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A Csabai Mérleg következő száma január 12-én jelenik meg.

Hazánkban elôször Gyôr
MosonSopron megyében
döntöttekúgy,hogyazOrszá
gosMentôszolgálat megyei
részlegének gyûjtenek plüss
mackókat. A kezdeményezés
azonbanmesszebbrenyúlik.
Ausztráliában szinteminden
mentôés tûzoltóautóbanta
lálhatóegyplüssmaci.Gyer
mekbaleseteknél, sérülések
nél,aholagyermekpszichés,
sokkoshatásoknakvankitéve,
akiérkezômentôegységazel
sôsegélynyújtásutánazautó
banegymacitadagyermek
nek, hogy megnyugodjon.
Tanulmányokbebizonyították,

hogyatraumátátélôgyermek
aplüssmaciölelésévelvala
melyestmegnyugszik.
Hogy szükség esetén a

Békésmegyeimentôkbenis
legyenagyerekekszámára
plüssmaci,elindultegygyûjtés,
amelyhezaBékéscsabaiMé
diacentrum gyûjtôpontként
csatlakozott.Miutánabehir.
hu hírportálon közzétettük a
felhívást,szállingóznikezdtek
amacikaszerkesztôségbe.
Hoztak magánszemélyek,
macivalakezébenérkezettdr. 
Fábián Ágnes,dr. Ferenczi Atti-
la,Herczeg Tamás ésalányai,
Takács Péter ésMiklós Attila 

is.PlüssmacikatgyûjtöttaBé
késcsabaiJókaiSzínháztár
sulata,aLinamarBékéscsa
baiRöplabdaSE,hogyaztán
szerkesztôségünkön keresztül
juttassákelamentôknek.Ma
cikkalérkeztekhozzánkazis
kolák,óvodákpedagógusai,a
BékésMegyeiKönyvtár igaz
gatója, a Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes, amelynek
tagjai népviseletben hozták
szerkesztôségünkbe a játé
kokat,ésperszeaszerkesz
tôségtagjaiishozzájárultaka
gyûjteményhez.
Köszönetasoksokfelaján

lásért,asoksokplüssmackó
értmindenkinek! Szívszorító,
amikor egy gyermekkel szá
guldamentôautó,jóérzéstud
ni,hogyazÖnöksegítségével
aplüssmackóktaláncsökken
tikazapróságokfélelmét.

MikóczyErikaA Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes is gazdagította a macigyûjteményt

közel négyszáz plüssmackót adtunk át a mentôknek
Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat, köszönjük, hogy segítettek összegyûjteni!

A facebookon indult egy akció hetekkel ezelôtt azzal a cél-
lal, hogy legyen plüssmaci a Békés megyei mentôautók-
ban. A Békéscsabai Médiacentrum gyûjtôpontként csatla-
kozott a kezdeményezéshez, a segítô szándékú emberek 
közel négyszáz macit hoztak be szerkesztôségünkbe, 
amiket azóta már eljuttattunk a mentôszolgálathoz. 

Folytatás a 7. oldalon →

Pierre deCoubertinÓda a
sporthozcímûversévelCzitor 
Attila, aBékéscsabaiJókai
Színházszínmûvészenyitotta
azünnepifogadást.Asporto
lókat elsôként Szarvas Péter,
Békéscsaba polgármestere
köszöntötte,akifelidézettegy
párat azokból az emlékeze
tes pillanatokból, amelyeket
a megyeszékhely sporto
lói okoztak az utánpótlás
versenyektôlarióiolimpiáig.
–Hatalmasbüszkeséggel

töltelpolgármesterként,hogy

négy olimpiai résztvevônk
képviselte hazánkat a riói
olimpián.Amegyeijogúvá
rosok közül nálunk több
sportolót csupán három vá
ros–Gyôr,SzolnokésEger
–adottazolimpiaicsapatba
–mondtaapolgármester.
Az év csúcseredményét

Márton Anitának köszönhetjük,
akinekolimpiaibronzérmeaz
elsômagyar érem nôi súlylö
késben. ABékéscsabai Atléti
kai Club súlylökôje egyEuró
pabajnokiésegyfedettpályás

világbajnoki ezüstéremmel is
megajándékoztavárosunkat–
mondtaapolgármester.

Baji Balázs gátfutónkEu
rópabajnoki 2. helyezést,
fedettpályásvilágbajnoki6.
helyezéstésolimpiai15.he
lyezéstértel.Kovács Barbara 
gyaloglónkRióbanaz58.he
lyezést szereztemeg.Pavuk 
Tira ifjúsági Európabajnoki
ezüstérmes,Mihály Réka a
hallássérültek korosztályos
Európabajnokságán pedig
kétszeresaranyérmeslett!
Tornászaink közül kiemel

kednek a Világkupasorozat
gyôztesBöczögô Dorina,illet
veMakra Noémi eredményei.
VívóinkközülidénPetri Rená-
ta korosztályos világbajnoki
bronzérmével büszkélkedhe
tünk.Kickboxosainkisreme

keltek: ismét volt egyéniben
korosztályos világbajnokunk
Viczián Vivien személyében,
és továbbihétsportolóvég
zett érmes pozícióban. Az
erôemelôknél született kor
osztályosvilágésEurópabaj
nokicímünkZsilák Szilveszter 
révén.Makai Péterpediga
történelmi íjászok korosztá
lyos világbajnokságán lett
aranyérmes.
A békéscsabai sportolók

azonbannemcsupánaszá
razföldön jeleskedtek 2016
ban. Bohus Richárd, a Bé
késcsabai Elôre Úszó Klub
versenyzôje Európabajnoki
ezüst és bronzérmet szer
zett,Rióbanpedig24.helye
zéstértel.

az év sportolóit köszöntötték
Békéscsaba Sportjáért kitüntetést kapott Márton Anita és Baji Balázs

A hagyományoknak megfelelôen Békéscsaba önkormány-
zata az élsportolói fogadáson látta vendégül azokat a spor-
tolókat, edzôket és sportvezetôket, akiknek az elmúlt esz-
tendô legnagyobb sportsikereit köszönhetjük. Itt adták át 
a „Békéscsaba Sportjáért” kitüntetést is, amelyet idén a 
Kopp Békéscsabai Atlétikai Club két kiváló sportolójának, 
Márton Anitának és Baji Balázsnak ítélt oda a közgyûlés. 

A 2016-os esztendôben a legjobb eredményeket elért sportolókat, sportvezetôket köszöntötték a városházán

Karácsonyi üdvözlet

A 7.Tv-t és a behir.hu
hírportált mûködtetô, valamint

a Csabai Mérleget kiadó 
Békéscsabai Médiacentrum 
valamennyi munkatársa 

nevében áldott békés 
karácsonyt és boldog új évet 

kívánunk!

valamennyi munkatársa 
nevében áldott békés 

karácsonyt és boldog új évet 
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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

December 15-én tartotta idei utolsó ülését Békéscsaba 
képviselô-testülete. A közgyûlés után ezúttal Szarvas Pé-
ter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP és 
a DK képviselôi mondták el véleményüket a legfontosabb 
döntésekrôl.

SzarvasPéter:afejlesztéseknagyszerepetkapnak
ajövôéviköltségvetésben

Azideiutolsóközgyûlésen
a városvezetés döntött ar
ról,hogysegítségetnyújta
naaSzentIstvánEgyetem
békéscsabai campusának
fejlôdésében. Békéscsa
bának a Terület és Tele
pülésfejlesztési Operatív
Programban (TOP), a ko
rábbanmegítélt többmint
13 milliárd forinton felül
plusz 1,7milliárd forintot
szavazottmegakormány.
Most a kibôvült keret fel
használásáról is tárgyalta
képviselôtestület.

Szarvas Péter közgyûlés
utáni tájékoztatóján be
széltarról,hogy2011ben1150hallgatójavoltaSzentIstván
Egyetembékéscsabaikarának,máraa400atsemérieleza
szám.Apolgármesterleszögezte:avárosérdeke,hogymeg
maradjon a felsôoktatás amegyeszékhelyen, ebben pedig
segíteniekellazönkormányzatnakis.
–Akárazoktatókszámára lakásokbiztosításával,akára

BékéscsabaHazavár ösztöndíj program kibôvítésével, akár
konkrétpénzügyi támogatás formájában támogathatnánka
felsôoktatást–deehhez fontos feltétel,hogyazegyetema
campushallgatóilétszámánakbôvítésérekonkréttervvelren
delkezzen–fogalmazottapolgármester.
A kormány 1,7 milliárd forinttal megemelte Békéscsa

baTOPkeretét, ígyvárosunkebbôlösszesen14,9milliárd
forintot fordíthat fejlesztésekre. A pluszforrásból négy he
lyen épülhet új kerékpárút. SzarvasPéter elmondta, hogy
apluszforrásbóltervezikLencsésiútÉpítôkútjakerékpárút
megépítését,azÉszakiIpartelepjobbmegközelíthetôsége
érdekében kerékpárút, járda és közvilágítás épül az Ipari
útonésaTevanutcában,dekerékpárútlétesülaSzabolcs
utcán,aTemetôsoron,valamintaKígyósiutcán,Kerekegy
háziutcánmegvalósítandókerékpárútmegépítéseisszere
pelatervekközött.
Avárosvezetôhozzátette:ajövôéviköltségvetésbenafej

lesztések nagy szerepet kapnak, hiszen Békéscsaba saját
forrásaiból, Európai uniós támogatásból, valamint aModern
VárosokProgramnakköszönhetôenjelentôsberuházásokin
dulnakmajdel2017ben.

Fidesz:kardináliskérdésabéremelés

Dr. Ferenczi Attila a Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóján
emlékeztetett arra, hogyaModernVárosokProgram , va
lamint a Terület és Településfejlesztési Operatív Program
keretébenszámos fejlesztésvalósulhatmegBékéscsabán
a következô években.Hozzátette: saját forrásból ezeket a
feladatokatcsakhosszúévekmúlvalehetnemegoldani,de
ígyolyankomolyfejlesztésekvalósulhatnak,amelyeknema
városbüdzséjétterhelik.
A frakcióvezetômegjegyezte,elismerés illetiahelyivál

lalkozásokat,hiszenBékéscsabaadóerejenôtt.Kiemeltea
Mondi,aMarzekKnerésaHirschmannberuházásait.Be
széltarrólis,hogymegmaradaBékéscsabaiIntézményellá
tóCentrumésszolgáltatástvásároltôleaKLIK.Dr. Ferenczi 
Attila kardináliskérdésneknevezteabéremelést.Ajövôévi
költségvetésikoncepcióvalkapcsolatbanaztisközölte:nem
terveznekújadókat,ameglévôketnememelnék,ésfolytatni
szeretnékamegkezdettprogramokatis.
ADAREHel kapcsolatban vita volt a közgyûlésben.Dr.

FerencziAttilakiemelte:avárosnaksajátközszolgáltatójá
nakalvállalkozóiszerzôdésevanaTAPPEKft.vel.Akérdés
az,mivan,haezmódosul.ADAREHátvehetiaBékéscsa
baiHulladékgazdálkodásiNonprofitKft.t,adíjakvélhetôleg
nememelkednek,habárközpontilagmeghatározottak,kö

töttek.Végezetülatanácsnokfelhívtaafigyelmetarra,hogy
930millióbólelindulastadionrekonstrukcióis.

Herczeg Tamás aszociálisszolgáltatásikoncepciórólel
mondta,hogyazazönkormányzatésacivilszolgáltatókrö
vidésközéptávúfejlesztéseittartalmazza.
A felsôoktatás helyzetével sokat foglalkoztak a közgyû

lésen,ésvanokazaggodalomra–vélteatanácsnok.Megje
gyezte,hogyaTudásParkprojekt,zárásáróláprilisbanhall
hattakbeszámolótaképviselôk,azakkorkérttanulmányo
kat azonbanazóta semsikerült áttekinteni, pedig részben
azvoltacél,hogyamegyegazdaságélénkülésévelkapcso
latban felhasználható anyagok, információk szülessenek.
A tanácsnokaSzent IstvánEgyetembékéscsabaicampu
sánaksorsárólaztmondta: több irányúaka tárgyalásoka
közszolgálatiegyetemmel,azÓbudaiEgyetemmel,illetvea
SzegediTudományegyetemmel.Arrólistájékoztatott,hogy
25millióforintosösszegetfordítanánakafelsôoktatásmeg
mentésére.

MSZP:DAREHavagyamegyeiszappanopera

Azideiutolsóülésentárgyaltukaköltségvetésikoncepciót,
amelya tervezési irányokat, stratégiai célokatésakocká
zati tényezôket tartalmazza. Javasoltuk, hogy jövô évben
is folytatódjanak azok az új típusú gazdaságfejlesztési el
képzeléseink (Vállalkozói Információs Rendszer, Önkéntes
KarrierkövetésiRendszer),amelyeknövelhetikvárosunkver
senyképességét.Ezekmellettamármûködô,helyivállalko
zásokattámogatóprogramokatisfolytatnikell–hangzottel
azMSZPtájékoztatóján.

Miklós Attila ésFülöp Csaba reményüketfejeztékki,hogy
akövetkezôévekfejlesztéseibenabékéscsabaivállalkozá
sokiskiemeltszerepetkapnakmajd.Beszéltekarrólis,hogy
afejlesztésekhosszútávúfenntartásáraisgondolnikell,de
ajövôéviköltségvetésikoncepciónemtartalmazzaazújbe
ruházókfenntartásiköltségeitésmûködtetésielképzeléseit.
A képviselôk szerint a felsôoktatás jövôbeli lehetôségérôl

régótavártkonstruktívvitafolytaközgyûlésen,aholelôremu
tatófelvetésekszülettek.
–Törekednikellarra,hogyazönkormányzatafelsôokta

tásiintézményésahelyivállalkozásokvéleményétmeghall
gatva,olyanképzésistruktúrátalakítsonki,amelyilleszke
dik városunk gazdasági húzóágazataihoz, és színvonalas,
piacképestudástbiztosítajövôbelihallgatóknak.Akialakult
helyzetminélhamarabbirendezésébenvagyunkérdekeltek,
akáregyújfenntartóvaltörténômegállapodásáránis–fo
galmaztak.Megjegyeztékaztis,hogykíváncsiaklennének
aTudásParktanulmányra,amit21,5millióforintértkészített
egycég.
ADAREHtörténetétsajátosBékésmegyeiszappanoperá

nakneveztékaszocialistaképviselôk,akikszerintitt„aFidesz
AoldalharcolaFideszBoldallalavezetôpozíciókmegszer
zéséért”.Újszereplôkéntjelentmegvárosunkpolgármestere,
mivelôtneveztékkiazújcégfelügyelôbizottságánakelnökévé.
Kiemelték,fontosnaktartják,hogyaszemétszállításidíjakne
emelkedjenek,aszolgáltatásbiztonságos,ahulladékkezelés
hatékony legyen ésminél hamarabb beinduljon az új rend
szer.

LMP:Jelentôsebbforrásokkelleneklakásmobilitásra

A DAREH Önkormányzati
Társulásban hónapok óta
folynak a politikai csatá
rozásokaFideszmegyei
szervezetének szemben
állócsoportjaiközött.Most
úgytûnik,azegyikgyôzött.
Békéscsabaugyanakkora
jelenlegi felállásban sem
kapott súlyának megfele
lô szerepet – fogalmazott
Takács Péter aközgyûlés
után.
TakácsPéterkiemelte,

hogy a költségvetési kon
cepció,aTOPésaModern
VárosokProgramját leszámítva,ahagyományostartalommal
kerültaközgyûléselé.Akétprogramanemzetiésazuniós
támogatásokigénybevételéveltöbbtízmilliárdforintotjelentett,
eznagymértékbenhatározzamegafejlesztéseketakövetkezô
idôszakban.Pozitívelôrelépéstovábbá,hogyakoncepciótar
talmazzaahivatalbandolgozókbérrendezésiszándékát.
Az anyagprioritásként jelölimegamunkahelyteremtést.

Ezaszándékaközfoglalkoztatáskivételévelnehezenlelhetô
fel a koncepcióban a képviselô szerint. Javaslatára a gaz
daságiprogramaktualizálásábakerültbe,hogyavárosnak
azeddiginél jelentôsebbanyagierôforrásokatkell fordítania
avárosi lakásmobilitáselômozdítására.Azelôterjesztésben
mégezsemköszöntvissza.
–BeszámolttevékenységérôlaBékéscsabaiVárosfejlesztési

Kft.Sódar Anita vezetésévelmegítélésemszerintegészenkiváló
munkátvégzettateam,aTOPkereténbelülpályázatokegész
sorátnyertemeg,országosösszesítésbenisfigyelemreméltó
módon.KépviselôikérdésttettemfelazAranyJánosKollégium
malszembenazÉlôvízcsatornapartjánlevônemesnyárfákkal
kapcsolatban.Ezéváprilisábanapolgármesterengedélyével
megkezdôdtek a kivágások, de lakossági felháborodásmiatt
afolytatástleállították.Afákatbevizsgáltákésaszakértôivéle
ménytöbbségükbenagallyazástjavasolta.Akérdésemreadott
válaszábanajegyzôúrakivágásmellettfoglaltállást,ígyafák
sorsaúgy tûnik,megpecsételôdött.Reméljük,azújévetmég
megérik.Végezetülboldogünnepeketkívánokvárosunkvala
mennyikedveslakójának!–mondtaTakácsPéter.

DK:Aggasztóazegyetemcsabaikaránaksorsa

ADAREHtársulásbanmég
novemberbendöntöttekar
ról,hogyDávid Zoltán elnö
kötvisszahívjákatisztségé
bôl.Molnár Sándor vésztôi
polgármester lett az elnök,
Farkas János,Magyarcsa
nádpolgármesterepedigaz
alelnök.Ahulladékgazdál
kodásizrt.felügyelôbizott
ságának elnökévé Szarvas
Pétert választották, tehát a
társulásonbelülteljesveze
tôségváltástörtént,mégmi
elôttelindult volna.Közben
azüzletiésgazdálkodásitervezetbenérdemiváltozásnemtörtént
–fogalmazottKaposi László aDKközgyûlésutánitájékoztatóján.
Aképviselôkiemelte,hogyBékéscsabapozíciójanemjavult

aDAREHben,avárosfelelôsségvállalásaóriási,miközbena
mûködésbevalóbeleszólásaminimális,azazpontosanannyi,
mintpéldáulegyezerfôstelepülésnek.Aggasztónakneveztea
SzentIstvánEgyetemcsabaicampusánaksorsát.
–Ahallgatói létszámmeredekencsökkent, ígyacampus

fenntarthatósága kérdésessé vált. 2016ban különbözô lát
szatpróbálkozásokzajlottakannakirányában,hogyaNemzeti
KözszolgálatiEgyetem(NKE)vegyeátacampusfenntartását,
deeztazNKEnemtartottareálisnak.Jelenlegacsabaikara
GödöllôiSzentIstvánEgyetemheztartozik,deúgytûnik,hogy
ôknemtudjákvagynemisakarjákeztafeladatotmegtartani–
jegyeztemegKaposiLászló.
A képviselô hozzátette, hogy a közgyûlésben nagy vitát

váltott ki: Békéscsaba önkormányzata kívülállóként milyen
összegûtámogatástnyújtson.
– Kérjünk részletes tervet az egyetem fenntartójától arra

vonatkozóan, hogyan szeretnék megmenteni a csabai kart,
ezmennyibekerülne,ésmilyenösszegûtámogatástkérneka
várostól.Ugyanis–ahogyezaközgyûléseniselhangzott–vak
embertazakarataellenéreátvezetniazebránnemcélravezetô
–szögezteleKaposiLászló.

V.D.,K.D.,Z.E.,H.Sz.

Kaposi László

Takács Péter

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Szarvas Péter

Kiss Tibor és dr. Ferenczi Attila
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Az I. fokú környezetvédelmi
éstermészetvédelmihatóság
környezetvédelmi engedélyt
adottazönkormányzatnaka
város szennyvíztisztításának
éscsatornázásának fejleszté
sére.Amostérvénybenlévô
határozatértelmébenhathó
naponbelül a komposztáló
csarnok határától számított
300métertávolságbanleha
tárolt területen védelmi öve
zetetkellkialakítani.Akijelölt
területen nem lehet lakó
vagy üdülôépület. Legutóbb

azAlföldvíz Zrt. nyújtott be
fellebbezést, és kérte a ha
tározat törlését vagy annak
módosítását, hogy a felelôs
a továbbiakban az önkor
mányzat legyen, tekintettel
arra,hogyajelenlegiállapot
megszüntetésecsakazérin
tett lakóingatlanok megvá
sárlásával oldható meg. Az
önkormányzatésazAlföldvíz
nyilatkozatát a védelmi öve
zet kialakításáról legkésôbb
decemberbenkelleljuttatnia
hatósághoz.

Nem kötelezô, de évek óta
gyakorlat, hogy a város költ
ségvetésikoncepciótkészíta
következô évre. A dokumen
tumtartalmazzaazelmúltidô
szaklegfontosabbváltozásait,
felsoroljaaprioritásokat,vala
mint azokat a kockázatokat,
amelyek az önkormányzati
feladatellátástérinthetik.
Békéscsaba adóerôké

pessége 2016ban 32 384
Ft/fôvolt,áma2017refigye
lembe vett adat 34 599 Ft/
fô lett. Ez azt jelenti, hogy
csökken a központi költség

vetésbôlkapható támogatás
avárosadóbevételi lehetôsé
geinekbôvülésemiatt,mivel
azadóerôképesség6,8szá
zalékkalnôtt.
Prioritást kap a Terület és

Településfejlesztési Operatív
Programban(TOP)aBékés
csabának elkülönített és
megemelt 14,9 milliárd forin
tos forrás, ahogy aModern
VárosokProgrambólérkezô
összegekis.
2017elején15százalék

kalemelkedikaminimálbér,
a legalább középfokú iskolai

végzettségû, illetve középfo
kú szakképzettséget igénylô
munkakörben foglalkoztatot
tak garantált bérminimuma
havi szinten25százalékkal
emelkedik. Prioritás lett az
önkormányzatidolgozókbér
rendezéseisazalapilletmény
módosításávalegyütt.
A helyben képzôdô bevé

teleknagyrészét2017benis
ahelyiadókjelentik,ittnem
kalkulálnak emeléssel, a la
kosságot közvetlenül terhelô
helyiadótnemvezetnebeaz
önkormányzat.

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
Békéscsaba számára 1,7 
milliárd forinttal megemelt 
keretébôl a város kerékpár-
út-hálózatát is bôvítenék.

A belváros felé irányuló for
galmat csökkenthetné a
Lencsésiút –Építôkútjake
rékpárúthálózat és útháló
zat fejlesztése1,8 kilométer
hosszan, melynek becsült
költsége 770millió forint. Az
IpariútonésaTevanutcában
épülhet kerékpárút, járda és
közvilágítás 310 millió forint
ból,ígyazÉszakiipartelepen
lévôcégekválnakelérhetôvé
kétkerekûvel.

A Szabolcs utcán és a
Temetôsoronépülhetkerék
párút, mely a repülôhídtól
a Szarvasi útig 1050 méter
hosszúságú lesz. Az And
rássyútnálaTemetôsorés
aBartókBélaútikerékpárút
összekötéséhez 270 méter
hosszúkerékpárutatkellépí

teni, hogy folytonos lehes
sen a közlekedés. A Kápol
na és a Pataky László utca
között, a Szarvasi úti felül
járón átvezetve terveznek
fejlesztést, melynek becsült
költsége470millióforint,és
összesen940méterhosszú
ságúlehet.

A legutóbbi DAREH taggyû
lésen elfogadott határozatok
és módosított szerzôdések
megérkeztek a testülethez.
Ebben szerepel az elnök
leváltása, ideigleneselnök
megválasztása. A társulás
elnökének Molnár Sándort,
Vésztôpolgármesterét,alel
nökénekpedigFarkas Jánost,
Magyarcsanád polgármes
terét nevezték ki. A DAREH
felügyelôbizottságánakelnöke
Szarvas Péter, Békéscsaba
polgármestere lett. Szintén
ezenazülésendöntöttekata
gokamûködésihozzájárulás
mértékérôl,amely60forint/fô.
Ahozzájárulásokatatelepülé
sekneklegkésôbb2017.már
cius31éigkellmegfizetniük.
A társulás pályázatot kíván
benyújtani eszközök beszer
zésére.

Kérdésesvolt,hogytovább
ra is 34 alkalommal végzike
el a zöldhulladék elszállítását
Békéscsabán, az ugyanis
többletfeladatként jelentkezik,
ámszintekivételnélkülegyet
értettabbanagrémium,hogy
eztfennkelltartani.
A mûködési koncepció

rólmégnincsdöntés,dea
megállapodásszerintazcsak
akkorlépérvénybe,amikora
Békéscsabai Hulladékgazdál
kodásiNonprofitKft.velkötött
hulladékgazdálkodási köz
szolgáltatási szerzôdés lejár
2024ben.Afôkérdésaz,mi
történikakkor,hanemkapja
meg a megfelelôségi tanú
sítványtacég (a tanúsítvány
egyébként egy évre szól).
Január31éigújratárgyaljaa
testület a kérdést, errôl dön
töttekaképviselôk.

2011ben1150hallgatójavolt
a békéscsabai campusnak,
idénmára400atsemérielez
alétszám–hangzottelazülé
sen,ahogyazis,hogyacam
pusnakgondotokozakiesés.
Csakjövôremintegy98millió
forintos mûködési hiánnyal
számolnak,összességében
pedigtöbbszázmillióforintos
adósságsújtjaazintézményt.
Egyes hírek szerint a kép
zések megszüntetése sem
elképzelhetetlen,deagrémi
umegybehangzóvéleménye

szerintavároscsakveszítene
azzal,hamegszûnneBékés
csabán a felsôoktatás. Az
egyetemaztkérte,hogyavá
rosvezetésanyagilag is járul
jon hozzá a helyi képzéshez
–amielhúzódóvitátváltottki
aképviselôkközött.
Ahogy az elhangzott, a

ModernVárosokProgramke
retében bizottság foglalkozik
a felsôoktatási lehetôségek
kel,ugyanakkoraváros tár
gyalásokat folytat azÓbudai
Egyetemmel és a Szegedi

Tudományegyetemmel egyes
képzésekidehelyezésérôl.
A SZIE 25millió forintos

támogatástkértmárciusiha
táridôvel,deavárosvezetés
úgydöntött,eztcsakbizonyos
teljesítésekfejébenlennehaj
landómegadni.Ezekközétar
tozik,hogyaziskolalétszám
korlátozás nélkül indítja el a
meghirdetett szakokat, illetve
annakérdekében,hogymeg
ismertesse a középiskolákkal
aképzéseket(ezzelnövelvea
jelentkezôk,majdahallgatók
létszámát),vegyeigénybea
Békéscsabai Médiacentrum
Kft. kommunikációs csator
náit.A részleteketbizottság
dolgozzaki,amelyrôlajanuári
ülésendöntmajdagrémium.

kevesen jelentkeznek
Mi lesz a békéscsabai felsôoktatással? 

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
kérdések 

a DareH körül

Munkahelyek
Telekvásárlási szándékkal
kerestemegazönkormány
zatotegybefektetô,akiegy
12ezernégyzetméternagy
ságúipariterületetvennemeg
avárostól.Atervezett1,5mil
liárd forintos beruházással
körülbelül 5070 munkavál
lalóttudnafoglalkoztatni.Az
Ipariútdélirészéntalálható
ingatlan minden feltételnek
megfelel. Információnk sze
rint élelmiszeripari beruhá
zást hajtanának végre az
ingatlanon.

értéktár
Újabbkétértéketemelteka
Békéscsabai Települési Ér
téktárba az elmúlt idôszak
ban: a Munkácsy Mihály
Múzeumépületétésgyûjte
ményét, illetve a csabai
kisvasutat és a kisállomás
épületét. Az értéktár bizott
ság fontosnak tartja, hogy
minél több felületen jelen
jenekmeg, ezért egy olyan
cégér,védjegykidolgozását
indítottákelhelyitervezôgra
fikusok,mûvészetiszakgim
náziumi tanulók bevonásá
val, amelya késôbbiekben
segítheti a csabai értékek
felismerését.

Vasút
Folytatná a Nemzeti Infra
struktúra Fejlesztô Zrt. a
Békéscsaba–Lôkösháza kö
zötti vasútpálya felújítását. A
tervezési folyamatokat már
elindították, Békéscsabát az
OrszágosÁllattenyésztési Fel
ügyelôséghez, illetveamak
kosháti vízmûtelephez vezetô
út tervezési folyamata érinti.
Azútmegépítésétazindokol
ja,hogyavasútrekonstrukció
folytatásaként megszûnik a
jelenlegi Kígyósi úthoz csat
lakozóbekötôút, ami jelenleg
szintben keresztezi a vasutat.
A telephelyek megközelítését
biztosítóújútaKétegyháziút
folytatásakéntépülhetmeg.

stadion
Kezdôdik a munka

Hamarosanmegkezdôdneka
munkálatokalelátón.Azön
kormányzatnyíltközbeszerzé
sieljárástfolytatabékéscsabai
Kórház utcai stadion lelátójá
nak és az ahhoz kapcsolódó
létesítményeinek felújításá
ra.Azérintettfejlesztésreegy
vállalkozó nyújtott be érvé
nyespályázatot.APharos’95
SportpályaépítôKft.930millió
forintbóltudnámegvalósítani
a felújítást. A rendelkezésre
állóanyagi fedezet948millió,
vagyisazajánlatszerintiellen
szolgáltatásösszegenemha
ladjamegatervezettösszeget,
zöldutatkapottafejlesztés.

költségvetési koncepció

Új kerékpárutak épülhetnek 

Azoldaltírta:Vágvölgyi
NóraésVargaDiána

sikeresen pályáznak 

környezetvédelmi 
szempontok

A közgyûlésen beszámolt a
Békéscsabai Városfejlesztési
Kft.Acég13projektrenyúj
totta be a város pályázatát,
többmint6,5milliárd forintos
értékben. A legtöbb pályáza
tot a felhívásokban megjelölt
határidôelôtt,azelsôkközött
küldték be. Folyamatosan
végzikazelôkészítômunká
kat,abenyújtást,koordinálják,
illetvevégrehajtjákapályáza
tokat.Akft.tartjaakapcsolatot
azilletékesminisztériumokkal,
tevékenységükbe tartozik a
támogatott fejlesztések elôké
szítéseésamegvalósításhoz
kapcsolódó egyéb feladatok
is.Acégelkezdteelôkészíteni

a jövôre benyújtandó pályá
zatokat, így az ipari parkokra
vonatkozó fejlesztéshez, a
családbarát, munkába állást
segítôintézmények,közszol
gáltatások fejlesztéséhez, a
zöld város kialakításához, a
városi környezetvédelmi inf
rastruktúrafejlesztésekhez,
az önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítéséhez,
az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztésé
hez,aszociálisalapszolgál
tatások infrastruktúrájának
bôvítéséhez, illetve a megyei
jogú városok leromlott városi
területeinek rehabilitációjához
kapcsolódóprojekteket.

Ismét nagyobb vitát robbantott ki a Délkelet-Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) kérdése.

Komoly vita alakult ki a helyi felsôoktatási helyzetrôl a 
decemberi közgyûlésen. Egyre kevesebb a hallgató a 
Szent István Egyetem (SZIE) békéscsabai campusán, és 
a viszony sem olyan felhôtlen az önkormányzat és a fôis-
kola közt, mint ahogy azt a képviselôk szeretnék. 



Öt esetben hozott támogató 
döntést a grémium a soron 
kívüli közgyûlésen. A hosz-
szúra nyúlt tanácskozás 
után a meghozott határo-
zatokról tájékoztatott a pol-
gármester.

Az eddig tervezettnél jóval
többet, csak idén több mint
80 milliárd forintot fordít a
kormány amegyei jogú vá
rosok fejlesztési elképzelé
seinekmegvalósításátcélzó
Modern Városok Programra.
Békéscsabavonatkozásában
jelenlegötolyanprojektvan,
amelymegérettadöntésho
zatalra.Ebbôlnégyasport
infrastruktúrafejlesztést érinti,
egypedig a nyomdaipari tu
dás és képzôközpont kiépí
tését.
–Erreazért vanszükség,

mert Békéscsaba Budapes
tenkívülamagyarnyomdaipar
fellegvára,ésamegnöveke
dettmunkaerôigényekhezaz
oktatástisszeretnénkbôvíteni,

szélesíteni. Magyarországon
egyedülálló fejlettségû ok
tatóésképzôközpontalakul
hatmajdki–közölteSzarvas 
Péter.
AModern Városok Prog

rambanennél többprojektet
valósítana meg a békéscsa
bai önkormányzat,melyeken
jelenlegisdolgoznakakülön
bözômunkacsoportok.
–A többiprojekt kapcsán

zajlanakazelôkészítésimun
kákaminisztériumokszakem
bereivel.AMunkácsynegyed,

a Wenckheim kerékpárút,
az iparipark fejlesztésének
ügye,azélelmiszeripariüzem
fejlesztésének ügye, a Csa
baPark fejlesztésének ügye
egyelôre tárgyalási téma,
egyikmásikkal egészen jól
állunk már – fogalmazott a
polgármester.
A közgyûlésáltal is támo

gatottprojektekrôldecember
bendöntakormány,a többi
esetbenpedigjövôrevárható
döntés.

VargaDiána

Orbán Viktor miniszterel-
nök látogatását követôen 22 
munkacsoport alakult, ame-
lyek megkezdték a Modern 
Városok Program projektje-
inek elôkészítését. Ezek kö-
zül a Tevan munkacsoport a 
nyomdaipari képzést segítô 
programot állította össze. A 
Fidesz tájékoztatóján Kiss 
Tibor alpolgármester azt 
mondta: fontosnak tartják, 
hogy itt, a nyomdászképzés 
egyik központjában modern 
eszközökkel tanulhassanak 
a diákok. 

– Békéscsabán képezik a
hazainyomdászoktöbbmint
egynegyedét.Kása István-
nak, aMarzek Kner Packag
ing Kft. ügyvezetôjének igen
nagy érdeme van abban,
hogyeztaképzéstéletben
tartja,éshogy ittegyolyan
tanmûhelyfejlesztés valósul
hat meg, ami országosan is
egyedülálló – fogalmazott
Kiss Tibor alpolgármester.

Dr. Ferenczi Attila anyom
dászképzést érintô anyag
kapcsánkiemelte,hogykész
tervvel állt a munkacsoport
a közgyûlés elé, azonbana
sportuszodánál nem voltak
kidolgozva a jövôbeni fenn
tartásrészletei.
– Fontos, hogy pontos,

precíz, elôrelátó,gondos ter
vezéslegyen,hogyminélke
vesebbre szorítsuk le a költ
ségeket. Ennek egyik eleme
lenneageotermikusenergia
felhasználása.Békéscsaba

nagyon jóadottságokkal ren
delkezik termálvíz tekinteté
ben,eztkikellhasználni,ezen
viszontegymásikmunkacso
port dolgozik Nagy Ferenc 
alpolgármester vezetésével
–emeltekiaFideszfrakció
vezetôje.
AzÁrpádfürdôterületén,

úgytûnik,nemférelalétesít
mény,ígyaGyulaiútonaje
lenlegiésazújsportcsarnok
környezetében épülhet fel a
sportuszoda.

KovácsDávid
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A békéscsabai önkormányzat és a kormány között ápri
lis 26án köttetett meg a Modern Városok Program (MVP)
együttmûködési megállapodása, amelyet Orbán Viktor mi
niszterelnök és Szarvas Péter polgármester írt alá. Ahhoz,
hogykormányzatiszintentárgyalni lehessenamegyei jogú
városokfejlesztésiterveirôl,elfogadóinyilatkozatotkelltennie
azönkormányzatnak.Mivelasorosközgyûlés idejéreabe
adáshatáridejelejártvolna,soronkívüliközgyûlésentárgyalt
azezzelkapcsolatoskérdésekrôlBékéscsabaképviselôtes
tülete.
Asoronkívüliközgyûlésenatestületelfogadtaanyomda

ipariképzôközpontlétesítésétcélzóelôterjesztést,ésdöntött
asportcsarnokfelújításánakésamultifunkcióssportcsarnok
megépítésénekterveirôl.AképviselôktámogattákaRöplab
daAkadémia,valamintegy50méteresversenymedencelé
tesítésénekelképzeléseit.

Nyomdaipari képzôközpont:ATevanmunkacsoport több
ször ülésezett és összeállította a Nyomdaipari Tudás és
Képzôközpontfejlesztésérevonatkozóanyagot,amelyrészle
tesentaglaljaazösszefüggéseket.Háromelemettartalmaza
projekt:tanmûhelyfejlesztést1,4milliárdforintból,kollégium
fejlesztést483millióforintból,illetveegy50millióstananyag
fejlesztést.

Röplabda Akadémia:Az akadémia létjogosultságát az or
szágban többpélda isbizonyítja.AbékéscsabaiRöplabda
Akadémiakialakításánakacélja,hogymegfelelôszakmaikö
rülményekközöttbiztosítsonsportkarriertamagyarországiés
ahatárontúliröplabdázókszámára.Azakadémiairendszer

lehetôvé tenné a szakembe
rek Békéscsabán tartását,
idevonzását, továbbképzé
sét,asportolókszámárape
dig biztosítaná a napi több
szöriedzéstésaprofiegyéni
képzéstBékéscsabán,minta
sportágfellegvárában.

SportokHáza aBékéscsa-
bai Sportcentrumban: A
Békéscsabai Városi Sport
csarnokBékésmegyelegna
gyobb fedett sportlétesítmé
nye.Acsarnokaz1988as
megépítésétkövetôenkomo
lyabb fejlesztésen alig esett
át egészen 2014ig, amikor
egy energetikai beruházás
keretében hôszigetelték.
Mindemellettasportcsarnok
belsô állapota korszerûtlen.
Afelújításcélja,hogyasport
csarnokváljonabékéscsabaisportszervezetek,egyesületek,
megyei sportszövetségek, sportrendezvények otthonává, a
SportokHázává.AlétesítménybenkapnaotthontaRöplab
daAkadémiakollégiuma,ésasportcsarnokamindennapos
testnevelésekmegtartásáhozishozzájárulhat.

Új,multifunkciós sportcsarnok:Egy letisztult, egyszerû
formákkal ésmegoldásokkal kialakított, 3000 fô befogadá
sára képes, újmultifunkciós arénamegépítése is cél,mely
alkalmaselsôsorbanaröplabda,akézilabdaésateremlab
darúgás (futsal) sportágaknak, úgy nemzeti bajnokságok,
mintnemzetekközöttiválogatottviadaloklebonyolítására.A
multifunkcionáliskialakításahasználhatóságésahatékony

üzemeltetésszempontjábólkulcsfontosságú.Biztosítanikell,
hogya tradicionálisbékéscsabaisportágak, ígya torna,a
kickbox,avívás,ajudoesetébenisrangosnemzetköziver
senyeketlehessenittrendezni.

Sportuszoda: A sportuszoda kialakításának a célja, hogy
amegyeszékhely rendelkezzenegyúj, korszerû, fedett, 50
méteres,10pályásversenyuszodávalésahozzákapcsolódó
bemelegítô,valaminttanmedencével.Alétesítményavízilab
daésazúszássportágakigényeitkell,hogykiszolgálja,úgy
profi,mintamatôrszinten.Azuszodátországosésnemzet
köziversenyeklebonyolításáraisalkalmassákívánjáktenni.

V.D.,K.D.,M.E.

A soron kívüli közgyûlést a Mokos Teremben tartotta a képviselô-testület

soron kívüli közgyûlést tartott a képviselô-testület
A Modern Városok Program projektjeirôl tárgyaltak

Soron kívüli ülést tartott Békéscsaba közgyûlése novem-
ber 30-án. Több, a Modern Városok Programhoz kap-
csolódó projektjavaslathoz is készített elôterjesztést az 
e tárgyban felelôs minisztérium, így jó eséllyel már de-
cemberben döntés születhet egy-egy projektrôl. 

Szarvas Péter: Zajlanak az elôkészítô munkák Békéscsabának jók a termálvíz-adottságai

Jól áll a projektek elôkészítése Precíz tervezésre van szükség

Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak•
Amegyelegnagyobbkreatívhobbyválasztéka•
Agykontrollos,logopédiaiszakkönyvek,•
foglalkoztatók,mesekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•

BoLDog,BéKéS,JáTéKoS
ÜNNEPEKETKÍVáNUNK!

Információ:facebook.com/VÁRJÁTÉK

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

facebook.com/VÁRJÁTÉK

taPPe
Hulladékgazdálkodási kft.

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.

ABékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatake
zelésébenlévô
útésjárdaburkolatokseprését,•
közutakmosását,portalanítását,sármentesítését,•
akézihulladékgyûjtôkürítését,karbantartását,javí•
tását(ajátszóterekkivételével),
valamintagyalogjárdáktéliburkolatüzemeltetését•

2011.május 13ától aTAPPEHulladékgazdálkodási
ésKöztisztaságiKft.végzi.

ajándék az önkormányzattól
Tej, tartós élelmiszer és sza
loncukor is volt azokban a
csomagokban, amelyeket
egy héttel az ünnep elôtt
rászoruló családoknak osz
tottakkiBékéscsabán.Ezer
családnaksegítettígyazön
kormányzat.
Négymillió forintból aján

dékozta meg a nehéz hely
zetben élôket a város idén
karácsonyelôtt.Szarvas Pé-
ter polgármester elmondta,
családonként négyezer forint
értékû élelmiszercsomagot
adtakát.

A családsegítô szolgálat
– civil szervezeteken keresz
tül is– többszázellátottaláll
kapcsolatban.Közülükválasz
tották ki az ezermegajándé
kozottcsaládot.Akiválasztás
alapjaelsôsorbana jövedelmi
helyzetésagyermekekszáma
volt,tudtukmegVarga Évától,a
BékéscsabaiCsaládsegítôés
Gyermekjóléti Központ intéz
ményvezetôjétôl. A szakem
berek hangsúlyozták, folya
matosan tartják a kapcsolatot
azokkal,akikavárossegítsé
géreszorulnak.



Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a „TOP-
6.3.2-15-BC1-2016-00001 
Belváros-rehabilitáció III. 
ütem Munkácsy-negyed 
program” címû projekt kap-
csán lakossági fórumot tar-
tott a városháza dísztermé-
ben.  

ABékéscsabaiVárosfejleszté
siNonprofitKft.ezévtavaszán
nyújtottabeaTámogatóSzer
vezetmegyeiképviseletéheza
város megbízásából a támo
gatási kérelmét a TOP6.3.2
15 azonosítószámú „Zöld
városkialakítása”címûpályá
zatifelhívásfeltételeiszerint.A
TámogatóSzervezet kedvezô
döntésthozott,ésaprojekt
megvalósítására a város szá
máramegítélte az igényelt 1
milliárd forintot.A támogatási
szerzôdést aláírták, a ter
vezés jó ütemben halad. Az
engedélyszintûtervekmárel
készültek, ezek ismertetésére
kerültsorafórumkeretében.
Afórumonbemutatták,hogy

a Széchenyi liget és környe
zetealegjelentôsebbelemea
projektnek.Atervezettfelújítás
magábanfoglaljaaligetteljes

zöldfelületének rekonstrukci
óját, tanösvények kialakítását,
rekreációs elemek építését.
Fontos eleme a fejlesztésnek
a meglévô játszótér felújítása
és bôvítése színesMunkácsy
Mihály festôi munkásságára
emlékeztetôelemekkel.
AGôzmalomtérentöbblesz

a zöldfelület, aGyulai út felôli
részen lesznekparkolóhelyek.
Autóbuszleszállóhely is létesül
atéren,ésaSzéchenyiligetfe
lôli részénkiépülavízpart.Az
AradiVértanúkliget–Beliczey
kertfelújításasoránasétautak,
tanösvény és zöldfelületek
rekonstrukciójátvégzikel.
A szoborsétányon

a vízpartot is érintôen
új felületek lesznek
kialakítva csónakki
kötôként, vízparti

sétálóként azehhez tartozó
új zöldfelületekkel. A szobor
sétány teljes hosszában új
burkolatkészülagyalogúton.
AKossuthtérheztartozóan

azAnikókútéskörnyezete,a
templomépület melletti járda,
valamintavoltállomásépület
felújítását tervezik.AHunyadi
tér rekonstrukciójával a zöld
felületet növelik, figyelembe
véveaparkolásiigényt.
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Napokon belülmegköthetik a
nyertesvállalkozókkalaszer
zôdéseketazM44esgyorsfor
galmiútépítésévelkapcsolat
ban.Hazánkbanfolyamatosak
azehhezhasonlóútfelújítások
ésazautóútépítések.Többek
között errôl is beszélt békés
csabai látogatásánaDélafri
kaiKöztársaságmagyarorszá
ginagykövete.
–AzEurópaiUnióbanönök

olyanszerencsések,hogyna

gyonfejlettinfrastruktúravan
avárosokésországokközött.
Afrikában ez nem így van,
ilyen fejlesztésekbenkérjük
Magyarország segítségét –
emeltekiJohann Marx.
Békéscsabánmármûködik

egydélafrikaitulajdonúválla
lat,aMondiKft.,amelyjelen
leg14milliárdforintosberu
házásthajtvégreavárosban.
– Három olyan területet

vizsgáltunk, ahol reálisan el

képzelhetôek a gazdasági
kapcsolatok. Vízgazdálkodás
területén,astartupvállalkozá
sokterületén,illetveazélelmi
szergazdaságterületénlehet
ségesek együttmûködések
– hangsúlyoztaSzarvas Pé-
ter.
A nagykövet és a pol

gármester arról is egyezte
tett, hogy 2017ben a Békés
megyei vállalkozásokat is
tájékoztatják a lehetséges
délafrikai gazdasági együtt
mûködésekrôl,aBékésMe
gyeiGazdasági Kamara be
vonásával.

ZámboriEszter

Békéscsaba önkormányza-
ta lakossági fórumot tartott 
a városháza dísztermében 
a „TOP-6.8.2-15-BC1-2016- 
00001 Helyi foglalkoztatási 
együttmûködések Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
területén és várostérségé-
ben” címû projektrôl. 

Avárosházántartottlakossá
gi fórumon elhangzott, hogy
BékéscsabaMegyeiJogúVá
ros a következô négy évben
mintegy1milliárd100millió
forintos támogatást kap fog
lalkoztatásiprojektjénekvég
rehajtására. A program hoz
zájárulhat a megyeszékhely
ésa járásgazdasági fejlôdé
séhez. A paktumban részt
vevôvállalkozások,szerveze
tekésintézményekképviselôi
konferenciánvitathattákmeg
alehetôségeketésötleteiket.
A foglalkoztatási paktum

elsôsorbanahátrányoshely
zetû, potenciálismunkaválla
lóknaknyújthatsegítséget.
– Idetaroznakpéldául a 25

év alatti pályakezdô munka
nélküliek, 30 év alatti diplo
mások, a gyedrôl, gyesrôl

visszatérôk,aromaszármazá
súak,az50évfelettiekvagy
a megváltozott munkaképes
ségûek.Elégszélesezakör.
Akikjelenlegnincsenekjelena
munkaerôpiacon,deszeretné
nekodavisszakerülni,azoknak
igyekszünksegíteni–fûztehoz
záHerczeg Tamás tanácsnok.
Aprogramkeretébenkép

zéseket tartanak majd az ál
láskeresôk számára, illetve
tanácsadásra,mentori szol
gáltatásraislehetôségnyí
likaprogramidôtartama
alatt. A munkáltatók a
programban bérkölt
ségtámogatástkap
hatnak,amunkavál
lalóknál lehetôség

vanutazásiköltségtérítésreés
azönfoglalkoztatóváválástá
mogatásárais.
A program 2020 közepén

érvéget,addig750fôtkellbe
vonniaavárosnakképzéssel,
átképzéssel, hogy ismét fog
lalkoztatottstátuszbakerülje
nekamunkakeresôk.

Békéscsabán járt Johann Marx
dél-afrikai nagykövet

lakossági fórum a helyi 
foglalkoztatási együttmûködésekrôl

Daruzható raktárcsarnokot 
építtetett az Univerzál Zrt. a 
Ferro Pont Üzletlánc Beré-
nyi úti telephelyén. A 2000 
négyzetméteres csarnokot 
egy 10 tonnás híddaruval 
szerelték fel, ami a betáro-
lást és kiszolgálást segíti a 
jövôben. A háromszázmillió 
forint összegû fejlesztést 
saját erôbôl és hitelbôl fi -
nanszírozta a vállalkozás.

AzUniverzálZrt.Békésmegye
egyik vezetô kereskedelmi
vállalkozása.Atulajdonosikör
jelenleg 70 magyar magán
személy.Avállalkozásbolto
kat üzemeltet Békéscsabán,
Orosházán, Gyulán, Szarva
son ésMezôberényben. A
többmint 1,5milliárdoséves
árbevételük2/3 részeacsar
nokavatóban érintett Ferro
PontÜzletláncbanképzôdik.
Aforgalmazottvasszínes

fém termékkör elsôsorban
lemezekbôl, idomacélokból,
csövekbôl, rudakból, zárt
szelvényekbôl, betonacé
lokból ésötvözött acélokból
áll.Jelentôsmégamûanyag
polikarbonátlemez és az
alumíniumcsatornaforgal
mazásuk is. Régóta problé

mát jelentett azonban, hogy
a vasanyagokat nem fedett
helyentárolták,demostezis
megoldódik.
AmegnyitónViczián Lász-

ló,azUniverzálZrt.igazgató
ságánakelnökeúgyfogalma
zott,hogy„végetértarozsdás
vaskorszaka.”Mintmondta,
biztos benne, hogy eddigi
vevôikhûségesekmaradnak
hozzájuk,ésatiszta,rozsda
mentes,simafelületûkínálat
talújvevôikislesznek.
Példaértékûnek nevezte

a beruházást Vantara Gyu-
la országgyûlési képviselô.
Szarvas Péter polgármester
megjegyezte, hogy Békés
csabának a következô idô

szakban megvalósuló fej
lesztéseihezsokvasanyagra
leszszüksége.
–AModernVárosokProg

ramkeretébenésaTerületés
Településfejlesztési Operatív
Program keretében számos
fejlesztésvalósulmegakö
vetkezô években, azokhoz
pedigszükségleszolyanvas
anyagokra, amelyeket már
korszerû körülmények között
tudtárolniaFerroPonttelepe
– fogalmazott a polgármes
ter.
Azüzletláncjövôbenitervei

közöttegynaperômûésakár
egymásodik raktárcsarnok
építéseisszerepel.

LaczkóViktória

Átadták az Univerzál zrt. 
daruzható raktárcsarnokát

lakossági fórum
a Munkácsy-negyedrôl

A kétezer négyzetméteres csarnok átadása

Elôször látogatott Békés megyébe a Dél-afrikai Köztár-
saság magyarországi nagykövete. Johann Marx a gazda-
sági együttmûködés lehetôségeirôl egyeztetett Békés-
csaba polgármesterével, Szarvas Péterrel.

Johann Marx nagykövet a gazdasági együttmûködés lehetôségeirôl egyeztetett

dél-afrikai nagykövet



Herczeg Tamás tanácsnok
hangsúlyozta,hogyeznem
hajléktalanszálló,azittlakók
munkát keresnek, vagy már
dolgoznak,vagyisönállóéletre
igyekeznekberendezkedni.Vá
rosunkbanahajléktalanokellá
tását 2016óta aBékéscsabai
CsaládsegítôésGyermekjóléti
Központbiztosítja,amelyátme
netiésnappaliellátással,vala

mintutcaiszociálismunkával
segítarászorulókon.Azonban
azéjjelimenedékhely,illetvea
hajléktalanokátmenetiellátása
nem megoldott. Részmegol
dásként az önkormányzat
korábban kiadott két szociális
bérlakást hajléktalan szemé
lyeknek.Azittélôkalbérletidíjat
fizetnekésgondoskodnakkör
nyezetükrendbentartásáról.A

rendszer sikeresen mûködött,
ezért februárban a közgyûlés
úgydöntött,hogytovábbinégy

lakóegységetadátahajlékta
lanoknak.

V.N.

gyorsabb, átláthatóbb, felhasználóbarátabb
Megújult az Invitel online ügyfélszolgálata

Az Invitel évek óta kiemelt figyel-
met fordít arra, hogy ügyfelei elé-
gedettségét helyezze szolgálta-
tásai középpontjába. Ezért több 
hónapos elôkészítô munkálatok, 
elégedettségi felmérések és ku-
tatások után megújította ügyfél-
szolgálati rendszerét, amelynek 
az eredményét már a felhaszná-
lók is láthatják és tapasztalhatják 
a szolgáltató weboldalán. Az új 
felület egy hónapja mûködik, az-
óta számos pozitív visszajelzés 
mellett, 25 százalékkal emelke-
dett a megvalósított kérések és 
az elintézett ügyek száma.

Az Invitel folyamatosan tanulmá
nyozza az online ügyintézéssel
kapcsolatos felhasználói szoká
sokat, ügyfelei észrevételeit, visz
szajelzéseit. Az elmúlt idôszakban szer
zett tapasztalatokra alapozva döntöttek a
korábbionlineügyfélszolgálatmegújítása
mellett.Nemcsakformájábanésfelépíté
sében, hanem a felhasználói funkciók te
kintetébenismegújultarendszer.
„Fontosfeladatvoltszámunkraazonline

ügyfélkiszolgálórendszermegújítása,mert
az elmúlt években nemcsak a technikai
lehetôségek, hanem ügyfeleink igényei
ismegváltoztak. Számunkra az ügyfél ké
nyelmeazelsôéseztnemcsakminôségi
szolgáltatásaink kialakításakor, hanem az
ügyintézésnélisszemelôtttartjuk.Szemé
lyesen az Invitel Pontokban és az Invitel
Napokonfordulhatnakhozzánkügyfeleink,
deelérhetnekminketTelefonosÜgyfélszol
gálatunkon,valamintemailben,chaten,

Facebookonésahonlapunkonis”–mondta
elLangsteiner Marianne,azInvitelCsoportla
kosságiéskisvállalatiüzletágánakvezetôje.

Mégegyszerûbb,gyorsabb
ügyintézés

Egyszerûcsomagváltás,hibabejelentés,ki
egészítô szolgáltatások vásárlása, szám
laegyenlegmegtekintés,ügyfélszolgálati
nyomtatványok online kitöltése és bekül
dése, elektronikus mûsorújság, edukáci
ós tartalmak elérése, valamint online idô
pontfoglalás azoknak, akik a számukra
legmegfelelôbb idôpontban szeretnék
várakozásmentesen intézni ügyeiket az
Invitel személyesügyfélszolgálati irodái
ban.Mindezcsakpárpéldaarra,hogymi

mindenrehasználhatjukacégmegújult
onlinerendszerét.

Kiemeltügyfélkezelésonline
ésofflineis

AzInvitelnemcsakonline,hanematöbbiügy
félszolgálatipontonislépésttartafejlôdéssel.
Az Invitel Pontokban dolgozó kollégák a ha
tékony ügyfélkezelés és problémamegoldás
érdekébenfolyamatosantréningekenésto
vábbképzésekenvesznekrészt.Atelefonon
beérkezô,üzemeltetésselkapcsolatosbejelen
tések65százalékátpedigmárabejelentéssel
egyidôben,atelefonbeszélgetésekalattmeg
oldják.Azoktóberelejénmegújítottonlineügy
félszolgálathasználatávalazügyfelekidôkorlát
nélkülintézhetikbejelentéseiket,ügyeiket.
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önálló életre rendezkednek be
Nyolc hajléktalan férfi költözhetett egy önkormányzati tulajdonú házba

Nyolc hajléktalan férfi költözhetett egy olyan önkormány-
zati tulajdonban lévô házba, ahol méltó körülmények kö-
zött élhetnek. Szociális munkások segítenek nekik ab-
ban, hogy újra be tudjanak illeszkedni a társadalomba. 
Többen közülük már munkát is találtak.

A szociális munkások segítenek a visszailleszkedésben

ételosztás 
az andrássy úton

Ételosztást tartott a Kornélia étterem és a Linamar Zrt. A 
vállalat békéscsabai gyáregységének munkatársai az And-
rássy úton 500 adag meleg étellel várták a rászorulókat



„ViharsarkiLASKAgoMBA

–SokjódologEGYKALAPALATT”

ALencsésiÁltalánosIskolába
látogatott el Imre Géza világ
ésEurópabajnok,kétszeres
olimpiai ezüstérmes és két
szeres olimpiai bronzérmes
párbajtôrözô.
A Lencsési iskolában az

augusztusiolimpiátkétérem
melzáróImreGézaésedzôje,
Dancsházy-Nagy Tamás osz
totta meg a tanulókkal a riói
élményeket.
– Igyekszem elmesélni,

hogymilyen volt az olimpia
és Brazília. Ugyanakkor sze
retném biztatni a gyerekeket
arra,hogysportoljanakatanu

lásmellett,mindkettôtnagyon
fontosnak tartom. Nem kell
feltétlenülélsportotválaszta
ni, demindenképpen be kell
iktatniamozgástazéletükbe
–emeltekiImreGéza.

Aziskoladiákjaiavívásban
isremekelnek.Tusjak Adrián,
az iskola diákja a közelmúlt
bannyert országos versenyt,
éséppena41évesvívóakasz
tottaanyakábaazérmet.

2017májusában rendezik a
jubileumi,huszadikBékéscsa
ba–Arad–Békéscsaba szu
permaratont.Aversenyszer
vezésérôlKiss Tibor ésBog-
nár Levente,akétrendezô
város alpolgármestere, vala
mintTóth Sándor,aKoppBé
késcsabaiAtlétikaiClubügy
vezetô igazgatója írta alá az
elôszerzôdéstavárosházán.
Aszupermaratonútvonala

a2016oshozképestnemvál
tozik, jövôre isugyanazokat

a településeket érinti majd,
mintidén.Arendezvénytegy
drón, valamint egy videós
stábisvégigkíséri,mertaju
bileumot filmen is szeretnék
megörökíteni.A2017esszu
permaratontmájus 20án és
21én, szombaton és vasár
nap rendezimeg az atlétikai
klub,érdemesmármostbeír
nianaptárakba,hogyakineki
szeretnevágni,ehhezigazítsa
majdazedzéseit.

K.D.
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2016.december31én,szom
batona városi sportcsarnok
nál.
Fôvédnökök:dr. Ferenczi Attila 
ésdr. Fábián Ágnes tanácsnok
Szilveszterezzmár délelôtt –
Válassz távot – Fuss jelmez
ben!
I.RAJT10.00ÓRAKoR
2500méteren:
3 fôscsaládok–minimum1
felnôttéscsaládtagjai;60év
felettiamatôrökszámára
Útvonal:Sportcsarnok–Bajza
u.–UrszinyiDezsônéu.–Gyu
laiút–sportcsarnok
II.RAJT10.05ÓRAKoR
3421méteren:
amatôrökszámára
Útvonal: Sportcsarnok–Bajza
u.–Bánszkiu.–Szabadságtér
–Szent István tér–Gyulai út–
sportcsarnok
4621méteren:
igazolt versenyzôk, bátor
amatôrök,általánosiskolások

(2002ben születettek és fia
talabbak)számára
Útvonal:Sportcsarnok–Baj
za u.–Árpád sor–Derkovits
sor–Bajza u.–Bánszki u.–
Szabadság tér–Szent István
tér–Gyulaiút–sportcsarnok
AcélbanaVodafonefrissítôi
velvárjákazérkezôket!
Elôzetesnevezés:
a www.bcsac.hu weboldalon
ésaCsabaCenterInfópultnál.
Helyszíninevezés:
aversenynapján8.30órától–
9.50óráigasportcsarnoknál
SEgÍTSANEVEZéSIDÍJAD-
DAL!Ezkaritatívfelajánlásis:
alsó határa: 600 Ft. A hátrá
nyoshelyzetûtehetségesatlé
táksportfelszereléstkapnaka
befolytnevezésidíjakból.
AJáNDéKSoRSoLáS
Fôdíjaegy10colosTABLET.
A sorsolásbanminden futó
a beérkezési számával vesz
részt.

December 17-én az MKB 
Bank budapesti székhá-
zában rendezték meg a 
70 éves Magyar Röplabda 
Szövetség évzáró gáláját. 
A békéscsabaiak több díjat 
is kaptak.

HázigazdakéntelôszörHeté-
nyi Márk,azMKBBankve
zérigazgatóhelyettese, az
MRSZelnökségi tagjaüdvö
zölteazegybegyûlteket.Az
állami sportvezetés részé
rôlSzabó Tünde, azEmberi
Erôforrások Minisztériumá
nak sportért felelôs államtit
káraköszöntöttearöplabdás
társadalmat. Bejelentette,
hogyakormánydöntéseér
telmében jövôre a röplabda
hatodikként csatlakozik a
TAOslátványsportágakhoz.
Aköszöntôketdíjátadók

követték, ahol a 2016os év

legjobb felnôtt nôi edzôje
Sasa Nedeljkovic, a Linamar
–BékéscsabaiRöplabdaSE
vezetôedzôjelett.Szakmáry 
Gréta kétdíjjal is gazdago
dott,megkaptaazÉvfelnôtt
nôijátékosacímet,valaminta
közönségdíjatis.Szarvas Pé-
ter polgármester elnöki kü
löndíjatvehetettátdr. Kovács 
Ferenctôl. Az MRSZ elnöke
ezzel ismerteelavároserô
feszítéseit és meghatározó

szerepétamagyarröplabdá
záséletében.

Baran Ádám,aBRSEelnö
keésazMRSZelnökségitagja
megjegyezte: egy szûk szak
értôi gárda június óta inten
zíven dolgozott annak elôké
szítésén,hogyaröplabdázás
bekerüljönalátványsportágak
közé. A sportágfejlesztési
munkacsoport vezetôjeként
büszke arra, hogy erôfeszíté
seiketsikerkoronázza.

Városunk legeredménye
sebbcsapata,aBékéscsabai
RöplabdaSE ismét sporttör
ténelmetírt:sorozatbanhar
madszornyertemegama
gyar bajnoki címet, emellett
elsôalkalommalhódítottaela
MagyarKupát.Ugyancsakez
évisiker,hogyacsapatezüst
érmetszerzettaKözépeuró
pai Ligában (MEVZA Kupa),
selindulhatottaBajnokokLi
gájában.Aklubtöbbjátékosa
isaktívszereplôjevoltaválo
gatottnak,amely ismétkihar
coltaazEurópabajnokságon
valórészvételjogát.
Az Élsportolói Fogadás

kiemeltpontjakéntebbenaz
évbenisátadtáka„Békés
csabaSportjáért”kitüntetést.
A díjat a Kopp Békéscsabai
AtlétikaiClub két sportolója,
Márton Anita és Baji Balázs 
vehetteát.

–Eseménydúséssûrûév
vanmögöttem.AzEurópa
bajnokságmellett azolimpia
volt a fôverseny, ahol egy
emlékezetesbronzérmetsze
reztem.Nagymegtiszteltetés
ezakitüntetés,hiszenelôttem
soknagysportolókaptameg.
Nagy elismerése ez a mun
kámnak–fogalmazottMárton
Anita.
Baji Balázsnak nem úgy

sikerültazolimpia,ahogyter
vezte, nem tudott döntôt fut
ni, azonban ettôl függetlenül
igensikeresesztendôttudhat
magamögött.
–Rióbannemúgy szere

peltem,ahogyszerettemvol
na,deösszességébenhálás
vagyok az olimpiának, mert
ezhoztamega többi kiváló
eredményt. A Békéscsaba
Sportjáért kitüntetés óriási
elismerés a városvezetés
tôl, mindenképpen motivál
arra, hogy a jövôben továb

bi nagyszerû eredményeket
hozzak Békéscsabának –
mondtaBajiBalázs.
A fogadásonamásik két

olimpikon, a gyalogló Ko-
vács Barbara és az úszó
Bohus Richárd eredményeit
is elismerték, és köszöntöt
ték az esztendô legjobbjait.
AzévnôisportolójaMárton
Anita, férfi sportolója Baji
Balázs lett, az utánpótlás
korú versenyzôknél Pavuk 
Tíra atlétaésOpauszki Dávid 
karatékalettalegjobb.Mos
tantól fogva a fogyatékkal
élô sportolók közül is díjaz
zák a legkiemelkedôbbet,
idén az év parasportolója
Békéscsabán a hallássérült
Mihály Réka lett.Azévedzô
jévéEperjesi Lászlót,Márton
Anita felkészítôjét választot
ták,azévcsapataaBRSE,
sportvezetôje pedig Baran 
Ádám lett.

K.D.,M.E.

A Békéscsaba Sportjáért kitüntetést Baji Balázs és Márton Anita vehette át

Békéscsaba szerepe meghatározó a magyar röplabdában

Bognár Levente, Kiss Tibor és Tóth Sándor

az év sportolóit köszöntötték
Átadták a Békéscsaba Sportjáért kitüntetéseket

OtP Bank 29. szilveszteri 
Futógála a kopp Békéscsabai 
atlétikai Club rendezésében

Jövôre is lesz
Békéscsaba–arad szupermaraton

rangos sportelismerések
A Magyar Röplabda Szövetség díjai

imre géza a lencsési iskolában

→ Folytatás az 1. oldalról

A színtanácsadás egy
logikusan felépített szín
rendszeren alapszik,
mely az embereket kül
sejük alapján 4 fô cso
portbasorolja.Atípusok
meghatározása segítsé
getnyújtaszakemberek
számára a megfelelô
frizura, hajszín és smink
kialakításában.

Azévszaktípusokjellemzôi:

TAVASZ: Bôrük sárgás, elefántcsont
színû.Lehetnekszeplôsekis,deezeka
szeplôkaranybarnák.Hajukbézs,len,

szalmavagyaranyszínû,
esetleg vörösesszôke.
Szemük színe a kéktôl
a szürkészöldön át az
aranybarnáig terjedhet,
ritkaasötétszínûszem.

NyáR: Germán típusú
ak,változatosak.Bôrük
kékes árnyalatú, álta
lában tejfehér, esetleg
rózsás. Szeplôik szürké

sek,mogyorószínûek.Hajukseszínû,
szürkés,deelôfordulahamvasszôke
ésvörösis.Szemükreaborústekin
tetjellemzô,világoskékvagyszürkés
kékszínûlehet.

ÔSZ:Erôteljes szem éshajszín jel
lemzi ôket és smink nélkül is vonzó
ak. Bôrszínûk sárgás, arany, sápadt
áttetszô, de mindenképpen pezsgô
ésélettelteli.Hajukvörös,gesztenye
barna, közép vagy sötétszôke színû.
Szemszínüka legvilágosabbtóla leg
sötétebbigterjedhet,pillantásukélénk.

TéL:Drámaiak.Bôrszínûkvilágos.
Alapszíne kékesen, zöldesen hi
deg, porcelánszerû.  Hajuk hideg
árnyalatú,általábanhamvas,barna
vagy fekete. Szemük kontrasztos,
zöld, jégkék vagy világosszürke
színû.

széPÜlJÜnk a lÍVia széPségszalOnBan!
Évszaktípusok .  Te  melyikbe  tar tozol?

imre géza a lencsési iskolában

Finom LASKAgoMBA közvetlenül a
termelôtôl.Frissenszedett,vegyszerés
rovarirtómentes,tisztatermesztôházban
termesztettlaskagomba,850Ft/kg.

Tel.:+3670/3010183.
viharsarkigomba@gmail.com
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8 Csabai MérlegKultúra

2016.december26.,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)
10.40Mitakarezazember
(dok.film)

12.00Híradó
12.20Egyéletetánc(dok.film)
14.35Kikötô(egyházimagazin)
15.05Zenérôl,múltról,szerelemrôl
17.00 Hírek
17.05 Kinépeivagytok
(dokumentumfilm)

19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Kezdôkör(sportmagazin)
21.00Adventihangverseny
22.30Híradó
22.50Aktuális(magazin)
23.10 Kezdôkör(sportmagazin)
23.40Csabaiforgatag(közél.mag.)
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december27.,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.
(környezetvédelmimagazin)

19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20BRSETV(magazin)
21.00AngyalokSzárnyalása
2016(JótékonyságiEst)

23.15 Híradó
23.35Aktuális(magazin)
23.55BRSETV(magazin)
00.20KÉPÚJSÁG

2016.december28.,szerda

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Zöld7.(környezetv.mag.)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Spektrum(életmódmagazin)
8.10Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.40Kezdôkör(sportmagazin)
9.10 ÜzletiNegyed(gazd.mag.)
10.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20ÉpíTech(építészetimag.)
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
20.20Generáció(ifjúságimag.)
21.00Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Ljubljana

22.50Híradó
23.10 Aktuális(magazin)
23.30Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

24.00KÉPÚJSÁG

2016.december29.,csütörtök

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Kikötô(egyházimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Generáció(ifjúságimagazin)
8.10 Kezdôkör(sportmagazin)
8.40BRSETV(magazin)
9.10 Púder(közéletimagazin)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Spektrum(életmódmag.)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Generáció(ifjúságimag.)
18.00Hírek
18.00Kikötô(egyházimagazin)
18.35BRSETV(magazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

21.00Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Ljubljana

22.50Híradó
23.10 Aktuális(magazin)
23.30Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

24.00KÉPÚJSÁG

2016.december30.,péntek

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Generáció(ifjúságimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.10 Kikötô(egyházimagazin)
8.40Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

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)
21.00Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Vasas

22.50Híradó
23.10 Aktuális(magazin)
23.30Kezdôkör(sportmagazin)
24.00KÉPÚJSÁG

2016.december31.,szombat

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30BRSETV(magazin)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Púder(közéletimagazin)
9.10 Zöld7.(környezetv.mag.)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Vasas

12.00Híradó
12.20Aktuális(magazin)
12.40Kikiriki(dok.film)
14.15 Adventihangverseny
15.50Hunor,Magornyomán
Békésben

17.00 Hírek
17.10Kezdôkör:kézilabdamérk.
Békéscsaba–Fehérvár

18.30Hírek
18.35BRSETV(magazin)
19.00Híradó
19.20Púder(közéletimagazin)
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró(kult.mag.)
21.00Gálamûsor
23.00Híradó
23.20Mûvészbejáró(kult.mag.)
23.50Generáció(ifjúságimag.)
0.20KÉPÚJSÁG

2017.január1.,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:
kézilabdamérkôzés

 Békéscsaba–Fehérvár
12.00Híradó
12.20Aktuális(magazin)
12.40Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Vasas

15.40Ajátékkastélygrófja(dok.)
16.00Kezdôkör:röplabdamérkô
zés–BRSE–Ljubljana

18.00Hírek
18.35Aktuális(magazin)
19.00Híradó
19.20BRSETV(magazin)
20.00Híradó
20.20Kikötô(egyházimagazin)
21.00Egykoncertkékben
 (RákászGergelykoncertje)
22.50Híradó
23.10 Kikötô(egyházimagazin)
23.40Púder(közéletimagazin)
0.10 KÉPÚJSÁG

2017.január2.,hétfô

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30BRSETV(magazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Kikötô(egyházimagazin)
8.10Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.40Púder(Nôimagazin)
9.10 Spektrum(életmódmag.)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Zöld7.(környezetv.mag.)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Kikötô(egyházimagazin)
18.00Hírek
18.05Generáció(ifjúságimag.)
18.35BRSETV(magazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Kezdôkör(sportmagazin)
21.00ValóságosKincsesbánya
10/10.(ismeretterjesztôfilmsor.)

21.30Aktuális(magazin)
21.50Kezdôkör(sportmagazin)
22.20Híradó
22.40ÜzletiNegyed(gazd.mag.)
23.10 ÉpíTech(építészetimag.)
23.40Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2017.január3.,kedd

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Kikötô(egyházimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Kezdôkör(sportmagazin)
8.10 Zöld7.(környezetv.mag.)
8.40BRSETV(magazin)
9.10Generáció(ifjúságimagazin)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20ÜzletiNegyed(gazd.mag.)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Mûvészbejáró(kult.mag.)
18.00Hírek
18.05Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

18.30Púder(közéletimagazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Spektrum(életmódmag.)
21.00Afociházatáján2/1.
(dokumentumfilm)

21.55Aktuális(magazin)
22.15 Spektrum(életmódmag.)
22.45Híradó
23.05Kezdôkör(sportmagazin)
23.35Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2017.január4.,szerda

6.00Hírek
6.05Aktuális(magazin)
6.25Kezdôkör(sportmagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Spektrum(életmódmagazin)
8.10Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

8.40Mûvészbejáró(kultur.mag.)
9.10 Kikötô(egyházimagazin)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20ÉpíTech(építészetimag.)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Generáció(ifjúságimag.)
18.00Hírek
18.05Kikötô(egyházimagazin)
18.30Kezdôkör(sportmagazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Zöld7.(környezetv.mag.)
21.00Afociházatáján2/2.
(dok.film)

21.55Aktuális(magazin)
22.15 Zöld7.(környezetv.mag.)
22.45Híradó
23.05Generáció(ifjúságimag.)
23.35Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2017.január5.,csütörtök

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Spektrum(életmódmag.)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Zöld7.(környezetv.mag.)
8.10 Kezdôkör(sportmagazin)
8.40BRSETV(magazin)
9.10 Púder(közéletimagazin)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Kikötô(egyházimagazin)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Púder(közéletimagazin)
18.00Hírek
18.05BRSETV(magazin)
18.30Zöld7.(környezetv.mag.)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró(kult.mag.)
21.00CinemaInferno(dok.film)
21.55Aktuális(magazin)
22.15 Mûvészbejáró(kult.mag.)
22.45Híradó
23.05Spektrum(életmódmag.)
23.35Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2017.január6.,péntek

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Generáció(ifjúságimag.)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Mûvészbejáró(kultur.mag.)
8.10 Zöld7.(környezetv.mag.)
8.40Spektrum(életmódmag.)
9.10Generáció(ifjúságimag.)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Mûvészbejáró(kult.mag.)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 ÉpíTech(építészetimag.)
18.00Hírek
18.05Kezdôkör(sportmagazin)
18.35Spektrum(életmódmag.)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Csabaiforgatag(közél.mag.)
21.00 Ikaroszzuhanása
(dokumentumfilm)

21.55Aktuális(magazin)
22.15 Csabaiforgatag(közél.mag.)
22.45Híradó
23.05Zöld7.(környezetv.mag.)
23.35Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2017.január7.,szombat

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30Zöld7.(környezetv.mag.)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

9.10 Spektrum(életmódmag.)
9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20Púder(közéletimagazin)
10.45Szarvasihíradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Kezdôkör(sportmagazin)
18.00Hírek
18.05Aktuális(magazin)
18.30ÜzletiNegyed(gazd.mag.)
19.00Híradó
19.20Zöld7.(környezetv.mag.)
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

21.00Egykocertkékben
 (RákászGergelykoncertje)
22.50Híradó
23.10 Kikötô(egyházimagazin)
23.40Szarvasihíradó
24.00KÉPÚJSÁG

2017.január8.,vasárnap

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30Kezdôkör(sportmagazin)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Mûvészbejáró(kult.mag.)
9.10 Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

9.40Aktuális(magazin)
10.00Híradó
10.20ÜzletiNegyed(gazd.mag.)
10.50KÉPÚJSÁG
16.00ÉpíTech(építészetimag.)
16.30Púder(közéletimagazin)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Generáció(ifjúságimag.)
18.00Hírek
18.05Csabaiforgatag(közél.mag.)
18.30Spektrum(életmódmag.)
19.00Híradó
19.20BRSETV(magazin)
20.00Híradó
20.20Kikötô(egyházimagazin)
21.00 IllényiKaticakoncert
(I–II.rész)

22.35Híradó
22.55Kikötô(egyházimagazin)
23.25Mûvészbejáró(kult.mag.)
24.00KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Hetedik alkalommal gyûltek 
össze a Magyar Teátrumi 
Társaság tagszínházainak 
képviselôi a Békéscsabai 
Jókai Színházban, hogy 
a színházi háttérszakmák 
mûvelôit ünnepeljék. 

A díjátadó gálaesten az el
múltévekhezhasonlóanidén
is közösen léptek színpadra
aMagyar Teátrumi Társaság
tagszínházainak mûvészei,
valamint a Jókai színház tár
sulatánaktagjai.
A Magyar Teátrumi Tár

saság 2010ben alapította
megaMagyarTeátrumDíjat,
amely a színházi háttérszak
mák megbecsülésének kife
jezésérehivatott.
– Tekintsük úgy a háttér

munkásokat, mint egyegy
csapágygolyót, melyek egy
máshozérveforgatják,moz
gatjákaszínháznagygépe
zetét. Vegyünk egyet ezek
közülagolyókközül,ésegy

estére, aranyozzuk be, he
lyezzük vissza a többi közé
és adjuk át díjként – fogal
mazottFekete Péter,acsap
ágyatformázódíjkitalálója.
Az idén a díjat Bojczán 

István, a Békéscsabai Jókai
Színházmûszaki csoportve
zetôje,Somfai Péter,aBuda
pestiOperettszínházvilágítás
tervezôje,Szaniszló Tamásné,
a Gárdonyi Géza Színház
jelmeztárvezetôje, Hauzer 

József, a Móricz Zsigmond
Színház hangtárvezetôje,Ôri 
Rózsa,aRadnótiSzínházren
dezôasszisztense,Kovács Fe-
renc,aSoproniPetôfiSzínház
mûszaki vezetôje, fôvilágosí
tója,Ignácz György,aSzolno
kiSzigligetiSzínházmûszaki
vezetôje,Somfai Péter, aBu
dapestiOperettszínházvilágí
tástervezôje, a Nemzetiségi
KülöndíjatpedigNagy Imréné, 
a Cervinus Teátrum színházi

titkára, gazdasági ügyintézô
jekapta.
A Magyar Színháztechni

kai Szövetség által alapított,
a színháztechnika nagy alak
járól elnevezett Tolnay Pál
Életmûdíjat most Krisztiáni 
István, a Vígszínház szceni
kusavehetteát. Agálaestrôl
televíziós felvételt készített a
Békéscsabai Médiacentrum,
melyet a közmédia hamaro
sanamûsoráratûz.

Magyar teátrum díjátadó gála
Bojczán István munkáját is elismerték

A Jókai színházban rendezett gálán a háttérszakmák képviselôit ünnepelték



Szeretett városunk,Bé
késcsaba szempontjából
mozgalmasévethagyunk
a hátunk mögött. Közös
munkánk gyümölcse
lassan beérik; a soksok
ígérgetés után végre tet
tekkövetkeznek,éstérsé
günkújravisszaszerezheti
központi szerepét. Bátran
kijelenthetjük,hogy tör
ténelmi szempontból is
rendkívül fontos eszten
dôvolt2016.Talánnem
túlzásaztállítani,hogyaz
utóbbiszázesztendôben
nemvolt olyanmértékû
fejlôdés,melynekazútjá
raléptünk.
Amennyiben a 2016

os évet és Békéscsaba
városának gazdasági ered
ményeit vesszük górcsô alá,
számtalan lényeges történés
közülháromnagyonfontosat
kellmegemlítenünk.
Elsôként kiemelném Or-

bán Viktor miniszterelnök lá
togatását, amikor a Modern
Városok Program keretében
megállapodást írt alá, mely
szerint többmint 30milliárd
forint értékû fejlesztés való
sulhatmegBékéscsabán. A
program összeállításánál a
munkahelyteremtést,aváros
ésakörzetelérhetôségének
és az itt élôk életminôségé
nekjavításátjelöltükkifôcél
ként.
A másik kiemelendô do

log, hogy az évtizedes ígér
getésekután,végremegépül
azM44esgyorsforgalmiút.A
Békésmegyeszempontjából
történelmi jelentôségû, 146
milliárdos beruházás révén

kétóraalattelérhetôvéválika
fôváros, amielengedhetetlen
térségünkjelentôsgazdasági
fejlôdéseszempontjából.
Aharmadik,immármegva

lósult fejlesztés a 34,95 milli
árdforintosvasútiberuházás,
benneaz5,85milliárdforintból
elkészültOrosháziútifelüljáró
val,melynekazittélôemberek
életéneksegítése,ahelyigaz
daságfejlesztésevoltacélja.
Azonbannincsésnemisle

hetmegállás:2017benisme
gyünkelôre, lépésrôl lépésre
aközösenkijelöltúton.Önök
kel.Önökért.

Boldog, szeretetteljes, ál
dott, békés karácsonyt és
munkában, sikerekben gaz
dag új esztendôt kívánok
mindannyiuknak!

Vantaragyula,
Békéscsabaországgyûlési

képviselôje

9Csabai Mérleg KarÁCsONy

A karácsony a szeretet, 
az elcsendesedés és a 
visszaemlékezés ünnepe 
is. A fenyôillat eszünkbe 
juttatja gyermekkorunk 
szívbôl szóló karácsonyi 
énekeit, ôszinte beszélge-
téseit, az otthon melegét. 
Amikor a karácsonyfát 
szemlélem a nappalink-
ban, nekem is eszembe 
jutnak az egykori ünnepi 
ebédek, a szûkebb csa-
lád, majd rokonaink és 
barátaink körében. 

Márai Sándor találóan
fogalmaz: „Haazünnep
elérkezik életedben, ak
korünnepeljegészen.Az
ünnep amély és varázsos
rendhagyás. Az ünnep az
életrangja,felsôbbértelme.
Készüljfölreá,testbenéslé
lekben”.
Anagyszüleimésadédszü

leimsokatmesélteknekema
régmúltcsabaikarácsonyok
ról, amikor a nagy család
ünnepeltegyütt.Akkoraszü
lôknek nem járt szabadság,
azünnepipihenôtaminden
napokból kellett kiszakítani.
KarácsonyiCDhíján,acsalád
együtt énekelt és a fenyôre

a gyermekek által készített
díszek kerültek, alatta apró
ajándékokkal.Mégiskerek,
emlékezetesünnepek,ben
sôségeskarácsonyokvoltak.
Azt hiszem, ha felidézzük a
régmúlt karácsonyokat, rájö
vünk,hogyaközösünneplés,
a törôdés egymással hozza
el az életünkben a legtartal
masabb, legbensôségesebb
boldogságot. Igazi,szeretet
teljeshagyományez.
Adventkor lelassítunk, ki

nyújtjuk kezünket azok felé

is,akikneknehezebbsors
jutott.Odafigyelünkrájuk,
hogynekikisemlékezetes
ünnepüklegyen.Ezazaz
alkalom,azanéhánynap,
amire egész évben vár
tunk,aszeretetésaközös
ünnepléshagyománya.
Karácsony elôestéjét

mársokanotthontöltjük.
Feldíszítjükakarácsonyfát,
várakozássalkészülünkaz
ünnepre. Hátrahagyjuk a
hétköznapokgondjait,ba
jait.Ilyenkorérezzük,hogy
a karácsony valóban egy
varázslatos, közös érzés.
Belsô, lelki, emberi igény.
Igényszeretetre,aközös
készülôdésre, elcsende

sedésre,ünneplésre.
Mindannyiunknakazt kívá

nom,hogyneveszítsükszem
elôlakarácsonyelmúltávalse
eztazérzést.Töltôdjünkfelés
vigyükmagunkkalakarácsony
értékeitakövetkezôévhétköz
napjaiba is! Ôrizzük együtt a
szeretethagyományát!
Varázslatos, szeretetteljes,

boldogünnepetkívánokmin
denkedvescsabailakosnak!

SzarvasPéter
Békéscsaba

polgármestere

kedves Békéscsabaiak!

Számos jeles alkalom van
az ünnepi naptárunkban,
de amely a legtöbb embert
megérinti,amelylegközelebb
áll mindenki szívéhez, az bi
zonyosan a karácsony. Nem
véletlenez,hiszenalegszebb
emberiérzelem,aSZERETET
lengikörül,hatjaát,éséppen
ezadjaakülönlegességét.
Akeresztényemberszá

mára JézusKrisztus születé
seegyolyanvilágeljövetelét
jelenti,aholazegymásravaló
odafigyelés, a szolidaritás
kerül a középpontba. Éppen
ezért a Megváltó születés
napján mindenki igyekszik
egykicsitjobbáválni,szebbé,
barátságosabbá, emberibbé
tenniakörnyezetét,és több
idôt tölteniazokkal, akik fon
tosakszámára,acsaládjával,
barátaival,ismerôseivel.
Nem az ajándékokon van

tehát a hangsúly, hanem az
egymásra fordított idôn, a
családikörbentöltött,meghitt
perceken,hiszenamairoha
nóvilágunkbanezmárönma
gában is ajándék. Sokszor
elégegyjószó,egysimogató
tekintet,egymosoly,ésmáris
elérkezikközénkakisJézus,

megérintbennünketaszere
tetérzése,ésezakarácsony
valódiüzenete.
Persze megyénkben és

itt, Békéscsabán is vannak
sokan,akikneknemadatik
meg,hogymeghitt,családi
környezetben ünnepeljék a
karácsonyt.Gondoljunkrájuk
is, az elesettekre, a rászoru
lókra,amagányosokra,és
tegyünk meg minden tôlünk
telhetôt,hogyszebbétegyük
számukraiseztazünnepet.
Agyertyákfényevilágítson

bemindenotthonba,amele
ge jussonelminden család
hoz,mindenemberhez,érjen
elamegyemindenszegle
tébe a legkisebb falutól a
megyeszékhelyig, és töltsön
el bennünket az érzés, hogy
nem vagyunk egyedül, hogy
egynagyobbközösségtagjai
vagyunk.Ezazérzés legyen
az,amelybekerülmindannyi
unkkarácsonyfájaalá.

Áldottésbékésünnepetkí
vánokmindenkinek!

gajdaRóbert
kormánymegbízott

BékésMegyei
Kormányhivatal

gajda róbert köszöntôje
TiszteltBékésMegyeiek!KedvesCsabaiolvasók!

Vantara gyula évértékelôje
TörténelmijelentôségûfejlesztésekBékéscsabán

Hamarosan véget ér a 2016
osév, azonbanmégelôtte
vár ránk egy ünnep, talán a
legnagyobb,legfontosabb,de
mindenképpenalegszebbün
nep, a karácsony. Kimondva,
kimondatlanul mindenkiben
várakozás lakozik ezekben a
napokban, hiszen nincs, aki
nevágyakoznavalamire.Sze
rettei közelségére, rég nem
látott családtagok ölelésére,
meghitt beszélgetésre, mo
solyra, gyermeki kacagásra,
mindarra, amirôl a karácsony
szól. A karácsony, ami nem
csak a keresztény emberek
számára fontos, hanem min
denkiszámáraabékesség,a
szeretet, a család ünnepe is.
Isten családba helyezte fiát,
MáriaésJózseffelügyeletére
bíztaJézust,ezzelisaztüzen
te,hogyazembertermészetes
közegeacsalád,amitámogat,
óv és véd, amiben érdemes
élni.Aszeretetteljeslégkörben
eltöltött ünnep feltölti az em
bert, erôt ad a hétköznapok
ban, ugyanakkor sokaknak
nemadatikmeg,hogycsalád
banünnepeljenek.Vagyazért,
mert még nincs, vagy azért,
mert már nincs családjuk.
Nemkellazonbannekiksem
lemondaniuk a család adta
érzésrôl,hiszen tágabbközös
ségben ismegtapasztalhatják
az ünnepet. Ilyenkor kinyitják
kapuikat a templomok, ahol
közösen tölthetnek meghitt
perceket, emlékezhetnek, el
mélkedhetnek, imádkozhat
nak.Gondoljunkrájukis,szá
mukraegyjószó,egymosoly
is ajándék lehet ezekben a
napokban.Azonbanazünnep

nyugalmát,meghittségételsô
sorbanmagunknakkellkiala
kítani, körülöttünk harmóniát,
békességet teremtve.Már az
ünnep elôtti készülôdésnek
isazörömforrásánakkellene
lennie, fontos,hogymindenki
megtalálja azt a ritmust, azt
atempót,amiszámáraaleg
megfelelôbb.Szakadjunkkia
hétköznapok felgyorsult vilá
gábólésnea rohanás,sok
kal inkább a ráhangolódás
jellemezze a karácsony elôtti
idôszakot. Álljunk meg egy
pillanatra,ittazalkalom,hogy
megnyissukaszívünketkicsit
a környezetünk felé, így átél
hetjükaztacsodát,amirecsak
a szeretet teszi képessé az
embert.Ugyanakkornefeled
jünkelemlékezniazokrasem,
akikmárnemlehetnekvelünk,
egy percre rájuk is gondol
junk, gyújtsunk egy gyertyát,
amikor ünneplôbe öltözve a
fenyôfamellettállunk.Tanul
junk meg méltóságteljesen
ünnepelni,ígyelérhetjük,hogy
magaakarácsonyisajándék
ká válik. Ezen gondolatok je
gyébenkívánokmagamésa
BékésMegyeiÖnkormányzat
közgyûlésenevébenmegyénk
minden polgárának örömteli,
szeretetteljes, áldott, békés
karácsonyt!

zalai Mihály az ünneprôl 
Mindenkibenvárakozáslakozikezekbenanapokban
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A bölcsôdésekhez, az óvo
dásokhozésaz idôsekhez is
elvitteazünnepüzenetétdr. 
Fábián Ágnes ésTímár Ella.
A tanácsnokésa képviselô
ajándékotvittagyerekekneka
MIVAbölcsibe,aSzegfûutcai
tagóvodákba és a Lencsési
oviba.AFideszNôiTagoza
távalpedigaFíliaésazÉletfa
idôsekotthonábaisellátogat

tak,aholazajándékokmellé
mûsorisjárt:aSzínitanházés

aNefelejcsNépdalkörmûsora
szórakoztattaazidôseket.

Ünnep a kicsiknél és az idôseknél

Többmintegyhéttelazünnep
elôtt rendeztékmeg a város
házaelôttamindenkikarácso
nyát, aholabetlehemi lángot
is fogadták. A rendezvényen
az érdeklôdôket forró kakaó
val és kaláccsal vendégelték
meg.
AzünnepenaBékéscsa

baiKazinczyFerencÁltalános
Iskoladiákjainakmûsoraalatt
meglepetésként megérkezett
ahavazás is, ígysemmisem
hiányzott az ünnepi hangu
lathoz. Amindannyiunk kará
csonyáraidénissokanvoltak
kíváncsiak, sokan szerették
volna együtt átélni az ünnep
hangulatát.Azeseménythúsz
éve rendezimega városön

kormányzata és a békéscsa
baicsaládsegítôésgyermek
jólétiszolgálat.
Azünnepségvégénabet

lehemilángotfogadták,mely
lyelTúrinéKovács Márta,ahi
vatal oktatási, közmûvelôdési
és sportosztályának vezetôje

gyújtottameg az adventi ko
szorúgyertyáit.Alángotmin
denkimagával isvihetteegy
egy gyertyával az otthonába.
Végülabékéscsabaiakategy
bögrekakaóvalésegybriós
salvendégeltékmeg.

ZámboriEszter

Mindannyiunk karácsonya
A szeretet mindennél fontosabb

Ünnep a kicsiknél és az idôseknél



A Lencsési Közösségi Ház
ban december 14én ren
deztékmegahagyományos
LencsésiAdventet.Ameg
jelenteket Takács Péter, a
közösségi ház vezetôje kö
szöntötte, majd az advent,
a karácsony jelentôségérôl
beszéltdr. Ferenczi Attila ta
nácsnok, a részönkormány
zatvezetôjeésMarti Miklós 
reformátuslelkész.Ezutána
közösségangolszakköröse,
aLencsésiÓvoda„Zöldovi

jának” Nyuszi csoportja, a
Nefelejcs Népdalkör és a
BartókBélaZenemûvészeti

Szakközépiskola hallgatói
mûsorukkal járultak hozzá
azünnepihangulathoz.

ACsabai Rendezvényszerve
zôKft. tulajdonosai,aCsabai
Kolbászfesztiválhoz hasonló
an,ismétavárosturisztikaiatt
rakcióját bôvítették egyolyan
közösségi tér létrehozásával,
amely a város lakosságának
összetartozását erôsíti. Kor
csolyapályavárjaGyulaiúton
a rendezvénypajtában az ér
deklôdôket. Akik még nem
sajátítottákeleztatélisportot,
azoknak oktatók segítenek a
jégre lépésben. Kedd kivéte

lévelmindenhétköznapdéle
lôttönként, csütörtökön,pén
tekenéshétvégénegésznap

várják a tanulni, szórakozni
vágyókat. A jégpálya rendez
vényekrekiisbérelhetô.

Sikerült tetô alá hoznunk 
egy olyan projektet, amely-
nek eredményeként a gye-
rekek úgy kerülhetnek ki 
a békéscsabai iskolákból, 
hogy életük során legalább 
egyszer saját kezûleg készí-
tettek már Csabai kolbászt 
– mondta Hégely Sándor, a 
Csabai Kolbászklub Egye-
sület elnöke az Uhrin Zol-
tán Klubházban.

Hogymirôlszólaprogram,ar
rólSzarvas Péter polgármes
ter,Kovács Nóra,azEvangéli
kusgimnáziumpedagógusa,
aktív egyesületi tag és pro
jektfejlesztô, valamint Gaál 
Csaba,aCsabaiKolbászklub
Egyesület elnökségi tagja
számoltbe.
– Békéscsaba hírneve

nagymértékben kapcsolódik
aCsabai kolbászhoz.Ez a
hagyományakkorél tovább,
haa fiatalok is elsajátítják,
hogyan kell finom kolbászt
készíteni. Éppen ezért na
gyon örülök annak, hogy a
Csabai Kolbászklub Egye
sület kiötlötte,hogyan lehet

afiatalgenerációtbevonni
a kolbászkészítés folyama
tába – fogalmazott Szarvas
Péter.
Kovács Nóra elmondta,

hogyaCsabaiKolbászklub
Egyesület háromféleképpen
kívánjamegszólítaniafiatalo
kat az akció során. Egyrészt
a város óvodáival, iskoláival
együttmûködve iskolai kép
zés keretében, egyegy elô
adásformájábankívánjákbe
mutatniacsabaidisznóvágás
és kolbászkészítés hagyo
mányait.Aprogrammásodik
pillére, hogy az egyesület
lehetôséget biztosít a gye

rekeknek kolbászkészítésre.
Harmadik elemként pedig
pályázatot írtak ki, amelynek
célja,hogyagyerekek, fia
talokörökítsékmegasaját
családidisznóvágásukvagy
kolbászkészítésük legemlé
kezetesebbpillanatait.
MintaztGaálCsabahoz

zátette:azegyesülettagjai
kiváltságnaktekintik,hagye
rekeknek taníthatjákmega
kolbászkészítés fortélyait.
Sokan közülük nagypapák,
nagymamák,ésúgyadjákát
atudást,minthacsakasaját
unokáikattanítanák.

MikóczyErika

Több jeles évforduló is 
volt a Lencsési Közösségi 
Házban. Az András-napi 
kolbászparádé és a rész-
önkormányzat idén tizedik, 
a közösségi ház pedig 
huszonötödik életévébe 
lépett. 

Tízévvelezelôttdr. Ferenczi 
Attila tanácsnok,aJózsefAt
tilalakótelepi Településrészi
Önkormányzat elnöke azért
álmodtamegazAndrásnapi
rendezvényt,hogyakolbász
készítés hagyományait to
vábbörökítsék.
–Békéscsabánsokanér

tenekakolbászkészítéshez.
Fontosnaktartom,hogyala
kótelepenélôkismegismerjék
a kolbászkészítés hagyomá
nyait,ésátadjáktudásukat.
Közösségépítô szándéka is
vanarendezvénynek:minden
évben sokan jönnek el hoz
zánkésremekülszórakoznak
a rendezvényen,abarátaik,
családtagjaiktársaságában.
A lakosságot pedig meg
vendégeljük ilyenkor, idén
600 adag székelykáposztát

fôztünk és osztottunk szét –
mondta dr. Ferenczi Attila,
kiemelve, hogy a Lencsési
közösségei töltenek kolbászt
ilyenkoraházban.
Azelmúlthuszonötévalatt

több mint 1000 tárlatmeg
nyitó és rendezvény volt a
közösségi ház életében. Ta-
kács Péter márkezdetbenazt
acélttûzteki,hogykulturális
hagyományokat teremtsenek
aLencésin.
– Ha visszatekintünk az

elmúlt25évre,látjukpéldául
aLencsésigaléria,apódium
estekvagyéppenaDigipo
rámasorozatot.Emellettott

a Szent Istvánnapi vagy a
gyermeknapi elôzetesünk,
amelyekre évrôl évre egyre
többen érkeznek. Ebbe a
sorbaillikajubilálókolbász
parádé is.Mindig igyekez
tünkahagyományokkalbíró
rendezvényeinket is újabb
elemekkelkiegészíteni.Most
a kolbászgyúrás mellett a
gyerekeknekadventi játszó
házat rendeztünk és ismét
meghirdettük a vendégváró
és ünnepi sütemények ver
senyét– tettehozzáTakács
Péter,aközösségiházveze
tôje.

HorváthSzabolcs

KARáCSoNyIMoRZSAPARTyAMESEHáZBAN
2016.december27-én,kedden10órától
kézmûvesjátszóházbavárjukacsaládokat.

Havanotthonsütimaradék,beiglivég,érdemesbehozni,ittgarantáltanelfog
fogyni.

SCHéNERMINDENMENNyISégBEN

Januárban Schéner Mihály mûvészete kerül középpontba, születésének 94.
évfordulója alkalmából. A Kossuthdíjas képzômûvészre múzeumpedagógiai
ésjátszóházifoglalkozásokkal,filmvetítéssel,beszélgetésekkelészenésesttel
emlékezünk.AMeseházbanSchénerMihálykiállításaegészhónapbaningyen
megtekinthetô.

JAZZ-CSÜTÖRTÖKAMESEHáZBAN
2017.január12-én,csütörtökön19óraikezdettel

NyáRATéLBEN…

ElsaValleésWinandgáborkoncertje.
Avilághírûjazzházaspárelismertalakjanemcsakahazai,deanemzetközijazz
életnekis.Acapellakoncertjükönkétolyanénekhangadrandevútegymásnak,
melyekavilágkülönbözôtájánszülettek,majdazokkultúráját,hangulatát,jelleg
zeteszenéjétmagukbaszívvacseperedtekfel.Ezakétútérösszeezenazestén,
amikorElsaafrikaigyökerektôlátitatott,akubaidallamésritmusvilággalmeg
édesítetthangjatalálkozikGáborkülönlegesenmelodikusimprovizációival.
HelyszínaMeseház,Békéscsaba,Békésiút17.Helyfoglalásérkezésisorrend
ben.Abelépésingyenes.

APáRÓLFIÚRA
2017.január14-én,szombaton14órától

családihagyományôrzôdélutánaMeseházban.

Kalendárium:csillagozás,csillagjárás
Mûhelymunka:agyagmécsesésgyertyatartókészítése
Nagymamakamrája:hócsillag

CSABAPáVAKÖRToBoRZÓ

ACsabaPávakörtagfelvételthirdetanépdalokatszeretô,jóhangúnyugdíjasférfi
akésnôkszámára,akikszívesenénekelnénekanagymúltúnépiénekkarban.
Foglalkozásokjanuár12étôlcsütörtökönként14óraikezdettelaNemzetiségi
Klubházban(Békéscsaba,Békésiút15.).Érdeklôdnia326370telefonszámon.

Mindenkedvespartnerünknekáldottkarácsonyt
ésvidámújesztendôtkívánunk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

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/

PRogRAMoK:
December6–30-igCsíkosfol-•
tosálmaink.ACsabai-Szorgos-
Foltosokkiállítása

December19.,hétfô16óra:•
PribojszkiFerenc:Furulyával
karácsonykapujában(elôadás)
aJaminaiKönyvtárban

December30.,péntek10óra:•
agyermekkönyvtárrajzpályáza-
tainakdíjkiosztóünnepsége

ÜNNEPINyITVATARTáS:
December24.,25.,26.:zárva
December27–30.:
ügyelet9.00–11.00•
kölcsönzés,olvasóterem11.00–19.00•
gyermekkönyvtár11.00–18.00•
December31.:zárva
Január1.:zárva
Január2.:
ügyelet9.00–14.00•
kölcsönzés,olvasóterem14.00–19.00•
gyermekkönyvtár14.00–18.00•

ABékés Megyei Könyvtárellátá-
si Szolgáltató Rendszernek kö
szönhetôen új könyvtárat adtak
át Telekgerendáson. December
19-énCsabacsüdön,21-énpedig
Tarhosonkerülátadásraújkönyv
tár,bútorokkalegyütt.

Bakelitlemezek,hangkazetták
digitalizálása:400Ft/lemez
Nagyméretûképnyomtatása
mérettôlfüggôen2000–6000Ftig

FILMNéZéSAKÖNyVTáR
MoZISZoBáJáBAN!
Az érvényes olvasójeggyel rendel
kezôk akármoziszobában ismeg
tekinthetikakönyvtárállományába
tartozó DVDket. A filmnézôknek 2
dbtelevíziót,valamintfejhallgatókat
biztosítunk a minél tökéletesebb
mozizásérdekében.

ELEKTRoNIKUSKÖNyVEK
LETÖLTéSEINgyEN(többmint
40000kötet31témában)!
Abeiratkozottolvasókidegennyelvû
(pl. angol, német, francia és spa
nyol)elektronikuskönyvekettölthet
nekleingyenesen,akárotthonrólis.
Az  EBSCO  eBooks  alkalmazás
letöltése  után  okos  készüléken
(androidra, iOS) is megtekinthetik
akikölcsönzöttekönyveket(http://
konyvtar.bmk.hu/ebsco).

HUNgARICANAELEKTRoNIKUS
gyÛJTEMéNy
Aközgyûjteményiportálonelérhetôk
képek, könyvek, folyóiratok, térké
pekéslevéltárianyagokis,melyek
ingyenesen,otthonról ismegte
kinthetôek. A közremûködôk kö
zött megtalálható a Békés Megyei
Könyvtáris,ennekköszönhetôen
online olvasható a Békés Megyei
Hírlap(1950–2000),aBékésmegyei
Közlöny (1877–1938), aKörösvidék
(1920–1927)ésaBékés(1869–1937)
címûfolyóirat.Azegyesszámokból
maximum25oldaltleislehetmen
teni PDF formátumban. A portál a
http://hungaricana.hu/hu/ címen
érhetôel.

A hagyomány akkor él, ha a fi atalok továbbviszik A Lencsési közösségei együtt gyúrták a kolbászt
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Minden csabai gyereknek saját 
készítésû Csabai kolbászt!

andrás-napi kolbászparádé
a lencsési közösségi Házban

Jégpálya a gyulai úton advent a lencsésin

KörösökVölgyeNatúrparkEgyesület
KörösökVölgyeLátogatóközpont
Békéscsaba,Széchenyiliget,66/445885
www.korosoknaturpark.hufacebook.com/korosokvolgye

2016.december17.•
Utolsónyitvatartásinap
2016.december19.• és
2017.január1.között–Zárva
2017.január2.•
Elsônyitvatartásinap

AHelyiTermékésBiopiac
ünnepinyitvatartása:

2016.december17.•
9.00–14.00
Utolsónyitvatartásinap
2016.december18.• és
2017.március3.között–Zárva
2017.március4.9.00–12.00• –Elsônyitvatartásinap

Kellemeskarácsonyiünnepeketéssikerekben
gazdag,boldogújévetkívánaKörösökVölgye

NatúrparkEgyesületmunkaszervezete!

A Körösök Völgye Látogatóközpont 
ünnepi nyitvatartása:

Kövessminketafacebook.com/korosokvolgye
vagyawww.korosoknaturpark.huoldalakon.

között–Zárva



A zenekarunk úgy hetven-
tagú és fantasztikus em-
berekbôl áll! A tizenévestôl 
a több mint hetvenévesig 
minden korosztályból van-
nak itt, a repertoárunkat is 
igyekszünk úgy összeállí-
tani, hogy mindenki élvez-
ze – mondta Döge Csaba, a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar karmestere a 
7.Tv stúdiójában, ahol a kar-
mesteri versenyen elért elsô 
helyérôl is kérdeztük.

Döge Csaba a Szegeden
megrendezett nemzetközi
fúvóskarmesteri versenyen
kiemelt pontszámmal I. he
lyezést ért el nemrégiben. A
Fúvószenekarok és Együt
tesek Magyarországi és Kö
zépkeleteurópai Szövetsé
génekWASBETagszervezete
által életre hívott versenyen
azsûrinekiítélteodaameg
osztott elsô hely egyikét. A
díjazottkarmester2015ótaa
békéscsabai VOKE Vasutas
Mûvelôdési Háza és Könyv
tárakiemeltmûvészetiegyüt
tesének,aKöröspartiVasutas
Koncert Fúvószenekarnak a
szakmaivezetôje.

– Hogyan zajlik egy ilyen 
karmesteri verseny? 
–Aszervezethároméven

te rendezi meg a versenyt,
mindigmásmás országban,
ezúttal Magyarország volt
a helyszín. Két zenemûvet
kellett megtanulnunk, és azt
azonos körülmények között
adtukelô.Akoncertteremben
ottvoltahattagúnemzetközi
zsûri,aszínpadonazegyetem
zenekara.Kihúztam,hogymit
kellelôadni,utána20percállt
rendelkezésre, hogy felké
szüljek a zenekarral. A zsûri

értékelteaztis,hogyanpró
báltunk. A felkészülés után
koncertszerûenkellettelvezé
nyelniadarabot.

– Korábban ön Szûcs Csa-
ba Békés Megyei Prima díjas 
karmester harsona szakos nö-
vendéke volt, ma azt a zene-
kart vezényli, amelynek élén a 
tanára állt. 
–Szûcs Csaba hihetetlen

precizitássalvégziamunkáját,
rendkívüliodaadássaldolgo
zottazenekarralis.Hálásva
gyokazért,amittôlekaptam,
éshálásvagyokazértis,hogy
a nyomdokaiba léphettem.
Másfélévvelezelôtt kerestek
meg azzal, hogy lemondott,
keresikazutódját,haúgyala
kulna,elvállalnáme.Ezpont
akkor történt, amikor felvéte
liztemSzegedreafúvószene
kari karmesteri szakra. Igent
mondtam,hiszenóriásiszak
mai kihívás, hogy egy ilyen
múlttal rendelkezô zenekart
lehet tovább vinni. Fantaszti
kusemberekbôlállazenekar,
örömvelükzenélni!

– December 10-én a Ca-
landrellával adtak nagy sikerû 
koncertet, ami december 26-
án 21 órakor lesz látható a
7.Tv mûsorán. Mire készülnek 
az új esztendôben? 

–Május13ánleszadip
lomahangversenyem, ami a
zenekar minôsítô hangverse
nye is leszegyben.Koncertet
adunkmajdaCsabagyöngyé
ben,anyárraSzlovákiába,Len
gyelországba,Sárvárrahívtak
bennünket,ésperszejönmajd
aZenit.OktóberrepedigHol
landiábavanmeghívásunk.

– 2018-ra pedig meghívást 
kaptak Amerikába is. Errôl mit 
lehet tudni? 
–TavalyvoltunkLuxemburg

ban egy nemzetközi verse
nyen,aholeljátszottukAlfred
BösendorferKismagyarrap
szódiáját is.Azsûribenottült
Chicagoegyeteménektanára
is.Amikorvégevoltakoncert
nek, odajött hozzánk, és azt
mondta, hogy egyszerûen
fantasztikusvolt,ahogyezt
eljátszottuk. Rákérdezett: len
nee kedvünk Chicagóban is
játszani. Aztán leültünkmeg
beszélni, hogymilyen lehetô
ségek jöhetnének szóba az
amerikai koncertet illetôen.
HaIstenisúgyakarja,remél
hetôlegkijutunk2018banoda
– egyelôre ezek még álmok
ésvágyak,denagyonbízunk
benne,hogyösszejöhet.

MikóczyErika,
VágvölgyiNóra

11Csabai Mérleg Kultúra

Atéliszünetidejérekínáltcsaládiprog
ramjainkatkeressékazintézményegy
ségekkínálatában!

Január9-étôlmindenhétfônés
csütörtökön17órától
Nócivárandóstornája

Elôzetesprogramjaink
Január13–14.
XXIII.OrszágosSzólótáncfesztivál
Január20.18.00
Dr. Lukács Liza:Azéheslélekgyógyí
tása, avagy miért nem mûködnek a
fogyókúrák?c.elôadása
Január20.20.00CasinoLive:
BohemianBetyarskoncert
Január21–22.EsküvôKiállítás
Január26.18.00
DumaszínházRoast

KIáLLÍTáSoK

Január10.17.00ABékéscsabaiEvan
gélikusGimnáziumtanulóinakalkotá
saibólnyílikkiállítás.
Megtekinthetôfebruár20áig.
Január11.17.00Békésmegyenem
zetiségeineknépviseletébôlnyílikkiál
lítás.Megtekinthetôfebruár15éig.
Betlehemeskiállítás
Megtekinthetôjanuár13áig.
A Szemián Sámuel Egylet „Termé-
szetiésépítettörökség”címûfotó-
kiállítása.
Megtekinthetôfebruár2áig.
„Tegnap–Után”címûfotókiállítás
Megtekinthetôfebruár10éig.

ACsabagyöngyeKözpont december
23átólzárvatart,nyitásjanuár5én.
Programjainkról bôvebben a www.
csabagyongye.com oldalon és face
bookoldalunkontájékozódhatnak.

ARANyJáNoSMÛVELÔDéSIHáZ

December29.10.00Mezômegyeriját
szóház–Szerencsemalackészítése
Január11.15.00Rímszerda–Nemes
NagyÁgnesreemlékezünk
Az Arany JánosMûvelôdési Ház de
cember19étôlzárvatart,nyitásjanu
ár5én.

JAMINAIKÖZÖSSégIHáZ

December 28. 10.00–12.00 Jaminai
játszóház–Szilveszterrekészülôdés
Január7.9.00–12.00
EnglishClub–angolgyerekeknek
Január9.10.00–11.00
VarázsénekHevesiImrével
Január12.16.30–18.30
CsodaMûhely–kreatívfoglalkozások
A Jaminai Közösségi Ház december
22étôlzárvatart,nyitásjanuár5én.

MUNKáCSyEMLéKHáZ

Január 10. 15.30 Mûvészettörténet
elôadássorozat: A posztimpresszio
nistákésérdekességekaTitanicról
A Munkácsy Emlékház dec. 20ától
zárvatart,nyitásjanuár4én.

áldottkarácsonyiünnepeketés
sikerekbengazdagboldogújévet

kívánunk!

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

SZILVESZTERIJáTSZÓHáZ

December30án,pénteken10tôl12óráig.Szilveszterideko
ráció, partykalap, szerencsehozó kabalák (malac és lóhere)
készítésekülönféletechnikákkal.Afoglalkozástvezeti:Ujj Éva.
Abelépésdíjmentes.

ToRNáK–2017.JANUáR10-éTÔL

•Alakformálótorna–mindenkeddenéscsütörtökön18.30
tól19.30óráig.VezetiKvasz Edit aerobicoktató.
•Taekbo–mindenkeddenéscsütörtökön19.45tôl20.45ig.
Vezeti:Máté Zsolt,ahódmezôvásárhelyiMátéTaekwondoés
HapkidoKHSEmestere.

ToRNáK–2017.JANUáR10-éTÔL

•Nyugdíjastorna–mindenkedden8.15tôl9.15óráig.
•Baba-mamatorna–mindenkedden9.30tól10.30igegy
éveskorfölöttés10.30tól11.30óráig3hónaposkortól.
•Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden
keddenéscsütörtökön14.30tól15.30óráig.
•Szülésrefelkészítôtorna–avárandósság32.hetétôlaján
lott–mindenkedden16órakor.
•Kismamatorna–avárandósság20.hetétôlajánlott–minden
kedden17órakor.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytor
nászvezeti.

 áldottkarácsonyiünnepeketésbékés,boldog,
 sikerekbengazdagújesztendôtkívánunk
 aLencsésilakótelepésvárosunk
 valamennyikedvespolgárának!

 Aközösségiházmunkatársai

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

Email:lencsesikozhaz@gmail.com

Döge Csaba: Fantasztikus emberekbôl áll a zenekar

Gyarmati Gabriella kötetének bemutatója a városháza dísztermében volt

MunkácsyMihályt az 1880
as években a legnagyobb
élô festônektartották,ésbár
munkásságaaXX.ésaXXI.
században szakmai polémi
ák sorátgenerálta,ma is a
legegyetemesebb magyar
festônektekintiaköztudat.A
Munkácsyéletmûfeldolgozá
saésmegismertetéseérdeké
ben,valamintamégamester
életébenBékéscsabán kiala
kult kultusz ápolásaként tu
dományosigényûésismeret
terjesztôjellegûkiadványokat
egyarántmegjelentet a festô
nevétviselôbékéscsabaimú
zeum.Mosta2016decembe

rébenmegjelenôMunkácsy
capriccio –A festô, a kortár
sak és a világ legnagyobb
Munkácsygyûjteménye címû
könyvetajánljaazérdeklôdôk
figyelmébe.
Azutóbbiévtizedben több

Munkácsy Mihályról szóló
könyv is kiadásra került. Mi
benmás,mennyibenújszerû
a Munkácsy capriccio? A
könyv legfôbb újdonsága az
idôvonal. A Munkácsy Mi
hályról szóló szövegegység
hez ugyanis a könyvminden
oldalán azokat a mûvészeti
eseményekettársítottuk,ame
lyek az érintett idôszakban

zajlottakBékéscsabán,Békés
megyében, Magyarországon,
Európábanésanagyvilágban.
Mûvészekrôl beszélünk, akik
akkor alkottak, irányzatokról,
amelyek akkor születtek és
találmányokról,amelyekmeg
változtatták a világmenetét.
Ígyolyanösszefüggésekre
hívjuk fel az olvasók figyel
mét, amelyekre talán nem is
gondolt,olyanalkotókkalés
mûvekkel ismertetjük meg,
akiket/amelyeketesetlegnem
ismert.
A Munkácsy capriccio

címû könyv bemutatóján a
békéscsabai városházadísz
termében a jelenlévôk be
pillantást nyertek munkácsi
Munkácsy Mihály és becses
nejeegypárizsisétájasorán
elhangzó párbeszédébe, és
tanúi lehettek a házaspár és
acsabaidelegációkét tagja,
Szarvas ésAndouraktalálko
zásának...

gyarmatigabriella
mûvészettörténész,

akötetszerzôje

M e s é l Ô  M Ú z e U M
Munkácsy capriccio

A„NyitottSzem
mel”Közhasznú
Egyesület 2010

óta mûködik közhasznú szervezetként.
Az alapítók fô célja a Magyarországon
élôk élethelyzetének javítása, társadalmi
reintegrációja.

Egyesületünk bérelt irodáin keresztül
az alábbi közhasznú tevékenységeket,
tanácsadásokat nyújtja térítésmentesen
Magyarország lakosságának, illetve civil
szervezeteinek:

•Bejegyzett civil szervezetek számára
ingyenes forrásteremtési, pályázati,
szervezetfejlesztési és menedzsment
tanácsadás.

•Társadalmiönszervezôdéselôsegítése
ként, társadalmi szervezetet létrehozni
kívánómagánszemélyekrészérealapí
tásisegítségnyújtás.

•A munkaerôpiacon hátrányos helyzet
ben lévô álláskeresôk, inaktív szemé
lyek, valamint pályakezdô fiatalok
részéremunkatanácsadás,pályaorien
tációs,álláskeresési,munkaerôpiaci
tanácsadás.

•Egészségmentorálás.
•Klubfoglalkozásmegtartásafiatalokré
szére.

•Szabadidôsrendezvényekmegszerve
zése.

•Konferenciákmegszervezése.
•Önkéntesakciókszervezése,lebonyolí
tása,önkéntesmenedzsmenttréning.

• Ismeretterjesztés, akciók szervezésea
környezetésfenntarthatófejlôdésterü
letein.

•Esélyegyenlôségi szakértôi tevékeny
ség.

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egye-
sületazalábbiprogramokat/tanácsadá-
sokatvalósítottamega2016-osévben
az Emberi Erôforrások Minisztériuma
általkiírtpályázatokkeretében:

23nonprofit szervezetkérte felegye•
sületünket intézményi struktúrájának
áttekintésére, vezetôi hatékonyságá
nak felmérésére, alapszabályának
felülvizsgálatára, menedzsment ta
nácsadásra. A hozzánk fordulóknak
maradéktalanulteljesítenitudtukelvárt
igényeiket. A programokat aNemzeti
EgyüttmûködésiAlaptámogatta.
15 fô (18–24 év közötti) fiatal tehetség•
részérenyújtottunkhavirendszeresség
gelmûhelyfoglalkozásokat,aholvezetôi
ismereteket, vezetôi kompetenciafej
lesztéstvégeztünkszakembereinkáltal.
A program zárókonferenciáján neves
elôadók mellett a célcsoporttagok is
elôadhatták prezentációjukat, mely a
vezetô és a társadalmi felelôsségválla
lás kapcsolatáról adott az érdeklôdôk
nek felvilágosítást. A konferencia nagy
érdeklôdésre tartott számot, közel 100
résztvevô fogadtaelmeghívásunkat.A
program során három élménynappal
gazdagodhattakafiatalfelnôttek.Afog
lalkozásokaNemzetiTehetségProgram
keretébenvalósultakmeg.
30romacsaládrészéretudtunktámo•
gatást biztosítani Geszt településen
olymódon, hogy a bevont családok
számára felkészítô mûhelyfoglalkozá
sokat szerveztünk annak érdekében,
hogy a résztvevôk gyakorlati tudásra
tegyenekszertabaromfitenyésztés,va
lamintaháztájigazdálkodásterületén,
melyetakésôbbiekbenishasznosíthat
nak.Családonkéntkiosztottunk19db
elôneveltbaromfités114kgtakarmány
kukoricát, ígyösszesenebbenazév
ben570dbelôneveltbaromfités3420
kgtakarmánykukoricátosztottunkkirá
szorulócsaládoknakBékésmegyében.
AprogramotaNemzetiRehabilitációs
ésSzociálisHivataltámogatta.

Elérhetôségeink:
www.nyitottszemmelkhe.hu;
email:nyitottszemmelkhe@gmail.com

BéKéS BoLDog KARáCSoNyI ÜNNEPEKET éS SIKE-
REKBENgAZDAgÚJéVETKÍVáNA„NyIToTTSZEMMEL”
KÖZHASZNÚEgyESÜLET!

 áldottkarácsonyiünnepeketésbékés,boldog,
 sikerekbengazdagújesztendôtkívánunk
 aLencsésilakótelepésvárosunk
 valamennyikedvespolgárának!

 Aközösségiházmunkatársai

Békéscsabai találkozások
Döge Csaba elsô díjat kapott a karmesteri versenyen



Óriási fejlôdésen megy keresztül az elektromos autózás a 
következô években, és a töltôoszlopok éppúgy a minden-
napi életünk részévé válnak, mint a benzinkutak. A MOL 
pedig készen áll arra, hogy az elektromos töltôhálózat fej-
lesztésében és az e-üzemanyag piacán is meghatározó 
szerepet vállaljon Magyarországon és a régióban.

AMoL-csoportoktóberbenhirdettemegakövetkezô15
évreszólóstratégiáját,melynekegyikalappillére,hogya
MoLajövôbenmégnagyobbszerepetvállalaközleke-
désbenrésztvevôkkiszolgálásában.
A vállalatcsoportnak jelenlegmintegy 2000 töltôállo-

másavan,melyekennapontaegymillióügyfélfordulmeg.
AMOLfolyamatosanfigyeliügyfelei igényeit,ésazacélja,
hogya lehetô leggyorsabbanmegadjaaválasztezekreaz
igényekre.Ennekegyiklátványospéldájaa2015benbeve
zetettFreshCornerkoncepció,melynekköszönhetôenmár
nem egyszerû benzinkútra érkezik az ügyfél, hanem egy
olyan modern, kényelmesen berendezett kiskereskedelmi
egységbe,aholatankolásmellettbevásárolhat,megihategy
kiválókávétéselfogyaszthategyremekszendvicset.Akon
cepciósikeres, immár40 ilyen töltôállomásvanazország
ban,éshamarosan700FreshCornerleszarégióban.Ámez
csakazelsôlépésvolt.
HasonlóangondolkodikaMOLazelektromosautózással

kapcsolatbanis.AMOLszakembereifolyamatosanfigyelika
társadalmi,gazdasági, iparági folyamatokat,és tökéletesen
tisztábanvannakazzal,hogyaközlekedésgyökeresenátala
kulakövetkezôévekbenévtizedekben:azalternatívüzem
anyagok–ígyazelektromosáram–szerepejelentôsennô
majd,ezpedigalaposanátalakítjaajelenlegivárosképetis.
Ahogymost egy benzinkútmegszokott, mindennapos lát
vány,azelektromostöltôoszlopisazlesz,miközbennéhány
évtizedenbelülazautókakárötödeiselektromosmeghajtá
súlehet.
Az elektromos autók persze még nem alkalmasak

arra, hogy rövid idôtávon belül kiszorítsák a benzin vagy
dízelüzemû jármûveket: ám arra fel kell készülni, hogy a
számukakárnéhányévenbelülistöbbszöröseleszamos
taninak.Ezazértisígyvan,mertatechnikagyorsfejlôdése
nyománegyrecsökkenazelektromoshajtásúautókakku
mulátorainakfeltöltéséhezszükségesidô,miközbennövek

szike jármûvekhatótávolsá
gais.Utóbbiaztjelenti,hogy
a jelenlegáltalános150200
kilométerrôl néhány év alatt
300kilométerrenôazatávol
ság,amelyetegyelektromos
autóátlagosterhelésmellett,
töltés nélkül meg tud ten
ni, miközben az elektromos
vagy hibrid hajtású autók
árbanisegyreversenyképe
sebbéválnakabenzinesvagydízeltársaikkalszemben.
AMOL–amelyvezetôszerepettöltbeamagyarországi

üzemanyagkereskedelemben,miközbennapiközelegymil
lió vásárlásbanmûködikközre– idôben reagálazelôttünk
álló változásokra, ésmármost is úttörô szerepet vállal az
elektromoshajtásújármûvekhezkapcsolódóigényekkiszol
gálásában. Ez nem véletlen: a vállalatnak az a küldetése,
hogyalehetôlegmagasabbszínvonalonszolgáljakiazúton
lévôket,miközbenfolyamatosanalkalmazkodikamegválto
zottigényeikhez.
AMoLmindenszempontbólkészenállarra,hogyaz

e-üzemanyagok értékesítésében vezetô szerepet vállal-
jon:avállalat2012-bennyitottamegBudán,azIstenhegyi
útonazelsô„zöld”töltôállomását,amely–amellett,hogy
azországbanelsôkéntelektromosvillámtöltôállomással
isvárjaazautósokat–mûködésesorán50százalékfelet
tienergiamegtakarítástérel,miközben10tonnaszéndioxid
gázkibocsátásátkerüliel.
AMoLképesaze-autózáshozkapcsolódóvillamos-

energia-igény kiszolgálására is. Talán kevésbé ismert,
deavállalat2010óta rendelkezikvillamosenergia-ke-

reskedelmi engedéllyel és saját villamosenergia-igé-
nyén–példáulasaját töltôállomás-hálózatábanés
a Százhalombattán mûködô Dunai Finomítóban – túl
egyébnagyfogyasztókat is ellát. Ígyamegtermelt, il-
letvemegvásároltvillamosenergiátamegfelelôlogisz-
tikairendszerenkeresztüleltudjajuttatniazautósok-
nak.Azeddigvégrehajtott fejlesztések révénpediga
MoL-nakarendelkezéséreállazatudás,szakértelem
éspartneri kör, amellyelmagas színvonalonmeg tud
felelni aze-közlekedéskapcsán felmerülô – ésegyre
erôsödô–igényeknek.
Természetesen a közvéleménymégmindig leginkábba

benzinkutakragondolaMOLkapcsán,amelynemismegle
pôavállalatkomolymúltjaésmeghatározópiacipozícióitük
rében.Ugyanakkoraztisbekelllátni,hogyavillamosenergia
pontosanolyanüzemanyag,mintabenzinvagyadízel,még
akkoris,haegyelôreviszonylagalacsonyasúlyaaközleke
désben.éppenezértaMoLkomolylehetôségkénttekint
rá,éskészenáll arra,hogyezena területen ismegha-
tározószereplôlegyen,magasszínvonalonkiszolgálvaa
közlekedôkigényeit.
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Többmint4milliárd forintot
fordítakormányabékéscsa
baiipariparkfejlesztésére.A
vonatkozó kormányhatározat
a Magyar Közlöny 2016. évi
198asszámábanjelentmeg.
Az ipari park fejlesztése

a Modern Városok Program
része, amelynek Békéscsa
bára vonatkozó pontjaitOr-
bán Viktor miniszterelnök és
Szarvas Péter polgármesterírta
alámégáprilisban.AMagyar
Közlönyben megjelent hatá
rozatszerintipariparkfejlesz
tésére nemcsak Békéscsa
bán, hanemZalaegerszegen,
Nagykanizsán,ÉrdenésNyír
egyházánissorkerülhet.Afej
lesztéstinformációinkszerinta
NemzetiIpariParkÜzemeltetô
ésFejlesztôZrt.végzimajd.

– Természetesen az ön
kormányzat készen áll az
egyeztetésekre. Ebben a
döntésbenazalegnagyobb
pozitívum,hogyakormány
zat segíti Békéscsabát egy

ipar területfejlesztésben,
amibecslésemszerint több
száz fônek biztosíthat majd
munkahelyet–kommentálta
a hírt SzarvasPéter polgár
mester.

A Modern Városok Program Békéscsabára vonatkozó 
keretmegállapodását áprilisban írták alá

Modern Városok Program
Több mint 4 milliárd forint iparipark-fejlesztésre

–Erôsenlobbizomabékés
csabairepülôtérbôvítéséért.
Ehhezmilliárdosnagyságrendû
beruházásokravolnaszükség.
A DélAlföld megfelelô forgal
matbiztosítanaareptérnekés

egyerôsebblégiközlekedési
lehetôségfontosszerepetjátsz
hatnaa régió fejlesztésében.
KiemeltenfoglalkozomBékés
csabafejlesztésével is:nagy
esélyavárosésBékésmegye

számára, hogy megkezdô
döttazM44esútépítése,ami
Kecskemét és Békéscsaba
között hamarosan négysávos
közúti összeköttetést teremt.
Fontos,hogyavárosbanésa
térségben magasabb kerese
tetadómunkalehetôségettud
junkbiztosítani,ebben látom
az elvándorlás csökkentésé
neklegkomolyabblehetôségét
–fogalmazottLázárJános.

lázár János
Békéscsabáért lobbizik 

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetô miniszter a 
vasarhely24.com kérdésére elmondta: lobbizik a békés-
csabai repülôtér milliárdos nagyságrendû bôvítése érde-
kében is. Hozzátette: egész Békés megye számára nagy 
esély, hogy megkezdôdött az M44-es út építése. 

az elektromos autózásra is készen áll a MOl

AHNTkétfôsdelegációja a
magyarborágazateurópaiuni
ósnemzetközi kapcsolatainak
amegerôsítésevégettérkezett
Brüsszelbe,ahollátogatásttett
aCOPACOGECAeurópaiér
dekképviseleti szövetségben
is,és tárgyaltPekka Pesonen
fôtitkárral.
A találkozón Légli Ottó 

megköszönte Erdôs Norbert 
szakmai hozzájárulását a
magyar borászati stratégia
megalkotásához.Kiemelte:
számos programot kívánnak
indítaniakicsiésanagybo
rászatok számára is aborok
minôségénekazemeléseés

aborászatistílusokegysége
sítéseérdekében.Atervezett
lépésekkelamagyarborkíná
lat remélhetôlegmég inkább
elmozdul majd a rendezett
szôlôbirtokok, a minôség és
azeredetvédelemirányába.
Légli Ottó rámutatott: a

magyarborászatlegnagyobb
elmaradása a bormarketing
terén áll fenn, ezért aMa
gyar Turisztikai Ügynökség
alattmûködôGasztronómiai
és Bormarketing Igazgató
ságával együtt jelentôs rek
lámkampányokat indítanak.
Erdôs Norbert elsôsorban a
hatalmas lehetôségeket kí

náló lengyel ésbalti piacra
hívta fela figyelmet.Kiemel
te, hogy az uniós promóci
óspénzügyi alap jelentôsen
megemelkedett, a 2015. évi
60millióeuróhozképestidén
már 111millió euróra lehet
pályázni.Ezazösszeg2018
raeléri a200millióeurót.A
magyarborászoknakérde
meslennepályázniukezekre
aforrásokra,akármástagál
lamokkal összefogva, vagy
más minôségi termékekkel
egykosárbanárulva.
Légli Ottó megköszönte

Erdôs Norbertnek, hogy a
közelmúltban írásbeli parla
menti kérdést nyújtott be a
Bizottsághozaszôlôtelepítési
jogokkal kapcsolatban. „A
bizottság álláspontja ugyanis
2200hektármagyarültetvény
újratelepítését lehetetlenítené
el, amelyetmegkell akadá
lyoznunk”–emeltekiafide
szespolitikus.

eUrÓPai ParlaMent
A hazai borágazat számíthat a fideszes EP-képviselôkre

eUrÓPai ParlaMent Modern Városok Program
Több mint 4 milliárd forint iparipark-fejlesztésre
Modern Városok Program

Erdôs Norbert fi deszes EP-képviselô az Európai Par-
lamentben látta vendégül Légli Ottót, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa (HNT) elnökét és dr. Brazsil Dávidot, a 
szervezet fôtitkárát. Az agrárbizottság magyar tagja a lá-
togatást követôen kiemelte: minden rendelkezésére álló 
eszközzel segít a magyar borászoknak a sikeres uniós 
érdekképviseletük és az esetleges problémáik megoldá-
sa érdekében.



Dányi László békéscsabai
újságíró, történész az or
szágban elsôként tárta fel
a termôföldkérdéssel, vala
mint a kárpótlási törvénnyel
kapcsolatos parlamenti vi
tákat. Munkája eredménye
kéntszületettmegazÁchim
L.Andrásutcaifiúkmásodik,
átdolgozott kiadása, amely
nek bemutatóját a Csaba
gyöngye Panoráma Termé
bentartották.
Az elsô kiadásban Dányi

László a termôföld repriva
tizációjától ír. Bemutatja a
viharsarki parasztpolitikus
hagyományt,valamintarend
szerváltáshozkötôdôkárpót
lást, az akkori események
egyik fôszereplôje, Zsiros 
Géza személyénkeresztül is.
Amásodik kiadásban feldol
gozzaazOrszággyûlés1989
és 1991 közötti földtörvény
és tulajdoni kárpótlásitör
vényvitáitis.

Mint azt Herczeg Tamás,
a Csabagyöngye igazgató
helyettese elmondta, elké
pesztô kutatómunka van a
kortörténeti dokumentum
mögött.DányiLászlómegje
gyezte,hogyfeldolgozta125
parlamenti ülésnap vitáit, az
isbennevanakötetben.
–Akönyvbenfilmszerûen

nyomonkövethetô,hogy25
évvel ezelôtt hogyan ment
végbe az a folyamat, amely

nekeredményekéntamagyar
parasztság végül nem kapta
visszaa földjét,hanemsok
spekulációrévénmásokkezé
bekerültekaföldek–mondta
elkötetérôlaszerzô.
Dr.ZsirosGéza,voltország

gyûlésiképviselô(Független
Kisgazdapárt)kiemelte,hogy
DányiLászlóakôkemény,az
utókor számára is fontos té
nyeketrögzítkönyvében.

MikóczyErika

A Budapest Bank Békés
csabáért Program hetedik
alkalommal támogatja a
Békéscsaba és térsége fej
lôdését szolgáló civil kez
deményezéseket. A 2016.
ôszi fordulóban természeti
éskulturálisértékmegôrzést
célzó programokra lehetett
támogatástkérni.
A pályázat nyertesei eb

ben a fordulóban a követ
kezôk lettek: Békéscsaba
VárosiNyugdíjasEgyesület,
CsabaKulturálisEgyesület
a Táncmûvészetért, Csabai
SzlovákokSzervezete,Körö
sökVölgyeNatúrparkEgye
sület,aPONTMIKözhasznú
Egyesület és a Remonda
SzabadidôsésLovasSport
egyesület. Amost lezárult
ciklus 3 millió forintos pá
lyázati forrását a Budapest
BankésBékéscsabaönkor
mányzatafelefelearányban
biztosította.

A 2016. ôszi fordulóban
egy nagy, átfogó kategóriá
banvártákacivilekpályáza
tait: természeti és kulturális
értékmegôrzést célzó prog
ramokkal lehetett pályázni.
Az elbírálás során elônyt él
veztek azok a kezdeménye
zések, amelyek várhatóan
a helyi idegenforgalomhoz
ishozzájárulnak.Anyertes
pályázóktöbbekközöttnem

zetiségi fesztivál, kulturális
rendezvénysorozat, emlék
napszervezéséhez,valamint
nyugdíjas és civil kulturális
találkozó lebonyolításához
kértek pályázati forrást, de
olyanegyesületetisdíjazotta
zsûri,amelyazalfölditanyavi
lágbanhonosnépitûzhelyek
közösségi célú felhaszná
lásának népszerûsítéséhez
kérttámogatást.
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A Terület és Településfej-
lesztési Operatív Program-
ban (TOP), a 2020-ig tartó 
idôszakban 14,93 milliárd fo-
rint felhasználásáról dönthet 
a város. Most arra kértük dr. 
Sódar Anitát, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Kft. ve-
zetôjét, hogy röviden adjon 
számot a TOP-pályázatok 
idei eredményeirôl és arról, 
mit terveznek a következô 
hónapokban. 

– 2016-ban a TOP kereté-
ben meghirdetett felhívásokra 
számos pályázatot nyújtott be 
a város. A nyertes pályázatok 
összértéke több mint 6,5 milli-
árd forint. Melyek a legjelentô-
sebbek ezek közül?
–Amagaterületénminden

pályázat jelentôs. Nyertünk
kerékpárutakra,amiamunká
ba járást könnyítheti meg és
hosszútávonafenntartható
közlekedést szolgálja.Nyer
tünk a Lenkey utcai, a Tábor
utcai és aWlassics sétányon
találhatóóvoda fejlesztésére,
ami egyebek mellett azért is
nagyon fontos,hogyaszülôk
biztonságban és jó körülmé
nyekközött tudjákagyerekei
ket.Jóérzés,hogyajaminaiak
régivágyateljesülhetazorvosi
rendelô bôvítésével, felújításá
val,ésazis,hogyahelyifoglal
koztatási együttmûködésekkel
esélyt kaphatnak a munkába
állásraanehézsorsúálláskere
sôkis.Békéscsabavonzerejét
növelhetiésazittélôkkomfort

érzetét javíthatja aMunkácsy
negyedfejlesztése,amúzeum
bôvítése,deaturizmusszem
pontjábóligenfontosaCsaba
Park további fejlesztését szol
gáló beruházás is, amelyekre
szintén támogatást nyertünk.
A csabaiak kiszolgálásában
mindignagyszerepettöltöttbe
a piac, ennek korszerûsítése
a helyi gazdaságfejlesztést is
szolgálja.Aztpedigtalánmon
danunk sem kell, milyen fon
tosazépületeinkenergetikai
korszerûsítése,mostanyertes
pályázatoknak köszönhetôen
az Andrássy gimnázium, az
Erzsébethelyi iskola,aJankay
iskola és a Petôfi utcai iskola
kaphatlehetôségeterre.

– A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. már a 
2017. elsô felében benyújtani 
tervezett pályázatokat készíti 
elô. Melyek ezek?
–Az iparterületek fejleszté

sekeretébenaCsanádapácai
úti és aKétegyházi úti terület
infrastruktúrájának a fejlesz
tésére szeretnénkpályázni.
Terveink között szerepel a
Wlassics sétányon található

bölcsôde,aMIVAbölcsôde,a
Szegfûutca11.ésaLencsési
út15.számalatttalálhatóóvo
da korszerûsítése.Hogymég
zöldebb legyen Békéscsaba,
aCsabaPark és a Lencsési
lakótelepegyeszöldfelületeit
szeretnénk fejleszteni, illetve
megújítani.Tervezzüktovábbá
aKeletikertek,Kastélyszôlôk,a
Bethlen utca vízrendezését,
Fényesfelékerékpárútfejlesz
tését.Tizenkétvárosiintéz
mény tekintetében pályázunk
energetikaikorszerûsítésre,és
védônôi centrum kialakítását,
valaminttöbbidôsekklubjának
akorszerûsítését istervezzük.
Pályázatotadunkbeaszociális
városrehabilitációra is, amely
nekacéljaaleromlottterületek
javítása,szebbététele.

– Az elsô fél évben beadásra 
váró pályázatok összességében 
milyen értéket képviselnek? 
–A 2017 elsô hónapjaiban

beadandó pályázatok össze
sentöbbmint5,7milliárdforint
rólszólnak.Ezeksegítségével
ismétkomolyfejlesztésekvaló
sulhatnakmegavárosban.

M.E.

Nagyon fontos, hogy mind-
annyian tisztában legyünk 
a társadalombiztosítással 
kapcsolatos alapkérdések-
kel. Ezt a fajta tájékoztatást 
szolgálja „A jövô biztonsá-
ga” tb oktatási mintaprog-
ram, amelynek megvaló-
sításában a Békés Megyei 
Kormányhivatal a Békéscsa-
bai Médiacentrum Kft.-vel 
együttmûködve vesz részt. 

–ABékésMegyeiKormány
hivatalaktívrészesekívánlenni
atársadalmifelelôsségvállalás
nak,éppenezértvesz részta
tboktatásimintaprogrammeg
valósításában, amely egyedi,
innovatív és újszerû kezde
ményezés. A programban
együttmûködünk a Magyar
PénzügyiGazdaságiEllenôrök
Egyesületével, közszolgálati
médiapartnerünk pedig a Bé
késcsabai Médiacentrum Kft.
–mondtaPetróczki Zoltán Gá-
bor,akormányhivatalfôigazga
tója, a program beharangozó
sajtótájékoztatóján, hozzátéve,
hogyezeknekazismereteknek
az átadásával a legideálisabb
azokat a középiskolásokat
megcélozni, akik pályaválasz
táselôttállnak.

Opauszki Zoltán,aBékés
csabai Médiacentrum Kft.
ügyvezetôje kiemelte, hogya
médiacentrum a felületein, a
7.Tvn, a behir.hu oldalon és
a Csabai Mérlegen keresztül
széles rétegekhez tudja eljut
tatniazinformációkat.

–„Ajövôbiztonsága”tb
oktatási mintaprogram ke
retében 2017 januárjában a
végzôstanulókszámárainter
aktív,rendhagyóosztályfônöki
órárólkészítfilmeta7.TvaSzé
chenyiIstvánszakgimnázium
ban.Azinteraktívórán,illetve
a készülô filmben ismert Bé
késmegyeisportolók,közéleti
személyiségekisszerepetvál
lalnak.Olyanmegoldásokon
is gondolkodunk, amelyekkel
akulcsfontosságúinformáció
kategyszerûen,közérthetôen,
azadottkorosztályérdeklôdé
sének, nyelvezetének megfe
lelômódonjuttatjukelazérin
tettekhez – közölte Opauszki
Zoltán.
Amintaprogramcéljaatár

sadalombiztosítás,valamintaz
öngondoskodásszerepének,
jelentôségének megismerte
téseaközépiskolásfiatalok
kal, ugyanakkor a program
nemcsak a jövô nemzedéké
nekszól,aszülôk, felnôttek
számára is hasznos informá
ciókatnyújt.Dávid Ferenc,a

BékésMegyeiKormányhivatal
CsaládtámogatásiésTársada
lombiztosítási Fôosztályának
fôosztályvezetôhelyettese
dolgoztakiaprogramot,amely
atársadalomvalamennyitag
játérintôkérdésekrehívjafela
figyelmet,ésiránymutatástad
a könnyebb eligazodáshoz.
Javítanikívánazona jelensé
gen,miszerint az iskolás kor
osztálynehezenalkalmazzaa
gyakorlatiismereteket.
Mint az elhangzott, fontos,

hogymindannyian tisztában
legyünk a társadalombiztosí
tássalkapcsolatosalapkérdé
sekkel, tudjuk azt, hogymire
fordítják befizetett járulékain
kat,milyenellátásokraszámít
hatunkbetegségeseténvagy
idôskorban,ésmiakövetkez
ményea„feketemunkának”.
A program alapelemei és

kapcsolódó anyagai (kiemel
tenazelkészültfilm)ajövôév
soránBékésmegyevalameny
nyiközépiskolájábanelérhetô
véválnakmajd.

Z.E.

A mintaprogram a kormányhivatal és a médiacentrum 
együttmûködésével valósul meg

Herczeg Tamás, dr. Zsiros Géza és dr. Dányi László Az ôszi forduló nyertesei – most a természeti és 
kulturális értékmegôrzésre lehetett pályázni

tOP-pályázatok
Újabb nagy fejlesztések elôtt áll a város

a jövô biztonsága
Tb oktatási mintaprogram

Békéscsabán
ajelzôlámpásforgalomirányí
tókészülékeküzemeltetéséta

„FoRg-TECH”Kft.
végzi.

Címünk:
Békéscsaba,Berényiút144/1.
Észrevételeikkelkapcsolatos

bejelentéseiketa
06-66/528-150-es
telefon/faxszámon
tehetikmeg.

Dányi lászló könyve
Az Áchim L. András utcai fi úk

Hárommillió a civileknek
Budapest Bank Békéscsabáért – hetedszer





Telt ház elôtt adott adventi
hangversenyt a Körösparti
Vasutas Koncert Fúvósze
nekar és a Calandrella Ka
marakórus az Evangélikus
Kistemplomban. Vezényelt
Kutyejné Ablonczy Katalin 
ésDöge Csaba, zongorán
közremûködöttRázga Áron.A
koncertvégénaBékéscsabai
EvangélikusVegyeskar,aBé
késcsabai ReformátusGyü
lekezetÉnekkara, azArissus
IfjúságiVegyeskarésaCho
pinKórustagjaivalkiegészül

veOlaGjeilomonumentális
mûvét,majdSutyinszki János 

átiratában karácsonyi éneket
adtakelô.

Jótékonysági koncertet tar
tottak a belvárosi katolikus
templomban Liszi Melinda 
színmûvész,Cseh István gitá
roszeneszerzô,Vozár M. Krisz-
tián zongoramûvész, Galam-
bos Hajnalka énekmûvészés
Rázga Áron zongoramûvész
közremûködésével. A hang
versenyen összegyûjtött
750 ezer forintos adományt
Szarvas Péter polgármester
adta át az AutPont Autista
GyermekekértésFiatalokért

Alapítványelnökének,Szán-
tó Tamásnak. Azösszegbôl

speciáliseszközöketvásá
rolnakmajd.
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Békéscsaba öt nemzetisége
közösenünnepeltadíszterem
ben.Aromán,német,szlovák,
lengyel és roma önkormány
zatok rövid mûsorokkal is
készültek,amivel ízelítôtnyúj
tottakkultúrájukból.Szarvas 
Péter polgármester ünnepi
beszédébenPartiNagyLajos
író szavaival élve úgy fogal
mazott,lakóinélkülazország
csakkörvonal.
–Örülökannak,hogyahe

lyinemzetiségekmegmutatják
ittkultúrájukat,éselismerése
ket kapnak azok, akik sokat

tetteknemzetiségükkultúrájá
értavároshatárainbelüléskí
vülis.Alényegugyaniséppen
ez:azemberésazemberáltal
létrehozott, továbbörökített
kultúra. Országunkat Szent
István uralkodása óta negy
ven emberöltônyi népesség
tetteazzá,ami.Ugyanígyegy
várost is az ott élôk tesznek
igazánvárossáamagukkultú
rájával.Acsabaiságjelentiaz
embert,azanyanyelvet,akul
túrát,ahangokat,ízeket,illato
kat,benyomásokat –mondta
a polgármester, kiemelve,

hogy az itt élô nemzetiségek
gazdagítjákBékéscsabát.
Anemzetiségikultúrameg

ôrzésénekérdekébenvégzett
munkájuk elismeréseként az
ünnepségenGrósz Györgyné 
Békéscsaba Románságáért
Díjat,Tóth Mihály nyugalma
zott tanár a szlovákság díját,
Surinásné Tóth Olga ésKára 
Béla Békéscsaba Lengyel
ségéért kitüntetést kapott, a
Békéscsabai Roma Nemzeti
ségiÖnkormányzatdíjátpe
dig Andirkóné Kovács Katalin 
óvónônekítéltékoda.Rajtuk
kívül többeknek köszönetet
mondtak,amiértegészévben
segítettek.

ZsírosAndrás

Adamik 
Kálmánné (90)

Forgács 
Istvánné (90)

Hárs 
Györgyné (90)

Pásztor 
Béla (90)

nemzetiségi évzáró ülés
A nemzetiségek gazdagítják a várost

adventi hangverseny
Varázslatos hangulatot teremtettek a kistemplomban

Jótékonysági koncert

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

BékéscsabaiNôiLabdarúgó
SCvárjajelentkezésed,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.

ápolónô gondozási szerzô
dést kötne fennjáró beteggel,
ottlakással.Tel.:70/2450500

oKTATáS

Angolmindenszinten.
Tel.:70/4503228.

EgyéB

Tacskó,vadkacsák,utánfutó,
gázfôzô,mázsa,futómû,komp
resszor,üstök,hordók,bútorok.
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, kétgarnitúra régi típusú
síléc, „A farm,aholélünk”ötré
szesangolnyelvûvideokazetta,
2x6daraboshollóházikávésgar
nitúra,újfafenyôtalp,kisbarna
falipolceladóBékéscsabán.
Tel.: 30/5740913, délutáni hí
vással.

szépkorúak

Megtartották hagyományos, év végi ünnepségüket Békés-
csaba nemzetiségi önkormányzatai a városháza díszter-
mében. A nemzetiségek napján elismeréseket is átadtak.

A nemzetiségek napján adták át az elismeréseket is

ismét jár az óra
Megjavították a Korzó 

téri Idôfát

Békéscsabánmegállt az idô
–mondtáksokanaKorzótéri
órátlátva,amelynekegyikol
dali óraszerkezete az átadás
után néhány hónappalmeg
álltnégyóránál.Hosszaspro
cedúrautánazonbanhelyre
állítottákaszerkezetet.
Akerámiaszobrot,másné

ven az Idôfát Takács Gyôzô 
tervezteéskészítetteel.Azóra
egyik fele az utóbbi néhány
hónapbancsakdíszkéntfunk
cionált, egy meghibásodás
miatt ugyanis nemmutatta a

pontos idôt. Az alkotó több
ször jártazóránálazokkalaz
elektromérnökkel, akik a szer
kezetetésazadóvevôegysé
getkészítették,denemsikerült
kijavítaniuk a meghibásodott
rendszert.AztánaPontosIdô
Kft. technikusai egy hét alatt
kiküszöböltékaproblémát.A
cég egyéves garanciát vállalt
azóramûködésére,vagyisha
megint probléma lenne, kija
vítják az esetlegesmeghibá
sodást.

HorváthSzabolcs
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HorváthJánostanár,nyu
galmazottcsabaigimná
ziumi igazgató nevéhez
fûzôdik,hogyazegykori
algimnázium korszerû
épületbeköltözhetett.Hor
váth János három évtize
des munkálkodás után,
1901.december4én,éle
tének 78. esztendejében
115évehunytel.
Horváth János 1823

banaGyôrmegyeiRe
ziben született. A gim
názium elvégzése után
Gyôrben jogi akadémiát
végzett. A szabadság
harcot lovas században
tisztként küzdötte végig.
Abukásutántöbbekkel
Törökországbamenekült.
Hazatérése után a csá
szári sereg olaszországi
lovas ezredébe sorozták
közlegénynek.Kitûnô lovas
és idomárképességeitezre
dese felismerte,ezután jobb
sorsalett.
KésôbbadunántúliRedó

családpénzzel,könyörgés
selkiszabadítottaacsászári
seregbôl és hazahozta csa
ládjáhoznevelônek.Életének
állomásaOrosházavolt,ahol
magániskolát nyitott. Onnan
hozta Haan Lajos lelkész
1864benCsabáraazalgim
náziumba tanárnak, ahol

1868ban igazgatótanárnak
választották.
Ômagavoltamegtestesült

pontosságéslelkiismeretes
ség.Kiválópedagógiaiérzéke,
elôadói készsége volt, noha
tanári képzettséggel nem
rendelkezett.Ígyis30évenát
bizonyítottarátermettségétaz
oktatónevelômunkában.Jó
helyzetfelismerô képessége
jelentôs szerepet játszott az
algimnázium fennmaradásá
ért vívott küzdelemben. Sike

resen szállt szembe az
algimnáziumot megszün
tetniakarókvéleményével.
A tanításésagimnázium
vezetésemellett, fárad
ságosmunkájával elérte,
hogyazintézményarozo
ga parasztházból 1892re
egykorszerûbb,emeletes
algimnáziumi épületbe
költözhetett.Jelentôs is
kolatörténeti írásai hiteles
forrásanyagok a csabai
gimnáziumioktatáskez
detiéveirôl.Agimnáziumi
értesítôknek szerkesztôje
volt1865–1893között.
1893 ôszén Horváth

Jánossúlyosbeteglett,
agyvérzéstkapott.Még
próbálkozottatanítással,
de1895tavaszánvégleg
búcsúzottaz iskolátólés
nyugállományba került.

1901ben hunyt el, decem
ber6ánnagytömegkísérte
koporsójátvégsônyughelyé
re, az evangélikus felsôvégi
temetôbe. Emlékét híven
ôrzi és ápolja az Evangéli
kusGimnázium.1910ben,a
legnagyobbcsabaiutcanév
változtatáskor az iskolához
közeli, hajdani Kutyatenger
utcátBékéscsaba jeles taní
tóigazgatójáról Horváth ut
cánaknevezteel.

gécsBéla

Békéscsaba anno
Horváth János tanító-igazgató emlékezetére

Horváth János arcképe
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