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A piac felújítása több részletbôl 
áll majd, az egyik cél az, hogy 
mind több helyi termelô árul-
hasson a csabai piacon, il-
letve, hogy a vásárlók helyi, 
kistermelôi, kézmûves termé-
keket vásárolhassanak. 

– A piac már most sem 
csak a város, hanem az 
egész térség életében fontos 
szerepet tölt be, nemcsak 
a hagyományos szerdai és 
szombati piaci napokon, ha-
nem más hétköznapokon, 
valamint vasárnap is vonzza 
a látogatókat és bevásárlókat. 
Éppen a nagy érdeklôdés és 
a forgalom miatt szeretnénk 

felújítani a vásárcsarnokot, 
illetve folytatnánk a szabad-
téri, fedett elárusítótér lefe-
dését. A meglévô kiszolgáló 
pavilonsor elbontása után új, 
korszerû szerkezetû pavilon-
sort építünk majd, valamint 
kisebb zöldfelületet alakítunk 
ki. A fejlesztések befejeztével 
több látogatót, bevásárolni 
vágyót vonz majd, és gazda-
ságosabb lesz a piac üzemel-
tetése is – hangsúlyozta dr. 
Ferenczi Attila tanácsnok, a 
pénzügyi, gazdasági, város-
fejlesztési bizottság elnöke. 

De mibôl is áll konkrétan a 
beruházás? Mint a tanácsnok 

elmondta, felújítják a mosdó-
kat, cserélik a burkolatokat a 
vásárcsarnok területén, szük-
ség szerint a nyílászárókból 
is újat szerelnek be, belsô 
térelválasztó egységeket ala-
kítanak ki. Hogy a mozgássé-
rültek is könnyen közleked-
hessenek, akadálymentes 
bejáratot, rámpát, ajtókat, 
színkontrasztos információs 
feliratokat helyeznek el. Hô-
szigetelik a homlokzatot, a 
homlokzati nyílászárókat hô-
szigetelt üvegezésûre cse-
rélik, az üzletsorok födém-
szerkezetét egységesítik. A 
felújítás után a csarnokon 
belül télen legalább plusz 10, 
nyáron legfeljebb 25 fok lesz, 
télen, éjszaka pedig a fagy-
mentesség a cél.

Folytatás a 4. oldalon →A piac felújítása több szakaszban valósul majd meg

Kívül-belül megszépül a békéscsabai piac
A vásárcsarnok és a piactér mindennap nyitva áll

A békéscsabai önkormányzat a TOP program keretében a 
jövô évben a városi piac felújítására 740 millió forintot tud 
áldozni. A pénzbôl kívülrôl és belülrôl is megújul a piac, 
majd az átalakítás a tervek szerint a Modern Városok Prog-
ram keretében jövôre is folytatódik.

„A CsabaPark a létezô legjobb 
beruházás, amit a város kivite-
lezhetett és megvalósíthatott 
az elmúlt években” – ezt még 
áprilisi látogatásán mondta 
Fazekas Sándor. A földmûve-
lésügyi miniszter akkor úgy 
fogalmazott, jól átgondolt 
koncepció létezik a Csabai 
kolbász mint hungarikum be-
mutatására. Akkor még csak 
terv volt a CsabaPark második 
ütemének megvalósítása, ám 
a 2013-ban megkezdett mun-
ka most 1 milliárd 60 millió fo-
rintból folytatódik. A forrást a 
Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Programból hívja 
le a város, amit egy, a napok-
ban meghozott kormányhatá-
rozat rögzít.

Az összegbôl bôvítik a je-
lenlegi épületegyüttest, újabb 
parkolókat építenek, de a 
kolbász- és sörfesztivál kiszol-
gálására képes rendezvényte-
reket is kialakítanak, illetve fej-
lesztik a közmûveket. A tervek 
szerint bor- és pálinkamúzeu-

mot építenek, ahol a látogatók 
bepillanthatnak az italkészítés 
hagyományaiba, és megis-
merkedhetnek az ehhez kap-
csolódó eszközökkel.

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetôje arról tájékozta-
tott, hogy várhatóan decem-
ber 31-éig kötik meg a projekt 
támogatási szerzôdéseit, ezt 
követôen történik meg az üte-
mezés. Az engedélyes tervek 
már elkészültek, amelyeket 

még novemberben bead a Vá-
rosfejlesztési Kft. A kivitelezési 
munka elôreláthatólag az erre 
kiírt közbeszerzési eljárást kö-
vetôen, vagyis 2017 második 
fél évében indul.

A városvezetés abban bí-
zik, hogy több elônnyel is jár 
majd a CsabaPark tovább-
fejlesztése. Egyre nagyobb 
léptékben fejlôdik a hazai tu-
rizmus, az elôrejelzések sze-
rint ez a tendencia a jövôben 
sem változik.

Herczeg Tamás kiemelte, 
ennek a fellendülésnek Bé-
késcsaba is a hasznát húz-
hatja. A tanácsnok szerint a 
CsabaPark elsô ütemének 
befejezése után is nagyon 
sokan látogatnak ki a Csa-
baParkba, hiszen kedvelt 
szórakozó-, kikapcsolódási 
helye a családoknak, és még 
inkább komfortosabb, még 
több funkciót tudó hely lesz 
a fejlesztés folytatásával.

A CsabaPark fejlesztését 
négy ütemben valósítanák 
meg. Az elsôt két éve fejezték 
be, mintegy 1,21 milliárd forint-
ból. A most elnyert támogatás-
ból indul a második ütem, de a 
Modern Városok és a Zöld Vá-
ros Projektbôl további források-
ra számít az önkormányzat.

Egymilliárdból bôvül a CsabaPark
Már tervezik a második ütem részleteit

Bôvítik a jelenlegi épületegyüttest és újabb parkolókat is kialakítanak

Programot dolgoztak ki, hogy munkaerôt találjanak

M-FlexiLog Kft. 
beruházás

A Marzek Csoport jelenleg is 
mûködô gyára – a Marzek Kner 
Packaging Kft. – a középfo-
kú nyomdaipari képzés hazai 
zászlóvivôje. Hárompilléres 
oktatási modelljével egyedül-
álló iparági oktatási modellt 
dolgozott ki, hogy megfele-
lô színvonalú és képzettségû 
utánpótlása legyen a szakmá-
nak. A „Gyere közénk nyom-
dásznak – Print – a Te jövôd” 
program a beiskolázást segíti. 
Az oktatói díjazásra létrehozott 
kamarai, oktatási és nyomda-
ipari részvétellel létrehozott 
együttmûködés 2015 szeptem-
berétôl mûködik. A harmadik 
pillér a Modern Városok Prog-
ram keretében létrehozott két-
milliárd forintból megvalósítan-
dó tanmûhely és kollégium. 

Az M-FlexiLog Kft. újabb 
nagy fába vágta a fejszéjét. A 
jelenlegi beruházása két rész-
bôl áll, az egyik a logisztikáról, 
a másik a flexibiliscsomagoló-
anyag-gyártásról szól. A cég a 
békéscsabai önkormányzattól 
tavaly decemberben megvá-
sárolt egy 25 000 négyzetmé-
teres ingatlant. A telken építe-
nek egy 3500 négyzetméteres, 
14 méter magas raktárat. Az 
épülettel fedezhetô a Marzek 
Kner Packaging Kft. és a meg-
valósuló M-Flexilog Kft. gyár-
tási kapacitásának raktározási 
igénye. Az épületrész beruhá-
zási igénye berendezésekkel 
együtt körülbelül 600 millió 
forint lesz. 

A Marzek Csoport második gyártóüzemének építését 
kezdte el Békéscsabán az ôsszel. A vállalatcsoport 
2005 óta van Magyarországon, eddig 200 új munkahe-
lyet teremtett, több mint 300 alkalmazottat foglalkoztat 
és ötmilliárd forint értékben hajtott végre beruházást. 

Több mint egymilliárd forin-
tos pályázati forrásból fej-
lesztik tovább a CsabaParkot. 
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
keretébôl lehívott forrásból 
bôvítik a jelenlegi épület-
együttest, újabb parkolókat 
építenek, de a kolbász- és 
sörfesztivál kiszolgálására 
képes rendezvénytereket is 
kialakítanak, illetve fejlesztik 
a közmûveket.

Folytatás a 7. oldalon →

Folytatás az 8. oldalon →

sem változik.



2 Csabai MérlegKÖzélet

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lõs ki adó: Bé kés-
csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezetô: Opauszki Zoltán. Fôszerkesztô: 
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyom dai elõ ké szí tés: A-TEAM 
Reklámügynökség Kft. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 

– Elfogadhatatlan az az 
európai bizottsági javaslat, 
amely a zöldség-gyümölcs 
termelôi szervezeteknek 
nyújtható kiegészítô nemzeti 
költségvetési támogatást je-
lentôsen csökkentené és a 
visszatérítési lehetôséget 
megszüntetné – jelentette ki 
Erdôs Norbert európai parla-
menti képviselô az EP Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Szakbizottságában, Brüsszel-
ben.

Az Európai Bizottság által 
javasolt módosítás ugyanis a 
nemzeti költségvetési hozzá-
járulás mértékét jelentôsen, 
egy százalékra szorítaná le. 
A jelenlegi szabályok alapján 
a zöldség-gyümölcs ágazat 
a termelôi csoportok által for-
galmazott termék értéke után 
kapja a támogatást. Így az el-
érhetô legnagyobb támoga-
tás a tagállamban elôállított 
zöldség-gyümölcs értékének 
4,6 százaléka lehet. Azok-
ban a tagállamokban, ahol 
a termelôi csoportok csak 
kis hányadát forgalmazzák 
a megtermelt zöldség-gyü-
mölcsnek – ez sajnos igaz 
Magyarországra is –, a teljes 
ágazatra vetített támogatás 
jelentôsen elmarad a lehet-
séges maximumtól. 

– Ahhoz, hogy az egyes 
tagállamok zöldség-gyü-
mölcs ágazatának nyújtott 
támogatás ne legyen jelentô-

sen eltérô, szükséges, hogy 
az alacsony szervezettség-
gel rendelkezô tagállamok 
megfelelô mértékû kiegészítô 
nemzeti költségvetési támo-
gatást nyújthassanak. Ezért 
érdekünk, hogy e támogatás 
mértéke a javasolt egy szá-
zalék helyett továbbra is elér-
je a jelenlegi 3,68 százalékot 
– tette hozzá a fideszes po-
litikus. Phil Hogan mezôgaz-
dasági biztosnak címzett fel-
szólalásában Erdôs Norbert 
emlékeztetett, a nemzeti költ-
ségvetési támogatás nélkül 
a termelôi szervezôdés újra 
gyengülne, pedig a jelenlegi 
18-19 százalékos hazai szin-
tet tovább kellene erôsíteni. 

Erdôs Norbert másrészt 
kifejezetten kérte az öntö-
zött területek növelésénél 
a szigorú vízügyi feltételek 
egyszerûsítését és enyhíté-

sét. Különösen a vízmennyi-
ségnél kellene pontosabb 
meghatározás, s csak azt a 
vízbázist kellene vizsgálni, 
amelyik az öntözött területtel 
közvetlenül érintkezik. 

A magyar vidékfejleszté-
si program a 2007–2013-as 
támogatási idôszakban ren-
delkezésre álló összeg több-
szörösét, mintegy 54 milliárd 
forintot szán öntözésfejlesz-
tésre. A program keretein 
belül a nyáron 49 milliárd fo-
rintos pályázati felhívás jelent 
meg a mezôgazdasági víz-
gazdálkodási ágazat fejlesz-
tésére, az öntözött területek 
növelésére. A kertészeti ága-
zat esetében összesen 4,5 
milliárd forint már rendelke-
zésre áll erre a célra, amelyre 
az érintettek az ültetvénytele-
pítést támogató felhívás ke-
retében pályázhatnak.

Kidolgozta Békéscsaba sze-
lektív hulladékgyûjtési tervét, 
és rengeteget tett a város 
épített örökségének védel-
méért is a néhány éve elhunyt 
mérnök, dr. Cserei Pál. Több 
évtizedes munkásságának 
állít emléket a róla elnevezett 
díj, amelyet a Békés Megyei 
Mérnöki Kamara alapított. A 
mérnöknapon – amit minden 
évben a tudomány napján 
rendeznek meg Békés me-
gyében – a szakma és a húsz 
éve létrehozott mérnöki ka-
mara múltjára és eredménye-
ire is visszatekintettek.

A kamara országos alel-
nöke szerint az utóbbi két év-
tized több sikertörténetrôl is 
szól. Rónay István elmondta, 
felépítették az infrastruktúrá-
jukat, és igyekeztek ott lenni 
azoknál a fontos folyama-
toknál, amelyek a mérnökök 
életét befolyásolják, szabá-
lyozzák, így elsôsorban a 
jogszabályalkotásban hallat-
ták a véleményüket.

A szakmai siker egyik el-
ismerése a Dr. Cserei Pál-díj, 
amit idén Klenk Gyula ener-
getikai mérnök kapott, aki 
többedmagával dolgozta ki a 

talajvízkezelés és a geotermi-
kus energia hasznosításának 
megoldását az egyik békés-
csabai önkormányzati lakó-
parkban.

A díj mellett más elismeré-
seket is kiosztottak a szakma 
képviselôi között. „Egy em-
lékplakettet, amit minden év-
ben egy kollégánk kap meg, 
illetve öt elismerô oklevelet, 
valamint a húszéves ünnep-
ségünk, születésnapunk em-
lékére az alapító tagoknak 
egy kis ajándékot és egy el-
ismerô oklevelet adunk át” – 
sorolta Buzás Zoltán megyei 
elnök.

Az eseményen az elmúlt 
húsz év közös élményeit fo-
tókkal elevenítették fel a ta-
gok.

Zsíros András

Kiosztották a Cserei Pál-díjat
Klenk Gyula vehette át a mérnöki elismerést

Klenk Gyula évtizedek óta végzett kitûnô munkáját ismerték el

A képviselô szerint a támogatás jelentôsen elmarad a 
lehetséges maximumtól

EURÓPAI PARLAMENT
Erdôs Norbert a zöldség-gyümölcs ágazatért küzd

EURÓPAI PARLAMENT
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EURÓPAI PARLAMENT

Klenk Gyula energetikai mérnök vehette át idén a Dr. 
Cserei Pál-díjat. Klenk Gyula többedmagával dolgozta ki 
a talajvízkezelés és a geotermikus energia hasznosítá-
sának megoldását az egyik békéscsabai önkormányzati 
lakóparkban.

F E L H Í V Á S F E L H Í V Á S F E L H Í V Á S
a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés

adományozására vonatkozó javaslattételre
a Békéscsabáért kitüntetés

adományozására vonatkozó javaslattételre
a Békéscsabai Életmûdíj kitüntetés

adományozására vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lésének a helyi kitüntetések-
rôl szóló 20/2005. (VII. 14.) 
önk. rendelete értelmében a 
Békéscsaba Díszpolgára ki-
tüntetés átadására március 
15-én, a városi ünnepségen 
kerül sor.

A Békéscsaba Díszpolgára 
kitüntetés a legmagasabb 
helyi elismerési forma. An-
nak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak adható, aki 
Békéscsabáért maradandót 
alkotott, illetve kiemelkedô 
tevékenységet végzett. Éven-
te egy kitüntetés adományoz-
ható.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselôi,
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok,
a közgyûlés bizottságai,• 
a városban mûködô egyhá-• 
zak, pártok, társadalmi szer-
vezetek, önszervezôdések, 
egyesületek, közösségek.

A javaslatnak
tartalmaznia kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismerte-
tését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a 
Közgyûlés jogosult, amely-
rôl minôsített többségû ha-
tározattal dönt. A javaslatok 
értékelését a külön e célra 
létrehozott munkacsoport 
végzi.

A javaslatokat 2016. decem-
ber 1-jéig kell megküldeni a 
Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Igazgatási és Humánpolitikai 
Osztály Jogi, Önkormányzat 
és Szervezési Csoportjának 
(5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 117. 
iroda).

Bôvebb információ kérhe-
tô a maczik@bekescsaba.
hu e-mail-címen vagy a (66) 
886-622-es telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lésének a helyi kitünteté-
sekrôl szóló 20/2005. (VII. 
14.) önkormányzati rende-
lete értelmében Békés-
csabáért kitüntetést adnak 
át március 15-én, a városi 
ünnepségen.

Évente legfeljebb egy kitünte-
tés adományozható annak a 
magánszemélynek vagy kö-
zösségnek, aki/amely Békés-
csabáért maradandót alkotott, 
illetve kiemelkedô tevékeny-
séget végzett. A kitüntetés a 
második legmagasabb helyi 
elismerési forma.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselôi,
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok,
a Közgyûlés bizottságai,• 
a városban mûködô egy-• 
házak, pártok, társadalmi 
szervezetek, önszervezô-
dések, egyesületek, közös-
ségek.

A javaslatnak
tartalmaznia kell:

az ajánlott személy vagy • 
közösség pontos adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismerte-
tését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a 
Közgyûlés jogosult, amely-
rôl minôsített többségû ha-
tározattal dönt. A javaslatok 
értékelését a külön e célra 
létrehozott munkacsoport 
végzi.

A javaslatokat 2016. decem-
ber 1-jéig kell megküldeni a 
Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Igazgatási és Humánpolitikai 
Osztály Jogi, Önkormányzat 
és Szervezési Csoportjának 
(5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 117. iro-
da).

Bôvebb információ kérhe-
tô a maczik@bekescsaba.
hu e-mail-címen vagy a (66) 
886-622-es telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lésének a helyi kitüntetések-
rôl szóló 20/2005. (VII. 14.) 
önkormányzati rendelete 
értelmében a Békéscsabai 
Életmûdíj kitüntetést márci-
us 15-én, a városi ünnepsé-
gen adják át.

A Békéscsabai Életmûdíj kitün-
tetés annak a magánszemély-
nek adományozható, aki az 
egészségügy, oktatás, sport, 
kultúra, közmûvelôdés, gyer-
mek- és ifjúságügy, szociális 
ellátás, közigazgatás vagy gaz-
dasági élet területén legalább 
két évtizeden keresztül kiemel-
kedô munkát végzett, és ezzel 
jelentôs mértékben hozzájárult 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros fejlôdéséhez, jó hírnevének 
öregbítéséhez, vagy tevékeny-
ségével kivívta a békéscsabai 
lakosság, illetve szakmai körök 
tiszteletét. Az elismerés nem 
adható annak, akinek koráb-
ban Békéscsaba Díszpolgára 
elismerést vagy Békéscsabá-
ért kitüntetést adományoztak.

Évente legfeljebb két ki-
tüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város önkormányzati kép-
viselôi,
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok,

Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város jegyzôje,
a kitüntetésre javasolt sze-• 
mély felett munkáltatói jog-
kört gyakorló személy,
a kitüntetésre javasolt sze-• 
mély munkahelyének kol-
lektívája,
az érintett szakterületen • 
mûködô érdekvédelmi szer-
vezet,
az érintett szakterületen • 
mûködô civil szervezet.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismerte-
tését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyûlés jogosult, amelyrôl 
minôsített többségû határo-
zattal dönt. A javaslatok érté-
kelését egy külön e célra létre-
hozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2016. de-
cember 1-jéig kell megküldeni 
a Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Igazgatási és Humánpolitikai 
Osztály Jogi, Önkormányzat 
és Szervezési Csoportjának 
(5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bôvebb információ kérhe-
tô a maczik@bekescsaba.
hu e-mail-címen vagy a (66) 
886-622-es telefonszámon.

HIRDESSEN NÁLUNK!
Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv

66/740-700 • info@bmc.media.hu

Klenk Gyula vehette át a mérnöki elismerést



Hatvanhét utcában, 30 kilomé-
ter hosszú útszakaszon történt 
vagy történik útfelújítás Békés-
csabán 1,8 milliárd forint érték-
ben. Az érintett szakaszokat 
a térképen pirossal jelöltünk. 
A kivitelezési munkára kiírt 
nyílt közbeszerzési eljáráson 
a Hódút Kft. és a Duna Aszfalt 
Kft. nyert. A kivitelezô többfé-
le mûszaki megoldással vé-
gezte a munkát, az útszakasz 
mûszaki állapota és a város út-
hálózatában betöltött szerepe 
szerint. Egyszerûbb esetek-
ben – az útszegély nélküli kis 
forgalmú lakóutaknál – a felsô 
aszfaltrétegeket cserélték és 
az útpadkát rendezték. A sze-
géllyel rendelkezô utak, parko-
lók burkolatfelújításakor a felsô 

aszfaltréteg cseréjét megelô-
zôen több helyen szükség volt 
a megsüllyedt útszegély kijaví-
tására is. Néhány esetben az 
út pályaszerkezetét is meg kel-
lett erôsíteni, ez történt a Körte 
soron, a Magyar utcában, a 
Gálik András utcában. A Szôlô 
utcán is ezzel a problémával 
szembesült a kivitelezô, ami 
miatt további beavatkozás vált 
szükségessé. Több utcában 
félpályás burkolatfelújítás tör-
tént. Ezekben az utcákban a 
szennyvízberuházást köve-
tô helyreállításként fél pályán 
néhány éve már elkészült az új 
burkolatfelület. Az új burkolat-
felületek elkészültével helyen-
ként a megfelelô vízelvezetés 
megoldásával is kellett foglal-

kozni. A kivitelezô feladata a 
gépi aszfaltozást követôen az 
útpadka feltöltésén kívül az út-
csatlakozások és kapubejárók 
csatlakozásának kialakítása a 
felújított burkolat szintjéhez. 

A Lencsési út környezeté-
ben, a Szabó Pál téren kezd-
ték a munkát július közepétôl. 
Augusztus elején Jaminában 
is megkezdôdött az útfelújítás, 
egy további géplánc állt munká-
ba itt. A közösségi közlekedés-
sel érintett útburkolat-felújítások 
jelentôs része az iskolai kezdé-
sig megtörtént, de a kivitelezô 
szeretné még novemberben 
befejezni az aszfaltozást és év 
végéig – amennyiben az idôjá-
rási körülmények lehetôvé te-
szik – a kapcsolódó munkákat 
is elvégezni. Számos helyen a 
befejezô munkák vannak még 
hátra, a burkolatfelújítások 
szinte teljes egészében elké-
szültek. Ami még hiányzik, az 
a Fürjesi út javítása, ami kátyú-

zásból, helyenként teljes szé-
lességben történô javításból 
álló feladat padkajavítással, 
amely szintén befejezôdik no-
vember végére. 

A békéscsabaiak is figye-
lemmel kísérik az útfelújí-
tást. Hanyecz Margit szerint 
nagyszerû, hogy épül-szépül 
a város.

– Örömmel látom, hogy 
sima az út, nem balesetveszé-
lyes. Viszont kicsit zavar, hogy 
az útfelbontásokban nincs 
összhang. A Kazinczy utcán 
például sokadszor bontották 
fel, majd állították helyre a 
burkolatot, hol a vízmûvek, hol 
a gázszolgáltató dolgozott. 
Most pedig az egyik mellék-
utcájában az áramszolgáltató 
miatt tátong árok hosszabb 
ideje – mondta Hanyecz Mar-
git. Hozzátette: a város fejlô-
déséhez néha a felfordulás is 
hozzátartozik, ha utána szebb, 
jobb lesz a helyzet.

Márai Sándor Mennybôl az 
angyal címû versével kezdô-
dött az 1956-os forradalom 
mártírjainak, hôseinek városi 
megemlékezése. Ezután Kiss 
Tibor Békéscsaba alpolgár-
mestere mondta el megemlé-
kezô gondolatait.

– Aki 1956-ról gondolkodik 
és elsôsorban a ma kérdése-
ire keresi a válaszokat, azok-
nak ajánlanám, hogy ebben 
a keresésben az összetarto-
zásunkra, visszanyert emberi 
méltóságunkra, önbecsülé-

sünkre és a magunkba vetett 
hitünkre helyezze a hangsúlyt 
– hangsúlyozta Kiss Tibor. 

A megjelentek virágaikkal, 
koszorúikkal fejezték ki tisz-
teletüket Mány Erzsébet és 
Farkas Mihály ’56-os mártírok 
emléktáblájánál. 

A megemlékezés a Beré-
nyi úti temetôben folytatódott 
Mány Erzsébet, Farkas Mihály 
és Zsíros Mihály hadnagy sír-
jánál. Az akkor tizenéves ka-
masz Erzsébet mostohatest-
vére, aki szintén részt vett az 

eseményekben, meghatódva 
ezt mondta nôvérérôl:

– Nem félt senkitôl, semmi-
tôl. Az alakja, a szépsége, az 
akarata vitte magával – mond-
ta az ’56-os események részt-
vevôje, Nagy Lajos. 

Az akkori orosz nagyha-
talomnak véráldozatra volt 
szüksége saját hatalmának 
megszilárdítására, példát 
kellett statuálnia. Azonnal 
felállították a rögtönítélô bí-
róságokat. Ezek a bíróságok 
Gyula és Békéscsaba városa 
és az itt nyugvó mártírok szá-
mára is meghozták a soha el 
nem feledhetô és soha meg 
nem bocsátható döntéseiket 
– hangzott el az ünnepsé-
gen.

 A november 4-ei megem-
lékezés koszorúzással és a 

hozzátartozók, átélôk virága-
inak elhelyezésével zárult a 
Berényi úti temetôben. 

A Békéscsabai Jókai 
Színház is megemlékezett 
az eseményekrôl. A társulat 
mûvészei rendhagyó össze-
állítással készültek, amelyet 
elvisznek a város valamennyi 
középiskolájába. Tege Antal, 
Fehér Tímea, Kovács Edit és 
Bartus Gyula elôadásában  
„Magyar költôk: a legszebb 
magyar, 1956-ot idézô versek 
Vas Istvántól Márai Sándoron 
át Petri Györgyig” címmel is-
merheti meg a fiatal közönség 
az összeállítást. Mielôtt a diá-
kok elé vitték a Jókai színház 
mûvészei ezt a mûsort, a Mun-
kácsy Múzeum közönségé-
nek is bemutatták. A Múzsák 
Termében az Elnyomás és 

szabadság kiállítás kulisszái 
egyedi hangulatot kölcsönöz-
tek az elôadásnak.

– A fô cél az, hogy tizenegy 
középiskolába eljusson, és a 
fiatalokkal is megismertessük, 
közelebb hozzuk hozzájuk a 

60 évvel ezelôtti eseményeket, 
és ezúttal egy kicsit másképp, 
felnôttebbeknek szóló része-
ket is beletettünk az össze-
állításba – fogalmazott Tege 
Antal színmûvész.

Horváth Szabolcs
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Harminc kilométer út újul meg
A szakasz állapota, kihasználtsága határozta meg a munkát

Szarvas Pétertôl Dusko Radisic vette át az elismerést

Pirossal jelöltük azokat a szakaszokat, amelyeket felújítanak a városban

A két fi atal hôsiességét emléktábla ôrzi

A Balassi Táncegyüttes adott mûsort

Békéscsaba elsô
testvérvárosa

Békéscsaba és a szerbiai Nagybecskerek ötvenéves 
barátságot, testvérvárosi viszonyt ápol egymással. Va-
sárnap küldöttség érkezett Nagybecskerekrôl. A vezetôk 
tárgyaltak, fát ültettek és bíznak benne, hogy még szoro-
sabbak lesznek a szálak a két település között.

Kétmilliárd forint támogatást kapott a békéscsabai ön-
kormányzat arra, hogy az elavult útburkolatok egy részét 
felújítsák. A pénz kisebb hányadát a szilárd burkolattal 
nem rendelkezô utcák útépítési engedélye és kiviteli ter-
veinek elkészítésére fordítják.

Békéscsabán október 23-án, a Nagy Imre téren emlékeztek 
meg a forradalom kitörésérôl, a hôsök diadaláról. Novem-
ber 4-én a 60 évvel ezelôtt történt tragikus események fel-
idézése szólította a jelenlévôket Mány Erzsébet és Farkas 
Mihály emléktáblájához a Kazinczy utcába, majd a mártírok 
sírjához. Attól a naptól elkezdôdött a megtorlás, amelynek 
a több tízezer mártír mellett a két fi atal is áldozatul esett.

Békéscsaba Nagybecske-
rektôl, azaz szerb nevén 
Zrenjanintól 240 kilométerre 
fekszik. Talán a közelség is 
hozta, hogy Békéscsabának 
Nagybecskerek lett az elsô 
testvérvárosa ötven évvel ez-
elôtt. A szerbiai delegáció 
október végén a Viharsarok-
ba látogatott. Dusko Radisic, 
Nagybecskerek alpolgármes-
tere elmondta, olyan fejlesz-
tési stratégiát szeretnének 
kidolgozni, amelynek köszön-
hetôen a sport, a kultúra, a civil 
egyesületek terén még jobban 
együtt tud mûködni a két tele-

pülés. Zrenjanin és Békéscsa-
ba kapcsolata most ugyanis 
ismét intenzív – hangsúlyozta 
Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere.

Az együttmûködés a ’80-as 
években virágzott leginkább, 
majd Pap János, az akkori 
polgármester fûzte újra szo-
rosabbra a kapcsolatot 1998-
ban. A találkozón kitüntetést 
vehetett át Dusko Radisic a 
nagybecskereki polgármester 
nevében és Paluska Pál, a bé-
késcsabai városháza munka-
társa. Mindketten sokat tettek 
a kapcsolat fenntartásáért.

Az önmagunkba vetett hiten van a hangsúly



A „Karolj fel egy csalá-
dot” elnevezésû pályáza-
ton nyert a Százszorszép 
Mûvészeti Bázis Óvoda. A 
NIVEA felhívása olyan gyer-
mekeket kíván támogatni, 
akik nehéz körülmények 
között élnek, de átlagon 
felüli adottságokkal rendel-
keznek. Az intézmény az 50 
ezer forintos forrással egy 
nagycsoportos kislányt és 
családját segítette.

Abban, hogy éppen a Száz-
szorszép Mûvészeti Bázis 
Óvoda nyert a pályázaton, 
nagy szerepet játszott, sôt, fel-
tétel volt, hogy az óvodában 
tehetségmûhely mûködik 
– tudtuk meg Csabainé Pál 
Ilona óvodapedagógustól. A 
támogatott kislány, Jázmin 
édesanyja elárulta, hogy a 
mesemondó készség egyál-
talán nem ritka a családban.

– Jázmin nagy szókincs-
csel rendelkezik kicsi kora 
óta. Ez egyrészt a mesék-
nek, másrészt a két nagyobb 
testvérének köszönhetô, akik 
szintén ilyen mesemondó 
vénával rendelkeznek, sôt, a 
középsô a Légy jó mindhalá-
ligban is szerepel – mondta 
Szántóné Szabó Viktória.

Az ajándékcsomag olyan já-
tékokat tartalmaz, amellyekkel 
nem csak Jázmin, de az egész 
család közösen játszhat majd, 
és közel áll a mesék világá-
hoz. 

A HVG minden évben elké-
szíti a középiskolák országos 
rangsorát. A kiadványban 
helyet kapnak külön rang-
sorolva a szakgimnáziumok 
(korábban szakközépiskolák) 
is. Ezek között az idei évben 
a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvû Közgaz-
dasági Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma a harmadik helye-
zést érte el.

Az intézményben közgaz-
daság és turisztika ágazat-
ban folyik az oktatás, a kiad-
vány alapján ebben a legjobb 

az országban, hiszen az elsô 
két helyezett mûszaki, illetô-
leg gépipari profillal rendel-
kezik. Az eredményt hét rész-
rangsor helyezésszámainak 
átlagolásával állapítják meg, 
melyek a következôk: az or-
szágos kompetenciamérés 
eredményei (matematika, 
szövegértés), a négy kötele-
zô érettségi tantárgy (magyar 
nyelv és irodalom, matemati-
ka, történelem, idegen nyelv) 
átlageredményei, illetôleg 
a felvételi átlagpontszá-
mok. Külön rangsor készül a 
szakmai versenyek vonatko-

zásában is, a közgazdasági 
ismeretek kategóriájában, 
melyben a Közgé a 2. helye-
zést érte el.

Mint a kolbászfesztiválon 
kiderült, a diákok nemcsak ta-
nulásban kiemelkedôen jók, 
hanem összetartásban is, hi-

szen az október végi Csabai 
Kolbászfesztiválon is érem-
mel gazdagodtak a fiatalok.

 Fekete Kata

Ki vagy te? – erre a kérdés-
re keresték a választ Polus 
Enikô elôadásán az And-
rássy Gimnázium diákjai. A 
pszicho-blogger a felnövek-
vô generáció problémáira, 
érvényesülésének nehézsé-
geire adott választ. A tera-
peuta szerint ahhoz, hogy a 
szülôk vagy a pedagógusok 
meg tudják szólítani a most 
felnövô fiatalokat, hatékony, 
új, innovatív módszerek 
szükségesek. A Rózsa Törzs-
asztal Alapítvány célja a 

programsorozattal az, hogy 
a gimnáziumi tanulóknak 
perspektívát mutassanak, 
a fiatalok itt tervezzék jövô-
jüket Békéscsabán, mert a 
vállalatoknak szükségük van 
szakképzett munkaerôre. A 
szakemberek szerint fiatal 
pedagógusok nélkül egyre 
nehezebb lesz motiválni a 
diákokat. Ezért fontos, hogy 
az iskolák képesek legyenek 
megújulni, hidat építeni a 
nemzedékek között.

Vágvölgyi Nóra

Majdnem 275 millió forintból 
lesz energiatakarékosabb a 
békéscsabai szakképzési 
centrum két kollégiuma. Az 
európai uniós forrásból fi -
nanszírozott korszerûsítés 
a napokban indul. A munká-
latok elsôsorban az épüle-
tek energetikai fejlesztését 
célozzák meg.

 
Már állnak az állványok Bé-
késcsabán a Vásárhelyi Pál 
tagiskola falainál. Az 1972-
ben épült kollégiumon az 
elmúlt 44 évben semmiféle 
felújítás nem történt. Most vi-
szont nagy szükség van rá, 
hiszen a homlokzaton több 
helyen omladozik a vakolat, 
amely miatt veszélyessé vált 
az épület megközelítése.

– Szerencsére a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium pro-
jektjében részt tudtunk venni 
és viszonylag gyorsan megír-
tuk és beadtuk a pályázatot. 
A nagy összefogásnak kö-
szönhetôen nemrég átad-
hattuk a munkaterületet 
a vállalkozónak – mondta 
Mucsi Balázs, a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum 
igazgatója.

A felújítás során a Trefort 
és a Vásárhelyi Pál kollégi-
um épülete is 15 centiméter 
vastag szigetelést kap, míg 

a tetôszerkezetet húsz centi-
méteres hô- és vízszigetelô ré-
teggel látják el. A korszerûsítés 
mintegy 80 százalékos megta-
karítást biztosít majd.

– Az összes ajtót és abla-
kot a legmodernebb gázzal 
töltött nyílászárókra cserélik 
ki. Ezáltal 80 százalékos ener-
giamegtakarítást érünk el. Az 
épület tetôszerkezetén egy 
20 kilowattos napelemrend-
szer megújuló energiát bizto-

sít majd az épületnek – árult 
el részleteket Dajka Sándor 
tervezômérnök.

A két kollégiumban mint-
egy 350 diák lakik jelenleg, 
akiknek a munkálatok miatt 
nem kell kiköltözniük. A felújí-
tás várhatóan 2017 májusá-
ban készül el.  

Vantara Gyula országgyû-
lési képviselô elmondta, 
a megyében ezenkívül a 
gyulai Harruckern János és 

az orosházi Tisza Kálmán 
Kollégium nyert pályázatot 
energetikai korszerûsítésre. 
A gyulai Erkel Ferenc kol-
légium pályázatát nemrég 
adták be. Ha az is nyer, 
összesen 650 millió forint 
értékben öt kollégiumot újí-
tanak fel Békés megyében.

Balázs Anett 
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Harmadik legjobb a Közgé az országos listán
A rangsort a Heti Világgazdaság állította össze szakmai szempontok alapján

Fiatal pedagógusok is kellenek a diákoknak
Az iskolák hidat építenének a nemzedékek között

Megújul a BSZC két kollégiuma
A két épületben több mint 350 diák lakik

Az országban a harmadik legjobb a szakgimnáziumok 
között a Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi 
István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakgimnáziu-
ma és Kollégiuma. A Közgé szakmai versenyek tekinteté-
ben a második legsikeresebb.

Mucsi Balázs és Vantara Gyula jelentette be a beruházást

Az iskola hét részrangsor átlaga alapján lett az egyik legjobb az országban

A rangsort a Heti Világgazdaság állította össze szakmai szempontok alapján

Segítség
az óvodától

Megszépül
a piac

A piactérre is költenek: a 
meglévô lefedett piactér bôví-
tése a korábbi fejlesztéssel azo-
nos kivitelezésben valósul meg, 
áramvételezést is biztosítanak, 
lesz hangosítás, a burkolatokat 
szükség szerint javítják. 

– A meglévô pavilonsor he-
lyett újat építünk. Az újonnan 
kialakított fedés alatt helyez-
kednek majd el a 4 méter x 
3–6 méter méretû pavilonok, 
amelyek egységes hôszige-
telt szerkezettel készülnek, 
teljes közmûellátottsággal, víz 
és szennyvíz terén a közmû-
csatlakozási pontig kiépítve, 
egységenkénti külön-külön 
fogyasztásméréssel – mond-
ta Ferenczi Attila. – A cél az, 
hogy olyan vásárcsarnokot 
és piacot alakítsunk ki, ahol 
mind az árusok, mind a vevôk 
jól érzik magukat és szívesen 
visszatérnek, akár hetente 
többször is.

→ Folytatás az 1. oldalról

A boldogságot kellene 
konzerválni

Szamosvári Anita boldog. Ez persze önmagában nem 
lenne hír, ha a békéscsabai tanító nem oktatná, hogyan 
tarthatják karban a lelki egészségüket a gyerekek és fel-
nôttek. Anita a témában havonta tart foglalkozásokat a 
felnôtteknek, 45 perces tanórákat gyerekeknek.

Szamosvári Anita elmondta, a 
boldogságra való képesség 
is tanítható és tanulható, de 
folyamatosan gyakorolni kell.

A Jobb Veled a Világ Ala-
pítvány Boldogság Intézete 
által mûködtetett Boldogság-
program elindítója és szak-
mai fejlesztôje Bagdi Bella. A 
Dr. Sonja Lyubomirsky ame-
rikai pszichológus tanulmá-
nyára épülô programban 
jelenleg több mint 19 000 re-
gisztrált tag van. A program 
fôvédnöke prof. dr. Bagdy 
Emôke klinikai szakpszicho-
lógus.

– Egyre több iskolában 
beépítik a mindennapokba a 
boldogságórákat, én például 
Békésen tanítom a gyerekeket 
arra, hogyan találhatják meg 
az életben az apró örömöket 
– mondta Szamosvári Anita. – 
Ez fontos egy olyan világban, 
amelyben hajlamosak vagyunk 
a jót lebecsülni, a rosszat felna-
gyítani. Az írásnak, olvasásnak, 
rajzolásnak, éneklésnek és a 
különféle játékos gyakorlatok-
nak köszönhetôen megerôsö-
dik az önbecsülésük, fejlesztik 

a pozitív életszemléletre való 
képességüket.

Szamosvári Anita elmond-
ta, amerikai kutatások bebi-
zonyították: a boldog gyere-
kek önbizalma erôs, tudnak 
és mernek pozitívan gondol-
kodni, hisznek magukban, 
mernek a felnôttektôl segít-
séget kérni, kreatívak és ké-
pesek kiutat találni az ôket 
megérintô problémákból. Ezt 
kell bennük ,,konzerválni” 
felnôttkorra.

A fentieken munkálkodik 
a 2014-ben „életre hívott” 
boldogságprogram, és eh-
hez csatlakozott ez évben a 
felnôtteknek szóló klubtalál-
kozók megszervezésével és 
megtartásával is tenni akaró 
Szamosvári Anita. A pedagó-
gus elmondta, hogy ezeken 
a foglalkozásokon minden 
hónapban más-más területet 
vesznek górcsô alá, így szep-
temberben a hála, októberben 
az optimizmus volt a téma, a 
november a társas kapcsola-
tokról, a december aktuálisan 
a jó cselekedetekrôl szól.

Fekete Kata
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Az elbírálás végsô szakaszá-
ban van az a közbeszerzési 
eljárás, amelyben eldôl, mely 
cégek építhetik az M44-es 
gyorsforgalmi út leghosz-
szabb, 62 kilométeres sza-
kaszát, azonban az eljárást 
heteken belül befejezik. A 
kivitelezésére vonatkozó köz-

beszerzési felhívás június 
1-jén jelent meg. Eredményes 
közbeszerzési eljárás ese-
tén a kivitelezés az év végén 
megkezdôdhet. Az M44-es 
gyorsforgalmi út építése há-
rom ütemben valósul meg. A 
szóban forgó 62 kilométeres 
szakasz Tiszakürt és Kondo-

ros között épülhet. Ezt egészí-
ti ki a Nagykôrös és Tiszakürt 
közötti 31 kilométeres, illetve a 
Kondoros és Békéscsaba kö-
zötti 18 kilométeres szakasz, 
amelyeknek ajánlati felhívása 
várhatóan 2016 végén jelenik 
meg – írják.

Az új nyomvonalon vezetô, 
kétszer két forgalmi sávos gyors-
forgalmi úton négy külön szintû 
csomópontot, 44 alul- és felül-
járót, Cserkeszôlônél és Kon-
dorosnál egyszerû, Szarvas-
nál komplex pihenôt alakíta-
nak ki. A Körös felett, a folyó 
építészeti hagyományait meg-
ôrizve, 450 méteres acél ívhíd 
épül, díszvilágítással. Emellett 
a szakaszon két kisebb híd 
létesül. A tájékoztatás szerint 
Kardosnál üzemmérnökségi 
telepet hoznak létre. A kivite-
lezés a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium megbízásából, 
a Nemzeti Infrastruktúra-
fejlesztô (NIF) Zrt. beruházá-
sában valósul meg.

– 1989 óta beszélünk ar-
ról, hogy milyen jó lenne, 
ha a 44-es utat kétszer kétsá-
vossá alakítanák, milyen fon-
tos lenne, hiszen szeretnénk 
olyan gazdasági pályára áll-
ni, hogy felzárkózhassunk 
az ország szerencsésebb 
régiói mellé – mondta Gajda 
Róbert kormánymegbízott.
– Az elmúlt 25 évben sok ígé-
ret elhangzott az M44-gyel 
kapcsolatban, most viszont 
már látjuk, hogy a közbeszer-
zési eljárás nemsokára lezaj-
lik. Ez azt jelenti, hogy utána 
tíz nap szerzôdéskötési mo-
ratórium lép életbe, a kivitele-
zôkkel utána meg lehet kötni 
a szerzôdést, és átadhatjuk 
a munkaterületet. Így talán 
már ebben az évben elindul-
hat a beruházás. Így a vágy, 
hogy céljukhoz biztonsá-
gosabban, gyorsabban jus-
sanak el a Békés megyeiek, 
nemsokára nemcsak álom, 
hanem valóság lesz.

Gajda Róbert hozzátette: 
három szakaszban zajlik majd 
a beruházás. Az elsô szakasz 
18 kilométert tesz ki Békéscsa-
ba és Kondoros között, ennek 
a kivitelezése jövô ôsszel kez-
dôdhet el. A második a Kon-
doros–Tiszakürt szakasz, ami 
61,4 kilométer, ennek a köz-
beszerzése zárul le napokon 
belül, majd hamarosan meg-
kezdôdik az építkezés is, a 
harmadik a Tiszakürt–Észak-
Kecskemét–Nagykôrös. Bí-

zunk benne, hogy ez is elin-
dulhat 2017-ben.

– Nem autópályának fog-
ják hívni, hanem gyorsútnak, 
de ebbôl a sofôrök semmit 
nem fognak érezni, hiszen 
ugyanúgy kétszer kétsávos 
lesz, mint egy autópálya, 
felüljárókat építenek, és nem 
körforgalmakat alakítanak ki 
a keresztezôdéseknél, nem 
lesznek jelzôlámpák – mond-
ta Gajda Róbert. 

Laczkó Viktória

5Csabai Mérleg KÖzélet

Heteken belül eldôlhet, mely cégek építhetik a 111 ki-
lométeres M44-es gyorsforgalmi út 62 kilométeres, Ti-
szakürt és Kondoros közötti szakaszát. A négysávos út 
Békéscsabától tart Kecskemét irányába, és a megye-
székhely határán kívül csatlakozik az M5-ös sztrádához.

2016. november 21., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (Nôi magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötô (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabdamér-

kôzés – BRSE–Palota
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/5. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.10 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 22., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Generáció

(ifjúsági magazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Közgyûlés közvetítése 

élôben (a közgyûlés 
befejezéséig)

19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdôkör: kézilabda NB I. 

mérkôzés
 Békés–Törökszentmiklós
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 23., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdôkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (Nôi magazin)
18.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Kezdôkör: röplabdamér-

kôzés – BRSE–Palota
22.20 Híradó
22.40 Aktuális (magazin)
23.00 Generáció (ifjúsági mag.)
23.25 A zöld folyosó (dok.-film)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 24., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (közéleti magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum (életmódmag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdôkör: kézilabda NB I. 

mérkôzés
 Békés–Törökszentmiklós
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 25., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Csabai forgatag (közél. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Spektrum (életmódmag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Kezdôkör (sportmagazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag (közél. mag.)
21.00 Kivonulás a paradicsomba 

(dokumentumfilm)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag (közél. mag.)
23.00 Zöld 7. (környezetv. mag.)
23.25 Aktuális (magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 26., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kezdôkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Vérösvény (dok.-film)
22.40 Híradó
23.00 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 27., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdôkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
10.00 Híradó
10.20 Kezdôkör: kézilabda NB I. 

mérkôzés
 Békés–Törökszentmiklós
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Kezdôkör (sportmagazin)
16.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabdamér-

kôzés – BRSE–Palota
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 1. 

(dokumentumfilm)
21.30 Biketour in Europe 4/2 

(útifilm)
22.10 Híradó
22.30 Kikötô (egyházi magazin)
23.00 BRSE TV (magazin)
23.30 Púder (Nôi magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 28., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabda 

NB I. mérkôzés – Békés–
Törökszentmiklós Székács

18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/6. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Spektrum (életmódmag.)
23.10 Generáció (ifjúsági mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 29., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Zöld 7. (környezetvéd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Közgyûlés közvetítése (ism.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Lövéte (dok.-film)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális (magazin)
22.15 Szempont (politikai mag.)
23.05 Kezdôkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 30., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai magazin)
8.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.00 Kikötô (egyházi magazin)
9.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.00 Híradó
10.20 Aktuális (magazin)
10.40 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Global Menü (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Szempont (politikai mag.)
23.05 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. december 1., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 Spektrum (életmódmag.)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötô (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdôkör: kézilabda 

NB I. mérkôzés – Békés–
Törökszentmiklós Székács

22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. december 2., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Kezdôkör (sportmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Örmény nyomok

(dokumentumfilm)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális (magazin)
22.15 Púder (közéleti magazin)
22.45 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. december 3., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.00 Híradó
10.20 Szempont (politikai mag.)
11.10  KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Szempont (politikai mag.)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly 

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Mûvészbejáró (kult. mag.)
22.45 Generáció (ifjúsági mag.)
23.15 Fehér galamb (dok.-film)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. december 4., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 Púder (közéleti magazin)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Spektrum (életmódmag.)
16.30 Generáció (ifjúsági mag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Csabai forgatag (közéleti 

mag.) Film a víz felett – Dobó 
Kata (ism.)

22.15 Híradó
22.35 Kikötô (egyházi magazin)
23.05 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Gajda Róbert örül az évtizedek óta várt útnak

Heteken belül kiderül, ki építi az M44-est
A négysávos út Békéscsabáról tart Kecskemét felé
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November 18., (péntek) 18.00
Ôszi Mûvészeti Hetek – A MI VIRTUÓ-
ZAINK – A Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar és a Bartók Béla Zeneiskola 
növendékeinek közös családi koncertje
November 19., (szombat)
09.00–12.00 Csigabiga Bababörze
November 19., (szombat) 14.00
Egészségklub
November 19., (szombat) 18.00
A 30 éves Csaba Nemzetiségi Néptánc-
együttes gálaestje
November 23., (szerda) 18.00
Ôszi Mûvészeti Hetek – A Bartók Béla 
Vegyeskar 40 éves jubileumi koncertje
November 29., (kedd) 19.00 
SUKHISHVILI – Grúz Állami Népi Együt-
tes

November 21.–december 3.
MIKULÁS-FESZTIVÁL
November 21., 10.00
Pici Maci baba-mama foglalkozás
November 22., 10.30 és 16.30 
Varázsének – Hevesi Imi bácsi zenés 
foglalkozása
November 24., 10.00
Brumi torna (1–3 éves korig)
November 28., 10.00
Pici Maci baba-mama foglalkozás
November 30., 16.45
Száncsengô – játékos angol foglalko-
zás gyermekeknek
December 1., 10.00
Brumi torna (1–3 éves korig)

December 3., (szombat) 10.00–14.00 
MIKULÁS-NAP
Színpadi programok:
10.10–10.30 Színistúdió

11.00–11.50
Katicabogárka csapat fellépése
12.00–12.50 Zûrzavar zenekar
13.00–14.00 Guzsalyas táncház 
Közös fotózás a Mikulással, a Megyeri 
Kézmûves Falu játszóháza, adományo-
zás, jelmezes fotózás, alternatív kincs-
keresés, játszószoba a legkisebbeknek

Elôzetes

December 10., (szombat) 10.00 órától 
47. Országos Társastánc Bajnokság
December 11., (vasárnap) 10.00 órá-
tól I. Nyíri Lajos Emlékverseny és U21 
Tíztánc Magyar Bajnokság
December 22., (csütörtök) 20.00 
Hôsök, Brains koncert

KIÁLLÍTÁSOK

November 26., (szombat) 17.00
Betlehemes kiállítás megnyitója
Megtekinthetô január 9-éig
Méhészeti Kiállítás
Megtekinthetô november 25-éig
„Csabai Szalon” kiállítás Békéscsaba 
neves mûvészeinek alkotásaiból
Megtekinthetô november 26-áig
Bácsfalvi Zoltán festômûvész kiállítá-
sa. Megtekinthetô december 1-jéig
Pintér Györgyi festômûvész „A régi 
ház körül…” címû kiállítása
Megtekinthetô december 9-éig
Bartolák Anna grafikái 
Megtekinthetô január 9-éig

Programjainkról bôvebben a www.
csabagyongye.com oldalon és face-
book oldalunkon tájékozódhatnak.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ

November 19., (szombat) 14.00
Haladó Nemezelô Klub Gerlai 
Ferencné vezetésével
November 26., (szombat) 9.00–
18.00 Fûben-fában orvosság – 
Gyógyítók napja Mezômegyeren
A megyeriek nyomában – Inter-
aktív avar-kori történeti kiállítás 
az általános és középiskolás 
korosztály számára. A kiállítás 
megtekintése ingyenes, elôzetes 
bejelentkezés szükséges.
Választható kézmûves-foglalko-
zások: íjászat, bôrmûvesség, ne-
mezelés, lemezdomborítás.
Megtekinthetô: november 28-áig

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

November 17., 24., december 
1. (csütörtök) 16.30 Ízvadász 
fôzôklub
November 18., 25., december 
2. (péntek) 17.00–18.00 Önvé-
delmi tanfolyam – Ingyenes be-
mutató óra!
November 21., (hétfô)
10.00–11.00 Baba-mama Klub
November 22., (kedd) 16.30 
Csodamûhely – Papírfonás cso-
dái 

November 26., (szombat) 
15.00–17.00 Népi díszítômûvész 
szakkör foglalkozása
November 28., (hétfô) 10.00–
11.00 Varázsének
Hevesi Imrével

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

November 19., (szombat) 10.00–
15.00 Régimódi kézimunkák 
újragondolva. Rongybabavarrás 
Harangozó Mariann vezetésével 
November 22., (kedd) 16.30
Mûvészet-történet elôadás-soro-
zat
A romantika – Erzsébet császár-
né magánélete
 November 25., (péntek) 11.00
„Új utakon Munkácsy nyomá-
ban”
„Élet-rajz” Találkozás és kiállítás-
megnyitó Nádas László Mun-
kácsy-díjas mûvésszel új könyve 
kapcsán
November 26., (szombat) 
10.00–13.00 Rajz szakkör felnôt-
teknek Bartolák Annával

Decemberi elôzetes:
December 3. és 17.,
10.00–13.00 
Betlehem készítése a karácsonyi 
asztalhoz Adorján Lászlónéval
December 17., 14.00 Alkotó nôk 
köre – karácsonyi záróprogram

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

A háziorvosoknál már kérhetô a vakcina Kondor Péter és Lázár Zsolt esperesek A fi atalok hetek óta készültek a gálára

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar,
facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/ 

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. ÜGYELET: Ügyeleti idôben elérhetô szolgáltatások: napilapok, visz-
szavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat: hétfô: 9.00–14.00, kedd–
péntek: 9.00–11.00

November 17. • Balaton Zenekar
November 18. • „Kosz és kvártély” 
– Karafiáth Orsolya és Legát Tibor 
zenés felolvasó estje

Elôzetes
December 8. • Kiss Tibor Noé: Alud-
nod kellene. Könyvbemutató Kiss 
László közremûködésével

„Cigánykerék”
Roma kulturális napok

November 17., csütörtök  • Roma 
holokauszt – kiállítás 
16.00 „Roma Holokauszt: egy ki 
nem beszélt, és egyre nehezebben 
elmondható történet.” címmel tart 
könyvbemutatót Bernáth Gábor 
médiakutató, romaintegrációs 
szakértô, aki Brassói Vivien és Orsós 
Julianna szerzôtársaival jegyzett „Ha 
szaladok, agyonlônek, ha megállok, 
agyonvernek„ c. tankönyvet tárja az 
olvasók elé.
17.00 Cigánydalok Víg Mihály, a hazai 
underground zene meghatározó 
alakja, a Tarr Béla filmek zeneszerzô-
je elôadásában
November 18., péntek • Cigánymesék 
– bábszínházi elôadás  
November 19., szombat • JazzElek-
koncert, ételkóstolót tart Ásós Géza, 
a békési Kira étterem vezetôje 
(szervezés alatt)

Programozás a könyvtárban
A Skool, azaz a fiatal lányokat programoz-
ni tanító projekt 2 éve indult Budapesten. 
Szeptemberben Békés megyében is elin-
dult a Scratch tanfolyam a Békés Megyei 
Könyvtár oktatótermében. A decemberig 

tartó foglalkozásokon a 11 és 14 év közötti 
lányok heti 1,5 órában játékosan ismer-
kednek meg a kódolás izgalmas világával, 
valamint a játékfejlesztés alapjaival.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS:
Elektronikus könyvek letöltése ingyen 
(több mint 40 000 kötet 31 témában)!
A beiratkozott olvasók idegen nyelvû (pl. 
angol, német, francia és spanyol) elektro-
nikus könyveket tölthetnek le ingyenesen, 
akár otthonról is. Az  EBSCO  eBooks  
alkalmazás letöltése  után  okos  készü-
léken (androidra, iOS) is  megtekinthetik  
a  kikölcsönzött  e-könyveket (konyvtar.
bmk.hu/ebsco).

Filmnézés a könyvtár moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendelkezôk 
akár moziszobában is megtekinthetik a 
könyvtár állományába tartozó DVD-ket. 
A filmnézôknek 2 db televíziót, valamint 
fejhallgatókat biztosítunk a minél tökéle-
tesebb mozizás érdekében.

1956 Békés megyében – Virtuális kiállítás
A bmtk.bmk.hu/kiallitas/1956/ címen újra 
hozzáférhetôvé vált a 2006-ban készült 
weboldal, melyen megtekinthetô a forra-
dalom Békés megyei eseményeit bemu-
tató virtuális kiállítás, korabeli napilapok 
és röplapok, a forradalmi eseményekrôl 
szóló tanulmányok és cikkek, valamint 
az 1956-os forradalom Békés megyében 
címû bibliográfia.

Digitalizált folyóiratok
A BMK Elektronikus Könyvtárában (ek.
bmk.hu) elérhetôk a Viharsarok Népe és 
a Békés Megyei Népújság 1956-os szá-
mai is.

Most érdemes védekezni 
az infl uenza ellen

Az ötszázadik évforduló 
küszöbén

Ismét szárnyaltak
az angyalok

Lehetôség szerint kerüljük a tömegrendezvényeket, so-
kat tartózkodjunk a friss levegôn, szedjünk vitaminokat 
és alkalmazzuk a védôoltást – a szakemberek szerint így 
védhetjük meg magunkat a legkönnyebben az infl uenzá-
tól. A vakcinák már megérkeztek a rendelôkbe, az orvo-
sok már meg is kezdték az oltások beadását.

Közösen ünnepelték a Kelet- és Nyugat-békési Evangélikus 
Egyházmegye gyülekezetei a reformáció 499-dik évforduló-
ját Szarvason. Az egész napos találkozón jelen levôk elôadá-
sokon és fórumbeszélgetéseken vitatták meg a közösségek 
jövôjének kérdéseit, valamint a szarvasi fi atalok elôadásá-
ban megtekintették a Luther címû zenés színdarabot is.

Újra angyalok szárnyaltak a Jókai színházban. A teátrum 
mûvészei ezúttal is a Degré utcai otthon fogyatékosság-
gal élô gyermekeivel és fi ataljaival léptek színpadra. 

A rossz idô közeledtével ide-
je az influenza elleni véde-
kezésre is figyelmet fordítani 
– mondják a szakemberek. 
A védôoltás igénybevételével 
kerülhetô el leginkább a kel-
lemetlen, magas lázzal és le-
vertséggel járó betegség, va-
lamint annak szövôdményei. 
Dr. Sárosi Tamás megyei tiszti 
fôorvos tájékoztatója szerint a 
megyében nincs influenzajár-
vány.

A szakemberek azt java-
solják, hogy még a járvány ki-
alakulása elôtt érdemes beol-
tatni magunkat. A védôoltást 
a 60 év felettiek, a krónikus 
betegek, szív- és érrendszeri 
betegséggel élôk, valamint 
minden olyan gyermek és fel-
nôtt, aki valamilyen alapbe-
tegséggel él, térítésmentesen 
kérheti. Aki nem tartozik ebbe 
a körbe, annak is van lehetô-
sége arra, hogy védje önma-
gát és közvetlen környezetét 
a fertôzéstôl. A háziorvosi 
szolgálatoknál már megkez-
dôdött az influenza elleni 
kampányoltás. Szakemberek 

szerint még most érdemes 
beadatni a védôoltást, mivel a 
védettség kialakulásához két 
hétre van szükség.

– Az, aki valóban influen-
zás, és lázas, elesett állapot-
ban van, nem nagyon képes 
munkavégzésre – mondja 
dr. Sonkoly Iván. A háziorvos 
szerint azok, akik mégis dol-
goznak a betegség mellett, 
késleltetik a saját gyógyulásu-
kat, nagyobb valószínûséggel 
számíthatnak szövôdmények-
re. Járványügyi szempontból 
sem kedvezô mások veszé-
lyeztetése miatt, mindenkép-
pen legalább néhány napot, 
de akár egy hetet is otthon  
kell maradni ilyen betegség-
gel – tette hozzá a háziorvos.

A háziorvos szerint meg-
elôzhetjük a megbetegedést, 
ha kerüljük a zsúfolt rendezvé-
nyeket, és a téli hónapokban 
is minél többet tartózkodunk 
a friss levegôn és pótoljuk a 
szervezetünk számára szük-
séges vitaminokat és ásványi 
anyagokat.

Mikó Melinda

Az evangélikus himnuszt éne-
kelve vonult be a templomba 
a Kelet- és Nyugat-békési 
Egyházmegye lelkészi kara 
Szarvason, ahol a padsorok 
megteltek az egész régióból 
érkezett hívekkel. Az istentisz-
teleten Kondor Péter esperes 
hirdetett igét, arra hívta fel a 
figyelmet, hogy már a próféták 
és Jézus mûködése is valójá-
ban reformáció volt. A lelkész 
hozzátette, ez a törekvés az-
óta sem állt meg, mint mond-
ta, az egyháznak folyamatos 
megújulásra van szüksége.

A résztvevôket Orbán Viktor 
levélben köszöntötte. A minisz-
terelnök azt írta: „régi igazság, 
hogy aki nemcsak ismeri, de 
tiszteli is ôsei hagyományait, 
az biztosabb lábakon áll a min-
dennapok viharaiban, sôt, erre 
az alapra építheti gyermekei, 
unokái jövôjét is. Ezért mindig 
nagy örömmel tölt el, amikor 
összetartó közösségekrôl, 
múltjukra büszke gyülekeze-
tekrôl hallok”.

A gyülekezetek jövôjének 
irányát pedig elôadásokon és 

fórumbeszélgetéseken keres-
ték a résztvevôk. Levente Péter 
feleségével családi életük ne-
hézségein és örömein keresz-
tül beszélt arról, hogyan élik 
meg a mindennapokat. Kap-
csolatukról elmondták, hogy 
bár más felekezethez tartoznak 
– hiszen Döbrentey Ildikó kato-
likus, míg férje evangélikus –, 
mégis összeköti ôket a hit.

A találkozón minden kor-
osztály találhatott a maga 
számára érdekes programot. 
Amíg az egyik helyszínen ifjú-
sági zenekarok mutattak íze-
lítôt a keresztény könnyûzene 
világából, addig a koncert-
teremmé átalakuló Tesse-
dik Sámuel Múzeumban az 
Alföld Quartett vonósnégyes 
szórakoztatta a komolyzene 
kedvelôit. 

Az Ízek Utcájában a gyüle-
kezetek gasztromómiai hagyo-
mányaikkal mutatkoztak be.  
Az egész napos programot a 
Luther címû zenés színdarab 
zárta, amit szarvasi fiatalok 
adtak elô a templomban.

Zsíros András

A Degré utcai otthon és a 
Békéscsabai Jókai Színház 
közötti együttmûködés nyolc 
évvel ezelôtt indult el, az an-
gyalok immár hatodik alka-
lommal szárnyalnak a Jókai 
színpadán. A próbák során 
kiderült, nemcsak a sérült 
fiataloknak, hanem a szí-
nészeknek is nagyon sokat 
adott a közös munka. Nem 
véletlenül szeretett Liszi Me-
linda is a Degré utcai otthon-
ba menni.

– Amikor kijövök ide, bár-
mennyire is fáradt vagyok, jól 
indul a napom, feltöltôdök egy 
csomó energiával – mondta 
Liszi Melinda próba közben.

Az idei gálán a Misztrál 
együttes volt a vendég, míg 
Balázs Csongor, a Jókai Szín-
ház mûvésze csapatával Mécs 
László egyik megzenésített 
versével dolgozott.

A Degré utcai otthon la-
kói korábban is bekerültek a 
mûsorba, így vannak már ruti-
nosabb szereplôk is, mint pél-
dául Tasnádi Anna, aki immár 
három éve lép fel. Mint mond-
ta, szeret a színészekkel sze-
repelni. Kovács Péternek 2012-
ben volt az elsô fellépése.

– Négy évvel ezelôtt még 
féltem, de ahogy teltek az 
évek, hozzászoktam a szerep-
léshez. Örülök, hogy a színé-
szekkel meg tudjuk mutatni, 
hogy mire vagyunk képesek 
– mondta Kovács Péter.

Mlinár Pál, a Balassi Tánc-
együttes koreográfusa a kez-
detek óta segíti a produkciót.

– Felüdülés a sérült embe-
rekkel lenni. Jól ismerjük már 
egymást, hiszen nemcsak az 
Angyalok szárnyalására ké-
szülünk, hanem minden héten 
szerdán tartunk táncpróbát. 
Ha van Angyalok szárnyalása, 
ha nincs, mi szerdánként tán-
colunk – mondta Mlinár Pál.

Krizsán Jánosné, a Békés 
Megyei Szociális, Gyermekvé-
delmi, Rehabilitációs és Mód-
szertani Központ általános 
igazgatóhelyettese is úgy gon-
dolja, hogy nemcsak a színhá-
zi fellépés a fontos. Sôt, sokkal 
lényegesebb a felkészülés a 
gálára, hiszen a fiatalok lel-
kesek, kitartóan gyakorolták 
a szerepeiket, amelyeket úgy 
választottunk ki, kinek mihez 
van kedve, és ki miben tudná 
megmutatni a képességeit.

Varga Diána

küszöbén



Szent-Györgyi Albert szere-
tett sportolni, autót vezetni és 
reggelente az óceán partján 
horgászás közben elmélkedni 
– árulta el Hámori József aka-
démikus, aki személyesen is 
ismerte a tudóst. Igen kíváncsi, 
érdeklôdô természetû ember-
nek ismerte meg Szent-Györ-
gyit, akinek fiatal éveiben bi-
zony gondja volt a tanulással. 
Az egyetemen a nagybátyja, 
az akkori anatómiaprofesszor, 
Lenhossék Mihály fölvette ôt 
diákkörösnek, mert okosnak 
gondolták Szent-Györgyit. 

Ennek ellenére bukdácsolt a 
gimnáziumban, szóval nem 
volt nagyon jó tanuló Szent-
Györgyi. De hát az ilyen nagy 
embereknél ez elôfordul. Ám 
mire leérettségizett, már kitûnô 
volt. Emellett a biokémikus 
emberi nagyságát és szerény-
ségét bizonyítja a tény, hogy 
érmét második világháború 
kezdetén a finn–szovjet há-
ború finnországi áldozatainak 
ajánlotta fel. Sikerének egyik 
titka talán, hogy élete végéig 
mindig képes volt az új dolgok 
befogadására.

Dr. Szemenyei Sándor nyu-
galmazott középiskolai igaz-
gató is érdekességeket villan-
tott fel a tudós életérôl.

– Még nyolcvanéves korá-
ban is hanyatt bukfencezett a 
csónakról az Atlanti óceánba, 
sôt, vízisízni is megtanult. Az 
egész Woods Hole-i terület, 
ahol élt, megtelt fiatal tudósok 
zsivajával. Fantasztikus em-
ber volt, aki a humanizmusról 
nem csak a filozófia szintjén 
beszélt, hanem az életében 
megvalósította – mondta dr. 
Szemenyei Sándor.

A Magyar Tudományos 
Akadémia több mint egy évti-
zede minden évben november 
3-tól 30-ig hirdeti meg a ma-
gyar tudomány ünnepét.

A TIT Körösök Völgye 
Egyesület a kezdetektôl fogva 
csatlakozott a programhoz. 
Igyekszünk itt, Békéscsabán, a 
Damjanich utcai székházunk-
ban tudományos elôadásokat, 
programokat tartani az érdek-
lôdôk számára, mindezt ingye-
nesen – mondta Pelle Róbert, a 
TIT Körösök Völgye Egyesület 
igazgatója. Hozzátette: a no-
vemberi témák között szerepel 
csillagászat és társadalompoli-
tika, valamint még több dolgot 
megtudhatnak Szent-Györgyi 
Albert életérôl a tudományok 
iránt érdeklôdôk.

Balázs Anett

A CsabaPark jelenlegi épü-
letegyüttese két újabb épület-
tel bôvül, valamint az azokat 
kiszolgáló parkolókat, illetve 
az országos hírû kolbász-, 
illetve sörfesztiváljainkat ki-
szolgálni képes rendezvény-
tereket alakítanak ki. Ehhez 
kapcsolódva természetesen 
a közmûveket is fejlesztik.

A Körte sor felôl létesült er-
dei tóhoz és a korábban kiala-
kított dombhoz kapcsolódóan 
egy multifunkciós fogadóépü-
let-bormúzeumot alakítunk ki 
– mondta Hanó Miklós gaz-
daságért felelôs alpolgármes-
ter. – Az épület fô funkciója a 
borkészítés hagyományaiba 
való betekintés, illetve az 
ehhez kapcsolódó eszközök 
bemutatása lesz. Az épület 
alkalmas lesz kisebb rendez-
vények, kiállítások, lebonyolí-
tására. Ha pedig késôbb sza-
badidôs tevékenységeket is 
lehet ûzni a CsabaParkban, 

akkor ebben az épületben le-
het majd eszközöket kölcsö-
nözni, ezenkívül irodahelyisé-
get, elsôsegélynyújtó helyet, 
illetve megfelelô számú vizes-
blokkot alakítunk ki. Az épület-
hez parkolót és térvilágítást is 
tervezünk. Továbbá látogató-
központot, pálinkamúzeumot 
álmodtunk a CsabaPark I. üte-
mében megépített Kolbász-
udvar északi oldala mellé. Az 
épület fô funkciója a pálinka-
készítés folyamatának és az 
ehhez kapcsolódó eszközök-
nek a bemutatása, valamint 
rendezvények kiszolgálása.

Mint megtudtuk, az épület-
ben helyet kap a CsabaPark 
infópontja, jelentôs számú 
mosdó, az önkormányzat le-
hetôséget szeretne biztosítani 
kiállítások megvalósítására, 
valamint elôadások, közös-
ségi rendezvények megtartá-
sára. A látogatóközpont ener-
giaszükségletét vagy annak 
bizonyos részét pedig meg-
újuló energia tervezésével 

oldják meg. A Látogatóköz-
pont-Pálinkamúzeum épüle-
tére napelemeket telepítünk. 
Parkolók épülnek egyrészt 
a Gyulai út felôl, másrészt a 
CsabaPark belsô területén.

A Gabonamúzeum, illetve 
a CsabaPark területének ha-
tárán egy négy méter széles 
szilárd burkolatú gasztrosé-
tányt alakítunk ki a CsabaPark 
I. ütemében elkészült temati-
kus játszóparkhoz, az Óriások 
konyhájához való becsatlako-
zással – folytatta Hanó Miklós. 
– Az épületekhez kapcsolódó-
an térburkolat kialakítását, ut-
cabútorok elhelyezését, vala-
mint zöldfelületek rendezését, 
a Körte sori oldalon korábban 
létesített erdei tónál és domb-
nál a közvilágítást valósítjuk 
meg. Ezenkívül a CsabaPark 
I. ütemében megvalósított 
épületek környezetében nagy 
alapterületû fesztiválsátrak he-
lyét alakítjuk ki – mondta el az 
alpolgármester. 

Fekete Kata
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SZLOVÁK KLUB minden hétfôn,
13 órától a Nemzetiségi Klubházban

November 21-én irodalmi „Frei” kávéház• 
November 28-án tarhonyakészítés a Szent László Utcai Általános Iskola ha-• 
gyományôrzô csoportjának részvételével.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2016. november 24-én, csütörtökön 19 órától

EICHINGER TIBOR és CSURKULYA JÓZSEF koncertje
Zenéjük egy XXI. századi kísérlet arra, hogy hogyan értelmezhetô a modern jazz 
és kortárs zene keretein belül a hagyományos népzenei hangzás és a balkáni rit-
mika. Pikánssá teszi a produkciót, hogy ezúttal a cimbalom olyan közegbe kerül, 
ahol nem ô számít autentikus hangszernek, ahol a hagyományos elektromos 
gitárhangzás mellett a cimbalom hozza az új zenei ízt. 
Helyszín: MESEHÁZ, Békéscsaba, Békési út 17.
A belépés ingyenes, limitált férôhely.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2016. november 30-án, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: FITZCARRALDO – Werner Herzog filmje, 
1982. A belépés ingyenes.

KÖZÖS PONT TEAHÁZ
2016. december 2-án, pénteken 18 órától 

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.). Madárgyûrûzés Kevermesen
Vendégeink: Rozgonyi János elnök és Bozó László alelnök 
Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület 

APÁRÓL FIÚRA
2016. december 3-án, szombaton 14 órától

családi hagyományôrzô délután a Meseházban. 

Kalendárium: Luca-napi szokások• 
Mûhelymunka: angyal, rénszarvas készítése textilbôl• 
Nagymama kamrája: kókuszos, fahéjas csiga• 

Mindenkit szeretettel várunk.

Békés Megyei Amatôr Képzômûvész Alkotótábor és Nemzetközi Mûvész-
telep 2016. évi munkáiból válogatott kiállítása 2016. december 3-án nyílik a Me-
gyei Könyvtárban.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

25 ÉVES A LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

November 26., szombat 10 óra • – XI. Békéscsabai Digiporáma Feszti-
vál nyilvános vetítéssel és zsûrizéssel egybekötött díjkiosztó ünnepsé-
ge. A versenyre maximum 5 perces, elektronikus adathordozón beadott 
fotósorozatokkal lehet nevezni. A zsûri tagjai: Horváth Imre fotómûvész  
(Biatorbágy), Dobóczky Zsolt fotómûvész (Szeged), Gál Csaba, a Csaba 
TV szerkesztôje. A versenyt értékeli és a díjakat átadja Szente Béla, a 
Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója.
November 28., hétfô 14.30 óra • – Várakozás –  az adventi és a karácsonyi 
ünnepkör. A Nyugdíjasklub vendége Marti Miklós református lelkipász-
tor. 
November 30., szerda 17 óra • – Autoimmun folyamatok a táplálkozás 
tükrében címmel Polgár Annamária dietetikus elôadása a Paleolit klub-
ban.  
December 2., péntek 17 óra • – Második otthonunk – képek a Lencsési 
Közösségi Ház életérôl 1991–2016. címû kiállítás megnyitója a tanács-
kozóteremben. A megjelenteket köszönti és a tárlatot megnyitja Takács 
Péter, a közösségi ház vezetôje.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS

November 21., hétfô 14.30 óra – A Széchenyi Emlékév alkalmából Szalay 
Ágnes történész vetítéssel egybekötött elôadása Széchenyi élete címmel a 
Nyugdíjasklubban.

TORNÁK

• 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 csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden 

kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 

órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 órá-

ig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató. 
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté 

Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Szent-Györgyi Albert humánus ember volt

A CsabaPark infopontja is itt kap majd helyet

A

Szent-Györgyi emberközelbôl
A C-vitamin felfedezôjére emlékeztek

Bôvül a CsabaPark
Már tervezik a második ütem részleteit

123 évvel ezelôtt született Budapesten Szent-Györgyi Albert, 
kinek nevéhez legtöbben a C-vitamin felfedezését kötik. A 
Nobel-díjas orvos azonban szûnni nem akaró tudásvágya 
mellett számos alkalommal tett tanúságot emberbaráti mi-
voltáról is. A magyar tudomány ünnepén a világhírû magyar 
tudós tiszteletére rendezett emlékülést a TIT Körösök Völ-
gye Egyesület és a békéscsabai önkormányzat.

Meghívó
A József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat és a Lencsési 

Közösségi Ház tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 

András Napi Kolbászparádé a Lencsésin 
címû rendezvényére

december 3-án, szombaton 10 órai kezdettel. 
A rendezvény helyszíne a Lencsési Közösségi Ház összes terme 
és a Féja Géza téren felállított 150 m2-es fûtött sátor asztalokkal, 

sörpadokkal és pódiummal berendezve.

PROGRAMOK:

10.00–11.30 óra – Kilencedik Lencsési Kolbászgyúró Verseny – A 
felkért, a lakótelepen mûködô intézmények és civil szervezetek 
tagjaiból álló csapatok 10 kg húsból készítenek kolbászt. A kész 
terméket zsûri értékeli és az elsô három helyezett díjazásban 
részesül. A versenyzôket a Melody Együttes szórakoztatja. A 
reggeli óráktól és a verseny ideje alatt 600 adag székelykáposzta 
elôkészítése és fôzése zajlik a sátorban, ahol az érdeklôdôket 
forró teával és pogácsával várják a részönkormányzat képviselôi 
és a közösségi ház munkatársai.

10.00–14.00 óra – A téren felállított sátorban zenét szolgáltat a 
Sebestyén Duett.

12.00–13.30 óra – Kóstoltatás – Székelykáposzta és kolbász 
kínálása az érdeklôdôknek, melyre jegyek 10 órától kérhetôk a 
helyszínen.

13.00 óra – A versenyek eredményhirdetése

Kiegészítô program:
10.00–12.00 óra – Játszóház gyermekeknek
 (karácsonyi ajtódísz készítése)
10.00–13.00 óra – Harmadik Lencsési Vendégváró és Ünnepi 

Sütemények Versenye, zsûrizése, majd kóstoltatása. A 
zsûrizésre a sütemények 9.30 és 10.00 óra között adhatók le a 
helyszínen.

A rendezôk nevében
szeretettel várja Önt és kedves Családját

dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat
vezetôje és Takács Péter, a közösségi

ház vezetôje.

→ Folytatás az 1. oldalról



A Körte sori és Gyulai úti 
kerékpárút építése 

A megvalósítandó kerékpáros 
hálózati elem biztosítani fogja 
a városközpontból a Gyulai 
úton a CsabaPark bejáratáig 
már kiépült kerékpárút és a 
város legnagyobb lakótele-
pén a Lencsési úton meglévô 
kerékpárút, továbbá az Élô-
víz-csatorna gátján meglévô 
kerékpárúttal való összekö-
tést. A kerékpárút az Élôvíz-
csatorna hídjától a Gyulai útig 
épülne meg az út CsabaPark 
felôli oldalán, figyelembe véve 
annak jelentôs forgalomvonzó 
hatását és nem utolsósorban 
a kerékpárút elhelyezésére vo-
natkozó lakossági kezdemé-
nyezést. A Gyulai úti szakasz a 
CsabaPark bejáratától a Körte 
sorig kiépülve biztosítaná a há-
lózat folytonosságát, egyben a 
városközpont és a peremterü-
letek kapcsolatát. Cél továbbá 

a Gyulai út mentén a Körte sor 
és az elkerülô úti körforgalmú 
csomópont közötti kerékpárút-
szakasz megvalósítása is. A 
megvalósítandó Körte sori és 
Gyulai úti szakasz biztosítja a 
közvetlen összeköttetést a la-
kóteleptôl délre és keletre fek-
vô kertvárosias beépítésû terü-
letek (Kastély szôlôk, Borjúréti 
kertek, Keleti kertek, Nagyrét) 
és a távolabbi Fényes város-
rész, valamint a Gyulai út men-
ti intézmények, munkahelyek 
között, továbbá a városköz-
pont irányába. 

Berényi úti kerékpárút 
létesítése a Szarvasi út és a 

Széna utca között 

A Berényi úton most a kétolda-
li burkolat szélén kerékpársáv 
van kijelölve, de mivel nagy a 
forgalom, nem biztonságos a 
kerékpározás. A közeljövôben 
az M44-es út megépültével a 

forgalom tovább fog növeked-
ni, ez is indokolja az önálló 
kerékpárút létesítését. Az új 
szakasz kapcsolatot teremt a 
Békési–Szarvasi úti kerékpár-
út és a Mezômegyer telepü-
lésrész felé vezetô kerékpárút 
között. Mielôtt elér Mezôme-
gyerre, átvezetik a vasútvonal 
alatt.

Pataky László utcai 
kerékpárút és Franklin utcai 

kerékpársáv 

Ez a szakasz kapcsolatot te-
remt a városközpont és Jami-
na között. Úgy tervezik, hogy 
a Franklin utcai szakaszon, a 
Varsányi Irén utcától a Pataky 
László utcáig az utat 8 méte-
resre szélesítik, hogy megóv-
ják a bal oldalon található fa-
sort. A 8 méter széles úttesten 
2 x 2,75 m széles gépjármû-
forgalmi sáv és az úttest 
mindkét szélén 1,25 m széles 
kerékpársáv jelölhetô ki.

A Pataky László utcában 
önálló kerékpárutat szeret-
nének. A Franklin utcától a 
Stromfeld Aurél utcáig a jobb 
oldalon a meglévô járda és 
az útburkolat közötti vízelve-
zetô árok helyén terveznek 
önálló kétirányú kerékpárutat, 
majd a Stromfeld Aurél utcá-
tól a Szarvasi útig egyesített 
elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút létesülne. Utóbbi 
szakasz csatlakozik a Szeged–
Békéscsaba vasútvonalon 
állami beruházásban megva-
lósult gyalogos-kerékpáros 
vasúti átjáróhoz.

A flexibiliscsomagoló-
anyag-gyártáshoz az szüksé-
ges, hogy egy épületkomp-
lexumon belül további 4500 
négyzetméter gyártási kapaci-
tás épüljön. 

A vállalat 2017 januárjában 
kezd dolgozni és várhatóan 
három éven belül 3 milliárd, öt 
éven belül 5 milliárd forint nettó 
árbevételt ér el. Ahhoz, hogy a 
gyár mûködhessen, 2017-ben 

további ötven dolgozóra lesz 
szükség, de a csapat létszá-
mát 2021-ig fokozatosan 120 
fôre emelik. Az üzemépület ér-
téke 800 millió forint, a komfort 

és technológiai gépészet, va-
lamint a termelôgépek további 
1,2 milliárd forintba kerülnek. 
Éppen ezért úgy számol a 
Marzek Csoport, hogy 2021-ig 
további 500 millió forint befek-
tetésére lesz szükség. 

Az új munkatársakat a jövô 
év elsô negyedévétôl várja a 
vállalat. A jövôbeni megrende-
lôkkel folynak a tárgyalások, 
az alapanyag-szállítók pedig 
készen állnak az új üzem ki-
szolgálására.
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Szlovák Panzió
A Szlovák Kultúra Házában 
mûködô panzió szeretettel 
várja vendégeit 11 össz-
komfortos szobával a vá-
ros szívében.

Ha vendégei érkeznek, mi 
készségesen állunk ren-
delkezésére minden szol-
gáltatásunkkal.

Internet, zárt parkoló díj-
mentesen.

Elérhetôségeink: 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
Telefon: 66/441-750, 66/321-771, mobil: 30/742-3421

E-mail: panzio@slovak.hu

A Békésen talált szarmata 
tál készítési ideje a 4. szá-
zad végére, az 5. század ele-
jére tehetô. A tárgy gyors-
korongolt, szürke színû, 
függôleges falú, magassá-
ga 8,6 cm, szájátmérôje 17,7 
cm, fenékátmérôje 11,2 cm, 
oldalán vízszintesen körbe-
futó vonalkötegek között öt, 
besimítással készült stilizált 
sárkány látható.

A sárkányok jól láthatóan tüzet 
okádnak, de nem a megszo-
kott módon, a szájukon át, ha-
nem ugyanúgy, mint az indiai 
sárkányok, a tarajukon keresz-
tül bocsátanak ki lángokat.

A sárkány az európai–közel 
keleti–iráni mondavilágban ki-
vétel nélkül démonikus, nega-
tív szereplô: emberevô, nôket 
rabol, barlangban vagy víz-
ben lakik, ott kincset ôriz, és 
a történetek végén megküzd 
egy hôs vitézzel, akivel szem-
ben alulmarad.

Ha ez így van, miért akar-
na egy szarmata fazekas 
tálján gonosz karaktereket 
ábrázolni? Nem akar. Az ô 
sárkányai jóságosak, böl-
csek, nagyra becsültek, mint 
a távol-keleti sárkányok álta-
lában. Ezek a „típusú” sárká-
nyok a Kárpát-medencébe a 
hun mozgalommal kerültek 
keletrôl. A sárkány szó maga 
Fehér Fejedelmet jelent. A 

sár a fehéresen-sárgásan 
izzó Nap színét, a kán pedig 
kánt, fejedelmet, uralkodót, 
istent jelenti. A sárkány a 
földre szállt isten, maga a 
hun nagykirály.

Ez az érdekes, nem min-
dennapi tárgy megtekinthetô 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
állandó régészeti kiállításában.

Nagy Dániel Sándor
régész

M E S É L Ô  M Ú Z E U M
Sárkányos tál

M-FlexiLog Kft. beruházás

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
November 17-én 16.00 órától• 
Hevesi Imi bácsi koncertje

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

facebook.com/VÁR-JÁTÉK

→ Folytatás az 1. oldalról

813 millió forint támogatás 
kerékpárút-fejlesztésére

A Területi Operatív Program keretében kerékpárutat épí-
tenek a Körte sor–Gyulai út, Berényi út, Pataky László–
Franklin utcában. A beruházáshoz 813 millió forint támo-
gatást kap Békéscsaba – tudtuk meg a közgyûlés Fidesz 
frakciójának sajtótájékoztatóján.
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2012-ben a telepítés során 6200 tô szôlôt ültettek el Bé-
késcsabán. Hanó Miklós elmondta: 2010-ben Békéscsaba 
városának vezetése, élén Vantara Gyula akkori polgármes-
terrel, döntött úgy, hogy Csabagyöngye szôlôültetvényt 
hoz létre. A telepítéssel kapcsolatos szakmai munka a 
mórahalmi hegyközséggel és a Kecskeméti Szôlészeti és 
Borászati Kutatóintézettel együttmûködve valósult meg.

Hanó Miklós hangsúlyozta, a jövôben a terveik szerint megépül 
a Stark Adolf-emlékház,  ahol a szôlônemesítô hagyatéka is 
méltó helyet kap.

– Az ültetvény fenntartását a Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft. látja el, feladata az ültetvény kezelése, a nö-
vényvédelem biztosítása, esetleges fejlesztések megvalósítá-
sa, melyre az önkormányzat 10 millió forintot biztosított idén 
– mondta el Hanó Miklós. – A kézi munkát igénylô feladato-
kat a közfoglalkoztatott dolgozóink áldozatos munkával vég-
zik, ennek eredménye a példaértékûen gondozott szôlôskert, 
munkájukért köszönettel tartozunk. Egy bemutató ültetvényt, 
mintakertet hoztunk létre, bemutatva mindazt, amit Stark Adolf 
örökségeként ránk, csabai polgárokra hagyott. Több helyi 
kertbarát kör is meglátogatta már az ültetvényt és mindenki 
elismerését fejezte ki az ott látottak kapcsán, tartottunk szôlô-
metszési bemutatót. Fontos, hogy az ültetvényt és az ott fo-
lyó munkát bemutassuk az iskolásoknak, óvodásoknak, hogy 
a gyermekek saját szemükkel, kezükkel tapasztalják meg, 
milyen is egy szôlôfürt, az hogy terem, milyen munkálatok 
szükségesek ennek a termeléséhez, illetve mi készíthetô belô-
le. Szeretnénk egyfajta génbankként is kezelni, azzal a céllal, 
hogy az érdeklôdô csabai polgárok számára Csabagyöngye-
szaporítóanyagot is biztosíthassunk.

Az önkormányzat kezdeményezését az is indokolta, hogy a 
Csabagyöngye szôlô a városnak ugyanolyan nevezetessége, 
mint a méltán világhírû Csabai kolbász, mely idôközben hun-
garikummá is minôsíttetett. Az ültetvény fejlesztése folyama-
tos, és egymásra épülô modulokból áll.

– Idén a teljes ültetvényt automatikus, csepegtetô öntözô 
rendszerrel szereltük fel – folytatta az alpolgármester. – A fajták 
megismerését, bemutatását tájékoztató táblákkal segítjük. Az ül-
tetvénnyel kapcsolatos feladatok mostanra az ültetvény gondo-
zásával, üzemeltetetésével, fejlesztésével (pl. présház létesítése) 
kapcsolatosak, és a jövôben bevételekkel is számolni lehet, így 
vált indokolttá határozatlan idôre, szerzôdéssel megbízni a kft.-t 
az üzemeltetéssel, amely döntés nem többletforrások hozzáren-
delésérôl, hanem hosszú távú mûködési garanciákat biztosító 
tulajdonosi döntésrôl szólt. Értékteremtô beruházást valósítot-
tunk meg, hiszen a telepített oltványok, az elsô telepítés óta meg-
épített berendezési tárgyak (kerítés, támrendszer, csepegtetô 
öntözôrendszer, öntözôkút, villamos hálózat kiépítése, filagória, 

az ültetvény fajtáit bemutató táblák mind-mind az önkormányzat 
vagyonának a növekedését eredményezték, beruházási jellegû 
ráfordítások voltak.

Szociális intézmények, iskolák, óvodák is
kapnak a szôlôbôl

2015-ben közel 40 mázsa és 2016-ban pedig 60 mázsa szô-
lôt tudtunk szüretelni és szétosztani a Békéscsabai Gyer-
mekélelmezési Intézményen keresztül a városi szociális 
intézmények, óvodák és iskolák között, térítésmentesen, 
szociális célokra. Az ültetvényre a telepítés óta megközelítô-
leg a munkabéren és azok járulékain túl 37 millió forintot for-
dítottak, aminek eredményeként 1,5 hektár támrendszerrel, 
automata csepegtetô öntözôrendszerrel ellátott, rendsze-
resen kezelt és karbantartott szôlôültetvényt alakítottak ki, 
illetve ehhez társultan 2013 ôszén 122 db gyümölcsfát te-
lepítettek az ültetvény szabad területén, amely ugyancsak 
csepegtetô öntözôrendszerrel ellátott.

– A Csabagyöngye szôlôültetvényen 2012 óta történik köz-
foglalkoztatottak által végzett tevékenység, az önkormányzat 
ezáltal, a kormány azon törekvésével találkozó programot való-
sított meg, amely azt célozta, hogy az álláskeresôket vezessük 
vissza a munka világába, lehetôség szerint értékteremtô mun-
ka végzésével – mondta Hanó Miklós. – A kormány által meg-
hirdetett Start közmunkaprogram idôszakában Vantara Gyula 
akkori polgármester úr vezetésével a közgyûlésnek mintegy 
1000 dolgozó közfoglalkoztatását kellett megoldania, melyhez 
300 millió forintos – 100 százalékos mértékû intenzitással – tá-
mogatást kapott a város. 2012–2016 között évi 10–25 ember 
dolgozott az ültetvény területén és mintegy 44 millió forint bér- 
és járulékköltség, illetve 5,7 millió forint dologi költség mellett, 
mindez 100 százalékban központi költségvetési forrásból fi-
nanszírozva.

– Összességében elmondhatom, hogy értékteremtô beru-
házás indult el a Csabagyöngye szôlôültetvény létesítésével, 
amelynek további fejlesztését is tervezzük a jövôben, amennyi-
ben ennek a támogatására megfelelô pályázati forrásból lehetô-
ségünk nyílik – folytatta az alpolgármester. – Ismereteim szerint 
Szarvas Péter polgármester több helyi médiumban határozott 
véleményeként fogalmazta meg, hogy szerinte nem a város fel-
adata, hogy ilyen nagy mértékben csak a szôlôültetvényre for-
dítson az önkormányzat forrásokat, ennél fontosabb feladatok 
is vannak. Véleménye szerint: az önkormányzat az elmúlt hat év-
ben 2016-tal bezárólag 38,8 millió forintot költött az ültetvényre, 
sok munkaóra megy el a gondozásra, a közfoglalkoztatás kere-
tében 57 millió forintot fizettek ki. Mindezt úgy, hogy elôször idén 
volt csak termés. A polgármester így fogalmazott: „Mindenki 
döntse el maga, hogy ez sok vagy kevés, kell-e a városnak erre 

ennyit áldozni”. Szerintem a kérdésrôl azért is fontos beszélni, 
mert Szarvas Péter az ültetvény ügyében felvetett számos kriti-
kus véleményt, amelyeket szükséges tisztázni, mivel bizonyára 
nem tájékozódott kellô körültekintéssel az ügy kapcsán. Úgy 
gondolom, hogy szerencsés volna, hogy a tisztelt polgármes-
ter úr alaposan tájékozódjék, mivel több mint két éve tölti be a 
posztját, személyes látogatást is tehetett volna az ültetvényen, 
meggyôzôdve az ott folyó szakmai munka minôségérôl, az elért 
eredményekrôl. Nem szerencsés olyan vitát generálni, amely 
megkérdôjelezi, hogy városunk értékteremtô közfoglalkoztatási 
programot valósított meg az elmúlt években, sok száz ember-
nek munkát biztosítva. Értetlenül állok az elôtt, hogy a polgár-
mester úr megdöbbenését fejezi ki a közfoglalkoztatási program 
ügyében. Nem tudom, hogy csupán a Csabagyöngye szôlô-
ültetvény esetében kérdôjelezi meg az értékteremtô jellegét a 
munkálatoknak, a ráfordításoknak? Akkor nem döbbent meg, 
amikor a városházán az elmúlt években – a szôlôültetvényen 
végzett közmunkához kapcsolódó 57 millió forinttal szemben 
– 120 millió forint támogatást használtak fel, 2015-ben 75, még 
2016-ban is 42 közfoglalkoztatott bevonásával városházi tevé-
kenységek megvalósítására? – tette fel a kérdést Hanó Miklós. 
– Például a Csaba kártya értékesítések érdekében öt közfoglal-
koztatott dolgozott, biztosan értékteremtô munkát végezve. Az 
ültetvényen az elmúlt években összesen 80 000 munkaórát, míg 
a városházán ugyanezen idôszak alatt 427 000 órát dolgoztak 
közfoglalkoztatottak. Én magam egyetlen közfoglalkoztatott 
tevékenységének hasznosságát nem kérdôjelezném meg, sôt, 
köszönetemet fejezem ki azért a munkáért, amit a város érdeké-
ben végeznek! – zárta gondolatait Hanó Miklós.

A szôlôgondozás türelmet
és szakértelmet igényel

A szôlôgondozás nagy szakértelmet, sok munkát és sok tü-
relmet igényel – bocsátotta elôre Huszár Endre. A Mohácsy 
Mátyás kertbarát kör vezetôje kertbarát társaival már tett láto-
gatást a Csabagyöngye szôlôültetvényen.

– Nagy érdem, hogy az önkormányzat lépéseket tett fon-
tos értékünk megôrzésére, a gyermekek számára történô be-
mutatásra, csak múltunkra építhetjük a jövônket. Csak super 
lativusokban, teljes elismeréssel szólhatok az ott folyó munkáról 
– mondta Huszár Endre. – Mindenkinek elnyerte a tetszését a 
gondozott kert. Éppen a metszést végezték, amikor ott jártunk. 
A saját tapasztalatomból tudom, pedig nekem nincs sok szôlôm, 
hogy ez nagyon kemény munka, könnyen ínhüvelygyulladást 
kaphat, aki végzi, hiszen rengetegszer csattan az olló a nap vé-
gére. Viszont ezt nem lehet kihagyni, elnagyolni és gépesíteni 
sem. Ehhez emberi erô szükséges, és állítom, a Csabagyöngye 
szôlô megkapta azt a gondozást, amit megérdemelt.

Békéscsaba ültetvénye értékteremtô, és hagyományápoló

C S A B A G Y Ö N G Y E  S Z Ô L Ô

A szüretelt gyümölcsbôl békéscsabai intézmények is kaptak Hanó Miklós: Elégedett vagyok a szôlôültetvényen folyó munkával

Békéscsaba ültetvénye értékteremtô, és hagyományápoló



– Ezzel a két év alatt meg-
valósuló komplex fejlesztéssel 
újabb mérföldkôhöz érkezett 
a Linamar Hungary Zrt. Két 
fontos célunkat szeretnénk 
megvalósítani. Egyrészrôl 
mezôgazdasági gépgyártá-
sunk piaci pozícióit erôsíteni, 
másrészrôl új technológiák 
alkalmazásával autóipari ver-
senyképességünket tovább 
erôsíteni – nyilatkozta Havasi 
Csaba, a Linamar Hungary 
Zrt. vezérigazgatója.

A projekt megvalósításával 
Orosházán és Békéscsabán 
81 új munkahely jön létre. A 
Linamar Hungary Zrt. által vál-
lalt 23 milliárd forintos többlet-

árbevétel eredményeként he-
lyi vállalatok, vállalkozások 
munkához juttatása révén is 
hozzájárul további munka-
helyek létesítéséhez, további 
munkavállalók alkalmazásá-
hoz a régióban. 

– A tavaly 50 éves Linamar 
Békés megye és az észak-
alföldi régió egyik legnagyobb 
mezôgazdasági gépgyártó 
vállalata jelenleg közel 2500 
embernek nyújt megélhetést 
– emelte ki dr. Szabó László 
külgazdasági és külügymi-
niszter-helyettes. – A Linamar 

bevételének jelentôs részét 
magyarországi fejlesztések-
be fordította: tavaly például 
5,3 milliárd forintos kapaci-
tásbôvítést hajtott végre, így 
gazdaságélénkítô szerepe a 
régióban megkérdôjelezhetet-
lenné vált. Emellett a cég aktí-
van részt vesz a duális képzés 
fejlesztésében is, amivel nem 
csak önmaga számára bizto-
sítja a megfelelô munkaerôt, 
hanem a kormány új szakkép-
zési rendszerének fejlôdését 
is támogatja – hangsúlyozta 
Szabó László.
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– A Lencsési Közösségi 
Ház most 25 éves. A munkát 
1991-ben kezdtem a házban 
és függetlenül attól, milyen 
volt az önkormányzati tes-
tület összetétele, minden 
ötéves ciklusban kineveztek 
igazgatónak. 2009-ig önálló-
an mûködtünk, azóta a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
ponthoz tartozunk, de jó az 
együttmûködés és a szakmai 
önállóságunk megmaradt – 
mondta Takács Péter.

Az alapítást követô másfél 
évben 400 eseményt tartottak 
a házban, tavaly már megkö-
zelítették az 1300-at. A ház 
egész nap él, köszönhetôen 

az itt mûködô csoportoknak 
is, mint például a 150 tagot 
számláló Nyugdíjasklubnak 
vagy a Természetjáró körnek, 
a Márvány Fotómûhelynek, 
de itt mûködik sikeresen több 
mint 20 éve a Kertbarát kör 
is. A Márvány Fotómûhellyel 
olyan országosan egyedülál-
ló programjaink vannak, mint 
a „Csak tiszta forrásból…” 
címû fotópályázat és a Bé-
késcsabai Digiporáma Fesz-
tivál. A Természetjáró kör 
tagjai rendszeresen keresik 
fel az épített és természeti 
értékeket a megyén belül és 
kívül. Mûködik a házban év-
tizedek óta jóga-, baba-ma-

ma-, ifi horgász és csipke-
verô klub is. Az újak közül 
megemlítendô a Paleolit 
klub és a Nefelejcs Nép-
dalkör. 

– Minden közösségre 
jellemzô, hogy a tagok se-
gítik egymást és az intéz-
ményt. 1999-ben úgy tûnt, 
hogy az akkori kis házból 
máshova kellett volna 
költöznünk. Ez akkora 
felháborodást váltott ki a 
lakótelepen, hogy három 
nap alatt több mint ezer til-
takozó aláírást gyûjtöttek 
össze – mondta Takács 
Péter.

A házat kétszer bôví-
tették. Egyszer az ön-
kormányzat a saját finan-
szírozásában 2002-ben, 
amikor a nagytermet ad-
ták át, a másik átalakítás egy 
sikeres pályázatnak köszön-
hetôen 2006-ban történt egy 
40 négyzetméteres tanács-

kozóterem megépítésével. 
Kell is az alapterület, hiszen 
a kisközösségek összlétszá-
ma meghaladja a 400 tagot, 

2015-ben pedig vala-
mivel több mint 42 ezer 
látogató fordult meg az 
intézményben.

– Amikor indult a ház, 
egy négyórás munkatár-
sam volt, Nyemcsokné 
Margit néni, aki nyugdíj-
ba vonulásáig a szó leg-
nemesebb értelmében 
kiszolgálta a látogatókat, 
gondnokként dolgozott, 
de néha népmûvelôi 
feladatokat is ellátott. 
Késôbb, amikor bôvült a 
ház, 2002-ben felvehet-
tem még egy, majd még 
egy alkalmazottat, így va-
gyunk most összesen hár-
man. Az elmúlt években 
közcélú foglalkoztatottak 
is segítették munkánkat. 
Sokat köszönhetek a 

kollégáimnak, Nagy Eme-
sének és Diószeginé Farkas 
Viktóriának, hiszen nemcsak 
én dolgozok naponta 10-12 

órát, plusz bent vagyok hét-
végeken, hanem ôk is. Ah-
hoz, hogy évi 42 ezer látoga-
tót fogadjunk és 1200-1300 
eseményt lebonyolítsunk, a 
munkájuk elengedhetetlen. 
Köszönet továbbá a kisközös-
ségek vezetôinek, akik segít-
ségünkkel, de igen nagy önál-
lósággal látják el feladatukat 
– mondta Takács Péter.

Takács Péter fontosnak 
tartotta hangsúlyozni, hogy 
a sokrétû tevékenységet úgy 
lehetett és lehet folytatni, 
hogy erre megteremtették az 
anyagi fedezetet. A minden-
kori önkormányzati támo-
gatás mellett meghatározó 
volt a saját bevétel. Továbbá 
jelentôs volt a fenntartótól 
pályázati úton érkezett, a kü-
lönbözô szponzori és a 2006-
ban megalakult Lencsési 
Részönkormányzattól kapott 
támogatások összege.

Fekete Kata

Villanyszerelô, székrakó, alkalmanként takarító, de nem 
mellesleg igazgató, végzettségét tekintve tanító, nép-
mûvelô, tanár – ô Takács Péter, a békéscsabai Lencsési 
Közösségi Ház vezetôje. Azt is írhatnánk, hogy motorja, 
hiszen az: mivel naponta tíz-tizenkét órát tölt az intéz-
ményben, mindenben részt vesz, és mindent megszer-
vez, mintha nem ismerne lehetetlent.

B É K É S C S A B A I  T A L Á L K O Z Á S O K
Takács Péter, a 25 éves Lencsési Közösségi Ház motorja

1.  Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô szociális alapon bérel-
hetô:
Franklin u. 223. (2 szobás, kom-• 
fortos 67 m²; bérleti díja: 15 075 
Ft/hó)
Franklin u. 209. (1,5 + 0,5 szobás, • 
összkomfortos, 59 m²; bérleti 
díja: 13 275 Ft/hó)

Mindkét lakás tetôtérben helyezke-
dik el.

2. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô szolgálati bérlakások-
ban történô elhelyezésre:
Vécsey u. 8. IV. em. 12. (2 szobás, • 
összkomfortos, 58 m²; bérleti 
díja: 18 154 Ft/hó)
Andrássy út 55–57. II. em. 13. (1 • 
szobás, összkomfortos, 24 m²; 
bérleti díja: 7512 Ft/hó)
Andrássy út 55–57. IV. em. 35. (1 • 
szobás, összkomfortos, 24 m²; 
bérleti díja: 7512 Ft/hó)

3. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô Ifjúsági Garzonház, 
Békéscsaba, Dózsa György út 
7. I. em. 19. szám alatti lakóegy-
ségében történô elhelyezésre. 

A garzonház kétszintes, a pályázha-
tó garzonlakás alapterülete 30 m2, 
összkomfortos, amely a következô 
helyiségekbôl áll: egy szoba, kony-

ha, fürdôszoba (WC-vel), bérleti 
díja: 5449 Ft.

Az Ifjúsági Garzonházi lakóegy-
ség bérleti jogának elnyerésére a 
35 év alatti házaspárok/élettársak 
nyújthatják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadása nem 
szociális rászorultság alapján tör-
ténik. 

A pályázat elbírálásánál elônyben 
részesülnek azok a párok, akik:

legalább 5 éve békéscsabai lakó-• 
hellyel rendelkeznek,
felsôfokú (egyetemi vagy fôisko-• 
lai) végzettségûek, 
készpénzzel, lakás-elôtakarékos-• 
sággal vagy építési telekkel ren-
delkeznek.
A pályázatot elnyert bérlôk köte-• 
lesek 70 000 Ft óvadék megfize-
tésére.

4. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô Békéscsaba, Irányi u. 
4–6. szám alatti (kétszobás, 57 
m2 alapterületû, komfortos, bér-
leti díj összege: bruttó 48 450 
Ft/hó) piaci alapú bérlakásban 
történô elhelyezésre.

Az önkormányzat piaci alapú bérle-
ményeire eredményesen az pályáz-
hat:

akinek a nettó együttes jövedel-• 
me legalább ötszöröse a fizeten-
dô lakbér összegének.     

aki megfizeti a bérleti szerzôdés • 
megkötése elôtt a meghatározott 
összegû óvadékot (150 000 Ft) 

A lakás bérbeadása nem szociális 
rászorultság alapján történik.

5. Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat tulajdonában 
lévô költségelvû bérlakások: (2 
szobás, összkomfortos, 60 m²) 
lakóegységeiben történô elhe-
lyezésre:
Békéscsaba, Erzsébet lakópark • 
27. 
Békéscsaba, Erzsébet lakópark • 
41.

A  lakbér 30 300 Ft, egyszeri 150 000 
Ft óvadékot kell fizetni és családon-
ként min. havi 10 000 Ft lakás-elôta-
karékossági szerzôdés szükséges.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. november 25. 12.00 
óra. (A határidôn túl benyújtott pá-
lyázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Szociálpoliti-
kai Osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. 23-as irodában.

A pályázat benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán igényelhetô és letölthetô 
a www.bekescsaba.hu honlapról.

Bôvebb felvilágosítás a Pol-
gármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán kérhetô. Telefonszám: 
66/886-506; 66/886-502.

PÁLYÁZATI FELHÍ VÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló

bérlakásokban történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata át kívánja tekinte-
ni, hogy a közigazgatási területén 
melyek azok a helyi jelentôségû 
természeti területek, amelyek vé-
detté nyilvánítása indokolt lehet.

Helyi jelentôségû természeti 
terület két típusa

helyi jelentôségû természetvé-• 
delmi terület: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város közigazgatási 
területén található jellegzetes 
természeti, tájképi adottságok-
ban gazdag, kisebb összefüg-
gô terület, amelynek elsôd-
leges rendeltetése egy vagy 
több természeti érték, illetve 
ezek összefüggô rendszeré-
nek a védelme.

helyi jelentôségû természeti • 
emlék: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város közigazgatási 
területén található valamely 
különlegesen jelentôs egyedi 
természeti érték, képzôdmény 
és annak védelmét szolgáló 
terület.

A természet védelmérôl szóló 
1996. évi LIII. törvény szerint 
védetté nyilvánításra bárki tehet 
javaslatot.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

természetvédelmi terület, ter-• 
mészeti emlék megnevezését,
természetvédelmi terület ese-• 
tében annak jellegét, kiterje-
dését,

természeti emlék esetében he-• 
lyének megjelölését,
a földrészlet helyrajzi számát,• 
a védetté nyilvánítás indokát, • 
természetvédelmi célját,
fényképes dokumentációt.• 

Lehetôség szerint a javaslat a 
védettségre javasolt természeti 
terület természetvédelmi kezelé-
si tervére is térjen ki.

A fentieknek megfelelô javaslato-
kat 2017. január 31-éig kell meg-
küldeni a Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási Osztályára (Békés-
csaba, Szent István tér 7.)

Bôvebb információ a mihalyi@
bekescsaba.hu e-mail-címen vagy 
az 523-815-ös telefonszámon kér-
hetô.

F E L H Í V Á S
helyi jelentôségû természeti területek védetté nyilvánítása iránti javaslattételre

Növeli a Linamar a kapacitását
Csabán és Orosházán 81 új munkahely jön létre

A Linamar Hungary Zrt. 
7,254 milliárd forintos össz-
költségvetést meghaladó 
beruházásból üzemcsarnok-
bôvítést, gépbeszerzést és 
munkahelyteremtést való-
sít meg. A kormány egyedi 
döntése alapján a fejlesztés 
megvalósításához 507 millió 
805 ezer forint vissza nem 
térítendô támogatást nyert.

A cég fi gyelmet fordít az utánpótlás kinevelésére is

Isten éltesse a szépkorúakat!

Balastyák Mihályné (90) Tóth Károly (90) Bandi Katalin (90)

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 - 70 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u
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Nemrég rendezték meg a 
6th ITF Taekwon-do World 
Cup 2016, Hungary ver-
senyt Budapesten a Syma 
csarnokban. 1986 óta nem 
rendeztek hazánkban ITF 
taekwon-do világkupát. 58 
nemzet 1860 versenyzôje 
indult el; Magyarország az 
éremtábla 5. helyén vég-
zett. 

A Viharsarok BUDO SE Bé-
késcsaba ITF Taekwon-do 
szakosztály ifjú reménysége, 
a 16 éves Kollárovszky Viktó-
ria a fôvárosi világkupán +65 
kilóban 2. helyezést ért el, va-
lamint a Viharsarok Budo SE 
csapatával 1. helyezést értek 
el.

Mindkét érem a békéscsa-
bai Dávid Nóra (IV. dan) veze-
tôedzô munkásságát dicséri, 

valamint Viki apukája, János 
segítette a felkészülést.

– Az elsô mérkôzésben egy 
nagyon ügyes kanadai lánnyal 
kerültem össze, akit sikerült 
legyôznöm, így a négy között 
a német ellenfelem ellen sok-

kal magabiztosabb voltam, így 
én jutottam tovább. A döntôben 
egy lengyel ellenfelet kaptam, 
aki tapasztaltabb volt, és egy 
nagyon szoros meccsen alul 
maradtam – foglalta össze 
Kollárovszky Viktória.

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg azt a futóver-
senyt, amely versenyzési 
lehetôséget biztosított a Bé-
kés megyei és környékbeli 
futók és ultrafutók, valamint 
amatôr sportolók számára. 

A Pörögnek a körök meg-
mérettetésen több kategória 
közül is választhattak a ver-
senyzôk, hiszen a kevésbé 
edzettek egy, a legkitartób-
bak akár 12 órán keresztül 
is futhattak. A körök számát 
chipes rendszerrel mérték. 
Az idô lejártakor a dudaszó 
hangjára mindenki megállt 
ott, ahol éppen tartott. 

Az egész napos körözésen 
minden korosztályból ama-
tôrök és tapasztalt futók egy-
aránt részt vettek, akik min-

den izmukat, testrészüket jól 
átmozgatták, mielôtt a rajtvo-
nalhoz álltak. Közel hetvenen 
neveztek a megmérettetésre.

– Ezekre a helyi rendez-
vényekre azért van feltétlenül 
szükség, hogy aki elkezdett 

már mozogni, futni, túrázni, 
sportolni, az kapjon egy olyan 
löketet, ami miatt mindennap 
érdemes legyen felkelni – fo-
galmazta meg a célt az egyik 
ötletgazda, Recskiné Bunzel 
Lívia.

Az elsô Pörögnek a kö-
rök elnevezésû futóverseny 
négy éve volt Békéscsabán. 
Népszerûségét mutatja, hogy 
azóta már több város is átvet-
te a kezdeményezést. Aki pe-
dig lemaradt volna a hétvégi 
megmozdulásról, az csatla-
kozhat a békéscsabai futócso-
porthoz, hiszen minden héten 
hétfôn, szerdán és pénteken 
este 6 órától, míg vasárnap 
délelôtt 9-tôl kilométergyûjtôs 
közös futást rendeznek.

Kovács Dávid

Rengetegen voltak kíváncsiak 
a csabaiak közül a lányok der-
bijére, sôt az újpesti B-közép 
is tiszteletét tette a távolság 
ellenére. Jó hangulatban zaj-
lott a csata. Az elsô játszma 
elején fej-fej mellett indul-
tak neki a csapatok, hosszú 
labdamenetek nem nagyon 
alakultak ki és sok nyitást is 
rontottak a lányok. 16–15-nél 
még mindig csak egyetlen 
pont volt a BRSE elônye, itt 
sikerült azonban „robbantani" 
és egy-két remek sáncnak, no 
meg Szakmáry ütéseinek kö-
szönhetôen 20–15-re módo-
sult az állás. Ettôl a zsinórban 
szerzett négy ponttól meg is 
rogyott kicsit az UTE együtte-
se, de nem annyira, hogy ne 
szerezzen még hét pontot, 25–

22 az elsô játszma vége (1–0). 
A második játékrész nagyon 
hasonlított az elsôhöz. Miután 
nem tudott igazán dominálni a 
BRSE, az Újpest sem hagyta 
magát lerázni, így igen szo-
rosan alakult a játszma elsô 
fele. Kicsit fáradtan mozogtak 
a csabai lányok és a rengeteg 
rontott nyitás sem segített, de 
a játszma derekán csak sike-
rült újra megugorni, amihez 
Szpin remek mezônymunkája 
és Matic javuló teljesítménye 
igencsak hozzásegített. Végül 
ezt a játékot biztosabban, 25–
17-re sikerült hozni (2–0).

A harmadik játék elején 
még egy lapáttal rátett a fô-

városi lila-fehér együttes, és a 
volt csabait, Nagy Viktóriát is 
soraiban tudó gárda vezetett 
a játszma elején. Mindenki 
abban bízott, hogy az elsô két 
játékhoz hasonlóan sikerül 
felôrölni az ellenfelet, és mini-
mum a játszma közepe táján 
átvenni a vezetést. Így is lett! 
A végén már a fáradó fôváro-
siak nem tudtak különösebb 
ellenállást felmutatni. A 25–
19-es játszma végeredmény 
rájuk nézve volt hízelgô.

A BRSE mutatója tehát ezen 
az estén sem romlott, tovább-
ra is veretlenül, játszmaveszte-
ség nélkül áll a tabella élén.

Szegedi Zsolt

Jó hangulatban zajlott a csata a sportcsarnokban

A borús, esôs idôjárás sem tántorította el a versenyzôket

A taekwon-do ifjú reménysége igen jól szerepelt

Továbbra is veretlen a BRSE
A meccs végére elfáradt az UTE

Pörögtek a körök Békéscsabán
Ultrafutók és amatôrök is indulhattak

Kollárovszky Viktória 
kemény csatában nyert

Üzlethelyiség kiadó
Az újonnan nyílt Lívia Szépségszalonban felújított, kü-
lön bejáratú, saját fogyasztásmérôvel, riasztóval, klímá-
val felszerelt 12 m2-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. 
Irányár bruttó 45 000 Ft.

Érdeklôdni: +36-30/460-1132.
 szalon@liviafodraszat.hu

Újságkihordókat keresünk
 a Csabai Mérleg havi két-

szeri kézbesítésére.

További információ:
70/317-8206.

A Bajnokok Ligája meg-
mérettetést követôen múlt 
héten csütörtökön ismét 
bajnokin szerepelt a BRSE 
röplabda-csapata. A csü-
törtöki hétközi mérkôzé-
sen a magyar szinten jó 
játékerôt képviselô fôváro-
si lila-fehér egylet, az UTE 
volt ezúttal az ellenfél.

Új szolgáltatással várjuk  a sport és 
mozgás kedvelôit.

Tollaslabdapálya• 
pingpongasztalok• 
a gyerekeknek gokartpálya• 

áll rendelkezésre a CsabaPark rendez-
vénycsarnokában.

A hét minden napján 08.00–20.00 órá-
ig, díjfizetés ellenében igénybe veheti új 
szolgáltatásainkat.
Érdeklôdni és jelentkezni lehet a 06-
20/933-3700 telefonon.

Sportolási lehetôség
a CsabaParkban!

Svédasztalos kínálat kedvezménnyel
a CsabaPark éttermében

CsabaPark étterem kupon

Beváltható november 26–27-én, december 3–4-én vagy 17–18-án
a hétvégi svédasztalos kínálatból legalább két ebéd fizetése esetén.

Egy számlánál egy kupon váltható be, más kedvezménnyel nem összevonható.

500 Ft

K U P O N A K C I Ó

A CsabaPark étterme vá-
lasztékos, házias ételeket 
kínál kedvezô árakon. 

Az étterem hétvégén, szom-
baton és vasárnap különleges 
akcióval, szabadszedéses, 
svédasztalos kínálattal várja 

a vendégeket, az ár is baráti: 
2240 Ft/fô. A Csabai Mérleg 
olvasói a hétvégi, svédasztalos 
kínálatból kaphatnak 500 forint 
kedvezményt, legalább két 
ebéd fizetése esetén, novem-
ber 26–27-én, december 3–4-
én vagy 17–18-án.

Rendezvény esetén a Csa-
baPark étterem a változtatás 
jogát fenntartja.

A kedvezmény hétvégén 
11 és 15 óra között vehetô 
igénybe legfeljebb egy óra 
idôtartamban.



Bár a „színészóriás” a bé-
késcsabai teátrumban nem 
játszott, a Gyulai Várszínház-
ban nyaranta többször fellé-
pett. Ezért nem volt kérdés, 
hogy „lecsapjon” a lehetô-
ségre, amelyet a budapesti 
Kállai Ferenc Alapítvány, a 
Gyomaendrôdi Kállai Fe-
renc Népfôiskola, valamint a 
MASZK Országos Színházi 
Egyesület kínált, azaz hogy a 
Békéscsabai Jókai Színház-
ban is bemutassák a Kállairól 
készült portrékat – mondta.

Seregi Zoltán úgy fogalma-
zott: Kállai Ferenc nagysága 
abban rejlett, hogy többfé-
le karaktert és stílust tudott 
nagyszerûen megformálni; 
filmen nagyon természete-
sen játszott, színpadon pedig 
képes volt hihetetlen erôvel, 
emelkedettséggel és szub-
jektivitással alakítani a sze-
repeket. A direktor elárulta: 
személyesen is volt szeren-
cséje ismerni Kállait, aki az 
eredeti Tüskevárban – amely-
ben ô alakította Tutajost – az 
apját játszotta. Az 57 színhá-
zi fotóból álló, Kállai Ferenc 
életpályáját, jelentôs szere-
peit és magánéletének egyes 
pillanatait bemutató kiállítást 

elôször tavaly Gyomaendrô-
dön láthatta a közönség, a 
viharsarki teátrumban pedig 
február közepéig tekinthe-
tô meg. A tárlatot Kadelka 
László, a tavaly Kállai-díjjal 
kitüntetett mûvész, a Nemzeti 
Színház egykori, a békéscsa-
bai teátrum jelenlegi ügyelôje 
nyitja meg.

Keleti Éva Balázs Béla-dí-
jas fotómûvész, érdemes és 
kiváló mûvész, a magyar szín-
házi fotózás iskolát teremtô 
személyisége már 1960-tól 
a magyar színházfotózás 
meghatározó szereplôje volt, 
képei a magyar színháztörté-
net közelmúltjának kiemelke-
dô mûvészeit és elôadásait 
örökítette meg. Kállai Ferenc 
(1925–2010), a nemzet színé-
sze, Kossuth-díjas, érdemes 
és kiváló mûvész a Békés 
megyei Gyomaendrôdön 
született. Tavaly októberben 
szülôvárosából indult a Kállai 
’90 emlékév és ott mutatták 
be elôször a róla készült Kele-
ti Éva-képeket. Ezt követôen 
a Pesti Magyar Színházban, 
a Vígszínházban, a Nemzeti 
Színházban és a Bajor Gizi 
Színészmúzeumban láthatta 
a közönség a kiállítást.

A gondolatébresztô képek 
szinte beszippantják a nézô-
ket, akik hamar rájönnek, hogy 
például a korábban almának 
hitt alakzat valójában angya-
lokat rejt magában. A mûvész 
elárulta, minden képen saját 
maga tükrözôdik vissza.

– A témák belôlem jöttek, 
nagyon kötôdök az egyház-
hoz, keresztény embernek 
vallom magam, akinek fontos 
Isten jelenléte az életében és 
az ô jelenlétét a képekben 
próbálom visszatükrözni az 
emberek felé – fogalmazott 
a textilfestô.

Kevesen alkalmazzák azt a 
mûvészeti technikát, amellyel 
Rágyanszki Erzsébet még ti-
zenéves korában találkozott. A 

békéscsabai mûvész üveglap 
segítségével viszi fel selyemre 
az olajfestéket, amely így egy 
sajátos lenyomatot képez.

– Amióta ismerem Böbét, 
ezzel a technikával fejezi ki 
azt a nagyon lágy, pasztelles, 
meditatív hangulatot, amit az 
ô munkái árasztanak – osz-
totta meg velünk Mészáros 
Zsuzsanna, a Munkácsy Em-
lékház mûvészeti vezetôje.

Nem ez volt az elsô kiállítása 
a mûvésznek a közösségi ház-
ban, hiszen 1991-ben ugyan-
ebben a teremben mutatták 
be az alkotó korai képeit.

A 25 évet visszaidézô prog-
ramsorozat október 1-jén indult 
és december 20-án ér véget. 

V. N.

Békéscsabaiként nem vá-
lasztana másik várost Kolé-
ner Henriett. Mint mondja, 
ide köti családja, és jövôjét 
is itt képzeli el. 

– Úgy gondolom, hogy Bé-
késcsaba élhetô város. Tetszik 
az is, hogy rengeteg fejlesztés 
történt Békéscsabán. Végül is 
azért pályáztam a Békéscsa-
ba Hazavár! programra, hogy 
a megszerzett jogi végzettsé-
gemet itt kamatoztathassam 
– mondta Koléner Henriett.

A programot közel két éve 
hozta létre az önkormány-
zat. A tavaly májusban meg-
szavazott kezdeményezés 
értelmében havi 40 ezer fo-
rint ösztöndíj-támogatást és 
egyszeri, 300 ezer forintos 
életkezdési támogatást kap-
nak azok, akik többek között 
vállalják, hogy a tanulmányaik 
befejezése után Békéscsa-
bán vállalnak munkát. Az idei 
második pályázatra minden 
eddiginél többen, összesen 
23-an nyújtották be támoga-
tási igényüket, közülük 13-an 
nyertek. Így Asztalos Andrea, 
Csávás Sándor, Gáspár Ben-
ce, Pribelszki Péter János 
és Koléner Henriett kapta a 
megyeszékhely ösztöndíját. 
Életkezdési támogatást Dé-
nes Zsófia, dr. Halász Tímea 
Katalin, Kun Krisztián, Nagy 

Tamás Gábor, Seres Mariann, 
Szabó Zsuzsanna, Varga Már-
ton és Császár László kapott. 
Egyiküknek sem volt kérdés, 
hogy Békéscsabán tervezi-e 
a boldogulását. 

– Édesapámnak van egy jól 
mûködô vállalkozása, és szá-
momra egyértelmû, hogy itt 
fogok dolgozni Békéscsabán. 
A pályázatot már csak azért is 
nagyon jó dolognak tartottam, 
mert az iskolámban nehéz az 
ösztöndíjszerzés, ráadásul 
ezáltal némi elônyhöz jutha-
tok itthon – árulta el Pribelszki 
Péter János.

Egyre több új munkahely jön 
létre a városban, ezért az a cél, 
hogy minél több szakképzett 
fiatalt tartsanak a városban – 
fôként azokat, akik hiányszak-
mákban helyezkednének el.

– Egy ilyen pályázattal nem 
csak az anyagi motiválás az 
önkormányzat célja, hanem 
egy lelki ösztönzés is, hiszen 
szeretnénk a fiatalokban erô-
síteni a Békéscsabához való 
kötôdést, és azt a szemléle-
tet, hogy Békéscsaba sikeres 
fejlôdéséhez nélkülözhetet-
lenek a diplomás szakembe-
rek – emelte ki Szarvas Péter 
polgármester.

Az ösztöndíjprogram a vá-
ros számos koncepciójához 
illeszkedik, derült ki Herczeg 
Tamás tanácsnok szavaiból. 
Mint mondta, a közoktatási 
stratégiától kezdve a lakás-
koncepción keresztül a gaz-
daságfejlesztési programig 
sok mindenben illeszkedik ez 
a kezdeményezés.

Varga Diána

Egy huszonéves nônek a 
társadalmi elvárások szerint 
családban kell élnie, tökéletes 
formában kell lennie, ugyan-
akkor a munkahelyén is helyt 
kell állnia. Egyszerre lázad 
ez ellen, mégis így szeretne 
élni a 42. széken ülô nô, aki 
mindeközben testképzavarral 
és evésproblémával küzd.

Tarsoly Krisztina, a Békés-
csabai Jókai Színház színmû- 
vésze szerint a társadalom és 
a média nagyon torz képet 
tudnak kialakítani, az énképet  
nagyon tudják rontani és kor-
csosítani, és az általa most 

megformázott lány is ilyen 
problémával szenved, de köz-
ben sok mindent meg tudunk 
róla ezen keresztül.

– A társadalomnak és a 
médiának nagy a felelôssége 
abban, amit felénk sugároz. 
Látjuk, hogy a kifutón milyen 
hölgyek jelennek meg, és so-
kan, fôleg a fiatalok ezekhez 
próbálják meg alakítani magu-
kat. Ez viszont torz énképhez 
vezet, sok lelki gyötrelemhez 
– mondta Tarsoly Krisztina a 
személyes véleményét.

Bármelyikünk lehet a 42. 
széken ülô nô, kortól és nem-

tôl függetlenül – üzeni a darab, 
hiszen sokunknak vannak 
hasonló problémái. A rende-
zô azt vallja, a monodráma 
a többszereplôs darabokkal 
ellentétben sokkal bensôsé-
gesebb mûfaj.

Gerner Csaba rendezô sze-
rint a rendezés ebben az eset-
ben nem állja meg a helyét, 
nem jó szó annyira. Elmon-
dása szerint ô a Külsô szem, 
és együtt gondolkodnak, és 
ha van egy víziója, akkor azt 
megbeszéli a szereplôvel. 
Gerner Csaba hangsúlyozta, 
hogy egy nagyon bensôséges 
viszonyt alakít ki egy monod-
ráma, amiben két ember van, 
és kettejük alkotómunkájából 
születik meg az elôadás. A 
darab ôsbemutatóját nemrég 
tartották a békéscsabai stú-
diószínházban.
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Tarsoly Krisztina Tallér Edina monodrámáját adja elô

Tizenhárom fiatal kapta meg az ösztöndíjat

Rágyanszki Erzsébet meditatív lenyomataiból nyílt kiállítás

Lapszéli 
tarkaságok

A 42. széken ülô nô
A társadalmi címkékrôl szól a Jókai színház elôadása

Békéscsaba Hazavár!
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A  csendbiztos 
és a bérkocsis

Sztraka György csabai csend-
biztos komoly ember volt, 
nevetni nem látták s a vele 
érintkezôket is komolyságra 
kényszerítette. Mindezek elle-
nére megtörtént, hogy az öreg 
Sztraka a humorhoz közel álló 
dolgot követett el.

Többen fordultak hozzá pa-
nasszal, hogy a bérkocsisok 
valósággal megzsarolják azo-
kat, akik igénybe veszik szol-
gálatukat.

– Jól van – dörmögte az 
öreg –, bízzák csak rám, majd 
én elintézem ôket.

Pár nap múlva a Nádor-
szálló elôtt szaladó bérkocsit 
megállította és a kocsist kérte, 
vigye a városházára.

A kocsis végignézett ven-
dégén, egy pillanatig gondol-
kozott, közévágott a lovaknak 
és az akkori Búzapiacnál 
(Szabadság tér) jobbra fordul-
va az Orosházi utcára (Bartók 
B. út) hajtott. Egy félóra ko-
csikázás után aztán a kocsi 
megállt a városháza elôtt, ahol 
a kocsiból nem az idegen úr, 
hanem Sztraka György csend-
biztos szállt ki.

– Mivel tartozom?
Két forint... akarta mondani 

a kocsis, de torkán akadt a szó 
és zavarában így válaszolt:

– Nem kérek semmit!
– No ne félj, azért eleget 

fogsz kapni.

Unalmas társaság

Brahms egyik barátjával sétált 
az utcán, amikor szembejött 
velük Weinwurm Rudolf. Az 
utóbbi rendkívül tehetséges 
zeneszerzônek tartotta magát. 
Brahms azonban nem volt 
ezen a véleményen.

Weinwurm, amikor Brahms 
ránézett, éppen nagyot ásított.

– Megértem szegényt – 
jegyezte meg Brahms –, ha 
ebben a társaságban halálra 
unja magát.
Weinwurm ugyanis egyedül volt.

Neki mindegy

Tivadar világoskék hangulat-
ban lép ki a bárból és egy uni-
formisba öltözött férfiúnak – 
akit portásnak néz – odaszól:

– Hívjon taxit!
– Megbolondult? – kérdi 

dühösen az egyenruhás féfiú 
és felháborodva magyarázza 
– én hajóskapitány vagyok!

– Akkor – felelt habozás nél-
kül Tivadar – hívjon hajót.

Egy konzílium

Székács Béla doktor kiváló 
belgyógyász s még kiválóbb 
diagnoszta volt. Konzíliumra 
hívták két profeszorral együtt.

Az eset súlyos volt. A vizs-
gálat után összeültek az orvo-
sok, s elôször a két idôsebb 
tanár adta le véleményét, kissé 
nehezen kihámozható beszéd-
szerûséggel. Székács hallgat-
ta ôket majd, ennyit mondott:

– Én nem tudok semmit.

Összeállította Gécs Béla

Magány és vágy komikusan groteszk képe. Ezt jeleníti 
meg legújabb darabjával a Békéscsabai Jókai Színház. A 
42. széken ülô nô címû elôadás a társadalmi címkékrôl és 
azokról szól, akik meg akarják szerezni maguknak azokat. 
Tallér Edina monodrámáját Gerner Csaba rendezésében 
Tarsoly Krisztina viszi színre. 

A Kállai ’90 emlékévhez kapcsolódóan Keleti Éva fotó- 
mûvész képeibôl nyílik kiállítás szombaton a Békéscsabai 
Jókai Színházban. Seregi Zoltán színházigazgató csütörtö-
kön az MTI-nek elmondta: Kállai Ferenc véleménye szerint 
az egyik legnagyobb 20. századi magyar színész, gyomai 
születésû lévén „Békés megye kincse” volt.

Huszonöt év, egy kiállítás. A Lencsési Közösség Ház októ-
ber 1-jén indította el programsorozatát, ahol az elmúlt két 
és fél évtized eseményeit igyekszik feleleveníteni az itt la-
kókkal. Szerdán Rágyanszki Erzsébet meditatív lenyomata-
it ismerhették meg az érdeklôdôk.

Kállai Ferenc 
Keleti Éva szemével

Az alma néha 
angyalokat rejt
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A személyre szabott hajvágás 
fontos eleme a konzultáció és a 
pontos tervezés. Minden hajat 
arcformához, hajtípushoz kell 
alakítani. Elsô lépés a vendég je-
lenlegi hajviseletének megfigye-
lése. Ez a fodrász számára már 
sok információt jelent. Hajmosás 
után feltérképezzük az arcfor-
mát, a koponyaformát. A forgók 
megfigyelése és a hajtípus pon-
tos diagnosztizálása is elenged-
hetetlen. A beszélgetés során 
a vendég hajápolási szokásait, 
elképzelését is meg kell ismer-
jük, hogy egy számára praktikus 
frizurát tudjunk kialakítani. Min-
den arcformához lehet minden-
féle hajhosszban elônyös fazont 
választani. Az arcforma lehet 
négyszögletû, kerek, szív alakú, 
hosszúkás vagy ovális. Minden 
hajvágásnál arra kell törekedni, 
hogy az optimális ovális formához 
közelítsünk, és ezáltal elônyös 
legyen az összhatás. A szögletes 
arcformát srégre vágott frufruval, 
lágy hullámokkal, illetve arcba 
omló tincsekkel lehet lágyítani. A 
kerek arcot a haj tömegének helyes 
elosztásával tudjuk optikailag 

nyújtani. A szív alakú formánál a 
homlokrésznél kell szûkíteni, az 
áll területénél pedig a 
hajjal kiegészíteni az 
arcot. A hosszúkás for-
mát pedig egy frufru-
val lehet elônyösebbé 
varázsolni. A jól kivá-
lasztott hajhossz, fa-
zon, frufru optikailag 

korrigálni tudja a fejforma és az 
arcforma elônytelenségeit. A haj 
típusát, adottságait a legjobb ki-
használni. Sokkal könnyebb egy 
hullámos, esetleg göndör hajat 
meghagyni saját textúrájában, 
mint küszködni kiegyenesítésé-
vel. Egy egyenes szálú hajat ka-
rakteres, jól megválasztott fazon-
nal könnyen és praktikusan lehet 
kezelni. Nagyon nôies a hosszú, 
hullámos haj, de ugyanolyan 
csajos tud lenni egy vagány, 
trendi rövid séró is. A legfonto-
sabb, hogy a frizura illeszkedjen 
egyéniségünkhöz és kihangsú-
lyozza az arc szépségét.

Szépüljünk a Lívia Szépségszalonban!
Kinek milyen frizura áll jól?



– Ez egy olyan baráti talál-
kozó, ami lehetôséget teremt 
a kapcsolatok ápolására, a 
jövôbeli tervek egyeztetésére 
és az emlékek felidézésére 
– fogalmazott Szarvas Péter. 
Békéscsaba polgármestere 
szerint mindannyiunk életé-
ben volt legalább egy olyan 
pedagógus, aki segített az 
életünk nehéz perceiben, 
egyengette utunkat, segített 
emberré válni.

Túriné Kovács Márta osz-
tályvezetô szerint a zene is 
fontos részét képezi az okta-

tásnak, többek közt a szemé-
lyiség, a társas kultúra fejlô-
dése miatt is. 

Vasdiplomások: dr. Baukó 
Mihály, dr. Mizó Mihályné, 
Hanó Pálné, Szabó Julianna, 
Szák Kocsis Pál

Gyémántdiplomások: Baj-
nok Zoltán, Berki Lászlóné, 
Bokor József, dr. Gyebrovszky 
Jánosné, dr. Sarnyai Ferenc-
né, Gál Józsefné, Gulyás Já-
nosné, Hanó Pál, Kocsis L. 
Péterné, Kulik Andorné, Nagy 

Zoltánné, Pardi Zsigmondné, 
Sánta Lajosné, Zeitler Ilona.

Aranydiplomások: Abonyi-
né Cseke Éva, Aradi András-
né, Bajnok Zoltán, Béresné 
Balassa Zsuzsa, Bócsik Má-
ria, Bujdosó Istvánné, Czapp 
András, Czapp Andrásné, dr. 
Bereczkiné Viczián Mária, dr. 
Karaba Györgyné, Fábián Do-
rottya, Félix József, Frankné 
Tímár Margit, Kluck Sándor-
né, Lázár Imréné, Liptákné 
Szász Mária, Mácsik Sándor-
né, Mazán Mátyásné, Mosonyi 
Istvánné, Nagy Gabriella, 
Nagy Sándor József, Sipos 
Józsefné, Strobán Lászlóné, 
Sutyinszki János, Sutyinszki 
Jánosné, Szabó Béláné, Tí-
már Tibor.

Horváth Szabolcs
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Ancsin Pálné, a  békéscsabai 
szlovákok Erzsike nénije 83 
éves korában elhunyt. Erzsike 
néni aktivitásával a rendszer-
váltást követôen nyugdíjas 
iskolaigazgatóként és aktív 
emberként különbözô közös-
ségek felé fordult, azok között 
is kiemelten a szlovákság 
közössége felé. 1989-ben a 
békéscsabai szlovák közös-
ség hivatalossá válásához 
szükséges alakuló ülés egyik 
összehívója, alapító tagja volt, 
melyet a Csabai Szlovákok 
Szervezete néven jegyeztek 
be. 1991-tôl elôször közösen 
István Annával, majd önállóan 
a Csabai Szlovákok Szerve-
zete Szlovák Klubjának veze-
tôje lett, majd a klubtagság-
ból alakult Szlovák Pávakör 

és Szlovák Háziasszonyok és 
Kertbarátok Köre titkára volt. 
Ezenkívül számos más, a 
Csabai Szlovákok Szervezete 
mûködtetésében munkálkodó 
csoport életének fontos sze-
mélyisége volt. 1995-ben ösz-
szehívta a Čabianska ružička 
énekkar alapító tagjait, majd 
nem sokkal késôbb nagy 

patronálója és szervezôje lett 
az 1997-ben alakult Boleráz 
citerazenekarnak. 1998-ban, 
mivel a Jaminai Nyugdíjas 
Klub tagjainak nagy része 
szlovák gyökerekkel rendelke-
zô jaminai asszony volt, támo-
gatta az Orgován Népdalkör 
megalakulását.

A Békéscsaba Szlovák Kul-
túrájáért Alapítvány elnökeként 
igen fontosnak tartotta a kap-
csolat kialakítását a környezô 
településekkel. Az ország más 
területén mûködô, sôt határt 
átlépô nemzetiségi kapcsola-
tok kialakítását és fenntartá-
sát is szorgalmazta. Sokat tett 
a nemzetiség és a többségi 
nemzet együttmûködéséért, 
közös megjelenéséért, aktivi-
tásáért.

A tanárok 65, 60 vagy 50 évvel a diplomaosztójuk után vehették át az elismerést

Díszdiplomás pedagógusok Búcsúzunk Ancsin Pálnétól

Díszdiplomás tanárokat, illetve a nyugállományban lévô 
és aktív kulturális és köznevelési intézmények vezetôit 
köszöntötték Békéscsabán. Az elöljárók minden évben 
így köszönik meg azt az áldozatos munkát, amit sokan 
évtizedeken át tettek felelôsségteljesen és odaadóan a 
felnövekvô generációkért.

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek eladó. 
Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913,
 délutáni hívással.

Mezômegyerrel szemben 3024 
négyzetméteres kert eladó. Víz 
van, villany bevezethetô.
Telefon: 30/486-5707.

SZOLGÁLTATÁS

Szakdolgozatok nyomtatását, 
kötését soron kívül vállaljuk.
Tel.: 20/7700-494.

MEDOSOFT könyvelôiroda a 
belvárosban, a nagypostától 50 
méterre, az Európa Ház aljában. 
Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft.hu

Békéscsabai Nôi labdarúgó 
SC várja jelentkezésed, 6 éves 
kortól.
Bencsik Éva, tel.: 30/506-4202.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüg-
göny, szúnyogháló, napellenzô 
szerelése, javítása, kulcsmáso-
lás. Utánfutó-kölcsönzés, 6 m 
hosszúságig nyújtható, billentô 
önürítôs platóval is! Dobos Ist-
ván u. 20. Tel.: 30/233-4550,
70/335-7584, 66/636-135.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfizetés-
sel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776. 

Iroda, lépcsôház takarítását 
vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Hûtôk, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és 
Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521,
 20/944-6986. 

EGYÉB

Almacefre, 300 l, kiforrott eladó. 
Tel: 20/360-1853.

Daewoo, LG és Graetz színes 
tévé, 2 db alumíniumkarnis (230, 
250 cm), lábbal hajtós, szekrényes 
UNION varrógép, két db ötliteres 
sérülésmentes bödön, javításra 
szoruló román hintaszék, egy 
garnitúra hálószobai fali lámpa, 
vadonatúj Levi’s 501-es (30/32) 
farmer, egy-egy garnitúra süte-
ményes- és kompótoskészlet, „A 
farm, ahol élünk” ötrészes angol 
nyelvû videokazetta, 2 x 6 dara-
bos hollóházi kávésgarnitúra, új 
fa fenyôtalp, kis barna fali polc 
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hí-
vással. 

Pani Alžbeta Ančinová, teta Er-
žika čabianskych Slovákov vo 
veku 83 rokov zomrela. Teta Er-
žika svojou aktivitou po zmene 
režimu ako riaditeľka školy na 
dôchodku sa ako aktívny človek 
orientovala na rôzne komunity, 
a medzi nimi dôrazne na spolky 
a komunity Slovákov. V roku 
1989 bola iniciátorkou a účast-
níčkou zakladajúceho zasadnu-
tia čabianskych Slovákov, po-
trebného k ofi ciálnemu uznaniu 
spolku čabianskych Slovákov. 
Na tomto zasadnutí bola zalo-
žená Čabianska organizácia 
Slovákov. Od roku 1991 najprv 

spolu s Annou Ištvánovou, po-
tom samostatne bola vedúcou 
Slovenského klubu Čabianskej 
organizácie Slovákov, potom 
tajomníčkou spevokolu Sloven-
ský páví krúžok, založeného z 
členov klubu a Klubu sloven-
ských gazdiniek a záhradkárov. 
Okrem toho bola významnou a 
dôležitou osobnosťou mnohých 
ďalších skupín, pôsobiacich v 
rámci Čabianskej organizácie 
Slovákov. V roku 1995 zvolala 
zakladajúcich členov spevokolu 
Čabianska ružička a onedlho sa 
stala organizátorkou a patrón-
kou citarovej skupiny Boleráz. 

V roku 1998, keďže väčšina 
členiek Slovenského klubu vo 
Viniciach boli ženy so sloven-
skými koreňmi, podporovala 
tam založenie Krúžku ľudovej 
piesne pod menom Orgován.

Ako predsedníčka Békéš-
čabianskej nadácie pre slo-
venskú kultúru považovala sa 
veľmi dôležité nadviazať styky, 
vzťahy medzi národnostnými 
kolektívmi v okolitých osadách, 
vo vzdialenejších regiónoch, ba 
aj v zahraničí. Vykonala mnoho 
za spoluprácu národnosti a väč-
šinového národa, za spoločné 
vystúpenie a aktivitu.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu  facebook.com/korosokvolgye
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Békéscsaba közúti közlekedé-
sét 1875-tôl elsôként a konf-
lisok megjelenése tette lehe-
tôvé. A fejlôdést 1903-ban az 
Alföldi Elsô Gazdasági Vasút 
(AEGV) keskeny nyomtávú 
helyi vonalának megnyitása 
hozta meg. A vasútállomás-
tól a Kossuth térig közlekedô 
helyi motor biztosította a sze-
mélyforgalmat.

Kilencven éve, 1925-ben 
Berthóty István dr. polgár-
mester életre való terv megva-
lósítását – villamos körvasút 
létesítését tûzte ki célul Békés-
csaba személyi közlekedésé-
nek elôsegítésére. Ez akkor 
válhat valóra, ha az AEGV ki-
épített közúti vasúti vonalának 
részvényeit egészen vagy je-
lentékeny többségben a város 
szerzi meg. A terv által Erzsé-
bethely is bekapcsolódhat a 
városi közlekedésbe.

A közlekedési lehetôsé-
gek megteremtése úgy lesz 
elérhetô, ha az AEGV közúti 
vonalát meghosszabbítják. 
A vonalat a Vasúti-szálloda 
elôtt egy kanyarodó létesíté-
sével keresztülvezetik a ga-
bonaraktárak mellett, majd a 
vasúti átjáróhídon átvezetve 
bevinnék Erzsébethelyre. A 
vasútvonal itt végigfutna az 
Orosházi úton, majd valame-

lyik keresztutcán – a Kun vagy 
Bercsény utcán – befordulva, 
a Tompa utcára jutna ki. In-
nen esetleg kanyarodóval 
megközelítené a felépült új 
lakótelepet, s a Tompa utcán, 
a földmívesiskola érintésével, 
áthaladna a MÁV pálya teste 
felett, az Ihász utca kereszte-
zôdésénél. Innen a Kazinczy 
utcán át a Tisza István útra 
(ma Szarvasi út) jutna a sín-
pár. Onnan a Békésre vezetô 
vonalba, a Baross–Berényi út 
sarkán. A gigászi méretû terv 
alapján a körvasutat kizárólag 
villamos üzemûre építenék 
meg olcsóbbsága miatt.

A terv szerint az új vonalat, 
illetôleg a körvasút egész vo-
nalát villamos üzemre alakíta-
nák át felsôvezetékkel. A köz-
úti kocsik kizáróan villamos 
motorral lennének ellátva.

Berthóty polgármester 
1929-ben elhunyt. A villamos 
körvasút is csak egy újságri-
port témája volt. Négy évtized 
múltával a helyi motor síneit is 
felszedték. Csaba és Erzsé-
bethely lakosait autóbuszok 
szállítják. A Tisztelt Olvasó pe-
dig e sorokból értesül, ha a terv 
megvalósul – utazhatna a város 
körül  akár villamossal is.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Békéscsaba-Erzsébethely villamos körvasút terve

A Nádor Hotel saját sínen futó jármûvével szállította 
szállóvendégeit az állomásról a hotelba és vissza

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


