium és a szakképzési centrum azzal, hogy kollégiumi funkcióra kellene alkalmassá tenni az épületet. Ehhez a
város áldását adta, és úgy néz ki, hogy 2016 ôszétôl már
középfokú rendôri szakképzés indulhat meg Békéscsabán –
fogalmazott a városvezetô.
Az Északi Ipartelepen két vállalkozó is azt jelezte, hogy
folytatná a megkezdett beruházást. Szarvas Péter kiemelte, mindenképp pozitív, hogy olyan iparcsarnokok épülnek,
amelyek tovább munkahelybôvülésekkel járhatnak.

kal derült ki: a jaminai sportpályán és a Lencsési iskolában
2016-ban, a CsabaParkban várhatóan 2017-ben készülhet el
a pálya. Ugyanakkor kitért a Rózsa Törzsasztal Alapítván�nyal kötött együttmûködési megállapodásra is, amelynek
célja a diákok tanulmányainak támogatása, hosszú távon a
fiatalok városban tartása.
Javaslatokon dolgozik az MSZP
Az MSZP közgyûlés utáni tájékoztatóján Miklós Attila és Fülöp Csaba elmondta, hogy a
közgyûlésen a döntések
jó része konszenzussal
született meg. A képviselôk két fontos témáról
beszéltek, a 2016 évi
költségvetési koncepcióról és az ifjúsági kon- Fülöp Csaba és Miklós Attila
cepcióról.
– A költségvetési koncepció megalapozza a jövô év gazdálkodását, ennek ismeretében nem tudtuk támogatni, hiszen nem jelentek meg benne új ötletek és elképzelések –
fejtette ki Miklós Attila.
Az MSZP az elmúlt évben is tett a gazdaság élénkítése
érdekében javaslatokat, ezek be is épültek az elôzô évi költségvetésbe. Ilyen volt a befektetôi kézikönyv létrehozása a
befektetés-ösztönzés segítésére, valamint a helyi vállalkozásokat segítô, vállalkozói információs rendszer létrehozására
tett javaslat. Mint mondták, a 2016. évi költségvetéshez is
lesznek új típusú gazdaságfejlesztési javaslataik, amelyek
reményeik szerint beépülnek majd a költségvetésbe.
A képviselôk örvendetesnek nevezték, hogy a Modern
Városok Program keretében 2 milliárd forintnyi infrastrukturális fejlesztésre nyílik lehetôség Békéscsabán.
– Az ifjúsági koncepcióból kiderül, hogy milyen Békéscsabán a fiatalok helyzete és mi az elképzelésük a városról. A koncepciót megelôzô kutatások kimutatták, hogy a
fiatalok inkább a külföldet választják hazánk helyett – jegyezte meg Miklós Attila. A képviselô hangsúlyozta: az
önkormányzatnak több szinten kell segítenie abban, hogy
a fiatalok Békéscsabán maradjanak. Ezért ismét azt javasolják, hogy jöjjön létre egy olyan önkéntes, karrierkövetési
rendszer, amely lehetôséget teremt arra, hogy végigkísérjék a fiatalok pályáját, illetve segíthessenek az elhelyezkedésükben is.

Fidesz: Kiemelt cél a munkahelyteremtés
LMP: A leghatékonyabban kell elkölteni a támogatást

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila
Nyugodt hangnemû volt közgyûlés, s habár a költségvetési
koncepción túl nem volt nagy vita, mégis több fontos téma
került a terítékre a Fidesz-frakció szerint.
Dr. Ferenczi Attila frakcióvezetô a Fidesz közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján nehezményezte, hogy az Orosházi úti
felüljáró december 17-ei átadójára nem kaptak meghívót a
békéscsabai képviselôk. Ezt követôen gratuláltak Seregi
Zoltán igazgatói kinevezéséhez a Jókai színház élére.
Fontos döntésként értékelték a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó önkormányzati rendeletet, mint mondták,
idôszerû az összességében 3 százalékos lakbéremelés. A
Trefort utcai volt kollégium sorsáról is döntöttek a városatyák,
ahol az újonnan induló rendészeti képzés kollégiuma kap
majd helyet. A Békés Airport Kft.-vel kapcsolatban az hangzott el: a reptér veszteséges, a közgyûlés ezért a 13 milliós
tagi kölcsön elengedése mellett azt is megszavazta, hogy
légügyi szakértôt vonjanak be a munkába.
Hanó Miklós alpolgármester a költségvetési koncepcióról
elmondta: kevesebb lesz a normatív támogatás, ennek ellenére úgy véli, a város meg tudja oldani a jövô évi költségvetést, a munkahelyteremtés pedig kiemelt cél lesz.
Herczeg Tamás tanácsnok a sok munkával és kutatással
készült új ifjúsági koncepcióról beszélt, és arról, hogy létrejön egy új ifjúsági tér, egy információs honlap és több program lesz. Opauszki Zoltán fejlesztési tanácsadó pedig arról
tájékoztatott, hogy 3 mûfüves pályára nyújtott be pályázatot
az önkormányzat, az eredmény a tájékoztató elôtt nem sok-

Takács Péter az LMP közgyûlés
utáni tájékoztatóján a jövô évi
költségvetési koncepcióról, a
fejlesztésekre érkezô összegek
felhasználásáról, az ifjúsági
koncepcióról és a tervezett fakivágásokról beszélt.
– A jövô évi költségvetési
koncepció erényei közé sorolható, hogy a város fenntartásában lévô intézmények számára
továbbra is biztosítják a szükséges anyagi forrásokat. Ráadá- Takács Péter
sul úgy, hogy amennyiben egy
intézmény pluszbevételre tesz szert, azt nem vonják el, hanem helyben marad – mondta a képviselô, hozzátéve, hogy
a lakáskérdéssel viszont nem igazán foglalkozott az anyag.
Takács Péter hangsúlyozta: elvárható lett volna, hogy a
költségvetési koncepcióban felsorolják például azt, hogy a
Modern Városok Program esetében vagy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program esetében mik lennének a
prioritások.
A képviselô beszélt arról, hogy a kormány egy rendkívüli,
2 milliárd forintos támogatást adott Békéscsabának infrastrukturális fejlesztésre. Hangsúlyozta: a közgyûlés felelôssége, hogy ez a pénz a leghatékonyabban legyen elköltve.
Takács Péter az ifjúsági koncepcióval kapcsolatban elmondta, riasztó adatok szerepeltek az elôterjesztésben.
Ifjúságkutatás elôzte meg ennek a koncepciónak az elôkészítését, ahol a képviselô sajnálattal olvasta: a megkérdezett
békéscsabai fiatalok 40 százaléka a jövôjét nem Békéscsabán képzeli el, további 37 százaléka pedig úgy gondolja,
nem valószínû, hogy Békéscsabán fog letelepedni. A képviselô szerint az önkormányzatnak is mindent meg kell tennie
azért, hogy jól fizetô munkahelyek jöjjenek létre, a fiatalokat
csak így lehet megtartani.
Takács Péter végezetül megemlítette, hogy a Veszely
felé vezetô Körös-parti szakaszon a Kövizig fakivágásokat

tervez, amit véleménye szerint minimálisra kell csökkenteni.
„Egyelôre 130 fa van veszélyben” – mondta.
Jobbik: Jövôre sem lesznek új helyi adók
A Jobbik közgyûlés utáni
tájékoztatóján Szabóné
Kocziha Tünde elmondta, hogy a közgyûlésen
nagy hangsúlyt kapott
a 2016. év költségvetés
koncepciója.
A képviselô megjegyezte, hogy a koncepció tényszerûen felsorolta azokat az elemeket, Szabóné Kocziha Tünde
amelyek jövôre a város
bevételeit és kiadásait meghatározzák. Több területen is
várhatóan csökken a normatíva, különösen fájdalmas ez a
szociális szférában. Kiemelte, hogy a gyermekétkeztetés és
az óvodai feladatellátás támogatása is csökken, emiatt 80
óvodás gyermekkel lesz kevesebb jövô évben a rendszerben.
Szabóné Kocziha Tünde hangsúlyozta, hogy a szociális
területen 50 millió forint mínusszal kell számolni a kistérségi többlettámogatás elvonása miatt a család- és gyermekvédelmi területen is. Pontosan nem tudják, hogy mekkora
mértékû lesz a központi támogatás csökkenése, de a képviselô szerint ezt nagyjából 200–240 millió forintot jelenthet.
Kifejtette: nincs pontos információja arról, hogy városunk
mennyi támogatást fog kapni a kormánytól.
A képviselô kiemelte, hogy a felsôoktatás finanszírozása
állami feladat lenne, de mégis az önkormányzat vállára tesznek ezzel kapcsolatos terheket. A képviselô nem ért egyet a
feladatfinanszírozás rendszerével, mert az eddig sem váltotta be a hozzá fûzött reményeket: jelentôs többletfeladatot ró
az állam az önkormányzatra, viszont azokhoz plusztámogatást nem ad. Hangsúlyozta, hogy e tekintetben a kritika nem
az önkormányzatnak, hanem a kormánynak szól.
Úgy vélte, ahhoz, hogy a város önerôbôl, a kormány támogatása nélkül finanszírozni tudja a kulturális, oktatási területeket és különbözô innovációkat, adókat kellene kivetni,
de ez nem lenne jó megoldás a lakosság számára: új helyi
adók bevezetését a jövô évben sem tervezik Békéscsabán.
Kaposi László: Reagáltam a kortesbeszédre
Kaposi László (DK) a közgyûlést
követôen a legérdekesebb napirendi pontnak a 2016. évi költségvetési koncepciót nevezte.
– A koncepcióról szóló elôterjesztés nem okozott túl nagy
vitát, hiszen azonkívül, hogy
a város adóbevételeinek növekedése miatt mintegy 200
millió forinttal kevesebb központi támogatást fogunk kapni, nem tartalmazott konkrét,
számszerû tételeket. Az elôter- Kaposi László
jesztésbôl nem derült ki, hogy
a város adóbevételei milyen mértékben növekedtek. A koncepció tartalmazott viszont olyan irányelveket, amelyek racionális gazdaságpolitikát követô gazdálkodást, a prioritások
ésszerû megállapítását vetítik elôre – fogalmazott Kaposi
László.
A képviselô annak a reményének adott hangot, miszerint
a felvázolt irányelvek mentén egy olyan költségvetés készül,
amely a városban lakók nagy többségének a javát fogja
szolgálni.
– Vitát váltott ki a közgyûlésben, amikor Kerekes Attila szokásos, kormány melletti kortesbeszédére most az egyszer
reagáltam, és egyebek mellett a következôket mondtam: a
Fidesz-frakciónak nem kellene arra büszkének lennie, hogy
a válság idején – amikor a magyar kormányok küzdöttek
azért, hogy az ország ne menjen csôdbe – ôk minden józan
akarattal szembe menve, Csabán mintegy 12 milliárd forintnyi adósságot halmoztak fel. Mivel az országban érdekes
módon valamennyi Fidesz által mûködtetett önkormányzat
ezt tette, így ez a felelôtlen gazdálkodás nagyon sok ember nyugdíj-megtakarításába, pontosan 3000 milliárd forintba került. Ezt fordították nagy részben az önkormányzatok
adósságkonszolidációjára, miközben egy törvényalkotással
megszüntették azt a lehetôséget, hogy az önkormányzatok
újra nagy adósságot halmozhassanak fel – jegyezte meg
Kaposi László.
Kovács Dávid, Varga Diána,
Kora Éva Robertina, Horváth Szabolcs
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Köszönet a közösen átélt sikerekért!

Békéscsaba legeredményesebb sportolóit fogadták a városháza dísztermében

A kitüntetett Fülöp László elmúlt 90 éves
Ünnepi díszben várta a városháza díszterme az év legeredményesebb sportolóit és sportvezetôit december
kilencedikén este. Az önkormányzat részérôl Szarvas
Péter polgármester, Kiss Tibor és Nagy Ferenc alpolgármester, dr. Bacsa Vendel jegyzô, dr. Kiss Gyula aljegyzô
és több képviselô jött el, hogy köszönetet mondjon Békéscsaba kiváló sportolóinak.
– Korábbi versenysportolóként állíthatom: aki átélte a
sporttal járó kemény munkát,
az izzasztó edzéseket, majd
az azt követô sikereket, azok
számára örök szerelem marad
a sport. Az a sport, amely nem
csak a teljesítményeket és az
eredményeket jelenti, hanem
képessé tesz arra, hogy mások munkáját, erôfeszítéseit is
megbecsüljük. Olyan békéscsabaiak önök, akikre büszkék
lehetünk, akiket példaképül állíthatunk a fiatalok, gyermekeink és önmagunk elé. Köszönet a közösen átélt sikerekért!
– mondta a polgármester.

Az ünnepségen „Békéscsaba sportjáért” kitüntetést
kapott Fülöp László és Marik
Lászlóné. Fülöp László 1939ben, 14 évesen már a Békéscsabai Rokka felnôtt csapatában futballozott. 1944-ben
átigazolt a Békéscsabai
MÁV-ba, majd átirányították a
Törekvés MTE-hez (akkor így
hívták az Elôrét.). Az akkor 20
esztendôs játékos meghatározó tagja volt az 1945/46-os
szezonban az élvonalban
szereplô együttesnek, hamar
felfigyeltek rá. Együtt játszott
– többek között – a késôbbi
Aranycsapat kiválóságaival,

Jótékonysági fitnesznap
Az Esély játszóterére gyûjtöttek

Früchlich Nóra fôszervezô hívására Tatarek Rezsôvel,
Czanik Balázzsal és Cseresznyés Beával is együtt mozoghattak a közelmúltban a jótékonysági fitnesznap
résztvevôi a CsabaParkban. A szervezôk a nap bevételével – amelyet Bíró Csaba bizottsági elnök kiegészített – a
Vandháti úti Esély Pedagógia Központ játszóterének eszközbeszerzését támogatták

Hip-hop az Esélyért

A Csabagyöngyében tartotta jótékonysági táncgáláját az
Energie Dance Cool Hip-Hop Táncszínház, az Acid Jazz
Dance Alapfokú Mûvészeti Iskola és az Aerofit Egyesület.
A belépô egy-egy ajándék volt, amelyeket az Esély csabai
és gyulai intézményei kaptak meg

Grosics Gyulával és Zakariás
Józseffel is. Karrierjét egy, a
bolgár válogatott elleni edzômérkôzésen szerzett súlyos
térdsérülés szakította félbe.
Fülöp László az aktív sportpályafutás befejezését követôen elôbb az ifjúsági, majd a
felnôtt csapat edzôi pozícióját
látta el. Ma az egyetlen élô
tagja az elsô alkalommal élvonalban szerepelt békéscsabai
csapatnak, a nyáron ünnepelte 90. születésnapját.
Gyenes Katalin – a késôbbi
Marik Lászlóné – 13 éves korától sportolt aktívan, úszott,
tornázott, majd 14 éves korától atletizált, középtávfutó
volt. 16 évesen lett ifjúsági
válogatott. 1961-ben igazolt a
Békéscsabai Dózsa Atlétikai
Klubba. A hatvanas években
kiemelkedô sportsikereket
ért el, egyéniben és csa-

patban is több bajnoki címet
nyert, válogatott atléta volt.
Sikeres sportolói pályafutását
egy egészen páratlan sportvezetôi követte. Negyvenöt
éve a Békés Megyei Atlétikai
Szövetség tagja, huszonöt
esztendeje elnöke. Tíz éven
át dolgozott a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségében, huzamosabb ideig volt
a Magyar Torna Szövetség
elnökségének tagja, illetve a
Magyar Aerobik Szövetség
elnöke. Kiváló sportoktatót,
edzôket képzett, az edzôképzésben végzett kiváló munkájáért a Magyar Testnevelési
Egyetem 2000-ben kitüntetésben részesítette.
A fogadáson díszvendégként köszöntötték Bátori Béláné
Such Ida egykori kiváló atlétát.
Such Ida Békéscsabán született 75 esztendôvel ezelôtt.

Marik Lászlóné átveszi a Békéscsaba sportjáért kitüntetést

A díszvendég a sportolók, sportvezetôk körében
Hamar kitûnt kiváló sportolói
erényeivel. 1955-ben leigazolta a békéscsabai Törekvés
Vasutas Egyesület, rövidesen
tagja lett a magyar ifjúsági válogatottnak, 1958-ban pedig a
felnôtt válogatottnak. A szakmai fejlôdés miatt a fôvárosba
igazolt. A tokiói olimpián a 7.,
a budapesti Universiaden a 3.,
az ugyancsak budapesti Európa-bajnokságon pedig a 4.
helyen végzett csapatot erôsítette. Sportolói pályafutása
után 1973-ig fôfoglalkozású
vezetôedzô volt, majd 2006
szeptemberéig testnevelô tanárként dolgozott.
A fogadáson egyperces
néma felállással adóztak
azon sportolók, sportvezetôk,
edzôk emlékének, akik 2015ben hunytak el, ôk a következôk: Filyó László, Piller Sándor, dr. V. Fodor Endre, Bélteki
János, Stefanik Mihály.

Ezt követôen azoknak
a sportolóknak mondtak
köszönetet, akik ebben az
évben kiemelkedô eredményeket értek el hazai vagy
nemzetközi versenyeken – örvendetesen hosszú volt a sor.
Végül megtudtuk, hogy az év
nôi sportolója idén Márton
Anita atléta, férfi sportolója
Baji Balázs atléta lett. Az év
legjobb utánpótlás korú leány
versenyzôjének Mitykó Veronika súlyemelôt választották,
a legjobb utánpótlás korú fiú
versenyzônek Szebegyinszki
Richárd atlétát. Az év csapata a Békéscsabai Röplabda
SE NB I-es nôi együttese,
az év edzôje Eperjesi László,
Márton Anita felkészítôje lett.
Az év sportvezetôje Czeglédi Katalin, a Békéscsabai
AC marketingvezetôje, az év
támogatója pedig a Linamar
Hungary Zrt.

Épül az evangélikus gimnázium sportcsarnoka
Új sportcsarnokkal bôvül Békéscsaba a következô évtôl! A
Magyar Evangélikus Egyház, a helyi gimnázium és a városi
önkormányzat közös ötlete 2009-ben vetôdött fel. Most javában zajlanak a munkálatok, és a tervek szerint 2016 ôszétôl már a diákok is birtokba vehetik a létesítményt.
– Iskolánkban nagy hagyománya van a közösségi
életnek, a sportnak. Kézilabdában, kosárlabdában remek
eredményeket érnek el diákjaink a diákolimpiákon. Szükségünk van egy sportcsarnokra, hogy a testnevelés órákat
méltó körülmények között
tudjuk megtartani – mondta
Köveskúti Péter, a Szeberényi

Gusztáv Adolf Evangélikus
Gimnázium igazgatója.
Az 1700 négyzetméter
alapterületû csarnok a tervek szerint jövô ôsztôl több
öltözôvel, kiszolgálóhelyiséggel, egy konditeremmel
és egy mászófallal is várja
majd a diákokat, illetve a
sportolni vágyókat.
Kovács Dávid

A csarnok jövô ôsztôl várja majd a diákokat

Angyalok szálltak alá
a templomban

Élelmiszercsomagok
a várostól

Angyalok töltötték meg a belvárosi Páduai Szent Antal Katolikus Templomot egyik este: az Angyalok kara címû elôadást
láthatta a közönség az Experidance Production ének-zenei
tagozata, a Moltopera közremûködésével. A megjelenteket,
akik adományaikkal tehették szebbé a Degré utcai gyermekotthon lakóinak karácsonyát, Szarvas Péter köszöntötte

Békéscsaba önkormányzata az adventi idôszakban 4 millió forint értékben adományozott tartós élelmiszereket
a rászoruló családok részére. Ebbôl az összegbôl 1000
családnak 15-15 kilogramm élelmiszer jutott. A csomagba
tartós tej, keksz, liszt, olaj, száraztészta, cukor, lekvár és
szaloncukor is került
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Vigyázat, mély víz!

Bagi-Nacsa a Szigligeti ovi uszodájáért

örökség a jövô nemzedékének
Jubilált a városvédôk egyesülete

A kulturális rendezvénysorozat, amit a szervezôk azért
hívtak életre, hogy a Szigligeti utcai óvoda medencéjét
felújítsák, december 9-én a
következô állomásához érkezett. Ezúttal a Bagi-Nacsa
páros ontotta a poénokat a
helyszínen az óvoda uszodájának felújításáért.
Mint mondták: humorral sok
mindent el lehet érni, köveket
lehet megmozgatni, embereket, más nézôpontú oldalakat
lehet egyesíteni vagy éppen
egy országosan is egyedülálló
ovis uszodát lehet felújítani. Fülöp Csaba önkormányzati kép-

A Bagi-Nacsa páros ezúttal az uszodáért ontotta a poénokat
viselô megköszönte, hogy az
ismert duó a kezdeményezés
mellé állt. Ezzel ôk is hozzájárulnak ahhoz, hogy az ovisok
minél hamarabb visszakapják
az uszodát. Mindenkinek az a

célja, hogy a gyerekek már kis
korban megtanuljanak úszni
és aztán ûzzék is ezt a sportot,
de ehhez mihamarabb szükség lenne az uszodára.
Horváth Szabolcs

Presits tamást díjazták
A karácsonyt és a szilvesztert
váró írásokat olvastak fel a
színmûvészek az idei utolsó
Békéscsabai Irodalmi Esteken
a városháza dísztermében.
A meghitt hangulatban
telt est végén Presits Tamás
kapott életmûdíjat. A díjat
Herczeg Tamás tanácsnoktól vehette át a színmûvész.
Az irodalmi estet már 9 éve
szervezi meg a Frankó Produkciós Iroda és a Szeretlek
Békéscsaba Egyesület azért,
hogy a régi kávéházak hangulatát visszahozva adjanak
teret a szép magyar nyelvnek,
az irodalomnak. A szervezô

Az irodalmi estek életmûdíját kapta meg a színmûvész
Frankó Attila elmondta: a következô Békéscsabai Irodalmi
Est január 5-én lesz a városháza dísztermében, ahol a lá-

togatók ismét találkozhatnak
Tomanek Gáborral, Nagy Erikával és Presits Tamással.
Horváth Szilárd

fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a városvédôk egyesülete
fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a közelmúltban
a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület a városháza dísztermében. Az egyesület célkitûzése az épített
környezet védelme, illetve a hagyományok ôrzése.
– Fôleg a fiatal korosztálynak kell átadni azt a tudást,
azt a városszeretetet, azt a
szemléletet, amivel ébren
tudjuk tartani a városunk
történelmi múltja iránti érdeklôdést. Mert amely településnek nincs múltja, nincs
emlékezete a múltra, annak
sikeres jövôje sem lesz –
hangsúlyozta Szarvas Péter
polgármester, megköszönve
az egyesület munkáját.
Dr. Jároli József, a városszépítô egyesület elnöke elmondta, hogy az elmúlt 30 év
munkája során számos hasz-

nos és fontos dolgot tettek a
városért. Az épített környezet
védelmét, illetve a hagyományok ôrzését továbbra is folytatni szeretnék, hisz – mint
mondta – ez az állandó küldetésük.
Dr. Ráday Mihály, a Budapesti Városvédô Egyesület,
Város és Faluvédôk Szövetségének elnöke kiemelte, hogy
minden városnak más szépségei vannak, de mindenképpen
meg kell ôrizni azokat.
– Azt az örökséget, amit átvettünk, meg kell próbálnunk
továbbadni, hiszen ha a követ-

kezô nemzedék azt látja, hogy
mi nem ôriztük meg értékeinket, akkor mitôl bízhatnánk
abban, hogy amit mi alkotunk,
azt ôk meg fogják becsülni? –
tette fel a legfontosabb kérdést
dr. Ráday Mihály.
A rendezvényen Gécs
Béla, a Csabai Históriák címû
könyv írója elmondta: öröm
számára, hogy az egyesület
tagja, ami megtiszteltetés,
de felelôsség is egyben. A
Békéscsaba épített környezetének helytörténeti adatbázisa címû könyvet ezután dr.
Jároli József elnök mutatta
be a vendégeknek. A könyv
az egyesület fennállásának
30. évfordulója alkalmából
készült el.
Kora Éva Robertina

CsabaPark-ízek már
a lencsésin is!
A piac után újabb CsabaPark húsbolt nyílik a Lencsési út 24-nél lévô tízemeletes épület
alatt, a lámpás keresztezôdésnél 2015. december 18-án, pénteken reggel 8 órakor.
Friss húsok és füstölt termékek vágóhidunkról, csabai ízek a konyhánkból.
Nyitási és karácsonyi akciónk:
• frissen vágott sertéscomb................. 950 Ft/kg
• darált hús ........................................... 950 Ft/kg
• sült sertészsír ..................................... 400 Ft/kg

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
A CsabaPark étterem megkönnyíti a karácsonyi készülôdést!
Ajánlatunk karácsonyra, elvitelre:
• orjaleves filézve .............. 780 Ft/adag
• kiszely leves .................... 880 Ft/adag
• töltött káposzta ............... 1200 Ft/adag
• kocsonya ......................... 650 Ft/adag

Megrendelés a 06-20/9 333 700-as
telefonszámon.
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Kedves Olvasók!

évet értékelt Vantara gyula

Tisztelt Békés megyeiek, Csabaiak!

„Legjobban a települések tudják, mire van szükségük”
A fejlesztések szempontjából jónak ítélte a 2015-ös
esztendôt Vantara Gyula
országgyûlési képviselô, a
megyei fejlesztések miniszteri biztosa, aki a következô
évek prioritásairól is beszélt
év végi összefoglalójában.

Alig pár hete gyulladtak meg
az elsô adventi fények Békéscsabán és Békés megye
számos otthonában, jelezve
azt, hogy valami közeledik,
valami eljön, amire érdemes
várakoznunk. A meggyújtott
gyertyák pislákoló fénye talán nem képes bevilágítani
az egész megyét, a várost,
de mégis sokat jelent számunkra, hiszen egy sokkal
szebb és sokkal hatalmasabb dolgot szimbolizál.
A SZERETETET, amely Jézus
születésével érkezett el közénk
több mint kétezer esztendôvel
ezelôtt. A fények azt is jelzik
számunkra, hogy itt a karácsony, a kereszténység egyik
legfontosabb ünnepe.
Ebben az idôszakban minden valami más, minden új
színben tûnhet fel, valahogy
ilyenkor minden szebb és
minden több, mint a megszokott hétköznapokban. A mindennapok gondjai ilyenkor talán kissé háttérbe szorulnak,
és elôtérbe kerülnek szeretteink, családunk, barátaink és
mindazok, akik így vagy úgy,
de fontosak számunkra.
Karácsonykor azonban
tágabb közösségünkre is

gondolnunk kell. Minden
békéscsabaira, minden megyénkben élô emberre, hiszen az ünnep mindannyiunk
számára azt is jelképezi, hogy
összetartozunk.
Ebben az idôszakban éppen ezért a talán apróbbnak
tûnô dolgokra is oda kell figyelnünk. Egy mosoly, egy
tekintet, az együtt töltött meghitt pillanatok adják meg a karácsony valódi jelentôségét.
Gondolnunk kell tehát azokra
is, akiknek nem adatik meg,
hogy szeretô családban töltsék el az ünnepeket. Gondoljunk a magányos emberekre,
a rászorulókra, akik ugyanúgy vágynak a szeretetre és
a gondoskodásra. Sokszor

elég, ha csak átcsöngetünk
a szomszédba, érdeklôdünk
a hogylétük felôl, hogy ôk is
érezzék, számunkra ôk is fontosak, és odafigyelünk rájuk.
Ez Jézus születésének és a
karácsonynak az igazi üzenete, valamint az, hogy minden
ember, éljen akár itt, a megyeszékhelyen vagy a többi
74 település bármelyikén, egy
nagyobb közösség része, és
hogy a szeretetnél, az összetartozás érzésénél nincs semmi szebb, magasztosabb és
felemelôbb.
Ezekkel a gondolatokkal
kívánok Önöknek áldott és
békés karácsonyt!
Gajda Róbert
kormánymegbízott

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

Vantara Gyula elsôként három
olyan dolgot emelt ki, amely
ebben az évben országosan
és Békés megyében is nagymértékben befolyásolta az
életünket.
– Az egyik a devizahitelek
kérdése: mintegy 1000 milliárd
forint értékben, 500 ezer családot sikerült mentesíteni a jövôbeni kiadások egy részétôl
az árfolyamrögzítéssel és a
hitelek forintosításával. A másik fontos dolog a 2007–2013as európai tervezési idôszak
lezárása. Ebben a ciklusban
mintegy 9200 milliárd forintot
sikerült lehívni az Európai Uniótól. A harmadik a migráció
kérdése, amellyel kapcsolatban a kormánynak határozott
álláspontja van, és bebizonyosodott, hogy ez a jó irány – fogalmazott Vantara Gyula.
A helyi fejlesztések között elsôként az év végén,
jövô év elején befejezôdô 35
milliárdos vasútberuházást
említette. Kiemelte, hogy ennek eredményeként gyorsul
a vonatközlekedés, jobb lesz

Vantara Gyula: Ezúton kívánok áldott békés karácsonyt
és boldog új évet Békéscsaba minden polgárának
az átjárás Jamina felé, és a
vonattal közlekedôk egy Békéscsabához méltó állomást
pillanthatnak meg ideérkezésükkor. Mint mondta, megvan
az a kormányhatározat, amely
a Békéscsaba–Lôkösháza vonal hasonló felújításáról szól.
A 2015-ös év fejlesztései
közül Vantara Gyula beszélt
a szennyvízzel, az ivóvízzel
és a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos beruházásokról
is, amelyek a környezetünk védelme és az egészséges ivóvíz biztosítása szempontjából
kiemelkedô jelentôségûek. A
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatban elmondta: legjobban helyben, a településeken
tudják megítélni, hogy milyen
fejlesztésekre van szükségük,
ezért döntött úgy a kormányzat, hogy a megyei jogú városoknak és a megyének oszt-

ja le a kereteket. A fejlesztési
biztosok itt a programok végrehajtását segítik, koordináló
szerepük van, de az „ügyek
urai” a települések.
– 2016-ban teljes lendületet vesznek a 2014–2020-as
uniós ciklus fejlesztései, az
állam 2017. június 30-áig szeretne valamennyi pályázatot
meghirdetni. Ebben az idôszakban kiemelt cél a munkahelyteremtés, a munkahelyek
megtartása, a gazdaság élénkítése és az exportbôvítés.
2020 után az uniós támogatások mennyisége várhatóan
csökken, struktúrája pedig változik, tehát elemi érdek, hogy
a gazdaságot most fejlesszük
– mondta a jövôbeni tervekrôl Vantara Gyula, hozzátéve,
hogy hosszú várakozás után
remélhetôleg az M44-es út is
megvalósulhat végre.
Mikóczy Erika

Békés meg ye újraszer vezésének 300. évfordulója
Ünnepelt Békés megye
Békés megye újraszervezésének 300. évfordulója tiszteletére a Békés Megyei Önkormányzat rendezvénysorozatot indított.
Az elsô esemény a Bánfi Gábor szobrász-restaurátor által
készített emléktábla felavatása volt, amelyet a megyeháza
falán november 20-án dr. Turi-Kovács Béla országgyûlési
képviselô, az Országgyûlés korelnöke és Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke leplezett le. Az ünneplôk ezután
Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban egy kiállítás megnyitóján, majd a Békés Megyei Kormányhivatallal
közösen szervezett ünnepi megemlékezésen vettek részt,
amelyen a házigazdák – Izsó Gábor, Békés város polgármestere, Gajda Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezetô
kormánymegbízott és Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke – köszöntôi mellett ünnepi
beszédet mondott prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A díszközgyûlés fényét a Békéscsabai
Jókai Színház elôadása emelte. A mûsorban közremûködött
Baligáné Jankov Gyöngyvér és a Belencéres Táncegyüttes. A
300 évvel ezelôtt történteket dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei
Levéltár igazgatója idézte fel.
A Polgárokért díjat elsô alkalommal Babák Mihály, Szarvas
város polgármestere kapta meg az ünnepség keretében.

Vetélkedôk kicsiknek
és nagyoknak
A Békés Megyei Önkormányzat a kerek évfordulón vetélkedôket is meghirdetett. A Jókai színház társszervezésében
versmondó versenyen vett részt 23 felsô tagozatos általános
iskolás és középiskolás diák. A fiatalok Békés megyei vagy
a megyéhez kötôdô alkotók mûveivel léptek a zsûri – Kovács
Edit, a Jókai színház színmûvésznôje, Seregi Zoltán, a színház megbízott igazgatója és Várfi András, a Békés Megyei
Önkormányzat alelnöke – elé. Az elsô korcsoportban Hargitai Gergô (Battonya) lett az elsô, megelôzve Vinkovics Ágnest (Gyomaendrôd) és Putnoki Zitát (Battonya). A második
korcsoportban megosztott elsô helyet ért el Sánta Dzsenifer
(Békés) és Détár Máté (Békéscsaba), második lett Karácso-

nyi Máté (Békéscsaba). Különdíjat kapott Pribojszki Márk
(Békéscsaba) és Herman Dávid (Békéscsaba).
A Békés Megyei Könyvtár társszervezésében meghirdetett
mûveltségi vetélkedô elsô fordulójában 91-en online kérdôívet
töltöttek ki, a nyolc legsikeresebb válaszadó vehetett részt a
könyvtárban megrendezett gyakorlati fordulóban. A zsûri –
Tábor Lajos nyugdíjas pedagógus, zsûrielnök, Medgyesi Pál,
a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese és Szaszák
György, a könyvtár munkatársa – döntése alapján az elsô helyezett Molnár Erzsébet lett, a második Lipták-Pikó Ágnes, a
harmadik pedig Szabó Éva.
A Munkácsy Mihály Múzeum közremûködésével szervezett
rajzversenyre 201 alkotás érkezett. A zsûrinek – Flóra Virág grafikus tanár, Ando György múzeumigazgató és Nyári Attila vizuális szakember – nem volt könnyû dolga. Az óvodások között
elsô lett Ancsin Gréta Lara (Békéscsaba) és Galambos Gabriella
(Ecsegfalva), második Jastyúr Gergô (Békéscsaba) és Samu
Martina (Békés), harmadik Oláh Fruzsina (Békéscsaba) és Sáss
Bianka (Gyula). Különdíjat vett át Püski Petra (Békéscsaba) és
Kovács Botond (Gyula). Az alsô tagozatosok között elsô lett
Kovács Dóra (Gyula) és Major Gergô (Gyula), második Borbély
Fanni (Gyula) és Szivák Hajnalka (Orosháza), harmadik Dalmadi
Rebeka (Doboz) és Buzai Dorka (Orosháza). Különdíjat kapott
Micsik Botond (Mezôkovácsháza) és Bakos Levente (Gyula).
A versenyek díjazásában támogatók voltak: Alföldvíz Zrt.,
Forg-Tech Kft., Oros Süti Tésztaipari Kft., Vasex Kft., Famíliatészta Élelmiszer-ipari és Kereskedelmi Kft., Csaba Center Invest
Befektetô Kft., Békéscsabai Jókai Színház, Gyulai Várfürdô Kft.,
Bréda Kastély és Kastélykert, Orosházi Városüzemeltetési és
Szolgáltató Kft., Merian Foods Élelmiszer-ipari Kft., Hirschmann
Car Communication Kft., CIB Bank Zrt. Békéscsabai Fiók, TOP
Laptop Kft., Békéscsabai Napsugár Bábszínház, Munkácsy
Mihály Múzeum, Köviép Építôipari és Kereskedelmi Kft.

Téli utazás a zene szárnyain
November utolsó napján a békéscsabai evangélikus kistemplomba, barokk koncertre hívta a Békés Megyei Önkormányzat a
zenekedvelôket a megye újraszervezésének 300. évfordulóján.
A Budapest Saxophone Quartet tagjai – Szepesi Bence, Puskás
Levente, Tószegi Bernát, Horváth Marcell – több mint egyórás
zenei utazásra vitték a résztvevôket, fuvolán közremûködött
Kanyó Dávid, szólót énekelt Bányai Júlia.
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MesélÔ MúzeUM
Egy békéscsabai fôhadnagy visszaemlékezései
Hangulatos könyvbemutatóban lehetett részük a
Békéscsabai Jókai Színházban megjelent érdeklôdôknek december
10-én. Egy, a Munkácsy
Mihály Múzeum kiadásában megjelent mûvet bocsátottak útjára, melynek
írója dr. Galli Károly volt
békéscsabai ügyvéd,
címe pedig Az I. világháború forgatagában. Egy
békéscsabai fôhadnagy
visszaemlékezései.
Galli Károly I. világháborús „pályafutását”
röviden így foglalja öszsze ezredének 1934-ben
megjelent emlékalbuma: „A háború kitörésével elôbb a szerb, majd
az orosz hadszíntérre
kerülvén, részt vesz az ezrednek összes harcaiban
1914. december 7-éig, mikor
is a harci fáradalmak következtében súlyos betegen a
békéscsabai katonai kórházba került. Felgyógyulása után
1915. július 3-án újra a harctérre kerülvén, ugyanazon hó
21-én orosz fogságba jutott.
A hadifogságból 1918. április
18-án megszökött és két heti
nehéz út után hazakerült.”
Galli Károly visszaemlékezései azonban nem érnek
véget a fenti pár sorban fölvázolt események leírásával,
hanem egészen a trianoni

Állomások képeslapokon
Wlassits Nándor képeskönyve

a múzeum évkönyve

Honfoglalók a békési tájakon

békeszerzôdésig tartanak.
Az orosz fogságból való sikeres szökését követôen hazatért városába, és sikerült
elkerülnie, hogy újból a frontra vezényeljék. Az ôszirózsás
forradalom idején tagja lett a
Békéscsabán alakult Nemzeti
Tanácsnak, a Tanácsköztársaság alatt azonban a Vörös
Ôrség több más polgártársával együtt letartóztatta, és
túszként Szolnokra vitte. A
Tiszáig elôrenyomuló román
hadsereg elôl menekülô vörösök magukra hagyták foglyaikat, Galli Károly ennek
köszönhette szabadulását,

és a román hadsereg
gyûrûjén is sikerült átjutnia. Itthon azonban
újból fogságba került.
Békéscsaba 1919. április 26-a óta román
megszállás alatt állt. A
román katonai hatóságok összegyûjtötték a világháborúban részt vett
katonatiszteket, köztük
Galli Károlyt is, és Brassóba szállították. Innen is
sikerült megszöknie, s a
franciák megszállta Szegeden, majd Budapesten
keresztül ismét visszatért
Békéscsabára. Egészen
a román megszállás végéig bujkálnia kellett.
Galli Károly visszaemlékezéseit 1955–1956ban vetette papírra,
eredetileg két fiának szánta,
megjelenésében életében
nem reménykedhetett. Letisztázását és végsô rendezését fia, Lóránt végezte el. A
memoárral fordulatos, olvasmányos írást vehet kézbe az
olvasó. Több részletet, eddig
nem ismert epizódot tartalmaz a korabeli Békéscsaba
történetébôl, ami különösen
becsessé teszi a helytörténet
iránt érdeklôdôk számára.
A könyvet a Munkácsy Mihály Múzeumban lehet megvásárolni.
Kocsor János
történész-muzeológus

az igazi vízipók

Vízi világ a Munkácsy múzeumban

A vízipók búvárharangjának modellje
Megjelent a Munkácsy Mihály Múzeum idei évkönyve,
amelyben Medgyesi Pál a régió honfoglalás kori leleteinek legérdekesebb darabjait gyûjtötte össze
A könyv megmutatja az olvasóknak a mára legendássá
vált Alföld–fiume vasútvonal melletti településeket
A Nagyvárad–Fiume vasútvonal közötti állomásokat mutatja be Wlassits Nándor nemrégiben megjelent könyve,
amelyben régi képeslapokat
gyûjtött össze.
Wlassits Nándor a könyvtárban tartott bemutatón elmondta, hogy az 1980-as

évek elejétôl gyûjti a különféle
képeslapokat. Most megjelent
képeskönyvével a célja, hogy
megmutassa az olvasóknak
a mára már legendává nemesült Alföld-Fiume vasútvonalat, és azokat a városokat,
településeket ahol hajdan
megfordult a vonat

A Körösök vízi élôvilágának sokszínûségét mutatja be
élményszerû és játékos formában a Munkácsy Mihály Múzeumban a Mesélô vizek – Az igazi vízipók címû kiállítás.
A kiállítást a közelmúltban
Tirják László, a Körös-Maros
Nemzeti Park igazgatója nyitotta meg. Elmondta, a kiállítás
egyik célja, hogy jobban megismerjük a Körösök vidékének
természeti kincseit, amelyek
mellett sokszor észrevétlenül
elmegyünk.
– A környék élôvilágának
egészen apró lényeit is igyekszünk bemutatni, amelyek
szabad szemmel sokszor
nem is láthatók. Hogy megismerhetôek legyenek, ezért
felnagyítottuk ôket – mondta el
Deli Tamás biológus, a kiállítás
kurátora.
A tárlat központi eleme a
vízipók búvárharangjának három méter átmérôjû, belülrôl
is megcsodálható modellje,
valamint a vízipók egyméteres
mása. A szakember megjegyezte, próbáltak minden

korosztályhoz közel kerülni: a
felnôttekhez, középiskolásokhoz inkább a szakmai tablók
szólnak, a kisebb gyerekeknek pedig rajzfigurákkal kedveskedtek.
A tárlatot végigkísérô rajzok
egy pályázati felhívásra érkeztek: 107 pályázó közel 500 alkotást küldött be. A legjobban
sikerült pályamûvekbôl animációs film is készült, amely
hamarosan látható lesz a 7.Tv
mûsorán. A tárlaton mutatták
be Deli Tamás, Danyik Tibor és
Boldog Gusztáv „A Körös-völgyi vadvizek élôvilága” címû
könyvét is, amely a kiállításon
megismert apró élôlények
mellett a vidék jellemzô halait,
madarait és emlôseit igyekszik
bemutatni.
A kiállítás 2016. április 20-áig
látogatható a múzeumban.
Zsíros András
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Kitüntetést kapott ando
györgy és Krett györgy
Békéscsaba Szlovákságáért
kitüntetést vehetett át a városháza dísztermében, a nemzetiségek napjának csabai
ünnepségén Ando György és
Krett György.
Ando György a szülôvárosa értékeit, hagyományait kutatja, több könyv, tanulmány,
publikáció szerzôje és számos
kiállítás fûzôdik a nevéhez.
Szakmai, vezetôi és társadalmi szerepvállalása hozzájárult
Békéscsaba szlovák kultúrájának országos és határon
túli megjelenítéséhez, értékként történô elismertetéséhez.
1998-tól 16 éven át a csabai
szlovák önkormányzat elnö-

keként vállalta fel a szlovákság
érdekképviseletét, kulturális
életének szervezését. Nagy
hangsúlyt fektetett a tárgyi,
építészeti hagyaték bemutatására, a tájház az elnöksége
alatt bôvült az Áchim Teremmel. A szlovák vonatkozású kiadványok mellett a nemzetközi
kapcsolatok ápolását is szem
elôtt tartotta, mint azt a Martin
várossal kötött megállapodás
és a Tôketerebes múzeumával való együttmûködés is
mutatja.
Krett György Nógrád megyébôl származik. Fôiskolás
korában került kapcsolatba
dr. Sziklay Lászlóval, a szlo-

vák tanszék akkori vezetôjével. Az ô közremûködésével
került a csabai szlovák általános iskolába, ahol egész
életében dolgozott. Évtizedeken keresztül matematikát
és fizikát oktatott, volt osztályfônök, kollégiumi nevelô,
késôbb a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium igazgatóhelyettese. Tanárként empatikus és toleráns volt, szakmai
és emberi értékeit iskolájában és az intézményen kívül
is elismerték. Egykori diákjai
hálával és szeretettel emlékeznek becsületes, szorgalmas egykori tanárukra.

juraj ando a juraj Krett
boli vyznamenaní
Pri príležitosti Dňa národností v slávnostnej sieni Radnice
mohli prevziať vyznamenanie
„Za čabianskych Slovákov” Juraj Ando a Juraj Krett.
Juarj Ando skúma hodnoty
a tradície svojho rodného mesta, je autorom viacerých kníh,
štúdií, publikácií a viažu sa k
jeho menu početné výstavy.
Jeho odborná práca, ako aj
jeho angažovanie sa vo vedúcich spoločenských pozíciách
prispeli k tomu, aby sa slovenská kultúra Békešskej Čaby
zviditeľnila a aby bola uznaná
ako významná hodnota doma
i v zahraničí. Od roku1998 ako
predseda Slovenskej samo-

správy Békešskej Čaby šesťnásť rokov obhajoval záujmy
Slovákov a organizoval ich kultúrny život. Veľký dôraz kládol
na prezentovanie hmotného,
architektonického dedičstva,
oblastný dom za čias jeho
predsedovania bol rozšírený o
Áchimovu sieň. Okrem vydávania publikácií so slovenskou
tematikou mal na zreteli aj pestovanie medzinárodných kontaktov, o tom svedčí aj dohoda
s mestom Martin a spolupráca
s múzeom v Trebišove.
Juraj Krett pochádza z Novohradskej župy. Ako vysokoškolák sa zoznámil s vtedajším
vedúcim Katedry slovenčiny, s

dr. Lászlóm Sziklaym. Prostredníctvom neho sa dostal do čabianskej slovenskej základnej
školy, v ktorej pracoval až do
odchodu do dôchodku. Dlhé
desaťročia vyučoval matematiku a fyziku, bol triednym profesorom, vychovávateľom na internáte, neskôr zase zástupca
riaditeľa Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej
školy a kolégia. Ako učiteľ bol
empatický a tolerantný, jeho
odborné a ľudské kvality uznali aj v jeho škole, ako aj mimo
inštitúcie. Niekdajší jeho žiaci si
spomínajú na svojho bývalého,
čestného a usilovného pedagóga s vďakou a láskou.

nemzetiségek napja a városháza dísztermében
Szarvas Péter: Együtt dolgozunk a város fejlôdéséért, jövôjéért

Ando György, Tuba László, Krett György, Surman Zoltán és Márk György
Közösen ünnepeltek a békéscsabai nemzetiségek tagjai
a városháza dísztermében, ahol átadták a nemzetiségi
önkormányzatok kitüntetéseit is. Az estét a szlovák, román, roma, lengyel és német hagyományôrzô csoportok
egy-egy mûsorszáma is gazdagította.

Bibliai képpel élve, a föld sójához hasonlította a különbözô nemzetiségek jelenlétét
Békéscsaba életében Kutyej
Pál Gábor evangélikus lel-

kész. A közgyûlés nemzetiségi bizottságának elnökeként azt mondta, ezek
az emberek tették a várost
egyedivé.
– A múltunk összefonódott a nemzetiségekével, a
jelenben pedig együtt dolgozunk a város fejlôdéséért,
jövôjéért. Azon túlmenôen,
hogy a nemzetiségek ôrzik a
saját hagyományukat, rendkívül hasznos tagjai a békéscsabaiak közösségének
– fogalmazott Szarvas Péter
polgármester
A nemzetiségek napján
Békéscsaba Szlovákságáért
kitüntetést vehetett át Ando
György és Krett György (méltatásuk a szlovák rovatban
olvasható).
A Békéscsaba Románságáért kitüntetést idén Márk
György kapta, aki sokat tett a

román oktatásért, kultúráért.
A csabai román klub egyik
alapítója, és több cikluson
át volt a helyi román önkormányzat alelnöke. Jelentôs
szerepe van abban, hogy a
mai napig népszerû az idén
22. alkalommal megrendezett román mesemondó verseny, emellett a Belényes,
Arad és Kisjenô településekkel kialakított jó kapcsolatban is része van.
A csabai romákért végzett munkája elismeréséül
Surman Zoltán kapott díjat,
aki 2008-ban Békéscsabán
diplomázott. Szakdolgozatát
a dél-alföldi romák helyzetérôl írta. Jelenleg a munkaügyi
központnál segíti az embereket mint roma foglalkoztatásszervezô. Figyelemmel kíséri
a cigányság sorsát, és segítséget nyújt abban is, hogy

a romák kellôképpen informálva legyenek az egyes
szabályokról, lehetôségekrôl. Ökölvívóként pedig sok
roma fiatalnak segít abban,
hogy megismerjék és megszeressék ezt a sportágat.
A Békéscsaba Lengyelségéért kitüntetést Tuba László vehette át. Tuba László tíz
éve tagja, hét éve vezetôségi tagja a Magyar–Lengyel
Baráti Kulturális Egyesületnek. Legtöbbször a háttérben tevékenykedik, az adminisztratív feladatoktól a
programok, rendezvények,
lengyelországi kirándulások
szervezéséig mindenbôl kiveszi a részét, így segítve
a lengyel kultúra, a lengyel
értékek, szokások és hagyományok megismertetését
Békéscsabán is.
Zsíros András

A PRÓ HIRD E TÉS
INGATLAN
Békéscsaba belvárosában, a
Korzó térnél, 2 és fél szobás, téglablokkos, második emeleti, egyedi
fûtéses, erkélyes lakás eladó. Irányár: 11,9 M Ft. Tel.: 20/967-8492.
Békéscsabán, a Felsô-Körös soron lakás dupla garázzsal eladó.
Tel.: 30/451-6748.

2015. december 25–30.
• Snoopy és Charlie Brown: A Peanuts
film (szinkr. amerikai családi animációs)
3D! PREMIER!
• Star Wars: Az ébredô Erô
(szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
• Száva – A szív harcosa
(szinkr. orosz családi animációs) 3D!
• A tenger szívében
(szinkr. amerikai kaland) 3D!
• Dínó tesó
(szinkr. amerikai animációs kaland) 3D!
• Nagyon vadon – Bolondos vadászidény
(szinkr. amerikai családi animációs)
VILÁGPREMIER ELÔTTI!
• Káosz karácsonyra
(szinkr. amerikai komédia)
• Elmentek otthonról
(szinkr. francia vígjáték) PREMIER!
• A kis herceg (szinkr. francia animációs)
• Ifjúság (olasz–svájci–angol–francia
filmdráma) PREMIER! ART!

2015. december 31.
• Star Wars: Az ébredô Erô
(szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
• Dínó tesó
(szinkr. amerikai animációs kaland) 3D!

• Nagyon vadon – Bolondos vadászidény
(szinkr. amerikai családi animációs film)
VILÁGPREMIER!
• Snoopy és Charlie Brown: A Peanuts
film (szinkr. am. családi an.) 3D!
• Elmentek otthonról
(szinkr. francia vígjáték) PREMIER!

2016. január 1–6.
• Snoopy és Charlie Brown: A Peanuts
film (szinkr. amerikai családi animációs)
3D! PREMIER!
• Star Wars: Az ébredô Erô
(szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
• Száva – A szív harcosa
(szinkr. orosz családi animációs) 3D!
• A tenger szívében
(szinkr. amerikai kaland) 3D!
• Dínó tesó
(szinkr. amerikai animációs kaland) 3D!
• Nagyon vadon – Bolondos vadászidény
(szinkr. amerikai családi animációs)
VILÁGPREMIER ELÔTTI!
• Káosz karácsonyra
(szinkr. amerikai komédia)
• Elmentek otthonról
(szinkr. francia vígjáték) PREMIER!
• A kis herceg (szinkr. francia animációs)
• Ifjúság (olasz–svájci–angol–francia
filmdráma) PREMIER! ART!

www.csabacenter.hu

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia
Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Redôny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetéssel
is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

OKTATÁS
Játékos atlétikai edzések 6–12
éves gyerekeknek az atlétikai klubnál. Tel.: 20/238-1620.
Angoltanítást vállalok.
Tel.: 20/238-1620.
Matematika középiskolásoknak,
fôiskolásoknak. Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.
Matematika általános és középiskolásoknak. Tel.: 20/238-1620.
Matematika közép- és emelt szintû
érettségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.
SZOLGÁLTATÁS
Tömérdek a fizetendô járulék?
Nem kapja meg idôben az átutalásokat? Nehezen vált? Látogasson el
hozzánk! Medosoft könyvelôiroda.
www.medosoft.hu

Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzô
szerelése, javítása, kulcsmásolás.
Utánfutó-kölcsönzés, 6 m hosszig
nyújtható, billentô önürítôs platóval
is! Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584,
66/636-135.
MUNKA
2 fô riasztórendszer-szerelésben jártas munkatársat keresünk
folyamatosan fejlôdô békéscsabai
céghez, KIEMELT BÉREZÉSSEL.
A kozpont@trezor.hu címre várjuk
az önéletrajzokat.
EGYÉB
Nyitható fehér fali fürdôszobai
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm),
Daewoo és Graetz színes tévé,
UNION lábbal hajtós, szekrényes
varrógép, fehér sarokpolc, két pár
síléc, egy pár hálószobai fali lámpa,
függesztékek búrával eladók Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

16

Csabai Mérleg

egerek jelelve és narrálva

Békéscsaba anno

Esélyegyenlôség a Jókai színházban is

A Békéscsabai Jókai Színház
nagyon komolyan gondolja
a fogyatékos emberek esélyegyenlôségének megteremtését, vallják, hogy különleges figyelmet kell kapniuk
azoknak az embertársainknak, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, hiszen ôk
is látható tagjai akarnak lenni
társadalmunknak.
A teátrumban fontos küldetés, hogy a fogyatékossággal
élôk minden tekintetben azonos eséllyel látogathassák
az elôadásokat, s hogy számukra is teljes értékû színházi élményt biztosítsanak.
Hosszú évek óta jelnyelvi
tolmács közremûködésével
segítik egy-egy nagyszínházi
elôadás megértését siket és

fotó: A-TEAM/Ignácz B.

A színházi és kulturális világ
az elmúlt idôszakban nagy
átalakuláson ment át, mely
jelenleg is tart. Az esélyegyenlôség megteremtését
is ezekhez a változásokhoz
próbálta igazítani a színház.

A 157 éves csabai vasútállomás múltjáról

Az elôadást egy kulisszajárás elôzte meg
nagyothalló nézôik számára,
illetve narrációs programmal
segítik a látássérülteket. Ebben az évadban Urbán Gyula
Egerek címû zenés mesejátékát kínálták narráltan és jelelten az akadályozottsággal
élôknek, melyet egy kulisszajárás elôzött meg.
Urbán Gyula meséjének
üzenete ma alighanem aktuálisabb, mint valaha. Az
Egerek valódi Rómeo és Júlia történet, amely a fehér és
a szürke egércsalád között
zajlik egy sajtmûhelyben. A

narrációval akadálymentesített elôadást Komáromi Anett
színmûvész közvetítette egy
fülmonitor segítségével, míg a
hallássérültek Vörös Zsolt jeltolmács segítségével tekinthették meg az elôadást.
Különös hangsúlyt helyez
a színház az „ép” társadalom
érzékenyítésére, tájékoztatására, célzottan választották ki
ezt a mesét, mely észrevétlenül neveli a gyerekeket a jóra,
a békés egymás mellett élésre, az elfogadásra, a másmilyenek elfogadására is.

tévedések vígjátéka

Januártól ismét Mindtudás Színházi Egyeteme

fotó: A-TEAM/Ignácz B.

Ma már köztudott, hogy a
hónap elsô hétfô estéjén az
Ibsen Stúdiószínházban különleges egyetemi rendezvény vár mindenkit, aki nem
akar lemaradni a tudomány
nagy eseményeirôl. Az új
esztendôben is folytatódik
a Mindentudás Színházi
Egyeteme sorozat: január
4-én 18 órától Kállay Géza
egyetemi tanár elôadása
várja az érdeklôdôket az Ibsen Stúdiószínházban.

Képek az új állomás építésérôl (a néhai Darida János építômester archívumából)
Százötvenhét esztendeje, 1858. október 25-én futott be a
csabai állomásra a császári és királyi „Tiszavidéki” vasút
prüszkölô, csodaszámba menô, elsô személyvonata. A
község apraja-nagyja mind ott tolongott az állomáson.
Volt is látnivaló az ördögmasinán és a cifra egyenruhás
német vasutasokon!
Megcsodálták a színes kocsikat, melyek közül az I. osztályúak világossárgára, a II.
osztályúak zöldre, a III. osztályúak vörösbarnára voltak
mázolva. A személykocsik
oldalajtósak, szakaszosak
voltak, a világítást úgy-ahogy
olajlámpák szolgáltatták. A
kalauz, azaz „konduktor” a
kocsi oldalán kívül elhelyezett
futódeszkán, menet közben
járta be a kocsikat. Illemhely
csak a poggyászkocsiban
volt, és oda menet közben
nem lehetett eljutni. A kocsik

fûtését forró vízzel megtöltött,
hosszú, lapos bádogedények
padlóra helyezésével oldották
meg. Ha kihûlt a víz, a nagyobb
állomásokon kicserélték.
Az állomásokra beérkezô
vonatot a kapus harangkongatással jelezte. A beszállást
a második, a vonat indulását
a harmadik csengetés jelezte, majd a kalauzok tülkölésére és a mozdony hosszú
fütyülésére a vonat elindult.
Ezután megkezdôdött a lazán összekapcsolt kocsik
dübörgése, rángatása – a

kocsiban még le nem ült utasok veszedelmére.
A vonatok indulását az
állomási ôrház mellett felállított, árbócra felhúzott, gömb
alakú vesszôkosarakkal, éjjel
lámpákkal jelezték a legközelebbi ôrháznak.
A csabai vasútállomás
épülete a nagy forgalom miatt csakhamar szûknek bizonyult, a háromszori hozzátoldás ellenére is. A sokéves
elodázás után 1931 májusában Lipták János csabai építésvállalkozó és Darida János építômester munkásai
elkezdték az új állomás építését, melyet most, több mint
másfél század után felújítva,
átépítve és korszerûsítve vehetünk majd birtokba.
Gécs Béla

K U P O n a K C i Ó
Folytatódik az Árpád fürdô akciója

Kállay Géza január 4-én várja az érdeklôdôket
Képzeljük el, hogy elôször
járunk egy városban. Minden
és mindenki idegen, de éppen nem ettôl rémülünk meg,
hanem attól, hogy mindenki
ismerôsként köszönt, szeret,
ajándékot ad, van feleségünk,
szép házunk: megállapodott,
megbecsült polgárai vagyunk
a városnak. S van egy szolgánk, aki úgy tûnik, megbo-

londult: hol haza hív ebédre,
hol elveszti minden pénzünk.
De azt is képzeljük el, hogy
hazamegyünk, s közlik velünk: már otthon vagyunk, s
olyat akarnak kifizettetni velünk, amit sohasem kaptunk
meg. A Tévedések vígjátéka
arról az ürességrôl szól, ami
egyszer csak körülvesz min-

ket, ha valaki más játssza el
azt a szerepet, amit nekünk
kellene. Ehhez Shakespeare
kétszer két ikerpárt állít színpadra, két urat és két szolgát,
akik kétségbeesetten keresik egymást. Végül nemcsak
egymást, hanem a szüleiket
is megtalálják: teljes a happy
ending. Vagy mégsem?

Olvasói levél
Az elmúlt 15 évben közel ötven rendezvény szervezése
során, nagyon sok ember
segített abban, hogy az elôadások, a szakmai napok és
a konferenciák sikeresek legyenek. A békéscsabai segítôk közül két embertôl olyan
segítséget kaptam, ami életre
szóló ajándék lett.
Fekete Péterhez, a Jókai
színház igazgatójához kétszer, 2010-ben és 2011-ben
fordultam. Amit az igazgató
úr adott, az rendkívüli volt,
és ahogyan adta, olyan csak
a legszebb mesékben olvasható. Ha ô nemet mondott
volna, akkor két értékes és
megismételhetetlen
rendezvény maradt volna el,

és hétszáz ember lett volna
szegényebb nagyon fontos
szellemi kincsekkel. Az egyik
rendezvény A matematikaoktatás jelene és jövôje címû
konferencia volt, a másik
pedig Czeizel professzor
úr Matematikusok-génekrejtélyek címû könyvének a
bemutatója. Három napot töltöttem a színház falai között e
két rendezvény kapcsán. Úgy
éreztem ott magam, mintha
egy szigeten lennék, ahol a
jóakarat és a segítôkészség
minden ember sajátja. Tisztelt Igazgató Úr! Ezúton is
hálásan köszönöm Önnek és
a Békéscsabai Jókai Színház
munkatársainak a segítségét.

Laduver Ferenc igazgató úr ajtaja évek óta nyitva áll
elôttem. Bármikor segítségért
fordultam hozzá, mindig kedvesen fogadott. A szervezés
legnehezebb pillanataiban is
éreztem a teljes támogatását. Ô tud lelkesedni a konferenciákért, és tud örülni a
sikereknek. Tisztelt Igazgató
Úr! Hálásan köszönöm Önnek önzetlen segítségét, és
a Békéscsabai Szakképzési
Centrum Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvû Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
azon munkatársainak is, akik
a matematikával kapcsolatos
rendezvényekért dolgoztak.
Kmetykó András
matematikatanár

A békéscsabai Árpád Gyógyés Strandfürdô továbbra is
folyamatosan várja vendégeit, akik közül a Csabai Mérleg
olvasói ismét jelentôs ked-

vezménnyel vásárolhatnak
belépôt. Aki kivágja és a jegypénztárnál felmutatja az alábbi
kupont, olcsóbban strandolhat
január 2. és 17. között. Felhív-

juk olvasóink figyelmét, hogy
csak az adott idôszakra szóló
kuponok használhatóak fel.
Bôvebb információk a www.
arpadfurdo.hu oldalon.

Árpád kedvezménykupon

A következő kedvezményre váltható:
Felnőtt napijegy:............. 1700 helyett
Diák, nyugdíjas napijegy:.1100 helyett
Családi jegy
(1 felnőtt, 2 gyerek): ........ 3000 helyett
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyerek): ........ 4100 helyett

900 Ft
600 Ft
2200 Ft
2800 Ft

F e l h a s z n á l h a t ó : 2 0 1 6 . j a n u á r 2 . é s 1 7. k ö z ö t t .
Egy kuponnal egy kedvezmény vehető igénybe.
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