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A Csabai Mérleg következő száma december 22-én jelenik meg.

Herczeg Tamás tanácsok
hangsúlyozta,hogykorábban
akerékpárúthálózatfejleszté
sére,valamintaCsabaParkII.
ütemére nyertek támogatást,
mostpedigújraegyolyanfej
lesztéskövetkezik,amituriszti
kaiszempontbólisfontos.Kiss 
Tibor alpolgármesterkiemelte,
hogyamúzeumfejlesztésére
200millió forintot nyert a vá
ros,ígyazintézménykétépü
letének összekötésével újabb
kiállítótérjöhetlétre.
– Merjünk nagyot álmod

ni!BékéscsabaaMunkácsy

kultuszközpontja,hiszenitt
található a világ legnagyobb
gyûjteménye, ami a mûvész
tizenegy festményét és szá
mosrelikviájátfoglaljamagá
ban –mondtaAndo György,
a múzeum igazgatója, aki
megjegyezteazt is,hogyez
zelazátalakítássalévtizedes
problémák oldódnak meg.
A két épület összekötésével
eltûnnekaszintkülönbségek,
az idôjárás viszontagságai
semzavarjákmajdalátogató
kat, valamintúj tér isnyílika
látogatókésazalkotókelôtt.

Az új épületrészen a la
postetôt is kihasználják,
ahol szabadtéri kiállításokat
rendeznek, illetve részben
zöldterületként ismûködik
majd.Azártfogadótéraztis
biztosítja,hogyakorábban
az udvaron, szabad téren
megtartott kisebb zenés
rendezvények is belülre ke
rülhetnek. Amúzeum elôtti
tér–amelyjelenlegkerítéssel
vanelválasztvaazutcafront
jától – részlegesen kinyílik,
ígyegyparkkalisbôvülheta
múzeumterülete.
A munkálatok a tervek

szerint 2017 nyarán kezdôd
nekésszûkegyévigtartanak
majd.Azátalakításalattamú
zeumnemzárbe.

K. D.A munkálatok a tervek szerint 2017 nyarán kezdôdnek és egy évig tartanak

kétszázmilliós fejlesztés a Munkácsy Mihály Múzeumban
A két épület összekötésével új kiállító- és közösségi fogadótér jön létre

Kétszázmillió forintból fejlesztik a Munkácsy Mihály Múzeu-
mot. A TOP-keretbôl megvalósuló beruházásnak köszönhe-
tôen a két épület összekötésével új kiállító- és közösségi fo-
gadótér jön létre. Az újonnan kialakított épületrészen tetôkert 
is lesz majd, ahol szabadtéri kiállításokat lehet rendezni. 

A nyertes vállalkozókkal a
szerzôdéskötés december
elejénvárható,akivitelezésaz
idôjárás függvényében idén
decemberbenvagy2017ele
jénkezdôdhetel–hangzottel
azM44esrôltartottrendkívüli
tájékoztatón.

Gajda Róbert kormány
megbízott történelminek ne
vezteeztarégvártpillanatot.
Mintmondta,azelmúltévtize
dekbensokanmegígértékaz

M44esgyorsforgalmiútmeg
építését,deafejlesztéscsak
ajelenlegikormányidejénin
dulel,amivelaztbizonyította
azországvezetése,hogyfon
tosszámáraezatérség.

Vantara Gyula országgyû
lési képviselôkiemelte,hogy
amikor elkészül az M44es,
mindenBékésmegyeitelepü
lés20–30percenbelül csat
lakozhat egy gyorsforgalmi
úthoz, ígymindenkiszámára

megrövidülafôvárosbaveze
tôút.Hozzátette:a fejlesztés
a munkahelyteremtés szem
pontjábóliselôrelépésthoz.

Dankó Béla országgyûlési
képviselôszerinteddigmeg
szenvedtük a gyorsforgalmi
úthiányát, ígymégszinte fel
semtudjukfogni,milyenelô
nyökkeljármajd,hamegépül.
ABékésmegyeiútügyibiztos
megjegyezte: a fejlesztés
újabbmegoldandó feladato
kathozmajd,példáulaszak
képzett munkaerô képzése
területén.
– Szerencsésnek érzem

magam,hogyakkor valósul
megaberuházás,amikorpol
gármesterként képviselhetem
az itt élôket. Munkám során
isérzékeltemacégekvezetô
itôl, illetve befektetések iránt
érdeklôdôktôl,mennyire fon

tos,hogybekapcsolódjunk
a gyorsforgalmi úthálózatba.
Emellettafejlesztésnövelheti
aváros,amegyevonzerejéta
turistákszámára is –emelte
ki Szarvas Péter polgármes
ter,majddr. Kovács József 
országgyûlésiképviselôés
dr. Görgényi Ernô,Gyulapol
gármestereecsetelteazM44
esfontosságát.
ATiszakürt ésKondoros

közötti61,4kilométerútból37
kilométerérintimegyénket.Az
újnyomvonalon2x2forgalmi
sávos gyorsforgalmi út épül,
44 alul és felüljárót alakíta
nakki.AKörösfolyófelettegy
450méter hosszú acél ívhíd
lesz majd díszkivilágítással.
A kivitelezés tehát rövidesen
kezdôdik és a tervek szerint
2019ôszérefejezôdikbe.

KovácsDávid

M44 – megvannak a kivitelezôk
Decemberben vagy a jövô év elején kezdôdhet a munka

Szarvas Péter gyújtotta meg az elsô adventi gyertyát

advent van

ASzent István teret forralt
borésteaillatalengtebead
ventelsôvasárnapjánakdél
utánján.Sokkisgyerek, sok
család jött el, hogy lássa a
városfényeit,ésmegnézze
azünnepimûsort.
–Nagyonremélem,hogya

legtöbbbékéscsabai család
banjóvaltöbbvoltazöröm,
jóval többvolt azünneplés,
mint a szomorkodás, és re
mélem, hogy az év utolsó
hónapjában,közeledveaka
rácsonyhoz,ezváltozatlanul
így fogmaradni –mondta
Szarvas Péter avároskará
csonyfájamellettállószínpa
don,szépadventetésboldog
ünnepeketkívánvaBékéscsa
bapolgárainak.
A polgármester után a

SzigligetiUtcaiésKazinczy
lakótelepi Óvoda apróságai
léptek a színpadra és csal
takmosolytazarcokra.Az

ünnepi fények felkapcsolá
saésagyertyagyújtásután
Soós Emôke ésLovas Gábor,
a Békéscsabai Napsugár
Bábszínház két mûvésze,
majdaBékéscsabaiRefor
mátusGyülekezetÉnekka
ránakmûsora következett.
HajtmannIldikókarvezetôa
jelenlevôk figyelmébe aján
lotta adventi hangversenyü
ket is, ami december 4én
18órától leszaDeákutca
4.számalattireformátustemp
lomban.
Adventvan.Avárakozás

a ráhangolódás ideje. S „aki
valóban tud várni, abban
megszületikazamélységes
türelem,amely szépségében
és jelentésébensemmivelse
kevesebbannál, amire vár”
– jegyeztemegPilinszkyJá
nostidézveafôtérenSzarvas
Péterpolgármester.

MikóczyErika

Advent elsô vasárnapján a Békés Csabai Gyertyagyúj-
tás keretében kapcsolta fel Szarvas Péter polgármes-
ter az ünnepi fényeket és gyújtotta meg az elsô gyer-
tyát a városháza elôtt az adventi koszorún. 

A közelmúltban nyilvánosságra hozták, mely cégek lesz-
nek az M44 Tiszakürt–Kondoros közötti szakaszának kivi-
telezôi. A 61,4 kilométer hosszú útszakasz építése három 
ütemben valósul meg. A nyílt közbeszerzési eljáráson nyer-
tes kivitelezôk a Tiszakürt–Kunszentmárton közötti szaka-
szon a Duna Aszfalt Kft. – Hódút Kft.; a Kunszentmárton-
Csabacsüd közötti szakaszon az EuroAszfalt Építô és 
Szolgáltató Kft. – Swietelsky Magyarország Kft. – Soltút 
Kft. – A-Híd Zrt.; a Csabacsüd–Kondoros közötti szaka-
szon pedig a Duna Aszfalt Kft. – Hódút Kft. 

A Tiszakürt és Kondoros közötti 61,4 km-es útból 37 km érinti Békés megyét

Békés Csabai Gyertyagyújtás
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester, a Fidesz, az MSZP, a Jobbik és a DK képviselôinek véleménye a döntésekrôl

November 22-én, kedden tartotta legutóbbi soros ülését 
Békéscsaba képviselô-testülete. A közgyûlést követôen 
Szarvas Péter polgármester és a pártok képviselôi értékel-
ték a legfontosabb döntéseket.

SzarvasPéter:Késôbb,dekevesebbôlépülatanuszoda

Élénkvitaalakultkiaközgyûlésena
SzigligetiUtcaiÓvodatanmeden
céjének felújításáról.Közgyûlés
utánitájékoztatójánSzarvas Péter 
elmondta,hogyôa tanmedence
komplett,nagyobbforrástigénylô
felújításáttámogatta,deatestület
végülnemígydöntött.
Aképviselôkaztaváltozatotfo

gadtákel,amelyszerint90millió
forintbólújulhatmegazuszoda,a
munkálatok viszont csak nyáron
kezdôdhetnekmajdel.
– Azt a mûszaki megoldást

támogattam,amelyegyegyéves tervezômunkávalelkészített
engedélyes tervenalapul,éskomplettmûszakimegoldást ja
vasol, szembenegycsökkentettebb,egybenalacsonyabb
forrásigényû mûszaki megoldással. Sajnálom, hogy nem a
komplettmûszakimegoldásvalósulmeg,mertazmindentekin
tetbenbiztonságosabb,éslegalább30évremegoldástnyújtó
változatlettvolna–fogalmazottSzarvasPéter.
Békéscsabán2009ótaszemélyenkéntésvendégéjszakán

ként200forintvoltazidegenforgalmiadó.Atestület12igen,1
tartózkodásésháromnemszavazatmellettszavaztamegaz
50százalékosemelést.Avárosvezetôazonbannemtámogat
taadöntést,véleményeszerint23évmúlva,ajelentôsturisz
tikaiattrakciókat jelentôfejlesztésekutánkellettvolnaemelni
eztazadót.
Békéscsaba újjátelepítése 1718ban kezdôdött, így 2018

ban lesz a 300. évforduló, amelynek megünneplésére egy
különleges programsorozatot indítanak majd a megyeszék
helyen.Aközgyûlésemléktestületethozottlétre,amelybekép
viselôk, kulturális szakemberek, a civil szféra meghatározó
személyiségeikerülnekbe.Ennekatestületnekazafeladata,
hogyattraktív,demértéktartó rendezvényeket,eseményeket
szervezzenmeg2018ra–tájékoztatottapolgármester.
Aközgyûlésenfelülvizsgáltákaváros2020igszólógazdasá

giprogramjátis.SzarvasPéterkiemelte:fontos,hogyaModern
VárosokProgramelindult,azM44esútTiszakürtésKondoros
közöttiszakaszárapedigmárkihirdettékagyôztespályázót.

Fidesz:Ahulladékszállítás2024-igbiztonságbanvan

Többbizottságiésszakértôivizsgálatutánvégredöntésszü
letettatanuszodafelújításáról–kezdteaFideszközgyûlés
utánitájékoztatójátdr. Ferenczi Attila.
A frakcióvezetô köszönetetmondottKutyej Pál képviselô

nek,akiaMagyarÚszószövetségnél lobbizott támogatásért.
Hozzáfûzte,hogybárazolcsóbbmegoldástválasztották,nem
aspórolásvoltacél,hiszenmindkétmegoldástbiztonságos
nak ítélték a szakemberek. A tanácsnok felhívta a figyelmet
arra,hogy17másikóvodában isszükségvan további forrá
sokraakülönbözôhiányosságokfelszámolásához.
A Délalföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer

(DAREH)kapcsándr.FerencziAttilaemlékeztetettarra,hogy
Békéscsabánvanalegnagyobbhulladéklerakó,ittállaváloga
tómû,illetveavárosrendelkezikatársulásbanalegnagyobb
lélekszámmal. A városnak 2024ig szóló szerzôdése van a
TAPPEvalahulladékszállításról,ígyaszolgáltatásatanácsnok
szerintbiztonságbanvan.
A novemberi közgyûlésen felülvizsgálták Békéscsaba gaz

dasági programját, amelyenmódosításokat is végrehajtottak.
AFideszfrakcióértékeléseszerintegyjólösszeállítottanyagról
vanszó.AModernVárosokProgrammal,aTerületésTelepülés
fejlesztésiOperatívProgrammalésazM44esautóútépítésével
kapcsolatos finomhangolástépítettékbeadokumentációba.
Herczeg Tamás tanácsnokelmondta:hangsúlyosanszerepela
gazdaságiprogrambanaz,hogyamunkaerôképzésére,átkép
zésérevanszükség,dealetelepedéstistámogatnáaváros.
–ABékéscsabánfelhalmozódózöldhulladékelszállításával

kapcsolatbankülönhatározatijavaslatotnyújtottbeafrakció,
amitagrémiumelisfogadott.Tarthatatlannáváltavárosban
felhalmozódott zöldhulladék mennyisége, az annak elszállí

tásáravonatkozóhatáridôpedignovembervégénlejár–tájé
koztatottatanácsnok.Éppenezért5millióforintotkülönítettek
elacélraaköltségvetésáltalánostartalékánakterhére,illetve
gyorsítotttárgyalástkezdeményezavárosaBékéscsabaiHul
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft.vel azért, hogy azmielôbb
elszállítsaazöldhulladékot.
Ezenfelülszóesettarrólis,hogyahajléktalanszállóbankon

téneresmegoldássalbôvítikaférôhelyekszámát.

AzMSZPaggódikaDAREHmiatt

Aggályos a DAREH mûkö
dése az MSZP önkormány
zati képviselôi szerint, azt
viszont örömmel fogadták,
hogypont került a tanuszo
dafelújításánakvégére.
A DAREH rendkívüli ülése

kapcsán aggodalmát fejezte
ki Miklós Attila. A képviselô
úgyfogalmazott:aközgyûlés
nemadottpontosinstrukciókatatelepüléstképviselôalpolgár
mesternekataggyûléselnökválasztásávalkapcsolatban.
–Haezdecember31éignemkezdelmûködni,akkorfelme

rülaz,hogyaDAREH14milliárdforintostámogatásátvisszakell
fizetni. Bár a társulásbanminden településnek egy szavazati
jogavan,avisszafizetésmárlélekszámarányos.Békéscsabaa
legnagyobbtelepülésebbenatársulásban,ígyhabüntetéslen
ne,azlegnagyobbrésztránkesne–hangsúlyoztaaképviselô.
Aszocialistákörömmelfogadták,hogypontkerültaSzigli

getiutcaióvodatanuszodájánakfelújítására.Acélra55millió
forintotkülönítettelazönkormányzat,amelymelléaMagyar
ÚszóSzövetség36millióforintotajánlottfel.
Aképviselôkazt iselmondták,melyjavaslataikatépítikbe

avárosgazdaságiprogramjába.Megerôsítettékazúj típusú
gazdaságfejlesztésielképzeléseiket,avállalkozóikerekasztalt,
aVállalkozóiInformációsRendszertésakarrierkövetésirend
szertis,amelyeknevesítvelettekazelfogadottanyagban.
–Fontosnaktartottukhangsúlyozni,hogyBékéscsabaszep

temberbenamárkorábbanmûködôkisvállalkozásitámogatási
rendszeremellettanagyvállalatokszámára iskidolgozottegy
munkahelytámogatásirendszert.Azötvenfôtmeghaladóvál
lalatokesetébenfixösszeggeltámogatjaavárosabékéscsabai
munkahelyekmegteremtését.Lényegesnektartottunk,hogyez
isbekerüljönaprogramba–mondtaFülöp Csaba.

Jobbik:„Klikkesítés”–veszélybenazoktatás

A fideszes haverok már nem a
spájzban, hanem majdnem az
asztalnál vannak – mondta Ko-
cziha Tünde aJobbikközgyûlést
értékelôsajtótájékoztatóján.
Aképviselôszerint,bárBékés

csabaszámára igenkomoly fejlô
déstígéra2014–2020asgazdasá
giprogram,afejlesztésekkelegyütt
akorrupciógyanújaisfelmerülhet.
KoczihaTündeaköltségvetés

sel kapcsolatban is több problé
mátlát.Úgyvéli,hiábaszûntmeg
Békéscsaba adóssága, ha újabb
hitelekfelvételérekényszerülaváros.Kitértarra,hogybáraz
iskoláküzemeltetésenemterhelitovábbaköltségvetést,azok
tatásiintézményekmûködéseeddigsohanemlátottveszély
benvana„KLIKKesítésnek”köszönhetôen.Emellettavá
rosolyanpluszfeladatokatkapott,mintahulladékgazdálkodás
finanszírozása,amelytovábbiterheketróaköltségvetésre.
–Alakosságnemkaptamegidôbenaszámlát,avárosnem

kaptamegazállamihulladékkezelésicégtôlazönkormányza
totmegilletôrészt.Avárosasajátköltségvetésébôligyekezett
megoldaniahulladékszállítást,deeznemtartható–mondta.
A2014–2020asgazdaságiprogramotaJobbiktámogatha

tónaktartja,aképviselôaközgyûlésenazérttartózkodottmégis
aszavazásnál,mertaprogrambanszereplôberuházásokkap
csán„országosszintenmárfelmerültakorrupciógyanúja”.

–KihirdettékazM44esmegépítéséneknyerteskivitelezôit,
köztükvanaDunaAszfalt,illetveaHódút.Tudjukjól,hogya
DunaAszfaltMészáros Lôrinchez közvetlenülköthetôcég,vele
kapcsolatbanpedigmár kétségeink vannak – jegyeztemeg
KoczihaTünde.
A jobbikos képviselô megemlítette azt is, hogy szerinte a

DAREHügyhátterébenaBékésmegyeiFideszenbelülikétér
dekkörfolyamatosharcaáll.ASzigligetióvodatanuszodájával
kapcsolatbanpedigleszögezte:amedencemárrégenelkészült
volna,haannakötletétnemapolgármestervetettevolnafel.

LMP:Drágaabelépôakolbászfesztiválra

Rendkívülipolitikaicsatározászajlik
aDAREHnélésebbenaharcban
Békéscsabaegyreinkábbaperifé
riára szorul – fogalmazott a Lehet
MásaPolitikabékéscsabaiönkor
mányzati képviselôjeaközgyûlést
értékelôsajtótájékoztatóján.

Takács Péter aközgyûlésenna
pirendelôttemeltszótamiatt,hogy
abékéscsabaiak lassannem tud
nak kimenni a kolbászfesztiválra,
mert–véleményeszerint–abe
lépôjegyekáratúlságosanmagas.Arrakérteavárosvezetést,
hogytárgyaljonaszervezôkkelerrôl.
– A Csabai Kolbászfesztivál belépôjegyeinek árát a ta

valyihoz képest jelentôsen megemelték. A békéscsabai
családoknakezkomolymegterheléstjelent,különösen,ha
mindanégynaponottakarnaklenni.Úgygondolom,lehet
tárgyalást folytatniegy jelentôskedvezményeléréseérde
kében,márcsakazértis,mertarendezvénynekhelyetadó
sportcsarnokéskörnyékeaváros tulajdonábanvanésaz
infrastruktúrátisavárosbiztosítja–fogalmazottTakácsPé
terazLMPtájékoztatóján.
Második alkalommal tárgyalta a közgyûlés aDAREH kér

déskörét.Aképviselôúgyvélte,azügysajnálatosmódonaz
utóbbifélévbenpolitikaicsatározásokszínterévévált.
–Leginkábbaztsérelmezem,hogyBékéscsabavárosnem

kapjameg azt a súlyt, amimegilletné, egyrészt a lakosság
számaszempontjából,másrésztpedigabbólaszempontból,
hogy ittmûködikahulladéklerakóésahulladékkezelô.Nem
a súlyunknak megfelelôen szerepelünk tehát ebben az ön
kormányzatitársulásban,ezértjavasoltam,hogyamennyiben
nemváltozikahelyzet, vizsgáljukmegannaka lehetôségét,
hogyavároskilépatársulásból–mondtaTakácsPéter.
Aközgyûlésezta javaslatot leszavazta.TakácsPéterúgy

véli,mégsokatfoglalkozikmajdaközgyûlésahulladékkezelés
témájával.

DK:Gyanúsakaválasztókerületicélelôirányzatköltései

Ismeretlentettesellentettfeljelen
tést a Demokratikus Koalíció ön
kormányzatiképviselôje.Kaposi 
Lászlógyanúsnaktartbizonyosvá
lasztókerületi célelôirányzatokkal
kapcsolatosköltéseket,ezértdön
töttúgy,hogy jogiútra tereliaz
ügyet.
Azösszesképviselô javaslatot

tehetbármelyválasztókerületvo
natkozásában a választókerületi
célelôirányzatfelhasználására–ez
állabbanazönkormányzatirendeletben,amelyetmég2007
benhoztak,miutánmegszûntekaképviselôialapok.Nemrég
KaposiLászló3kerülettelkapcsolatosaninformációkatkértki
apolgármesterihivataltól,errôlelôszörakeddiközgyûlésen,
napirendelôtti felszólalásábanbeszélt.Mintmondta,a3as,
4es,illetve7eskerületeketvizsgálta.Elôbbikettôtazért,mert
lakóhelyéhez, illetveahhozaLencsési részönkormányzathoz
tartozik,amelybenôisdolgozik,utóbbirapedig,mintelmond
ta,alakossághívtafelafigyelmét.Aképviselôkiemelte,hogy
szigorúanaterületfejlesztésikeretekrôlvanszó.
KaposiLászlószerintnemmagánházak,bizonyosklubok,

vagyéppenrendezvényektámogatásárakelleneköltenieze
ketazösszegeket.Mintmondta,sportcélrakülönforrástfordít
aváros,deottvannakaTAOpályázatokbólszármazópénzek
is.Apolitikusazt ishozzátette: „fideszesképviselôkkampá
nyára megy el a választókerületi célelôirányzat” – ez pedig
felháborodástkeltettbenne,fogalmazott.ADKpolitikusaúgy
véli:egy5évesönkormányzaticiklusban350–400millióforin
tothasználnakfelszabálytalanul.
Apolitikushozzátette:éppenezérttettfeljelentéstismeret

lentettesellen,illetveazért,hogymegspóroljonegyelhúzódó
bizottságivizsgálatot.

KovácsD.,VargaD.,ZámboriE.,BalázsA.,MikóM.

Kaposi László

Takács Péter

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila

Kocziha Tünde
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Tavalyi évi veszteségének
megtérítésétköveteliaDélal
földiKözlekedésiKözpontZrt.
(DAKK)a várostól.Azössze
get32millióforintbanállapítot
tákmeg.Szeptemberben járt
máraközgyûléselôttazügy,
ámelôtte nemsikerült apol
gármesternekésacégveze
tôjénekegyasztalmelléülnie.
Októberben aztán talál

koztak,ésavállalatmegküld
te a veszteségkiegyenlítési
kérelménekkiegészítôadat
szolgáltatását is. Ebben a

bevételek elmaradására és a
költségek változásaira hivat
koznak. Szarvas Péter pol
gármester a közgyûlésnek
benyújtott elôterjesztésében
aztírta:csaka6,9millióforin
tos bevételkiesésbôl adódó
veszteség megtérítése lenne
indokolt,amitavároskétrész
letbenfizetne–decsakakkor,
haaDAKK írásbaadja,hogy
nem szünteti meg a Csaba
Centerben lévô ügyfélszolgá
latát.Ajavaslatotjóváhagytaa
grémium.

Anépességnövekedésétakor
vándormozgalmai indították el.
A jobbágyok a nagyobb sza
badság, a boldogulás remé
nyébencéloztákmegezeket
a területeket, sokakat pedig
a vallásszabadság igénye in
dított el. A városújraalapítása

HarruckernJánosGyörgyne
véhezfûzôdik,akiatörökelleni
háborúban szerzett érdemei
elismeréseként vásárolhatta
meg a kincstártól Békés me
gyeterületét.Atelepülésinten
zív betelepítése csak ezután,
1718bankezdôdöttel.Ahhoz,

hogy Békéscsaba országos
színvonalú eseménysorozattal
ünnepelje a betelepítés 300.
évfordulóját,máridénérdemes
megkezdeni a pénzügyi és
tartalmitervezést.Ezértazön
kormányzat Békéscsaba 300
Várostörténeti Emléktestület
felállítását javasolta, melynek
elnökeSzarvas Péter polgár
mester, elnökhelyettesepedig
Kiss Tibor alpolgármester lett.
Azelôkészítéshezaközgyûlés
ajövôéviköltségvetésbôlmás
félmillióforintforrástkülönítel.

Békéscsabán a hajléktala
nokról való gondoskodást
2016ótaaBékéscsabaiCsa
ládsegítô és Gyermekjóléti
Központbiztosítja,amelyát
menetiésnappaliellátással,
valamintutcaiszociálismun
kával segít a rászorulókon.
Azonban az éjjeli menedék
hely, illetve a hajléktalanok
átmenetiellátásaa tárgyiés
infrastrukturális hiányossá
gok miatt nem megoldott.
Részmegoldásként az ön
kormányzatkiadottkétszoci
álisbérlakásthéthajléktalan
személynek.Azittélôkalbér
letidíjatfizetnekésgondos
kodnak környezetük rend
ben tartásáról. A rendszer

sikeresen mûködik, ezért
februárbanaközgyûlésúgy
döntött, hogy további négy
lakóegységetadátahajlék
talanoknak.
Mivel jelenleg nincsen

olyan ingatlanaváros tulaj
donában, amely alkalmas

lenne átmeneti szállás biz
tosítására,ezértabizottság
lakókonténerek felállítását
javasolta. Ezzel az egy ellá
tottra jutó négy négyzetmé
terlakóterületésazellátottak
számának megfelelô közös
ségitériselérhetôvéválik.

Hat évre szól Békéscsaba
gazdasági programja, ame
lyetéventefelülvizsgálaköz
gyûlés.Ettôlazévtôlazed
digeltelt eredményekhang
súlyosabb,számszakiismer
tetését és a közgazdasági
hatásokatisbekellmutatni,így
aModernVárosokProgram,a
Terület és Településfejleszté
siOperatívProgram,illetveaz
M44esautóútmegépülésével
kapcsolatos törekvések, az
arraépülôgazdasági fejlôdé
silehetôségekismegjelennek
azanyagban.
Ahogyazazülésenelhang

zott, abékéscsabai nagyvál

lalatok menedzsmentjével
tárgyalvakiderült,hogyegyre
nagyobb mértékben hiány
zik a szakképzett munkaerô
Békéscsabáról.Ezértaváros
érdekeis,hogyamunkálta
tók igényeihez igazodjon a
szakképzés.Aszövegbenem
csak a munkahelyteremtés,
hanema lakhatás támogatá
sánakfontosságaisbekerült,
illetveanagyvállalkozások
segítése, a karrierkövetési,
valamint a vállalkozási infor
mációs rendszer kialakítása
és mûködtetése. De a do
kumentumban megjelenik a
sportturizmusfogalmais.

Több bizottsági ülésen és
közgyûlésentörténttárgyalás
után ismét a képviselôk elé
kerültaSzigligetiutcaióvo
da tanmedencéjének ügye.
Egy ajánlatot már vizsgált a
grémiumkorábban,azbruttó
113millióforintrólszólt,ésaz
összeg az óvoda teljes épü
letegyüttesének felújítására
vonatkozott. Erre a változat
ra már van engedélyes terv
is, ésbeadták a kivitelezési
tervdokumentációt, így akár
tavasszal elindulhatott volna
a felújítás. A „B” változat ez

zelszembenbruttó76,2millió
forinttalkalkulált.Mivelebben
az esetben minden tervet el
kellkészíteni,a felújításcsak
nyáronkezdôdhet.
Arról,hogymelyikváltozatot

fogadjaelagrémium,hosszas
vitaalakultki.Ahogyazazülé
seniselhangzott,akétválto
zatközöttnemcsakabekerü
lésiösszeg,hanemamûszaki
tartalomiseltérttöbbpontban,
ámmindegyikszakértôi véle
ményszerintugyanolyanbiz
tonságosakamegoldások.A
többségvégüla„B”változatot

szavaztameg,amelyamódo
sításokutánmintegy90millió
forintrólszólt.Egyebekmellett
aztistartalmazza,hogylegfel
jebb5millióforintösszegben
padlófûtést is építsenek a lé
tesítményben.Adöntésaztje
lenti,hogybeláthatóidônbelül
elindulhatatanuszodávalkap
csolatosfelújítás.
Acélraönkormányzati for

rásbólmintegy50millióforin
totcsoportosítottakát,ehhez
kapcsolódikaza450ezerfo
rint,amelyakorábbijótékony
ságirendezvényekjegyáraiból
folytbe.AMagyarÚszószö
vetségtôlpedigígéretérkezett
arra,hogyösszesenmintegy
36millió forinttal támogatják
azuszodafelújítását.

Mintegy 90 millió a felújításra
Megoldódhat a tanmedence ügye

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

programot

zárt ülés 
Akésôestigelhúzódónyil
vánosülésutáncsukottajtók
mögöttdöntöttekaképvise
lôkaBékéscsabaKultúrájáért
Kitüntetésrôl. Az elismerést
Lonovics Lászlófestômûvész
nek, illetve a Békés Megyei
Könyvtárkollektívájának ítél
tékoda(ígymindanégybé
késcsabai,önkormányzatikul
turális intézmény rendelkezik
ezzelakitüntetéssel).Döntöt
tek a Békéscsabai Gyermek
élelmezési Intézmény vezetôi
posztjáról,amelyettovábbrais
Bíró Csaba töltbe.

zöldhulladék
Az elmúlt idôszakban gon
dotokozott,hogysokhelyen
felhalmozódott a zöldhulla
dékBékéscsabán,amitnem
szállított el az arra hivatott
cég. Máshol még a levelek
egyrészeisafákonvan,ami
ezután jelenthet problémát.
Azöldhulladékelszállítására
vonatkozószerzôdéshama
rosan lejár a Békéscsabai
Hulladékgazdálkodási Non
profitKft.vel–hangzottela
közgyûlésen.EzértaFidesz
frakció elôterjesztést nyújtott
be annak érdekében, hogy
az önkormányzat haladék
talanul kezdjen tárgyalást a
zöldhulladék elszállításáról.
Acélramaximumötmilliófo
rintotkülönítettekelazálta
lánostartalékból.

adó
Az elmúlt évek élményköz
pontú fejlesztéseinekköszön
hetôenegyreközkedveltebb
turisztikai célpont Békéscsa
ba.Az idegenforgalmiadó
Békéscsabán 2009 óta sze
mélyenként és vendégéjsza
kánként200forint.Aközgyû
lésmostúgydöntött,az ide
genforgalmi adó mértékét
300 forintra emeli. Egyúttal
azelektronikusútonintézhetô
adókötelezettség teljesítésére
vonatkozó elôírásokat ismó
dosították.Azönkormányzat
ahelyivállalkozásoknakegy
évbevezetésiidôtbiztosít.

Védett 
területek 

Megfelelô indoklássalésdo
kumentációval bárki javaslatot
tehetújabbhelyitermészetite
rületekvédettényilvánítására,
mivelaközgyûlésaktualizálta
azerrôlszólóönkormányzati
rendeletet. A felhívást ezzel
egyidejûleg a közgyûlés ko
rábbidöntésealapjánközzé
teszik.Ajavaslatokbenyújtási
határideje 2017. január 31.
lesz. A jegyzék alapján je
lenleg 23 természetvédelmi
területe és három természeti
emlékevanavárosnak.

a 300. évfordulót készítik elô

Hajléktalankérdés

Azoldaltírta:Vágvölgyi
NóraésVargaDiána

zöldterületek 
karbantartása

Fizet a város a Dakk-nak

A feladatok részét képezi a
város füves területeina ka
szálás,akaszálékgyûjtése
és annak elszállítása, vala
mint a virágágyak telepítése.
Ahatáridôlejártáigösszesen
hét vállalkozó nyújtotta be
ajánlatát.Árértékarányban
a hivatal városüzemeltetési
osztályaaCsodakertVirágkö
tészetiKft.ttaláltaalegjobb
nak a József Attilalakótelep,
ErzsébethelyésaSzéchenyi
ligetüzemeltetésére.

Avárostöbbiparkjánakkar
bantartásáraaLiánKertészeti
Kft.t javasolták.Mivel a Lián
Kft.ajánlatameghaladtaaren
delkezésreállóanyagifedezet
összegét,azönkormányzat
végülérvénytelenneknyilvání
tottaaközbeszerzésieljárás
második pontját, és három
hónapraavagyonkezelôzrt.t
bízta meg az érintett terület
karbantartására,ezután fog
nakmajdkihirdetniegyújabb
közbeszerzésieljárást.

Békéscsaba 2020-ig szóló gazdasági programját aktu-
alizálták a képviselôk, több változtatás is bekerült a 68 
oldalas dokumentumba. 

A novemberi közgyûlésen eldôlt, mekkora összegbôl 
újítják fel a Szigligeti utcai óvoda tanuszodáját. A mun-
kálatokat az engedélyes tervek beszerzése után, jövô 
nyáron kezdhetik. 

A megye újjászervezésének elsô kísérletére a törökkel 
kötött karlócai békekötés után, 1699-ben került sor. A 
Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békekötés 
(1711) után elkezdôdhetett a békés újjáépítés korszaka. 
Végül  1715. július 23-án Békésen került sor a vármegye 
alakuló és tisztújító közgyûlésére. 

A városvezetés kiemelten fontosnak tartja környezetünk 
virágosítását, zöldítését. Éppen ezért az önkormányzat a 
Békéscsaba területén lévô parkok és zöldfelületek fenn-
tartására közbeszerzési eljárást írt ki.

A munkáltatók igényeihez kell igazítani a szakképzést
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Adíszteremszintemegteltaközmeghallgatás idején.Sokan
panaszkodtakarra,hogy rosszaka járdák, felkelleneújítani
azutat,tennikelleneavárosbanrandalírozóhajléktalanokkal
szemben.Többségükahelyszínenaképviselôktôl,apolgár
mestertôl és a polgármesteri hivatal osztályvezetôitôl kapott
választ.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes Petri Judit helyettszólt,aki
avasútmellettlakik,ésolyanígéretetkapottkorábban,hogya
hétmétermagashangszigetelôfalegyrészeüveglesz.Ehe
lyetttelifalathúztakaházukelé,amibesötétítetteazingatlant.
Felmerült,hogyvisszabontjákelôttükafalat,ebbealakosis
beleegyezésétadta.
Ahajléktalanokrendzavaróviselkedéseegyrenagyobbfel

zúdulástkeltalakosságkörében.Hiábavantérfigyelôkame
ra,hanemtörténiksemmi–fogalmazottMagyar Éva.Aköz
területfelügyeletelsôdlegesenmunkaidôbenlátjaelfeladatát,
éjszakanincs különa kamera figyelésére szolgáló állomány
–hangzottaválasz.A rendôrségnekviszont lehetôségevan
utólagvisszanézniafelvételeket,ésfeljelentéseseténköteles
intézkedni.

Drimba Sándor aztjelezte,hogyajaminaiakörülnénekegy
körforgalomnakaPatakyutcaSzarvasiútbabecsatlakozóke
resztezôdésénél,ésfelhívtaafigyelmetarra,hogyaFranklin
utcaialuljárókörnyékeegyreelhanyagoltabb.Rákérdezett,
hogyaz itt találhatókerékpárutatmeghosszabbítjáke,amire
aztaválasztkapta,aközeljövôbenaTOPprogramkeretében
négykerékpárútmegvalósításátisterveziaváros,ezekközött
azemlítettszakaszisszerepel.

Zsilák Mihály kisréti tanyatulajdonosaszennyvíztisztító
ügyébenszólt,akellemetlenszaghatásokmiatt.Aztaválaszt
kapta,hogylevélbenhívhatjafelazönkormányzataszolgál
tatófigyelmétaproblémára,végsôesetbenhatóságieljárás
is kezdeményezhetô az üzemeltetôvel szemben. Hasonló
problémárahívta fela figyelmetGerencsér Gyula is,akiazt
mondta,aszagmellettanagyzajisnehezítiakörnyékbeliek
életét.Azönkormányzat vételi ajánlatátaházaikraelfogad
hatatlannaktartják,mertafelajánlottösszegnemtükröziaz

ingatlanokvalósértékét.Fel
vetésére írásban válaszol az
önkormányzat.

Kazár Pál a Lencsésiútila
kóközösség képviseletében
beszélt arról, hogy annak
a 10 emeletes panelnek,
amelyben élnek, 1,9 millió
forintos fûtési kintlévôsége
van, közköltségtartozásuk
1,5millióforint.Azadósoka
lakógyûlésen nem vesznek
részt. A megoldás szerin
tük az lenne, ha a Csabai
üzemeltetô és Szolgáltató
Kft. üzemeltetési szerzôdést
kötne a lakókkal, így a nem
fizetôketszerzôdésszegéssel
lehetneperelni.Problémájá
ra szintén írásban válaszol
nak.

Farkas József a fogorvosi
szakrendelô akadálymente
sítéséhezkértsegítséget,smintmondta,kerekesszékes
kéntahelyitömegközlekedésselisnapiszintengyûlikmeg
abaja.ProblémájárólleveletküldenekaDAKKnak.

Ivanov Zsuzsanna aGerlára vezetô bekötôút rossz álla
potamiatt emelt szót, és a gerlai járdák állapotával sincs
megelégedve.Amintazelhangzott,azönkormányzatjegyzi
azészrevételeket,agerlaiúttalkapcsolatbanpedigaztatá
jékoztatástkapta,hogyállamiútrólvanszó.Azönkormány
zatnak 2008 óta van járdafelújítási programja, rögzítik az
igényeketésapénzügyilehetôségekhezmértendolgoznak
amegoldáson.

Piatkó Györgyné arrapanaszkodott,hogynagyon rossz
azútavasútiátkelôn túljutva,aDobosutcán.A javításért
aláírásokatisgyûjtött,deeddignemtörténtelôrelépés.To
vábbánehezményezte,hogykülterületrôlaTAPPEnemszál
lítjaelahulladékot.Felvetéséreírásbanreagálnakmajd.
GyújtóhangúbeszédhangzottelaCsabagyöngyeszôlô

ültetvénymellett,aztugyanisazelôzôközgyûlésenazegyik

képviselôsikertelenberuházásnakminôsítette.Szente Béla 
szerintazültetvénycéljaahagyományôrzés.

Gál István Elek fedett buszvárókat hiányolt Jaminából, és
rákérdezett,vaneelégtornateremBékéscsabánamindenna
postestnevelésórákkiszolgálására.Utóbbiraírásbankapvá
laszt,abuszvárókkalkapcsolatbanpedigelhangzott,jövôév
elejénindulezzelkapcsolatosfejlesztés.

Szekeres Tamás a Szent István Egyetem sorsa felôl ér
deklôdött,ésazInterCityvonatoknáltapasztalhatókoszra
ésawifihiányrahívtafelafigyelmet.Jövôévdecemberétôl
komplett InterCityszerelvények fognakközlekedni–hang
zott a válasz. A Szent István Egyetemmel kapcsolatban a
városvezetésúgyfogalmazott:aképzésipalettát igyekszik
afelsôfokúoktatásjövôjévelfoglalkozóbizottságbôvíteni.A
tervekszerintazittenivállalkozásoknakképezneazegyetem
újmunkaerôt, illetveapénzügyi képzésmellett amûszaki
oktatásismegerôsödne.

VargaDiána

Békéscsabának a Terület és Településfejlesztési Operatív
Programban(TOP),akorábbanmegítélttöbbmint13milliárd
forinton felül plusz 1,7milliárd forintot szavazottmeg a kor
mány.Ezaztjelenti,hogya2020igtartóidôszakbanebbôla
forrásbólösszesen14,93milliárdforintfelhasználásáróldönt
hetaváros.
ATOPkeretbôlmegvalósítandó fejlesztéseketalapulvéve

születettmegBékéscsaba Integrált Területi Programja (ITP),
amely részletesen tartalmazzaazadott idôszakban tervezett
fejlesztéseket a gazdaság, a városi közszolgáltatások, a tár
sadalmi integrációésközösségiegyüttmûködés,valamintaz
ökológiai fenntarthatóság elôsegítése terén. A kibôvült keret
miattazITPtismódosítanikell.

Pályázatok a TOP-keretbôl 
2017 elsô negyedévében

ABékéscsabaiVárosfejlesztésiKft.azIntegráltTerületiProg
ramalapjánjelenlegazokatapályázatokatkészítielô,amelye
ketatervekszerintajövôévelsônegyedévébennyújtbeBé
késcsaba.Dr.FerencziAttilatanácsnoktólarrólérdeklôdtünk,
melyterületekenterveznekfejlesztéseket.

– Milyen pályázatok beadását tervezik a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program keretébôl a jövô év elsô ne-
gyedévében?
–ACsaládbarátmunkábaállást segítô intézmények, köz

szolgáltatások fejlesztése felhívásra tervezzük benyújtani a
3. számú bölcsôde (Wlassics sétány 4.) korszerûsítésérôl,
akadálymentesítésérôlésenergetikai fejlesztésérôl szólópá
lyázatot.ASzegfûutca11.számalattióvodakorszerûsítését,
akadálymentesítésétésenergetikaifejlesztésétisennekkere
tében tervezzükmegvalósítani.A Lencsési út 15. számalat
tióvodakorszerûsítéseszinténfontos,ez lenneakövetkezô.
Emellettazönkormányzatiépületekenergetikaikorszerûsítése
címénaSzázszorszépMûvészetiBázisóvodakomplexenerge
tikaikorszerûsítéséreszeretnénkpályázni,valamintaKölcsey
utca15.számalattióvodaakadálymentesítésétésenergetikai
fejlesztésétisebbôlakeretbôloldanánkmeg.Ugyancsakebbôl
azsebbôlpályáznánkaDr.BecseyOszkárutca25.számalatti
óvodaakadálymentesítéséreésenergetikaikorszerûsítésére,

valamint azOrosházi út 2. szám alattiMackóKuckóÓvoda
korszerûsítéséreésakadálymentesítésére.

– Nézzük, mit takarnak ezek a pályázatok? Milyen nagyobb 
fejlesztéseket terveznek a 3. számú bölcsôdében, a Szegfû ut-
cai óvodában és a Lencsési úti óvodában?   
–Amegnövekedettigényekmiatttöbbbölcsôdeiférôhelyre

vanszükség,és fontosaz is,hogyaszülôkabölcsôdében,
óvodában biztonságban tudják gyerekeiket. Ezért a belvá
rosi bölcsôdében két új csoportszoba, valamint tornaszoba,
mozgássérültvécééssószobakialakításáttervezzük.Szükség
lesznémibelsôátalakításraésfelújításra,atervekszerintaját
szóháziszobátisáthelyezzük.Ezafejlesztésösszesenmintegy
120millióforintbakerül.ASzegfûutcaióvodábanameglévô
épületbelsôátalakításaésszükségszerintifelújításaacél.Itt
fejlesztôszoba,valaminttornaszobaésszertárkialakításátter
vezzük,ésszinténleszmosdóamozgássérülteknek.Enneka
beruházásnakaköltsége105millióforint.ALencsésiúti„Zöld
oviban”acélunkameglévôóvodaépületbelsôátalakításaés
felújítása, továbbá itt is tervezzük fejlesztôszoba, tornaszoba
ésszertár,valamintakadálymentesvécékialakítását.Ezabe
ruházás110milliós.Mindháromintézménybentervezzükpél
dáulanyílászárókszükségszerinticseréjét,aszigetelésfelül
vizsgálatát,javítását,ahidegburkolatcseréjétszükségszerint.
Szinténfontosazépületgépészetirendszerésazelektromos
hálózat felülvizsgálata,deaköltségkeret figyelembevételével
példáulnapelemekelhelyezésétistervezzük.

– Az önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése kere-
tében további négy óvodában terveznek fejlesztéseket. Ezek mit 
foglalnak magukban? 
– Az energetikai fejlesztés a komfortérzet javításán túl

azértisfontos,mertjelentôsköltségmegtakarításérhetôel
vele.Négyóvodaépületénekenergetikaifelújításárapályá
zunk,mindegyikrôl elmondható, hogy több évtizede épül
tek, jelentôsfelújításonnemestekát. Azépületekszerke
zeténekállapotatöbbnyiremegfelelô,azonbanenergetikai
jellemzôik nem felelnekmegamai kor követelményeinek.
Gondokvannakahôszigeteléssel,anyílászárókistöbbnyire
elavultak.Azépületekvillamosrendszeremûködôképes,de
szinténelavult,afûtésiésmelegvízellátásirendszereksem
felelnekmegazenergetikaielôírásoknak.Apályázatkereté
benaSzázszorszépóvodaenergetikaikorszerûsítését130

millió,aKölcseyutcaiésaDr.BecseyOszkárutcaióvodáét
9090, azOrosházi úti óvodáét 120millió forintból szeret
nénkmegoldani.

Pluszforrás – pluszfejlesztések
Békéscsaba önkormányzata a kormány határozata szerint a
korábbanmegítéltnél1,7milliárdforinttalnagyobbösszegfe
lettrendelkezhet.ApluszforrásravalótekintettelaBékéscsabai
VárosfejlesztésiKft.továbbifejlesztésekrejavasoltöbbletköte
lezettségvállalást.
AzegyikaLencsésiút–Építôkútjakerékpárúthálózatés

úthálózatfejlesztése(aberuházásbecsültköltsége770millió
forint).Acél,hogyaLencsési lakóteleprôlgyorsabblegyen
azeljuttatásaKétegyháziút–Szabolcsutcairányába.Ennek
keretébenaLencsésiúttól,akörgátmentén,azÉpítôkútja
felhasználásával1800méterhosszúságú,tehergépkocsiés
autóbuszforgalomraisalkalmasaszfaltútépítéselenneszük
ségeskerékpársávval.
Akövetkezôkerékpárút,járdaésközvilágításépítéseazIpa

riútonésaTevanutcában(aberuházásbecsültköltségeitt310
millióforint).AkerékpárúttalazÉszakiipartelepenlévôcégek
válnánakelérhetôvébiciklivelis.AzIpariútonépítendôkerék
párúthossza1550méter,aTevanAndorutcában900méter.
Szinténazelképzelésekközöttszerepelegykerékpárútlétesí

téseaSzabolcsutcán,aTemetôsoron(aberuházásbecsültkölt
sége150millióforint).AzépítendôkerékpárútaSzabolcsutcán
azIhászutcaivasútigyalogosfelüljárótól(Repülôhíd)aSzarvasi
útig1050méterhosszúságú.AzAndrássyútnálépült,valamint
aTemetôsor,BartókBélaútikerékpárútösszekötéséhezpedig
270mhosszúságúkerékpárutatkellépíteni,ezzelakerékpárút
folytonosságaebbenaziránybanisbiztosítottlenne.
A negyedik javaslat a Kígyósi utca, Kerekegyházi utcán

megvalósítandó kerékpárútmegépítésére vonatkozik. Kutyej
Pálképviselôttöbbenkerestékmegakerékpárútigényével.Ha
ezafejlesztésmegvalósul,amegépülôkerékpárútcsatlakozik
majdaWenckheimemlékhelyeketösszekötôkerékpárúthoz,
emellettbiciklivelisegyszerûbbenleszmegközelíthetôaCsa
bagyöngyeszôlôültetvényéskörnyéke.
AzITPmódosításátaközgyûlésadecemberiüléséntárgyal

jamajd.

A közmeghallgatásra nagyon sok érdeklôdô eljött

záporoztak a kérdések, kérések a közmeghallgatáson
Néhány témakör a sok közül: utak, járdák, hajléktalanok viselkedése, InterCity

Jövôre is folytatódnak a tOP-keretbôl megvalósuló 
fejlesztések Békéscsabán

A legutóbbi közgyûléshez kapcsolódóan közmeghallga-
tást is tartottak a városháza dísztermében, ahol a lakos-
ság közvetlenül intézhetett kérdéseket a képviselôkhöz. 
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Nagy örömmel tölt el, hogy 
a közelmúltban határon túli 
magyar képviselôtársaimmal 
együtt vendégül láthattam 
vajdasági, felvidéki, Mura-vi-
déki, erdélyi és kárpátaljai 
magyar gazdaszervezetek 
vezetôit Brüsszelben, az Eu-
rópai Parlamentben. Minden 
rendelkezésre álló eszközzel 
segítek a határon túli magyar 
gazdáknak az európai uniós 
forrásokhoz való hozzáférés 
lehetôvé tételében és más, 
uniós vetületû problémáik 
megoldásában – jelentette 
ki Erdôs Norbert európai 
parlamenti képviselô Stras-
bourgban.

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara brüsszeli szakmai
utat szervezett a határon túli
magyar gazdaszervezetek
részére. Ennek keretében a
résztvevôk – aMagyarÁllan
dó Képviselet és a COPA
COGECAmeglátogatása mel
lett–Erdôs Norbert meghívá
sára találkozhattak az ügye
ikben jártas néppárti európai
parlamentiképviselôkkelis.
A megbeszélésen Nagy 

Miklós, a Vajdasági Agrár
egyesületek Szövetségének
azelnökeaszerbiaiföldalapú
támogatásrendkívülalacsony
mértékérôlejtettszót,ésmeg
köszönte a magyar kormány
bôkezû, évente50milliárd

forintot kitevô támogatását.
Varga Péter, a felvidékiGaz
da Polgári Társulás elnöke
megállapította,hogySzlová
kia élelmezésbiztonsága a
hajdaniönellátásrólmára38
százalékrasüllyedt,amagyar
laktaterületekgazdáivalpedig
kifejezettennegatívanbánnak.
Balaskó József, aMuravidéki
Magyar Gazdák és Vállalko
zók Egyesületének elnöke
kiemelte:azuniósfejlesztési
pénzek átcsoportosításával
és a termálvíz hasznosításá
val aMuravidékenSzlovénia
zöldséggyümölcs termelés
ben fennálló önellátottságát
a jelenlegi 30 százalékról je
lentôsenemelnilehetne.Ko-
csik József, az AradMegyei
Magyar Gazdák Egyesületé
nek elnöke pozitívnak ítélte
régiójának helyzetét. Virág 
László, aKárpátaljaiMagyar
Vállalkozók Szövetségének

elnöke elmondta, ott nagy
a szegénység és egyedül a
magyarkormány32milliárd
forintossegítségnyújtásiprog
ramjánakköszönhetik,hogya
kárpátaljaimagyarvállalkozók
ésgazdáknemmentekmég
csôdbe.Kocsy Béla, a Nem
zeti Agrárgazdasági Kamara
külkapcsolati igazgatója kije
lentette: amagyar kormány
a Kárpátmedencei Magyar
GazdákFórumánésakama
rán keresztül minden rendel
kezésreállósegítségetmegad
agazdáknakaboldogulásuk
megkönnyítéseérdekében.
ErdôsNorbertmeghívására

ahivatalosmegbeszélésentúl
avendégeklátogatásttettekaz
EPbrüsszeliépületében,ahol
megtekintették Antall József
néhaimagyarminiszterelnök
szobrát, valamint a plenáris
ésaparlamentiszakbizottsági
üléstermeketis.

Dr. Páczay György, Kocsik József, Varga Péter, Nagy Miklós, 
Erdôs Norbert, Virág László, Balaskó József és Kocsy Béla

eUrÓPai ParlaMent
Erdôs Norbert minden rendelkezésére álló eszközzel 

segíti a határon túli magyar gazdák törekvéseit

eUrÓPai ParlaMenteUrÓPai ParlaMent

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése meg-
tartotta idei utolsó soros 
ülését, melyen tájékoztató 
hangzott el Békés megye ár- 
és belvízhelyzetérôl. A rész-
letes összefoglaló a megyei 
védekezést érthetô módon, 
de szakmai megalapozott-
sággal mutatta be. Bak Sán-
dor, a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság igazgatója el-
mondta, hogy a fenntartási, 
üzemelési és védekezési 
feladatok ellátására felké-
szültek, a Békés megyében 
élôk biztonságban tudhatják 
magukat.

Tájékoztatót tartott dr. Orosz 
Tivadar elnökaBékésMegyei
Kereskedelmi és Iparkamara
munkájáról. Az összefoglaló

széles körben taglalja a ka
mara tevékenységét, mely
bentanácsadás,tájékoztatás,
gazdaságéskereskedelem

fejlesztéssel kapcsolatos fel
adatellátás, információszol
gáltatásszerepel.
A közgyûlés Társadalmi

KapcsolatokBizottságahúsz
civilszervezet,a testületpe
dig három alapítvány támo
gatásáról döntött. Bár errôl
kevés szó esik, valamennyi
közgyûlésen több támo
gatásról születik döntés, a
Társadalmi Kapcsolatok Bi
zottságánakülésétkövetôen
többtucategyesületkappo
zitívválasztkérelmére.
Amegyegyûlés bejelenté

sekkelzárult,melyekbôlkide
rült, hogybár amostani volt
azutolsósorosülésebbenaz
évben, rendkívüli közgyûlés
várhatóanleszmégidén.

A szürkegazdaságot fogja
erôsíteniaminimálbéreme
lésGôgös Zoltán szerint.Az
MSZP elnökhelyettese errôl
Békéscsabán beszélt. Tájé
koztatóján szó esett egye
bek mellett a Mezôhegyesi
Ménesbirtok és Tangazda
ságelindításárólis,amellyel
kapcsolatban megkérdôje
lezteakártalanításokjogos
ságát.
GôgösZoltánszerintame

zôhegyesiménesbirtokújra
indítása azt mutatja, hogy
nemmûködôképesaFidesz
családigazdaságokraépülô
filozófiája az agráriumban.
Mintmondta,üdvözlik,hogy
megmarad négyszázmun
kahely, a kártalanításokkal
azonbannemértenekegyet.
Szerinteugyanisaföldbérle
ti szerzôdések nyerteseinek

semmilyen kára nem kelet
kezett.

Miklós Attila aminimálbér
emelésévelkapcsolatbanar
rólbeszélt,azMSZPrégóta
szorgalmazzaeztalépést.A
párt békéscsabai szerveze
tének elnöke hozzátette, ôk
százezer forintra emelnék a

minimálbért, amit adómen
tessétennének.
Apártmegyeielnöke,Var-

ga Zoltán szerintakormány
által elfogadott minimálbér
emelésaBékésmegyeivál
lalkozásoktöbbségeszámá
raterhetjelentmajd.

ZsírosAndrás

Békés megyei közgyûlés
Idei utolsó soros ülését tartotta a testület

az MszP a minimálbér-emelésrôl

Zalai Mihály, a megyei közgyûlés elnöke

„A szürkegazdaságot fogja erôsíteni a minimálbér-emelés”

Soron kívüli ülés még lehet ebben az évben is

A minimálbér és a garantált 
létminimum jelentôs emelé-
sére kerül sor a következô 
két esztendôben – ezt Kövér 
László mondta november 
26-án, a Kisgazda Polgári 
Egyesület regionális ülése 
elôtti tájékoztatón, a Csaba-
gyöngyében. 

Az Országgyûlés elnöke
hangsúlyozta:mamárnem
amunkanélküliség, hanem a
munkaerôhiányaprobléma,
amelylegfôképpenaszakkép
zettmunkaerôterületénmu
tatkozikmeg,ígyavállalkozók,
munkaadókegyrekomolyabb
problémábaütköznek.Kövér 
László egyrészrôlhosszútávú
megoldásnak tekinti a szak
képzés reformját, másrészrôl
úgyvéli,afiatal,szakképzett
munkaerô Magyarországon
tartása hozhat eredményt,
ehhez viszont a munkabérek
emelésérevanszükség.Azed
digi intézkedésekkel, mint az
adókedvezményésrezsicsök
kentés,akiadásioldalonkí
vántákcsökkenteniaterheket,
demostmáregyértelmûena
jövedelmekemelésétcélozza
megakormány.
–Ezmegmutatkozikaköz

szférábanegymásutánbeje
lentett életpályaprogramok,
fizetésemelésiprogramokfor
májában,ésabbanis,hogya
kormányigyekszikközvetíteni

amunkaadókésamunkavál
lalók között – mondta Kövér
László, kiemelve,hogyami
nimálbér és a garantált lét
minimum jelentôs emelésére
kerülsorakövetkezôkétesz
tendôben.

Hanó Miklós alpolgármes
ter, a KPE Békés megyei el
nöke hangsúlyozta, hogy a
2010eskormányváltásótaBé
késcsabáramintegy80milliár
dosfejlesztésiforrásérkezett.
Példakéntemlítetteazivóvíz
minôségjavítóprogramot,a
vasútfejlesztést,benneajami
nai városrészt és a belvárost
összekötô kétszer kétsávos
Orosháziútihídmegépítését,
aszennyvízcsatornázástvagy
aCsabagyöngyeKulturális
Központ megépítését. Mint
mondta,azOrbánkormány
nak köszönhetôen tudott a
város ilyenmértékben fejlôd

ni.Jelezteaztis,hogytovábbi
lépésekvárhatók,ugyanisa
Modern Városok Programja
keretében egyebek mellett
élelmiszerfeldolgozó üzem,
hûtôház, zöldségszárító és
paradicsomsûrítményüzem
épülhetBékéscsabán.
–AKisgazdaPolgáriEgye

sületértékeiaFideszértéke
ivel közösen érvényesültek
itt és kormányzati szinten
is. Szeretném megköszönni
mindezt–tettehozzáHanó
Miklós.

Turi-Kovács Bélaelképesz
tôneknevezteaztafejlôdést,
ami Békéscsabán az utóbbi
évekbentörtént.Egyúttalarra
kérte a jelenlévôket, hogy a
jövôben amegye és a régió
fejlôdésétissegítsékelô,hisz
akörnyezôtelepüléseketisfel
kellzárkóztatni.

BalázsAnett

„Csaba fejlôdése elképesztô”
Hat év alatt 80 millió Ft fejlesztési forrás érkezett

Hanó Miklós, Kövér László és Turi-Kovács Béla
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kiadó üzlethelyiségek, irodák Békéscsabán
Kiadóüzlethelyiségek:
Andrássy út 7. (Irányi utca fe•
lôl), 50 + 25 m2es üzlet teljes
közmûvel.
Andrássyút7.(Andrássyútfelôl),•
42m2esüzletteljesközmûvel.
Szent István tér 10., 1. számú•
üzlet,90m2es,teljesközmûvel,
Justh Gyula utca felôli bejárat
tal.
SzentIstvántér10.,6.számúüz•
let,48m2es,teljesközmûvel.
Szabadságtér1–3.,voltRaiffeis•
senBank,222m2esüzletteljes
közmûvel.
Kinizsiutca7–9.számalatt80m• 2
esüzlethelyiségteljesközmûvel.
Gyulaiút37–39.,18m• 2esüzlet
teljesközmûvel.

Lencsésiút18.,51m• 2irodateljes
közmûvel.
BartókBélaút14.sz.alattiraktár•
helyiség,120m2,teljesközmûvel.
BartókBéla út 14. számalatti•
üzlethelyiség, 105 m2, teljes
közmûvel.

Kiadóirodák:
SzentIstvántér10.,1.számúiroda,•
89m2es,teljesközmûvel.Justh
Gyulautcafelôliablakokkal.
Szabadságtér1–3.,3db14m• 2
es iroda egyben vagy külön.
Teljesközmûvel.

VállalkozóiCentrum,
Kétegyháziút3.
Irodaház,földszint:•
üzlethelyiség,72m2.

Irodaház,emelet:1.iroda24m• 2,
2.iroda24m2,3.iroda24m2,4.
iroda12m2,5.iroda24m2,6.iro
da12m2,7.iroda24m2,8.iroda
20m2,12.iroda12m2,13.iroda
12m2,16.iroda12m2.

Szigligetiu.6.Irodaház:
Földszint:•
7.iroda13m2,12.iroda20m2.
Emelet:•

 24.iroda20m2,25.és26.iroda
1212m2,30.iroda12m2.

Érdeklôdni lehetmunkanapokon,
8.00–16.00igGergely Tamástól a
+3620/9333400as telefonszá
mon
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Ha hív a szükség 

MegHÍVÓ

MegHÍVÓ

A Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. értesíti a békéscsabai la-
kosokat, hogy megnyílt a belváros nyilvános illemhelye, 
amely a Justh Gyula utca felôli bejáratnál közelíthetô meg. A 
használat díja 100 forint

MezÔker kFt.
Békéscsaba, Orosházi út 32.

Vásároljonkuponnal!

Decemberbenmindenhétfôn
3000Ftfelettivásárlásesetén

300Ft
kedvezménytadunk!
Egykuponnalegyalkalommalvehetôigénybe

akedvezmény.

MezôkerKft.C+CRaktáráruház
Nyitva:

hétfôtôlpéntekig6–18óráig,szombaton6–14óráig
Telefon:66/327405•www.mezokerkft.hu

gy U l a i  VÁ r sz Í n H Á z
kamaraterem • gyula, kossuth utca 13.

December6.,18.30•
Jelenések–BothTeodórafestô
kiállításánakmegnyitója
December6.,19.00•
GalambosDorinaésHéjjaKati
Duó–koncert
Vendég:ÁronAndrás„Apey”
December13.,19.00WillyRussel:•
ShirleyValentine–komédia

Játssza:VándorÉva
JászaiMaridíjas
színésznô

December19.,19.00óra•
KocsisZoltánemlékest
KokasKatalin(hegedû)és
BalogJózsef(zongora)–
komolyzeneikoncert

Információ:GyulaiVárszínház•Tel.:66/463-148
Email:gyulaivarszinhaz@t-online.hu•Honlap:www.gyulaivarszinhaz.hu

Újságkihordókatkeresünk
 aCsabaiMérleghavikét
szerikézbesítésére.

Továbbiinformáció:
70/317-8206.

TOP6.8.215BC1201600001 „HELYI FOGLALKOZ
TATÁSIEGYüTTMÛKÖDÉSEKBÉKÉSCSABAMEGYEI
JOGÚVÁROSTERüLETÉNÉSVÁROSTÉRSÉGÉBEN”

LAKOSSÁGIFÓRUM

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatanevé
ben tisztelettelmeghívjukÖnt a „HELYIFOGLALKOZ
TATÁSIEGYüTTMÛKÖDÉSEKBÉKÉSCSABAMEGYEI
JOGÚVÁROSTERüLETÉNÉSVÁROSTÉRSÉGÉBEN”
címûprojektkapcsánmegrendezésrekerülôLakossági
Fórumrendezvényre.
Helyszín: PolgármesteriHivatal,Díszterem
 Békéscsaba,SzentIstvántér7.
Idôpont: 2016.december5.,(hétfô)18.00

PROGRAM:
18.00–18.05Megnyitó–köszöntô
18.05–18.30 Aprojektbemutatása
18.30–18.50 Kérdésekésválaszok

BELVÁROSREHABILITÁCIÓ III. üTEM – MUNKÁCSY
NEGYEDPROGRAM

LAKOSSÁGIFÓRUM

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatanevé
bentisztelettelmeghívjukÖnta„BelvárosrehabilitációIII.
ütem–Munkácsynegyedprogram”címûprojektkapcsán
megrendezésrekerülôLakosságiFórumrendezvényre.

Helyszín: PolgármesteriHivatal,Díszterem
 Békéscsaba,SzentIstvántér7.
Idôpont: 2016.december5.,(hétfô)17.00

PROGRAM:
17.00–17.05 Megnyitó–köszöntô
17.05–17.30 Tájékoztatóaprojektbetartozóterületek

tervezettfejlesztésérôlazengedélytervek
alapján

17.30–18.00 Békéscsabakerékpárforgalmihálózati
terveésatervezettkerékpárforgalmiléte
sítmények

ABékéscsabaiMédiacentrumrendezésében
aFilmklub1956bemutatjaa

Bûn és BÜntetlenség
címûfilmet.AmegtekintéstkövetôenavendégNovák 
Tamás filmrendezô lesz, beszélgetôpartnereBeregi 
Balázs,azMTVAhírterületivezetôszerkesztôje.

Helyszín:MunkácsyMihályMúzeum,TéglaTerem,
Idôpont:2016.12.15.,17.00

Aprogramingyenes.Aprogramingyenes.

Aprogramotaz1956 osforradalomés
szabadságharc60.év fordulójára lé t rehozot t

Emlékbizot tságtámogat ja .
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Számosmegemlékezésmel
lett az Emlékbizottság pályá
zatotírtkiáltalánosésközép
iskolásokszámára.Adiákok
1956hozkötôdôemlékkiállí
tás; ünnepimûsor készítése
és bemutatása; valamint pre
zentációkészítéseésbemuta
tása témakörökbenpályázhat
tak.AMúzsákTermébenaz
Elnyomásésszabadságcímû
kiállításrelikviáiadtakméltó
keretet az eredményhirdetés
hezésazemlékévzárásához.
MintaztKiss Tibor alpolgár
mesterelmondta,1956üzene
teeljutottadiáksághozis.

–Többmintnegyvenolyan
rendezvényenvehettünkrészt
az elmúlt idôszakban, amely
ben felidézhettükaz1956
bantörténteket.Akitûzöttcélt
teljesítettük,rengetegfiatalt
sikerültmegmozgatni,sikerült
nekikátadni’56szellemiségét.
Sikerült átadni azt az üzene
tet, hogy soha nem szabad
feladni,hogymindigküzde
ni kell, és függetlenül attól,
hogyazembertnéhaelnyom
ják,azigazságvégülmindig
gyôzedelmeskedik–fogalma
zottazalpolgármester.

MikóczyErika

A pályázatok díjait a múzeum Múzsák Termében adták át

Véget ért az ’56-os 
emlékév

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik 
évfordulójára való tekintettel, idén év elején alakult meg 
Békéscsaba ’56-os Emlékbizottsága, amely az év során 
a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó 
megünneplését szervezte. Az emlékév zárását a Munká-
csy Mihály Múzeumban tartották. 

Hirdessen 
nálunk!

Csabai Mérleg
www.behir.hu
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November 15-én jelent meg a 
Gault&Millau Magyarország 
2017 étterem- és borkalauz. 
A Gault&Millau világviszony-
latban a két legjelentôsebb 
nemzetközi étteremkalauz 
egyike, amely a békéscsabai 
Kisvendéglô a Hargitához 
éttermet a vidék vendéglôje 
címmel jutalmazta.

ATavaszutcaiépületaligpár
évtizede omladozó paraszt
házvolt.Vincze János ésfele
ségeígyvettékmeg,egyideig
ott laktak, felújították,majd
sörözôtalakítottakkibenne.A
kilencvenesévekfelé,egyer
délyitúraközbenjöttazötlet,
hogyéttermetnyissanak.
–Szerettükvolna,hogyma

gyaros legyen,demégisegy
picikétmás.Akkorgondoltuk
ki,hogypróbáljukmegErdélyt
megidézniavendéglôben.Ez
tizenhét éve volt – mondta
VinczeJánostulajdonos.

Avendéglôbenakezdetek
tôl arra törekednek,hogymi
nôségi ételeket szolgáljanak
fel, rusztikuskörnyezetben.A
kínálatukhoz az alapanyagok
egy részéthelybenkészítik.
Metzger László, aki 17 éve a
vendéglô konyhafônöke, erre
isodafigyel.
–Kezdetbenkedvtelésbôl

készítettünk például lekvá
rokat, savanyúságokat. Ma
részbenmi látjuk elmagun
kat ezekkel a termékekkel,
emellettmegkerestükazokat
a kézmûves mûhelyeket is,
melyeknekaszínvonalameg
ütiamércénket–avatottbea
részletekbe Metzger László,
akitôlaztismegtudtuk,hogy
étlapjukonmindenki talál íz
lésénekmegfelelô ételt, és
különlegességeket is kipró
bálhatnak a vendégek. Az
erdélyiételekegyrészétami
ízlésünknek megfelelôen ki
csitátformáltuk,ettôlfügget
lenülazízekésahelyErdélyt

idézi,ésazottélômagyarok
tiszteletétiskifejezi.
Vincze Jánosné elmondta,

hogy az ott látható berende
zések, használati tárgyak ja
varészt Erdélyben készültek.
Erdélyiasszonyokhímeztéka
függönyöket,szôttékapok
rócokat,aszékeketpediga
mesterek Kalotaszentkirályon
faragták.Ahogyfogalmazott:
ezeknek a tárgyaknak kisu
gárzásuk van.Benne vannak
azok a gondolatok, érzések,
amelyeketakészítôikéreztek.
A tulajdonosok szerint a

mostkapottdíjisarrakötelezi
ôket,hogyfolyamatosanbizto
sítsákatôlükelvárhatóminôsé
getaz ízeketésakörnyezetet
illetôenis.Dekiemeltékaztis,
hogy nem az elismerésekért
dolgoznak:acéljukmindigaz,
hogy aki betér a vendéglôbe,
jól érezzemagát, finomakat
egyen, és elégedetten távoz
zonakisjaminaiErdélybôl.

MikóczyErika

Karitatív programokkal, kira
kodóvásárral és különbözô
szolgáltatásokkalkészültekaz
ideiadvent idôszakáraaszer
vezôk.Afôtérikorcsolyapálya
márnovember18ánmegnyílt,
aztadiákokhétköznaponként
ingyenesen használhatják.
Mint azt Mochnács Páltól, a
korcsolyapályát üzemelte
tô KöviépKft. ügyvezetôjétôl
megtudtuk,ettôlazévtôlnem
csakBékéscsabadiákjaivehe
tik igénybeingyenesen(elôre
bejelentettmódon,hétköznap
9–14óráig)akorcsolyapályát,
hanemazitteniKLIKheztarto
zóBékésmegyeiintézmények
tanulóiis.

Medgyesi Pál,aMunkácsy
Mihály Múzeum igazgató

helyettese elmondta, milyen
programokkal várja látogatóit
a múzeum advent idején, ki
emelve,hogyazintézményben
láthatóa legnagyobbMunká
csyereklyegyûjtemény.

Frankó Attila beszélt ar
ról,hogya fôtéri faházakban
mindennap10órától20óráig
várják a vásárlókat, érdek
lôdôket,azóvodásokésaz
iskolások pedig – elôzetes
bejelentkezéssel–ingyene
senlátogathatjákavidámpar
kot.Idénkétalkalommal,de
cember16ánés22én11–15
óráigleszszervezettvéradás
azAndrássyút3.számalatti
bábmûhelyben.December
23án 13 órától a Frankó
Produkciós Irodaelôtt ingye

nes ételosztással készülnek
a szervezôk, aSzent István
téren pedig adományokat
gyûjtenekamotorbalesetben
elhunytBaranyaiTamáscsa
ládjának.
Avásárigazgatóhozzátet

te:akorábbinál többkaritatív
programot, több érdekessé
getterveznekidéndecember
ben:aMiniszterelnökségügy
nökségepéldáulháromnapos
kóstoltatást tartmajdkülönféle
termékekbôl.
ABékésMegyeiKataszt

rófavédelmi Igazgatóság de
cember14én16.30órától
figyelemfelhívó jelleggelbe
mutatóttartarról,milyenkövet
kezményekkeljárhategyeset
leges tûz:egykonténertûzzel
illusztrálják,mi történhet, ha
egyházbankigyulladakará
csonyfa.

LaczkóViktória
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egy darabka erdély Jaminában
A Kisvendéglô a Hargitához a vidék vendéglôje lett

karácsonyi vásár Békéscsabán
Véradás, adománygyûjtés és ételosztás is lesz

Egész decemberben várja a szórakozni, kikapcsolódni, 
adományozni vagy vásárolni vágyókat a Szent István té-
ren a karácsonyi vásár.

Véradás, adománygyûjtés és ételosztás is lesz



Mind a négy szeren döntô
be jutottBöczögô Dorina – a
Torna Club Békéscsaba két
szeres olimpikon versenyzôje
–anémetországiCottbusban
megrendezett tornászvilág
kupán.Anovemberharmadik
hetébenzajlottversenyen, fe
lemás korláton és ugrásban
is ezüstérmet szerzett a bé
késcsabaiak büszkesége, aki
gerendánaharmadik, talajon
pediganegyedikhelyenzárta
aversenyt.Mintaztavilágku
pautánelmondta,atalajonis
jobbhelyenszeretettvolnavé
gezni,deörülazérmeknek.

November harmadik hétvé
géjén zajlott Budapesten a
tornászlányok utánpótlás
csapatbajnoksága. Bár a
mostani versenyen a vihar
sarki szakosztály ifjúsági
tornászaiaKSISEmögött
amásodikhelyenvégeztek,
a tavaszi elsô körben olyan
jelentôs elônyt szereztek,
amennyi összesítettben elég
voltazelsôhelyhez.
AgyerekeketHarangozó Il-

dikóésamelletteedzôsködô
ukrán Sergii Butsula ké

szítette felaversenyre,de
köszönet jár a versenyzôk
mellett a tavaszi fordulóban

dolgozó Balázs Beatrixnek 
és természetesen a gyere
kekszüleinekis.

A németországi Heidenheim
benrendeztékazeurópaika
det körversenysorozat újabb
fordulóját.Többmintkétszáz
vívóhölgy között 20 magyar
versenyzô,köztüknégycsabai
vágottnekiamaratonicsatáro
zásnak.Anégycsabai lánya
várakozásnakmegfelelôma
gabiztossággal jutott fel az
egyeneskiesésestáblára.Itt
búcsúznikényszerültPetri Re-
náta,majdakövetkezôfordu

lóbanCsiaki Dorottya isvere
ségetszenvedett.Aversenyen

végülDékány Kinga a6.,Kazár 
Dóra a7.helyenvégzett.

A sport legyena tiéd! kez
deményezés legutóbbi bé
késcsabai rendezvénye az
Erzsébethelyi Általános Isko
lábanzajlott,aholaröplabdá
valismerkedtekatanulók.
Mint azt Kormos Mihály, a

BRSEszakmai igazgatójael
mondta,agyerekekazokat
azeszközöketpróbálhattákki,
amelyeketazedzésekenhasz
nálhatnakmajd.Kucseráné 
Szabó Mária intézményvezetô
kiemelte,hogyazErzsébethe
lyiÁltalánosIskolaaBékéscsa
bai Röplabda Sportegyesület
utánpótlásnevelôiskolája.
–Együttmûködésimegál

lapodásvanköztünk,annak
alapján dolgozunk. Nagyon
örülünk annak, hogy ezt a
Magyar Diáksport Szövet
ség is fontosnak gondolja,
és olyan eszközöket kap
hattunk,amelyeksegítikezt

amunkát–jegyeztemegaz
igazgató.
A sport legyen a tiéd!

országos programban 1100
intézményösszesenötszáz
millió forint értékben kapott
sportfelszereléseket.Aszövet
ségmintegy200 intézményt
látogatott végig,hogymegis
mertesse a gyerekeket a kö
zelükbenfellelhetôsportolási
lehetôségekkel ésmegsze
rettessevelükamindennapos

mozgást.Vincze József,aMa
gyarDiáksportSzövetségDél
alföldi Regionális Irodájának
vezetôje hangsúlyozta: sze
retnék,haasportagyerekek
életénekfontosrészévéválna,
nemcsakfizikai,hanemmen
tális egészségük megôrzése
érdekébenis.
Aszervezôkbíznakabban,

hogyaprogramjövôreisfoly
tatódhat.

ZsírosAndrás

www.behir.hu
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Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak•
Amegyelegnagyobbkreatívhobbyválasztéka•
Agykontrollos,logopédiaiszakkönyvek,•
foglalkoztatók,mesekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•
ÓRIÁSIKARÁCSONYI•
AKCIÓK!

Információ:facebook.com/VÁRJÁTÉK

Andrássyút3–5.(UniverzálÁruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447716,70/4112156

facebook.com/VÁRJÁTÉK

A BRSE célja, hogy minél
népszerûbblegyenezasport
a lányok körében. Hét cso
portot indítottak az általános
iskolákban, amelyekazonnal
megteltek jelentkezôkkel. A
lányoknagy többségepedig

el is jött a sportcsarnokba a
minibajnokságra.
–Az elôzôévekbenolyan

100–150voltazutánpótlásjá
tékosainkszáma.Célunkvolt,
hogyeztaszámotnöveljük,
ésminéltöbbtehetségeskis

lány jöjjönkiközülük.Persze
nem lehet mindenkibôlMol-
csányi Rita vagySoós Niki,de
örvendetes, hogy egyre töb
benfoglalkoznakröplabdával,
ígymamár 260an vagyunk
azegyesületben–nyilatkozta
Kormos Mihály,aBRSEszak
maiigazgatója.
Amostanisorésváltóver

senyenakicsikmegmutathat
ták,mennyiresajátítottákela
röplabdaalapjait,ésmindezt
a példaképek segítségével
tették.SoósNikolettmegje
gyezte, nekik is feltöltôdés a
kicsikkel találkozni és velük
együttdolgozni.Aterveksze
rint ezután kéthavonta lesz
minibajnokság a sportcsar
nokban,aBRSEkésôbbicél
japedigaz,hogyvárosszerte
minden iskolában legyenek
ilyencsoportok.

HorváthSzabolcs

A BRSE célja, hogy minél népszerûbb legyen a röplabda a gyerekek körében is

Sor- és váltóversenyeket tartottak a sportcsarnokban

röplabda-minibajnokság
A legfi atalabbak a példaképeikkel is találkozhattak

Csillogó érmek a világkupáról
Csapatbajnokok a csabaiak

Helytállás Heidenheimbem

a sport legyen a tiéd!
A mindennapos mozgás megszerettetése a cél

Röplabda-minibajnokság miatt volt hangos nemrégiben 
a városi sportcsarnok. A röplabda egyre népszerûbb a 
legfi atalabbak körében, akik még példaképeikkel is ta-
lálkozhattak a viadalok helyszínén.

Helytállás Heidenheimbem



ARANYJÁNOS
MÛVELÔDÉSIHÁZ

December2.,16.00Rácz Ernô fafa
ragómester, népi iparmûvész kiál
lítása.MegnyitjaBaji Miklós Zoltán 
képzômûvész, a tárlatdecember18
áigmegtekinthetô.
December6.,11.00Mikulásnapikö
szöntés–vendégeinkamezômegyeri
óvodások
December 7., 15.00Rímszerda –
KaffkaMargitraemlékezünk
December9.,10.00
AranyJánosirodalmivetélkedôálta
lánosiskolásoknak
December10.,14.00HaladóNeme
zelôKlub,vezetiGerlai Ferencné
December13.,10.00LucanapiBo
szorkányságok hagyományôrzô prog
ramaTûzkörKözhasznúKulturális
Egyesületszervezésében
December17.,14.00MegyeriKézmû
ves Mûhely – Mézeskalácskészítés,
vezetiFutóné Tóth Krisztina mézeska
lácskészítô

JAMINAIKÖZÖSSÉGIHÁZ

December1.és13.,16.30
Ízvadászfôzôklub
December2.és9.,16.30
Karácsonyi játszóház (karácsonyidí
szekkészítése)
December2.és16.,17.00
Önvédelmitanfolyam

December5.,10.00
BabamamaKlub
December6.,16.30
Csodamûhely–Apapírfonáscsodái
December10.és17.,15.00
NépiDíszítômûvészszakkörfoglalko
zása
December12.,10.00
VarázsénekHevesi Imrével
December13.,16.30
Csodamûhely–Frivolitás,hajócsipke
készítése
December17.,14.00
Karácsonyvárócsaládidélután

MUNKÁCSYEMLÉKHÁZ

December3.,10.00Betlehemkészí
téseAdorján Lászlónéval
Régimódikézimunkákújragondolva–
vezetiHarangozó Mariann
December6.,15.30Mûvészettörténet
elôadássorozat:A 19. századújító
stílusai: realizmus, impresszionizmus
ésaposztimpresszionisták
December 10., 10.00 Rajz szakkör
felnôtteknekBartolák Annával
December17.,10.00Betlehemkészí
téseAdorján Lászlónéval
Régimódikézimunkákújragondolva–
vezetiHarangozó Mariann
December17.,14.00Alkotónôkköre
–Hagyományoskarácsonyizáróprog
ram.Beszélgetésmûvészetekrôl,élet
utakról Adorján Lászlónéval, Farkas 
Welmann Évával ésGábriel Erikával.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

BékésMegyeiKönyvtár
5600Békéscsaba,KissErnôutca3.Tel.:66/530200
bmk@bmk.hukolcs@bmk.huhttp://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:14.00–19.00óra.GYERMEKKÖNYVTÁR:Kedd–péntek:11.00–18.00óra,
hétfô,szombat:14.00–18.00óra18évalattiaknakés70évenfelülieknek ingyenes
abeiratkozás.ÜGYELET:ügyeleti idôbenelérhetôszolgáltatások:napilapok,visz
szavétel,hosszabbítás,internetezés,számítógéphasználat:hétfô:9.00–14.00,kedd–
péntek:9.00–11.00

Programok:
December6.,kedd16.30–17.30•
Alegújabbdiafilmekóvodások
nakéskisiskolásoknak.

December8.,csütörtök17.00•
Kiss Tibor Noé:Aludnodkelle
ne.KönyvbemutatóKiss László 
közremûködésével

December8.,csütörtök15.00•
Szlovákirodalmidélután,
írótalálkozóFuhl Imre,Kormos 
Sándor,Papucsek Gergely,
Rudolf Franyo pilisialkotókkal.
Akerekasztalrésztvevôi:Antal 
György,Barta Kálmán,Farkas 
Wellmann Éva,Péter Erika,Szi-
lágyi András,Szincsok György,
Virágné Horváth Erzsébet.
Közremûködnekabékéscsabai
SzlovákGimnázium,Általános
Iskola,ÓvodaésKollégium
tanulóiOcsovszki Ildikóveze
tésével.

December14.,szerda17.00•
Sándor Emilné:Lelkembôl
lelkemmel.Könyvbemutatóés
karácsonyivirágdíszekkiállítása

December15.,csütörtök•
13.00–17.00Ajándékkészítés,
papírfonás,fenyôdíszekkészíté
seVárai Ildikóvezetésével.

December6–30-ig• Csíkosfol
tosálmaink.ACsabaiSzorgos
Foltosokkiállítása

Segítünkakarácsonyiajándékok
elkészítésében!
Idén ne halogassa az ajándékké
szítéstésvásárlástazutolsópilla
natra!
Lepjemegszeretteit,barátaitegy
különleges,régiújságokbólkészült
karácsonyiösszeállítással,melyrég
múltidôkünnepihangulatátidézi.
Részletes tájékoztatást személye
senaBékésMegyeiKönyvtáreme
leti olvasótermében vagy az 530
202estelefonszámonkérhet.

Bakelitlemezek,hangkazettákdigi
talizálása:400Ft/lemez

Nagyméretû kép nyomtatása mé
rettôlfüggôen2000–6000Ftig

Adventikedvezményes
beiratkozás!

November26án,december3án,
10én,17én2500Fthelyett1800Ft
ért,1800Fthelyett1200Ftért irat
kozhatbeegyévreakönyvtárba.

Szombatonkéntajándékokkal,meg
lepetésselvárjákÖnt isakönyvtár
ban!

Karácsonyi könyvcsere, fenyôdí
szekfelajánlásadecember22ig. KörösökVölgyeNatúrparkEgyesület

KörösökVölgyeLátogatóközpont
Békéscsaba,Széchenyiliget,66/445885

www.korosoknaturpark.hufacebook.com/korosokvolgye

A Komolyan lazulós rendezvénysorozat legutóbbi prog-
ramjában a Szolnoki Mûvésztelep mûvészeti vezetôjét, 
Verebes Györgyöt, valamint az Orbis Zenemûhelyt lát-
hatta a közönség. A vajdasági születésû Verebes György 
klasszikus festészetbôl táplálkozó alkotásairól ismert, de 
tanárként, szervezôként és zenészként is aktívan tevé-
kenykedik. A mûvésszel Baji Miklós Zoltán beszélgetett

Rákász Gergely koncertorgonista december 3-án, szom-
baton 18 órakor ad koncertet Békéscsabán, a Phaedra 
Rendezvényközpontban (Irányi utca 10.). Mint azt a 7.Tv 
stúdiójában elmondta, a hangversenyen megelevenedik 
a 260 éve született Mozart vidám, szertelen és zseniális 
világa. Jegy elôvételben a Csaba Center információs pult-
jánál kapható. Bôvebben: rakaszgergely.hu

Toto kiállítása december 5-éig tekinthetô meg Sallai Lajos az iskola pedagógusa volt Lenkefi  Konrád idén lenne 80 éves

toto beszédes képei
Krajcsovszki Tamás az Iparban

a béke festôje
Sallai Lajos tárlata a Belvárban

komolyan lazulósrákász gergely a Phaedrában

lenkefi  konrádra 
emlékeztünk

Nôalakok, tájképek és csónakok láthatók azon a kiállítá-
son, amely Krajcsovszki Tamás (Toto) alkotásait mutatja 
be a Békéscsabai Ipartestület székházában. Az alkotó az 
elmúlt 15 év munkáját tárja a közönség elé.  

A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázi-
um programsorozattal ünnepli fennállásának harminca-
dik évfordulóját. Ennek keretében nemrégiben az iskola 
egykori pedagógusa, Sallai Lajos festményeibôl nyílt ki-
állítás az intézmény aulájában.

Idén lenne 80 éves Lenkefi  Konrád bábmûvész. A sokol-
dalú alkotó a bábjait mozgó mûtárgyakként kezelte, és 
ezek közül sok a család egykori otthonában, a Penza-
lakótelep 1. szám alatt készült. Erre emlékeztet az épület 
falára kihelyezett emléktábla is.

Mivelnemadatottmeg,hogy
szavakbanközvetítsegondola
tait, festményekbenmondjael,
mitérez,mitgondolavilágról.
Tototízéveskorábanjöttráarra,
hogyarajzáltalkommunikálni
tudakörnyezetével.27évesko
rábantalálkozottSzeverényi Mi-
hállyal,akibiztatta,segítette.

– Szerencsésnekmond
hatommagam,mertolyanok
vesznekkörül, akikkel jóban
vagyok,ésakikrebármiben
támaszkodhatom – fogal
maztameg Toto, akinek a
kiállításadecember5éigte
kinthetômeg.

L.V.

Parkban álló pad, reppenô
madár,sorsárahagyottépü
let, ódon utcarészlet, régi
házak és kikötött csónakok
is elôtûnnek azokon a fest
ményeken, amelyeket Sallai 
Lajos hozott a tárlatra. Az
iskolaegykoripedagógusaa

természetelvûábrázoláshíve.
Munkásságát dr. Szemenyei 
Sándor méltatta,akiszerint
Sallaiaszépség,aharmónia
és a béke festôje, lelkének
mély élményei kivetülnek az
alkotásairais.

M.E.

Micimackóegyrészletéthoz
tákelaNapsugárBábszínház
színészei egykori mesterük
nekaPenzalakótelepsarkán
állótízemeletesépületnéltar
tottmegemlékezésre.Lenkefi
Konrád21évehagytaittcsa
ládját,abábjaitésatársulatot,
amelynek tagjai azóta is to
vábbviszikgazdagéletmûvét.
Amegemlékezésenacsalád
tagok,amûvészekésbarátok
idézték fel Lenkefi Konrád
emlékét.
– Fontos, hogy azokat a

hagyományokat, örökséget,
amit tôle kaptunk, megôriz
zük. Nem az ô darabjait
játsszukésnemazôfejével
gondolkodunk,denagyrészt
nekiköszönhetjük,hogyma
itt lehetünk – osztotta meg
velünk gondolatait Lenkefi 
Zoltán, aki apja nyomdokai
ba lépvemaaBékéscsabai
Napsugár Bábszínház igaz
gatója.
– Mindig fontosnak tar

totta, hogy a gyerekek jól
érezzékmagukat, éshogya
bábmûvészettel,amûvészeti
neveléssel a pozitív emberi

tulajdonságok kialakítását se
gítse.Ugyanakkora felnôttek
nek is tudott olyat mondani,
amiremindenképpenodakel
lett figyelni–meséltedr. Pap 
István, a megyei mûvelôdési
központ egykori igazgató
ja, aki 30 éven át kísérhette
nyomonabábmûvészetszü
letését Békéscsabán, jórészt
Lenkefi Konrádnak köszön
hetôen.
Abábmûvészek–persze

soksokmunkaeredménye
ként – különös tehetség bir
tokábanvannak: tudják,mitôl
lesznek fényesebbek a gye
rekszemek,éshogyan lehet
mosolytvarázsolniazarcokra.
Tudják–ahogyazegypárév
velezelôtt zajlottbábfesztivá
lon elhangzott –, hogyan „le
helhetnekéletet egy ládányi
rongyba”, hogyan varázsol
hatnakmesehôsöket,különle
gesbábfigurákatmindnyájunk
szeme elé. Lenkefi Konrád
ennekisamesterevolt!Nagy
ajándék,hogyBékéscsabán
vannak, akik a nyomdokaiba
léptek.

V.N.,M.E.

10 Csabai MérlegKUltÚra
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BÉKÉSMEGYEIAMATÔRKÉPZÔMÛVÉSZALKOTÓTÁBOR
ÉSNEMZETKÖZIMÛVÉSZTELEPKIÁLLÍTÁSA

Az idei táborozás során készült alkotásokból válogatott kiállítás 2016. december
2-án,pénteken15órakornyílikaBékésMegyeiKönyvtárban.Akiállításmegnyi
tóünnepségétkövetôen,16órai kezdettelNovák Attila, amûvésztelepvezetôje tart
workshopotTÁJ–KÉP–ZÉScímmel.Mindenérdeklôdôtszeretettelvárunk!

KÖZÖSPONTTEAHÁZ
2016.december2-án,pénteken18órától
aNemzetiségiKlubházban(Békésiút15.)

MadárgyûrûzésKevermesen.Vendégeink:Rozgonyi JánoselnökésBozó Lászlóalel
nök,DélbékésiTermészetvédelmiésMadártaniEgyesület

APÁRÓLFIÚRA
2016.december3-án,szombaton14órától
családihagyományôrzôdélutánaMeseházban.

Kalendárium:Lucanapiszokások•
Mûhelymunka:angyal,rénszarvaskészítésetextilbôl•
Nagymamakamrája:kókuszos,fahéjascsiga•

SZLOVÁKKLUB

Mindenhétfôn13órátóltartjafoglalkozásaitaNemzetiségiKlubházban.
December5én:IttaMikulás!•
December12én:Karácsonyiebédaklubtagoknak(elôzetesjelentkezésszükséges).•

TRÉFÁSMESEMONDÓVERSENY
2016.december8-án,csütörtökön9órától

Avároslegvidámabb4–5.osztályosainakversenyeaMeseházban.

EICHINGERTIBORésKÉRIGÁBOR
INGYENESERDÉLYITURNÉNYITÓKONCERTJE

2016.december13án,kedden19órátólaMESEHÁZban,Békéscsaba,Békésiút17.

THURYGÁBORRETRO-MOZIJA
2016.december14én,szerdán18órakoraNemzetiségiKlubházban(Békésiút15.)

MûsoronMáthéFerencajánlásával:BERLINFELETTAZÉG.WimWendersfilmje,1987.

SZÁLLÁSTKERESASZENTCSALÁD

2016.december15én,csütörtökönaBelvárosiRómaiKatolikusTemplomban17óra
kor tartandószentmisétkövetôen indulnakaszálláskeresôkaMolnárház felé(Har
ruckernu.),aholugyanekkoraszállástadókkészülôdnekafogadásukra.Aprogram
nyilvános,mindkétcsoporthozlehetcsatlakozni.Kérjük,egykosárkapogácsávaljá
ruljonhozzáabefogadáshoz.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326370,

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

December3.9.00–14.00
MIKULÁS-NAP
Színpadiprogramok:CsabaiSzínistú
dió,Katicabogárkacsapat,Zûrzavar
zenekar,Guzsalyastáncház
Közös fotózás a Mikulással, a Me
gyeriKézmûvesFalujátszóháza,jel
mezesélményfotózás,Bartolák Anna 
festômûhelye, alternatív kincskere
sés,játszószobaalegkisebbeknek.
ManóGyárunk december 17-éig
várjaazadományokkal teli cipôsdo
bozokat!
December3.,19.00
BobanMarkovićOrkestarkoncert
December3–4.,10.00–18.00AVán
dorfényGalériakiállításaésvására
December4.,10.00–17.00
I. JózsaMihály BékésMegyei Vers
ésPrózamondóFesztivál
December6.,18.00Könyvbemutató
–Dlusztus Imre:Útaborhoz
December8.,16.00Könyvbemutató
–Dányi László: AzÁchimL. András
utcaifiúk

Egyhétvégeatársastáncjegyében
December10.,10.00
47.OrszágosTársastáncBajnokság.
Program:BASOrszágosBajnokság
ésSeniorOpenOrszágosBajnokság
December11.,10.00
I. Nyíri Lajos Emlékverseny és U21
TíztáncMagyarBajnokság

December10.,14.00Egészségklub
December10., 18.00AKörösparti
Vasutas Koncert Fúvószenekar és

aCalandrellaKamarakórusadventi
hangversenye az Evangélikus Kis
templomban

ELÔZETES

December18.,18.00
Ez az a nap! karácsonyi GOSPEL
koncert a Joy Gospel Music együt
tessel
Vendég:Pintér Béla,Durkó Heléna
December20.,19.00MusicalNeked
Békéscsaba, a musical. Szereplôk:
Balla Eszter, Nagy Sándor, Szinetár 
Dóra,Simon Kornél,Szente Vajk
December22.,20.00
Hôsök,Brainskoncert

KIÁLLÍTÁSOK

December3.,9.00AVakokésGyen
génlátók Békés Megyei Egyesülete
gyermekrajzkiállításánakmegnyitója
Megtekinthetôdecember21éig.
December 5., 17.00 „Tegnap–Után”
címûfotókiállításmegnyitója
Megtekinthetôfebruár10éig.
December 12., 15.00 A Szemián
SámuelEgylet„Természetiésépített
örökség”címûfotókiállításánakmeg
nyitója
Megtekinthetôfebruár2áig.
Betlehemeskiállítás
Megtekinthetôjanuár13áig.

Programjainkról bôvebben a www.
csabagyongye.comoldalonésface
bookoldalunkontájékozódhatnak.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600Békéscsaba,Széchenyiu.4.•Tel.:66/449222
info@csabagyongye.com•www.csabagyongye.com

ISMERETTERJESZTÔELÔADÁS

December 5., hétfô 17 óra – A jó pálinka titka címmel tart elôa
dástaKertbarátkörbenMokrán János,aGyulaiPálinkaManufaktúra
fôzômestere.Újborokbírálata–vezetiNagy Péter borász.

25ÉVESALENCSÉSIKÖZÖSSÉGIHÁZ

December9.,péntek17óra• –AmeditációsklubvendégeStranszki 
Mihályné Zsuzsa jógaoktató.Téma:Ajógaésameditációszerepe
abetegségekmegelôzésében.Program:jógagyakorlás,meditáció,
kóstolóazelôadósajátkészítésûételeibôl,kötetlenbeszélgetés.
December14.,szerda17óra• –AdventaLencsésinaJózsefAttila
LakótelepiTelepülésrésziÖnkormányzatésaközösségiházszerve
zésében.Dr. Ferenczi Attila,a részönkormányzatvezetôjénekésa
történelmiegyházakképviselôinekünnepiköszöntôje.Mûsortadnak
aközösségiházangolszakköröseiésaLencsésiÓvodacsoportjai.
KözremûködnekaBartókBélaZenemûvészetiSzakközépiskolata
nulói.
December19.,hétfô14.30óra• –Karácsonyikoncertanyugdíjas
klubünnepiösszejövetelén.MûsortadaKeményGitárklub.

TORNÁKDECEMBER15-ÉIG

•Nyugdíjastorna–mindenkedden8.15tôl9.15óráig.
•Baba-mamatorna–mindenkedden9.30tól10.30igegyéveskor
fölöttés10.30tól11.30óráig3hónaposkortól.

•Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknek–mindenkeddenés
csütörtökön14.30tól15.30óráig.

•Szülésrefelkészítôtorna–avárandósság32.hetétôlajánlott–min
denkedden16órakor.

•Kismamatorna–avárandósság20.hetétôlajánlott–mindenked
den17órakor.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornászvezeti.

•Alakformálótorna–mindenkeddenéscsütörtökön18.30tól19.30
óráig.VezetiKvasz Edit aerobicoktató.

•Taekbo–mindenkeddenéscsütörtökön19.45tôl20.45ig.Vezeti:
Máté Zsolt,ahódmezôvásárhelyiMátéTaekwondoSportegyesület
mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.•Tel./fax:66/456177

Email:lencsesikozhaz@gmail.com

Párválasztás, szerelem, há
zasságésaháború,amibele
szólaboldogságba.Anépifa
lusi világ életébe, romantikus
szépségébeésnehézségeibe
kalauzoljaelanézôtaBalassi
Táncegyütteslegújabbtánc
játéka,azÁdámokésÉvák.A
mûsortelôszörabékéscsabai
közönségláthattaaközelmúlt
banaCsabagyöngyeKulturá
lisKözpontban.

AzelôadásbanaKüküllô
vidékiMagyarózd,anyírségi
Bundásbokor és Bököny, va
laminta felvidékiZsére falu
jának táncaitvonultatták fela
szereplôk.Adíszletegyetlen
elemeazalmafavolt.Azelô
adás rendezôkoreográfusa
ifj.Mlinár Pál, az együttes
mûvészetivezetôje.Irányítá
sávalatáncosokazérzelmek
szélesskálátjelenítettékmeg.

Idén harmincéves a Csaba 
Nemzetiségi Néptáncegyüt-
tes. A tagok gálamûsorral 
és táncházzal ünnepelték 
a kerek évfordulót a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban, ahol a múlt, a jelen 
és a jövô táncosai is a szín-
padra léptek. 

ACsabaNemzetiségiNép
táncegyüttes1986ban jött
létrePintér Tibor vezetésével.
AzegyütteselsôsorbanBé
késcsaba nemzetiségeinek
néptánckultúrájából építi fel
repertoárját.Aszlovák,román
ésmagyarkoreográfiákontúl
alkalmanként tematikus ko
reográfiák is gazdagítják a
mûsorukat. Az elmúlt 30 év
ben határainkon túl ismint
egy 45 alkalommal láthatták
azegyüttestEurópa14orszá
gában.
Azalapító,Pintér Tibor a

nyugdíjba vonulásáig, azaz
27évenátvezetteazegyüt
test. 2013szeptembereóta
Szarka Zsolt ésSzarka-Gera 
Sára vezetiatáncosokat,to
vábbraisazzalacéllal,hogy
minélszélesebbkörbenmeg
ismertessékaKárpátmeden
cei nemzetiségek autentikus
tánchagyományát,zeneivilá

gát.Azegyüttescsaknem20
évig a Békési Úti Közösségi
Házakbanmûködött,jelenleg
a Csabagyöngye Kulturális
Központban tartja próbáit
mindenhétfônéspénteken
18órától21óráig.
1996ban megalapították

aCsabaKulturálisEgyesü
let a Táncmûvészetért civil
szervezetet. Az egyesület
egyikfeladataatáncegyüttes
mûködtetése,továbbáprogra
mokszervezéseésmegvaló
sítása.Állandóprogramjuka

CsabaTáncházésaGuzsa
lyasTáncház.Amainapigévi
rendszerességgel szerveznek
tánctábort,jelentôsprogram
jaikközöttvanakiscsoportok
néptáncostalálkozója,13éve
pedigmegalakítottáka„Min
denkinéptánciskoláját”,hogy
az idôsebbkorosztály tagjai
nakislehetôségetnyújtsanak
atánctanulásra.
Az egyesület 2015ben, ha

gyományôrzô szándékkal indí
tottaútjáraaKárpátmedencei
MagyarNépzenei Találkozót,

melyetMezômegyerenszer
veznekmeg.Arendezvény
legfôbb célja a népzene, a
magyarnépi kultúraértéke
inekbemutatása,aközösség
építése, amagyar nemzeti
identitás erôsítése. A 30 év
alattatánccsoportésazegye
sület életében soksok öröm,
tapasztalat, élmény halmozó
dott fel,melyetminden részt
vevôa szívébenlelkébenés
nem utolsósorban a lábában
ôriz.

M.E.,V.N.

A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar nyitotta 
meg a gálát

Az együttest 1986-ban alapította Pintér Tibor, ma Szarka Zsolt és Szarka-Gera Sára vezeti

lábukban is ôrzik az emlékeket
Harmincéves a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes

Párválasztás, házasság a tánc nyelvén

negyvenéves a Vasutas
Gálamûsorral ünnepeltek

Jubileumi gálamûsorral ünnepelte fennállásának 40. év-
fordulóját a VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház. 

Az intézmény meghatározó
kulturális értékeket, vasutas
hagyományokat közvetít a
KöröspartiVasutasKoncert
Fúvószenekar,aMÁV„Ha
zánk”Énekkar,aKandóKál
mán Vasútmodellezô Klub,
valamint a sokszínû közös
ségek,csoportok,szakkörök
mûködésének biztosításá
val. A csabai intézményben
tizenhárom csoport és klub
mûködik, és további hét
csoportot, nyugdíjasklubot
támogatnakaszegedivasúti
területifelosztáselvén.
AhogyMohácsiné Szeve-

rényi Ágnes, az intézmény

igazgatója fogalmazott: a
mûvelôdési ház nemcsak a
vasutas hagyományok ôrzé
sérehivatott,hanemnyitottan
ésaktívan részt vesza város
életében,anemzetiségiha
gyományokápolásában is.
Vantara Gyulaországgyûlési
képviselô megjegyezte: a
mûvelôdésiháztámaszpontja
a vasutas mûvelôdésnek és
üdeszínfoltjaavároskulturális
életének.Abékéscsabaiszék
helyenkívülösszefogjákmég
aszentesi,szegedi,lôkösházi,
csongrádiésmezôtúrivasutas
klubokmunkájátis.

LaczkóViktória
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Tágasabb, világosabb hely-
re költözött a Munkácsy Mi-
hály Múzeum Szakkönyv-
tára. A könyvtár állománya 
ugyanaz, ám optimálisab-
bá váltak a körülmények a 
tudományos kutatómunka 
végzéséhez. 

A több mint százéves gyûj
teménynegyvenezerkötetbôl
áll.Mint aztDobókôi Kriszti-
na, a múzeum könyvtárosa
elmondta,kínálatuknéprajzi,
képzômûvészeti, történettu
dományi, természettudomá
nyiésrégészetigyûjteményi
anyagokból áll össze. Ezen
kívülrengetegidôszakikiad
ványukvan,lexikonok,encik
lopédiák is fellelhetôknáluk.
Ando György múzeumigaz

gatómegjegyezte,hogyatá
gastéroptimáliskeretetada
tudományos kutatások szá
mára. Ugyanakkor kiemelte
aztis,hogyakönyvtárnem
csak a munkatársak vagy a
kutatókszámáranyitott:min
denkiszámárahozzáférhetô,

csak elôzetes regisztráció
szükségeshozzá.
Az ünnepi eseményt Ka-

rafiáth Orsolya és Legát Ti-
bor Kosz és kvartély címû
zenés irodalmi estje koro
náztameg.

MikóMelinda

A könyvtár mindenki számára hozzáférhetô

tágasabb a szakkönyvtár
A múzeum könyvtára nemcsak a kutatók elôtt nyitott

December13án,kedden18
órátóladventikórushangver
seny leszBékéscsabán, az
EvangélikusKistemplomban.

Közremûködôkórusok:
• BékéscsabaiEvagélikus
Vegyeskar

 Vezényel:Kutyejné Ablon-
czy Katalin

• ChopinKórus:
 Vezényel:Rázga Józsefné
• BSZCTrefortÁgoston
Fiúkórusa

 Vezényel:Tóth Olga
• PáduaiSzentAntalKórus
 Vezényel:Rázga Józsefné

Mindenkit szeretettel várnak,
abelépésdíjtalan.

adventi kórushangverseny

Azideiesztendôoktóberében
megelôzô feltárást végeztünk
Geszten, a felépítendô új ál
talános iskola és tornaterem
helyszínén. A terület igen
népszerûvolt azelmúlt évez
redekben,jónéhányrégészeti
korszakemlékanyagátsikerült
megtalálnunk.A települések
mellett egy gepida temetô
részlete is elôkerült és ez bi
zony kellemesmeglepetést
jelentett számunkra,hiszen
2011 óta nem „találkoztunk”
velük.Agepidák–egygermán
nép–fôkéntahunuralombu
kása után játszottak vezetô
szerepet aKárpátmedence
keleti felében, majd 567ben
döntô vereséget szenvedtek
azavaroktól,akikazonnalel
foglalták a gepidák egykori
szállásterületeit. A gepidák
régészetihagyatékát fôkénta
temetôkrévénismerjükame
gyében,ehhezjárulthozzáné

hány érdekességgel a geszti
ásatás. Sajnos a sírokat egy
kivételévelmég jóvalkoráb
ban–valószínûlegmaguka
gepidák–kirabolták.Szeren
cséreasírrablóknemvittekel
mindent, így néhány érdekes
tárgyatistaláltunk.Akorszak
banigennépszerûekvoltaka
fésûk,melyekegyikpéldánya
Geszten is elôkerült. Ezek a

fésûkagancslapokbólkészül
tek és igen vékony fûrésszel
alakítottákkiafogazatukat.Az
egymásmelléhelyezett lapo
kat mindkét oldalon egyegy
hosszú,vékonyagancsbólké
szített pálcával fogták egybe.
Apálcákataprószegecsekkel
rögzítettéka lapokhoz,majd
esetenként az elkészült fésût
díszítették.Általábankétolda
lasfésûkethasználtakagepi
dák,bárelôfordulnakegyol
dalaspéldányokis.Fôkéntnôi
sírokbólszokottelôkerülniegy,
néhakétdarab.Aformaésa
készítési technika a germán
világbannemsokat változott,
Angliábanavikingtelepülése
kenszinteugyanolyanfésûket
találtak,mintamigeszti 56.
századra keltezhetô példá
nyunk.

Dr.BácsmegiGábor
régész

M e s é l Ô  M Ú z e U M
Agancsfésû Gesztrôl

Ahaj,akárcsakabôr,azéveksorán
veszít minôségébôl. A haj veszít
dússágából, tartásából,rugalmas
ságából,elvékonyodik.
Amikorahajhagymábanapig

menttermelôdés leáll, a hajszál
banapigmentekhelyénlévôapró
légbuborékokkövetkeztébenahaj
„megôszül”.Ôszhajszálainkake
ratinvilágosszínénekköszönhetô
enláthatóakfehérnek.Azôszhaj
szál azonban nem élettelen, sôt,
teljesenegészséges,csaképpen
nemtartalmazpigmentet.

Mikorkezdahajôszülni?
Általában30–50éveskortóljelent
keznekazelsôôszhajszálak,deez
egyénenkénteltér,akárörökölniis
lehetakoránôszülést.Általában
halántéknál észlelhetô elôször. Az
idômúlásávalszéplassanazegész

fejtetônjelentkeznekazôszszálak,
hamár3040%azarány,összhatá
silagszürkeszínevanahajnak.

Mittehetek,haôszahajam?
Sajnos,azidôtmegállítaninemle
het,depárjótanács,hazavarnak
azôszhajszálak:
• viseljolyanfrizurát,amiben
nincsválaszték

• netûrdafüledmögé,netûzd
vagyfogdhátraahajad,ha
halántéknálisôszülsz

• hamégisafestésmellettdön
tesz,bízdmagadatszakemberre,
nemérimegtanácstalanulállni

adrogériábankínáltfestékek
elôtt,azeredménybizonytalan

• egyjólfelkészültfodrászsegít
kiválasztanianekedlegmegfe
lelôbbmegoldást

• létezikgyógynövényes(ammó
niamentes,parabénmentes),
speciálisérzékenyfejbôrre,
100%igôszfedôésszuper
intenzívdivatárnyalatú,spe
ciálisanférfiaknakkifejlesztett
hajfestékis

• válasszminélvilágosabb
hajszínt,hogyalenövésnélke
vésbélegyenekszembetûnôek
azôszhajszálak!

szépüljünk a lívia szépségszalonban!
Mitôl  ôszül  a  haj?Mitôl  ôszül  a  haj?

M e g H Í V Ó
ARománOrtodoxEgyházésBékéscsa
baMegyeiJogúVárosRománÖnkor

mányzataszeretettelvár
mindenhívôtésérdeklôdôt

2016.december11-én9.00óraikezdettel,
abékéscsabaiortodoxegyházvédôszentje,
SzentMiklósünnepealkalmábólmeg
rendezésrekerülôistentiszteletre,a

BartókBélaút53.számalatttalálható
görögkeletirománortodoxtemplomba.

ArendezvényenSiluanpüspökatya
celebrálmisét.

Az istentiszteleten az egyházi énekeket
elôadóaradikórusteljesítszolgálatot,azô
mûsorukatishallhatjaaközönség.
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November 23-án igencsak 
meglepôdtek azok, akik be-
nyitottak a városháza dísz-
termébe. Ott ugyanis egy 
közgyûlés zajlott, azonban 
az önkormányzati képvise-
lôk helyén diákok ültek. 

A Nyílt nap a városházán
elnevezésû program célja az
volt,hogyafiatalokmegismer
jékapolgármesterihivatalés
az önkormányzat felépítését,
mûködését,ezáltal tájékozot
tak legyenek a korosztályu
kat közvetlenül érintô hivatali
ügyintézésifolyamatokterén.
AtalálkozónelôszörSzarvas 
Péter polgármester ismertette
a képviselôtestület mûködé
sét, valamint a szavazásme
netét,amelyetrögtönkiispró
bálhattakadiákok,hiszahogy
a városi közgyûlésen, úgy itt
isanapirendipontokelfoga
dásával kezdôdött az ülés. A
nyílt napon középiskolánként
öttanuló,közelötvendiákvett
részt.

–Néhaa tévébennézem
azilyenszavazásokat,viszont
résztvennirajtateljesenmás
érzésvolt.Sokkalnagyobba
terem,mint ahogy a képer
nyôn látszik,ésmásérzésa
képviselôk helyén ülni, mint
ahogyan azt elképzeltem –
árultaelBerczi Botond,aKe
ményGábor szakgimnázium
tanulója.

Bacsa Vendel jegyzôazön
kormányzatmûködésemellett
azt is elmondta a diákoknak,
hogyan lehet valakibôl képvi

selô,Komán Ágnes osztályve
zetôpediganyáridiákmunka
lehetôségeirôlbeszélt.
Ahivatalbanmûködôosz

tályok megismerése és a
próbaszavazások mellett a
diákoknak lehetôségük volt
bejárniahivatalépületétis.A
programaz ifjúsági koncep
ciócselekvési tervénekegyik
elemevolt,azzalacéllal,hogy
afiatalokminélszélesebbkör
benszámukrajólérthetôinfor
mációkatkapjanak.

BalázsAnett

Hatalmas öröm egy új élet, 
egy kisbaba érkezése, az 
öröm azonban azonnal 
aggodalomba vált át, ha a 
baba koraszülöttként jön 
világra. A koraszülöttek vi-
lágnapján az ebbôl az alka-
lomból lila fénnyel megvi-
lágított Jókai színház elôtt 
gyûltek össze az érdeklô-
dôk, és többen azok közül a 
családok közül, akik mind-
ezt személyesen is megta-
pasztalták.

Békésmegyébenakoraszü
lött intenzívosztályonévente
350betegetlátnakel.Mintazt
azegyikszülô,Bene Roland a
színházelôttelmondta,soha
nemvoltolyankiszolgáltatott
helyzetben, mint amikor el
kellettfogadniaazt,hogyko
rábbanérkezettagyermeke.
Hozzátetteaztis:látvaaztaz
alázatosmunkát,amelyetaz
orvosok, nôvérek végeztek,
macsakhálátésköszönetet
érez.

Azorvostudományazokat
ababákat tekintikoraszülött
nek,akikaterhesség37.hete
elôttszületnek.Aszakembe
rekszerintmaakáraz1500
grammal világra jött csecse
môk is nagyon jó esélyekkel
indulhatnak neki az életnek.
Dr. Zátonyi Adél neonatológus
fôorvosszerint jelentôs lépé
sek történtekazelmúltévek
ben. Az édesanyák antibio
tikumot, szteroidot kapnak,
amellyelababatüdôérlelését
elôsegítik, és ezzel sokkal

jobb állapotban jöhetnek vi
lágraakoraszülöttekis.
A központi korház szü

lészeinek elsôdleges célja,
hogymeggátoljákakoraszü
lést.Dr. Boros Zoltán igaz
gatóhelyettesmegjegyezte,
hogy mivel a koraszülöttek
lényegesensérülékenyebbek
idôben született társaiknál,
ezért nagyon kíméletes szü
léslevezetéssel segítik ôket
avilágrajönni,hamégisidô
elôttérkeznek.
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17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Budaörs

18.30Hírek
18.35Aktuális(magazin)
19.00Híradó
19.20BRSETV(magazin)
20.00Híradó
20.20Kikötô(egyházimagazin)
21.00CzinkaPannátólPegéig
3/3.(dokumentumfilm)

21.30BiketourinEurope4/3
(útifilm)

22.10 BRSETV(magazin)
22.40Híradó
23.00Kikötô(egyházimagazin)
23.30Púder(Nôimagazin)
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december12.,hétfô

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Csabaiforgatag(közél.mag.)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Kikötô(egyházimagazin)
8.10Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.40Púder(közéletimagazin)
9.10 Spektrum(életmódmagazin)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20BRSETV(magazin)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Jászberény

18.30Hírek
18.35Aktuális(magazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Kezdôkör(sportmagazin)
21.00ValóságosKincsesbánya
10/8.(ismeretterjesztôfilmsor.)

21.30Aktuális(magazin)
21.50Kezdôkör(sportmagazin)
22.20Híradó
22.40Spektrum(életmódmag.)
23.10 Generáció(ifjúságimag.)
23.40Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december13.,kedd

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Generáció(ifjúságimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Kezdôkör(sportmagazin)
8.10 Kikötô(egyházimagazin)
8.40Csabaiforgatag(közél.mag.)
9.10 Zöld7.(környezetv.mag.)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Mûvészbejáró(kult.mag.)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Mûvészbejáró(kult.mag.)
18.00Hírek
18.05Generáció(ifjúságimag.)
18.30Zöld7.(környezetv.mag.)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Spektrum(életmódmag.)
21.00Kezdôkör:kézilabdaNBI.
mérkôzés–Békés–Nyíregy
háza

22.30Híradó
22.50Aktuális(magazin)
23.10 Spektrum(életmódmag.)
23.40Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december14.,szerda

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Zöld7.(környezetv.mag.)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40 Spektrum(életmódmagazin)
8.10Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.40Kezdôkör(sportmagazin)
9.10Generáció(ifjúságimag.)
10.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Púder(közéletimagazin)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Kikötô(egyházimagazin)
18.00Hírek
18.05Púder(közéletimagazin)
18.30Mûvészbejáró(kult.mag.)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Zöld7.(környezetv.mag.)
21.00Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Jászberény

22.20Híradó
22.40Aktuális(magazin)
23.00Zöld7.(környezetv.mag.)
23.30Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

23.45Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december15.,csütörtök

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Kikötô(egyházimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

8.10 Kezdôkör(sportmagazin)
8.40BRSETV(magazin)
9.10 Púder(közéletimagazin)
9.40Híradó
10.00Közgyûlésközvetítéseélô
ben(aközgyûlésbefejezésé
ig)

19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

21.00Kezdôkör:kézilabdaNBI.
mérkôzés–Békés–Nyíregy
háza

22.30Híradó
22.50Aktuális(magazin)
23.10 Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

23.40Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december16.,péntek

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Generáció(ifjúságimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.10 Kikötô(egyházimagazin)
8.40Csabaiforgatag(közél.mag.)
9.10 Spektrum(életmódmagazin)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Kezdôkör(sportmagazin)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Zöld7.(környezetv.mag.)
18.00Hírek
18.05Mûvészbejáró(kult.mag.)
18.35BRSETV(magazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Púder(közéletimagazin)
21.00Hetvenes(dok.film)
21.30Kikötô(egyházimagazin)
22.00Púder(közéletimagazin)
22.30Híradó
22.50Aktuális(magazin)
23.10 Kezdôkör(sportmagazin)
23.40Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december17.,szombat

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30BRSETV(magazin)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Púder(közéletimagazin)
9.10 Zöld7.(környezetv.mag.)
9.40Híradó
10.00Közgyûlésközvetítése
(ismétlés)

17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Kikötô(egyházimagazin)
18.00Hírek
18.05BRSETV(magazin)
18.30Púder(közéletimagazin)
19.00Híradó
19.20Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

21.00VarázslatosFilmdalok
22.25Híradó
22.45Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

23.15 Generáció
(ifjúságimagazin)

23.45Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december18.,vasárnap

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30Zöld7.(környezetv.mag.)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Mûvészbejáró(kult.mag.)
9.10 Spektrum(életmódmagazin)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Kezdôkör:kézilabdaNBI.
mérkôzés–Békés–Nyíregyháza

11.50 KÉPÚJSÁG
16.00Hírek
16.10 Aktuális(magazin)
16.30Generáció(ifjúságimag.)
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Jászberény

18.30Hírek
18.35Aktuális(magazin)
19.00Híradó
19.20BRSETV(magazin)
20.00Híradó
20.20Kikötô(egyházimagazin)
21.00Laskaisorok(dok.film)
21.30BiketourinEurope4/4
(útifilm)

22.10 Kikötô(egyházimagazin)
22.40Híradó
23.00Kezdôkör(sportmagazin)
23.30Mûvészbejáró(kult.mag.)
24.00KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Szokatlan felállás a városháza dísztermébenA színház elôtt a koraszülöttekre hívták fel a fi gyelmet

Diákok a képviselôk helyén
Nyílt nap a városházán középiskolásoknak

koraszülöttek világnapja
Lilába öltözött a Jókai színház épülete
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Idén21. alkalommal írták ki
a Virágos Magyarországért
Környezetszépítô Versenyt. A
versenynemarról szólt, hány
virágpalántátültetkiegytelepü
lés, sokkal inkább arról, hogy
jólegyenottélni,hogymeg
mutassaegyközösség,miként
óvja, kíméli a környezetét.Az
eredményhirdetést Kaposvá
ron,aSzivárványKultúrpalotá
ban tartották, ahol Békéscsa
baiselismerésbenrészesült:
Nagy Ferenc alpolgármestera
Magyar Faápolók Egyesületé
nekkülöndíjátvehetteát.

A Békés Megyei Család,
EsélyteremtésiésÖnkéntes
Ház kezdeményezésére, az
AndrássyÚtiTársaskörben–a
BékéscsabaiÚjNemzedékKö
zösségiTérszékhelyén–meg
nyílt azelsôolyankiállítófelü
let,amelyetfogyatékossággal
élôfiatalképzômûvészekszá
márahoztaklétre.
Az országosan is egye

dülálló kezdeményezéselsô
kéntFaluhelyi Balázsfotósnak
nyújtott lehetôségetabemu
tatkozásra.AKorlátokcímû
kiállításban a közlekedésé
ben,térbelielôrehaladásában
akadályozó tárgyakat,hely
színeket isszemléltetiBalázs,
akit kerekes székes fotósként
a hétköznapokban fellelhetô
korlátok foglalkoztatnak.Dr. 
Illés Boglárka,azEMMI ifjú
ságpolitikáért és esélyterem
tésértfelelôshelyettesállam
titkáraszerintazifjúságügye

ésazesélyteremtésszorosan
együttmûködve tud fejlôdni,
ésBékéscsabameghatározó
szerepet töltbeazesélyte
remtésben.
–Azilyentípusúkezdemé

nyezések rendkívül fontosak
a társadalom érzékenyítése
szempontjából,ésazért is,
hogy jobban megismerjük
egymást. Lássukmegegy
másban a különlegessége

ket,lássukmegazt,hogyígy
válunkegyéniséggé–fogal
mazottahelyettesállamtitkár.
AmegnyitónZalai Mihály,a

BékésMegyeiÖnkormányzat
elnökenagyszerûpróbálko
zásnak nevezte a közösségi
házat,aholértelmesentudja
eltölteniaszabadidejétazifjú
ság,ésaholafogyatékkalélô
fiatalokraisfókuszálnak.

LaczkóViktória

AsérültelôadókbólállóNem
adomfel együttes teremtett
különlegeshangulatotaren
dezvényen,aholSzarvas Pé-
ter polgármesterésHerczeg 
Tamás tanácsnokköszöntöt
teaszociálisterületendolgo
zókat. A 2000ben alapított
Kiváló Szociális Munkáért
kitüntetést idénaközgyûlés
Szente Bélánénak, a Békés
csabai Evangélikus Szere
tetotthon nyugalmazott in
tézményvezetôjének és a
BékéscsabaiKistérségiÉlet
faIdôsekOtthonakollektívá
jánakítélteoda.
SzenteBéláné1990tôlvé

gezte intézményvezetôi szol
gálatát a Békéscsabai Evan
gélikus Szeretetotthonban.
Akkor 23 gondozottat látott
elazintézmény,amelyazóta
szeretetszolgálattábôvült.Ma
márabentlakásosotthonmel
lettházisegítségnyújtáséstá
mogatószolgálat, étkeztetés,
tanyagondnoki szolgáltatás,
idôsek klubja és fogyatékos

személyeknappaliellátásais
kiegészíti tevékenységüket,
az ellátottak száma pedig
meghaladjaa250fôt.Szente
Bélánéazidôsekemberimél
tósága,anyagi, fizikai, lelki
egészsége,jóléte,azidôskori
aktivitás megôrzése érde
kében kifejtett munkájának
elismeréséülBalog Zoltán mi
nisztertôl2015ben„Idôsekért
Díj”államikitüntetéstvehetett
át,mostpedigmegkaptaa
városelismerését.
A Békéscsabai Kistérségi

ÉletfaIdôsekOtthonát1999
benalapítottaazönkormány
zat.Azótaazintézménytöbb
átalakulásonmentkeresztül.
AzÉletfama 45munkatárs
salmûködik,amegbízott in
tézményvezetôSuch Tamara.
Az intézményfeladataazott
élô idôsek segítése, fizikai,
egészségi, pszichés állapo
tuknak és szociális helyze
tüknek megfelelô komplex,
személyre szóló, teljes körû
ellátása. Céljuk, hogy az el

látásban részesülôk ottho
nuknak érezzék az Életfát,
és hogy a személyes intim
szféra, az emberi méltóság
megôrzésemellettkikiannyi
és olyan segítséget kapjon
amindennapokban,amitál
lapota szükségessé tesz.
Korszerû, hatékony, problé
maérzékeny, humánum do
minanciájú ellátást biztosíta
nakarászorulóidôsemberek
számára,ésnagyhangsúlyt
fektetnekarra,hogya lakók
minéltovábbmegôrizzékfizi
kaiésszellemiaktivitásukat.
Hivatásukat felelôsségtel
jesen, áldozatkészen, nagy
szakmai alázattal éshozzá
értéssel gyakorolják – amit
most kitüntetéssel ismert el
azönkormányzat.

Herczeg Tamás tanácsnok
pohárköszöntôjébenúgyfo
galmazott,hogyaszociális
munkások igensokrétû fel
adatotteljesítenekBékéscsa
bán.Mintmondta,sokfélebaj
leselkedikránkazéletünkso
rán,viszonthavanegysegítô
kéz,egy intézmény,egycivil
szervezet,azkönnyebbséget
jelentabajbanis.

ZsírosAndrás

A Bartók Béla Vegyeskart
1976banalapítottaRázga Jó-
zsef karnagy.Kezdetbenmin
denkórustagkötôdöttazene
iskolához, késôbbazonban
szélesebbretártákakapukat,
örömmel látták mindazokat,
akik képesek szívvellélek
kel részt vállalni azénekkar
mûvészetimunkájában.
2006banPerlaki Attila lett

aBartókBélaVegyeskarkar
vezetôje.Elôdjéhezhasonló
anôishatalmaslelkesedés
selvetettemagátamunkába.
Azelmúlt tízévbenahagyo
mányok megôrzése mellett

jelentôsenmegújultazének
kar repertoárja is, amelybôl
végülmegszületett a jubileu
mihangversenymûsora.
– Összeállítottam egy ha

talmas nagy listát az elmúlt
negyven évbôl. Összeszed
tem,melyek azok a dalok,
amelyeket szívesen énekelt
akórus,amikorénátvettem.
Nagyjábóltudtam,hogymi
ketszeretnek,mikettudnak
jól a korábbi harminc évbôl,
és persze hogymimindent
tanultunkazelmúlttízévben.
Menetközbenalistaszûkült,
formálódott,devégülúgyállt

összeajubileumimûsor,hogy
abbanmindenkikedvétlelje–
jegyezte meg Perlaki Attila,
hozzátéve,milyenfelemelôér
zéseztakórustvezetni.
Az énekkar sokat koncer

tezettBékéscsabán,fellépett
már az ország számosmás
településén,ésaNemzetiFil
harmóniaistöbbalkalommal
biztosítottbemutatkozásilehe
tôségetszámukrasajáthang
versenyein.Azeltelt40esz
tendô alatt több elismerést is
kaptak, és alkotások sokasá
gátmutattabea reneszánsz
tólaXX.századigésaVarázs
latosfilmdalokig.Ajubileumi
hangversenyen ebbôl hallha
tottegykülönlegesválogatást
aCsabagyöngyeközönsége.

MikóczyErika

Faluhelyi Balázs Korlátok címû kiállításán

Szente Béláné és az Életfa idôsek otthona kollektívája kapott kitüntetést

A hangversenyen az elmúlt negyven év legkedveltebb dalai hangzottak el

Hivatásszeretetbôl dolgoznak
Szente Béláné és az Életfa kollektívája kapott kitüntetést

negyvenéves a Bartók
Jubileumi hangversennyel ünnepelt a kórus

esély fogyatékkal élô 
alkotóknak

különdíj Békéscsabának

F
o

tó
: C

sa
b

ag
yö

n
g

ye

F
o

tó
: C

sa
b

ag
yö

n
g

ye

A szociális szakma képviselôi gyûltek össze a közelmúlt-
ban a Csabagyöngye Kulturális Központban a szociális 
munka napja alkalmából. A rendezvényen adták át a Ki-
váló Szociális Munkáért kitüntetést is.

Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának negyvene-
dik évfordulóját a Bartók Béla Vegyeskar. A Csabagyöngye 
Kulturális Központ Agóra Termében tartott hangversenyen 
gazdag repertoárjukból hallhatott válogatást a közönség. 

A Z  É V  M I N D E N  N A P J Á N  N Y I T V A !

„Családbarát,gondozónagypat ika”

TÖRZSKÁRTYA10%KEDVEZMÉNNYEL!
(Arészleteketkérdezzeapat ikában!)

Hétfôtôlszombatig:7.30–21.00,
vasárnapésünnepnap:8.00–13.00óráig.

Telefon:0666/441043•Békéscsaba,SzentIstvántér6.
Aktuálisakcióink:WWW.SASGYOGYSZERTAR.HU
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V Malom evanjelickom kos-
tole bol zorganizovaný pred-
vianočný adventný koncert 
pripomínajúc si jednak blížiace 
sa sviatky a jednak na počesť 
predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade európskej 
únie. Na slávnosti prítomných 
pozdravil generálny konzul SR 
Igor Furdík v spoločnosti pred-

sedu Čabianskej organizácie 
Slovákov, Michalom Lászikom.

– Slovenská republika vznik-
la v historickej mierke nie dáv-
no 1. januára 1993, o niekoľko 
týždňov budeme oslavovať 24. 
výročie jej trvania. Je to málo, 
ale zároveň aj veľa. Slovenská 
republika za týchto 24 rokov 
trvania sa stala úspešným a 

významným členom spoloč-
nosti európskych národov. Kto 
by si to bol pomyslel tak pred 
tridsiatimi rokmi? Avšak dôraz-
ne treba poznamenať i to, že to 
nebol dar, ktorý by bol spadol 
z neba. Slovenská republika 
si to všetko musela zaslúžiť. I 
ja patrím medzi tých, ktorí boli 
prítomní pri zrode republiky a 
môžem povedať, že nám nikto 
nič nedal zadarmo, za všetko 
nám bolo treba pracovať. Na 
počesť týchto snáh a činnos-
ti, a na počesť dosiahnutých 
úspechov odznie tento koncert 
tu v Békéšskej Čabe, v Malom 
evanjelickom kostole – povedal 
Igor Furdík, ktorý na slávnosti 
v evanjelickom kostole vyjadril 
svoje vianočné blahoželania a 
priania Čabänom.

A Lengyel zsidók – zsidó len-
gyelek címmel a Lencsési 
Közösségi Házban láthatott 
kiállítást a közönség. Mint azt 
dr. Goldman György, a Békés 
Megyei Zsidóságért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke 
elmondta, a tárlat olyan em-
berek életútját mutatta be, 
akik maradandót alkottak az 
orvoslás, a mûvészetek, a 
társadalmi élet vagy éppen a 
nyelvészet területén. 

Takács Malgorzata, aBuda
pesti Lengyel Intézet fômun
katársakiemelte:aközösségi
háztárlataiserôsítiakétnem
zet együttmûködését, egy
más történetének jobbmeg
ismerését.Hozzátetteaztis,
hogyamagyarésalengyelnép
barátsága történelmi eredetû.
Ennekvannakismertmozza

natai,ésolyanokis,amelyek
rôl kevesebben tudnak.Nincs
például a köztudatban, hogy
amásodikvilágháborúidején
amagyarokrengeteglengyel
menekültetfogadtakbe.
– Szívügyünknek tartjuk,

hogyminéltöbbentudomást

szerezzenekarról,hogyan
nakidejénamagyarokmilyen
nagyszerûen viselkedtek, és
tudják,miispróbáltunk1956
ban kicsit visszaadni ebbôl
– nyilatkozta Takács Malgor
zata.

HorváthSzabolcs

Roma kulturális napokra 
várta az érdeklôdôket a kö-
zelmúltban a Békés Megyei 
Könyvtár. A „Cigánykerék” 
keretében volt könyvbemu-
tató, kiállítás, kóstolót kap-
hatott a közönség a cigány-
dalokból, roma ételekbôl, és 
fellépett Horváth Elek zene-
kara is. 

A roma kulturális napokon a
közönség megismerhette azt
a roma holokausztról szóló
tankönyvetis,amelynekcíme:
Haszaladok,agyonlônek,ha
megállok, agyonvernek. A
könyvetBernáth Gábor,Bras-
sói Vivien ésOrsós Júlia készí
tette.BernáthGáborabemu
tatónkiemelte,hogyazsidók

mellett a romákat is üldözték
a második világháborúban.
A könyv írói igyekeztekúgy
megfognieztatémát,hogyaz
gondolkodásra késztesse a
mai közösségi médiumokon
felnövô,1718éveskorosztályt

is.Ezértatankönyvnemkiok
tat, hanem érzelmi hatásokat
keltazolvasóban.Akönyv
céljaa történelmiesemények
bemutatásamellettaz,hogy
érzékenyítseadiákokat.

ZámboriEszter
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Azevangélikuskistemplom
banadventikoncertetrendez
tekrészbenaközelgôünnep
re,részbenarraemlékeztetve,
hogyaSzlovákKöztársaság
töltibeazEurópaiUnióTaná
csánaksoroselnökitisztét.Az
ünnepségenamegjelenteket
Igor Furdík fôkonzulköszön
tötteLászik Mihály, aCsabai
SzlovákokSzervezeteelnöké
nektársaságában.
–ASzlovákKöztársaság

történelmi léptékkel mérve
nemrégen,1993.január1jén
jött létre,néhányhétmúlva
ünnepelhetjük tehát a fenn
állásának 24. évfordulóját.
Ezsokéskevésisegyben.A
SzlovákKöztársaságezalatta
24évalattazeurópaiállamok
közösségénekigensikeresés
jelentôs állama lett. Ki gon
dolta volna ezt úgy harminc
évvelezelôtt?Azonbanhang

súlyosanmeg kell jegyezni
azt is,hogyeznemazégbôl
pottyant ajándék. A Szlovák
Köztársaságmindeztkikellett,
hogy érdemelje. Én is azok
közé tartozom, akik ott lehet
tek a köztársaság születésé
nél, és elmondhatom, hogy
számunkra nem adott senki
semmit sem ingyen, minde
nért nagyon meg kellett dol

goznunk.Ennekaszándék
nak és törekvésnek, valamint
azelérteredménynekatiszte
letéreisszólmostakoncertitt
Békéscsabán,azevangélikus
kistemplomban–fogalmazott
IgorFurdík,akikarácsonyijó
kívánságait is tolmácsolta a
békéscsabaiaknakazevangé
likuskistemplombanrendezett
ünnepségen.

A Chopin kórus lengyel dalokat énekelt a közösségi 
házban 

Horváth Elek jazz-zenekara, a JazzElek Quartet koncertje 

Hankó Pálné (90) Nagy Ferencné (95)

Maradandót alkottak Ünnepi koncert az 
evangélikus kistemplomban

roma kulturális napok
„Ha szaladok, agyonlônek, ha megállok, agyonvernek”

Slávnostný koncert v Malom evanjelickom kostole

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsabán,aMesterutcában
820m2esbelterületitelekeladó.
Villany,telefonazutcában.
Tel.: 30/5740913,
 délutánihívással.

SZOLGÁLTATÁS

MEDOSOFT könyvelôiroda a
belvárosban,anagypostától50
méterre,azEurópaHázaljában.
Tel.:30/9159075,
www.medosoft.hu

Békéscsabai Nôi labdarúgó
SC várjajelentkezésed,6éves
kortól.
Bencsik Éva,tel.:30/5064202.

Zár,redôny,reluxa,szalagfüg
göny, szúnyogháló, napellenzô
szerelése, javítása, kulcsmáso
lás.Utánfutókölcsönzés,6m
hosszúságig nyújtható, billentô
önürítôs platóval is! Dobos Ist
vánu.20.Tel.:30/2334550,
70/3357584,66/636135.

Redôny,reluxa,szalagfüggöny
készítése,javításarészletfizetés
selis.Nyílászárókjavítása.
Tel.:66/454171,70/2126776.

Iroda, lépcsôház takarítását
vállalomszámlaképesen.
Tel.:30/2908726.

Hûtôk, fagyasztók javítása.
Békéscsaba,Fiumeiu.4.Baliés
FiaBt.
Tel.: 20/9212521,
 20/9446986.

OKTATÁS

Angolmindenszinten.
Tel.:70/4503228.

EGYÉB

Tacskó,vadkacsák,utánfutó,
láncfûrész,gázfôzô,kompresz
szor,zsákok,vastagdiófa,vas
taglánc,ketrecekeladók.
Tel.:66/436086.

Daewoo, LG és Graetz színes
tévé,2dbalumíniumkarnis(230,
250cm),lábbalhajtós,szekrényes
UNIONvarrógép,kétdbötliteres
sérülésmentes bödön, javításra
szoruló román hintaszék, egy
garnitúra hálószobai fali lámpa,
vadonatújLevi’s501es (30/32)
farmer, egyegy garnitúra süte
ményeséskompótoskészlet,„A
farm,aholélünk”ötrészesangol
nyelvûvideokazetta,2x6dara
boshollóházikávésgarnitúra,új
fafenyôtalp,kisbarnafalipolc
eladóBékéscsabán.
Tel.: 30/5740913, délutáni hí
vással.

Lengyel zsidók – zsidó lengyelek

szépkorúak



Keresünkaszakmában,de
nem találunk mást, aki ilyen
hosszúidejeszolgálnáaszín
házat,mintLakatosék.Karcsi 
helyzeteazért isegyedülálló,
mert 1966ban – Vass Ká
rolyigazgatóidején–rögtön
mûhelyfônöknek, azaz fod
rásztárvezetônek szerzôdött
Békéscsabára. A katonaság
elôttBudapestenvoltfodrász
tanuló,azOperánálsajátította
elaszakmafortélyait.Mester

levelétahatvanasévekelején
férfiésnôifodrászkéntkapta.
A szakvizsgához tudni kell
parókát készíteni, a póthajjal
kezdenivalamit.Annakidején
maszekfodrászhozjárttanul
ni,mertcsakaz„utcaifodrá
szatból” lehetett levizsgázni.
A színházban ugyanis hajat
ritkán vágnak, inkább csak
igazítanak a paróka alatt,
befésülikazelôadásminden
szereplôjénekfrizuráját.

Aszínésznemjátszikmin
dendarabban,dea fodrász
nélkül egyetlen este sem
megyfelafüggöny.Segítség,

utánpótlás? Ki folytatja? La
katosék tapasztalata szerint
azegészszínháziszakmaor
szágszerte keveset foglalko

zik azokkal a mûhelyekkel,
amelyek az elôadásokat ki
szolgálják. Fekete Péter út
törômunkát végzett, amikor
2010benaSzínitanházbana
háttérszakmákoktatásátbe
vezette és a tárak dolgozói
nak elismerésére megalapí
tottaaMagyarTeátrumDíjat,
amitelsôkéntnyertekel.
Aszínházimunkaacsalád

dal szinte összeegyeztethe
tetlen.Nekikvalahogymégis
sikerült.Amûhelyben„egy
másbabotlottak”,kétésfélév
utánösszeházasodtak,azóta
együtt vannak.Agyerekek
mellémindigfogadtakvalakit.
Semmisincsáldozatnélkül.
A modern darabokban

sokszor nem kötelezô a
smink, régenazért jobban
kellett, fôlegaszólistáknak.

Álláspontjuk hagyományos:
adarab,akormegértéséhez,
aszínházivarázslathoznagy
banhozzájárulajelmez,afri
zuraésa smink.Anézônek
tetszikalátvány,ajelmez,a
haj,asminkkell,hogybele
éljemagát a történetbe, bár
nem mindig akarja, hogy a
tükörben magára ismerjen.
Aszínházlegyenszínház,va
rázslat,mese,hangulat!
Ezazéletük,és imádják,

nincsmese.Veramosolyog
vamondja,hogypihenésnek
elégannyi,amennyikételô
adáskezdésközöttjut.Karcsi 
ehhezazt teszihozzá: jóér
zés, hogy nem feledkeznek
meg az emberrôl. Én meg
annyit,hogyróluknehézlen
ne.

NiedzielskyKatalin
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A jaminai szôlôskertekbe ki
költözôk egyremásra oda
építették apró házaikat, és
ígyanépességszámaegyre
szaporodotta966kisholdnyi
szôlôstelepen.1842remár
elértea2000 fôt azott élôk
száma.
Aterületen1869benléte

sült evangélikus lelkészihiva
tal.Pecsétnyomójánaszöveg:
„Abcsabaiág.k.ev.egyház
szôlôsbelipapihivatala1869”.
Ahívekszámaegyrenöveke
dett, imaházukat pár év alatt
kinôtték. Egyre kitartóbban
követeltékCsabátólaz iskolát
ésatemplomépítését.
Hamarosanépítésipályá

zatothirdettekmeg,asokje
lentkezôárajánlataközülakö
vetkezô iparosoknyertékela
munkákat:akômûvesmunkát
BerndtFerenc,azácsmunkát
Ondrovszky Sámuel, az asz
talosmunkátMichnaySándor,
a lakatosmunkát id.Adamik
M.ésSimonGyörgy,azüveg
munkátpedigSuchSoma.
A templom alapkôletéte

lénél,1875.május27én,egy
csütörtökinapreggelén,nagy
tömeg jelenléte mellett Haan
LajoscsabaiésLinderKároly
szôlôbeli lelkész mondtak
megható beszédet. Szavaik

könnyeketcsaltakamegille
tôdöttemberekszemébe.A
beszédekképzeletbenvisz
szavezettékazembereket107
esztendôvelkorábbra,azok
raazidôkre,amikora„most
épülôtemplomhelyénazelsô
szôlôskertetkimérték,holott
mostezekbôlállóújhelyiség
számára templom építtetik,
melybenazevangéliumszava
leszenhirdetendô”.Azalapkô
benelhelyezték azúj község
és egyház történelmét tartal
mazóemlékiratot,segyegy
számot a Békésmegyei Köz
lönybôlésaBékésbôl.
A templom tervét Sztraka

Ernômérnökkészítette,akiaz
építkezéstisvezette.Afelépült
erzsébethelyi templomot Sze
berényiGusztávpüspökszen
teltefel140évvelezelôtt,1876.
november 27én, advent elsô
vasárnapján.
A templom fából készült

oltárképeit – Jézusakereszt
fán, Krisztus és a samariai
asszony–HaanAntal,Csaba
elsôhíresfestôjekészítette.A
templomi oltárterítôt (?) Sze
berényiGusztávnéésGajdács
Jánosné készítették. Az új
evangélikustemplomlelkésze
akkoribanLinderKárolylett.

GécsBéla

Békéscsaba anno
Az erzsébethelyi evangélikus 

templom 140 éves

A jaminai evangélikus templomot 1876. november 27-én 
szentelte fel Szeberényi Gusztáv püspök

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

örökös tagsággal jutalmazták a lakatos házaspárt
Arcok, hajak mögött a színháztörténelem a Békéscsabai Jókai Színházban

A Lakatos házaspár egész életét a színháznak szen-
telte. Vera színházi fodrász, hatvan esztendeje, Karcsi 
fodrász-, smink- és maszkmester, ötven éve dolgozik a 
kulisszák mögött! Fél évszázad, két emberöltô, 14 igaz-
gató – leírni is sok. Ki tudja, hány bemutató, szereplô 
vagy inkább frizura, smink fûzôdik nevükhöz, született 
munkájuk során. A Magyar Teátrum díjas mesterek elhi-
vatottságát, hûségét és életmûvét a Békéscsabai Jókai 
Színház az örökös tag címmel jutalmazta.

A Lakatos házaspár – Vera és Károly – az elismeréssel
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