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Megemlékezés

A 101-es gyalogezred tiszteletére

Száz évvel ezelőtt, az első
világháború
befejezése
után, november közepén
tért haza Békéscsabára a
101-es gyalogezred. Róluk
emlékeztek meg a jubileumon a Szabadság téri obeliszknél. A megemlékezést
száz önkéntes területvédelmi tartalékos katona
eskütétele és a helyi hagyományőrző egyesület korabeli tárgyakból nyílt kiállítása tette teljessé.
Különleges relikviák, képek,
könyvek, használati tárgyak
láthatók a Szent István téri
podsztyenás házban nyílt tárlaton. Mint azt Mácsai Sándor,
a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke elmondta, többek között olyan,
a fronton készült eszközök láthatók a kiállításon, amelyeket
a hadifoglyok készítettek. Vannak fotók is, amelyek annak
a kornak a hangulatát adják
vissza.
Az ott fellelhető dokumentumokon a 101-es gyalogezredben harcolt katonák neve
is több helyen olvasható. Őket
Békés megyéből toborozták

és több mint ötven hónapot
töltöttek a frontokon.
Szarvas Péter a megemlékezésen kiemelte, hogy az újratelepítést követő időszakban
számos alkalommal kellett
békéscsabai, Békés megyei
katonáknak helytállniuk forradalomban, háborúban a hazát
védve, akár életük kockáztatása árán is. Takács Árpád kormánymegbízott beszélt arról,
hogy ma is magyar katonák
gondoskodnak Magyarország
védelméről, továbbá számos
országban szerepet vállalnak
az emberek biztonságának
megteremtése érdekében.
A Szent István téren száz
önkéntes tartalékos katona
tette le az esküt a haza szolgálatában a békéscsabai
Szent István téren. Szabó
László dandártábornok, a
Magyar Honvédség megbízott
parancsnokhelyettese
hangsúlyozta: az emberek
biztonságérzete és az ország
honvédelmi képessége is növekszik, ha az állampolgárok
nemcsak puszta szemlélői,
hanem aktív résztvevői is a
helyi védelmi feladatoknak.
Horváth Szabolcs

Modern Városok Program:
Piacfejlesztés – 5. oldal

Újra a színpadon Paczuk
Gabi – 9. oldal

Gőzerővel dolgoznak a vásárcsarnok építésén
Átcsoportosítottak embereket és eszközöket, hogy december elejére elkészüljön

A vásárcsarnok épületén a burkoló szendvicspanelek a helyükre kerültek, és folyik a belső terek kialakítása
Látványos változáson ment
keresztül a békéscsabai
vásárcsarnok épülete az elmúlt hetekben. Az augusztus végén elkezdett munkálatok keretében felújítják és
akadálymentesítik a csarnok épületét, energetikai
korszerűsítést végeznek, a
továbbiakban pedig a szabadtéri árusítóhelyeket is
lefedik majd.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) több mint bruttó nyolcszázmillió forintos támogatá-

sának köszönhetően újul meg
a vásárcsarnok, amelynek átadása decemberben várható.
– A kivitelező gőzerővel
dolgozik, a munka az ütemtervnek megfelelően halad.
Még a tető bontásánál volt
egy kis nehézség abból adódóan, hogy jóval vastagabb
volt a bontandó szigetelési
réteg a vártnál, de ez sem
okozott számottevő késést.
Humán erőforrást és eszközöket is olyan módon csoportosítottak át erre a munkára,
hogy a tervezett határidőre,
azaz december elejére elké-

szüljenek a felújításokkal –
mondta el lapunknak Tóthné
Svecz Valéria, a Békéscsaba
Városfejlesztési Nonprofit Kft.
cégvezetője, hozzátéve, hogy
a jövő év első felében a kinti,
kőpados rész lefedése és az
árusítóhelyek fejlesztése valósul még meg ugyanebből a
forrásból.
Tóthné Svecz Valéria
megjegyezte, hogy a vásárcsarnok épületén a tető- és
az emeleti homlokzatot burkoló szendvicspanelek is
a helyükre kerültek már. A
csarnok külső szigetelésével

párhuzamosan pedig készül
az épületgépészet, helyükre
kerülnek a nyílászárók, és a
belső árusítóhelyeket is kialakítják.
A piac fejlesztése azonban itt még nem ér véget. A
TOP-keretből, két ütemben
megvalósuló beruházást követően, a Modern Városok
Program keretében ötmilliárd forintból alakítanak ki
egy minden igény kielégítő vásárteret Békéscsabán
(ennek részleteiről az 5. oldalon olvashatnak).
Z. E.

Szarvas Péter: A város hálával tartozik a pedagógusainak
Rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomás pedagógusokat, nyugalmazott intézményvezetőket köszöntöttek

Békéscsaba iskoláiból, óvodáiból nyugalomba vonult intézményvezetőket és Díszdiploma elismerésben részesült nyugalmazott pedagógusokat köszöntött a közelmúltban
Szarvas Péter polgármester a városháza dísztermében. A jeles eseményen részt vettek
a város vezetői, a szakbizottság vezetője és tagjai, a helyi pedagógus-szakszervezet
vezetője, a Gál Ferenc Főiskola dékánja, valamint a jelenleg is aktív intézményvezetők.
A városházán nemrégiben
olyan nyugdíjba vonult intézményvezetők és pedagógusok töltötték meg a dísztermet, akik évtizedekkel ezelőtt
léptek a pedagógusi pályára.
Aztán a kezük alatt generációk sokasága nőtt fel, gazdagodott tudással, bölcsességgel. Számos nemzedéket
felneveltek, tanítottak meg
írni, olvasni, számolni, és ami
a legfontosabb, gondolkodni.
Az elmúlt esztendők alatt
Békéscsaba fejlődése folyamatos, de, hogy honnan is
indultunk, azt az ünnepség

nyitányaként az a várostörténeti kisfilm tárta a meghívottak elé, amely Békéscsaba újratelepítésének 300., várossá
válásának 100. évfordulójára
készült. Ezt követően Szarvas
Péter polgármester köszöntötte a pedagógusokat. Hangsúlyozta, hogy a megjelentek
mind olyan szakmát választottak hivatásul, amely pótolhatatlan és megfizethetetlen,
amely a világunk egyik örök
értéke. Az évszázadok során
változnak a szokások és a
módszerek a pedagógiában,
de egyvalami állandó marad:

a nevelő, az oktató, a tanárember, vagyis a pedagógus
személyének, személyiségének jelentősége. Mindannyiunk emlékében él legalább
egy olyan pedagógus, aki
segített az élet nehéz perceiben, aki egyengette utunkat,
aki segített emberré válni. A
város hálával és köszönettel
tartozik egykori és jelenlegi
pedagógusainak, akik áldozatos munkával békéscsabai
gyerekek tízezreinek adták át
a tudást.
Folytatás a 7. oldalon →
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A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
November 16-án tartotta soron következő ülését Békéscsaba képviselő-testülete. A közgyűlés után ezúttal
Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-KDNP, az
MSZP, a Jobbik és az LMP önkormányzati képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket.
"Hatékonyabban kellene gazdálkodnia a vagyonkezelőnek"
tésre is sor kerül, megoldják a mozgáskorlátozott tanulók intézménybe való bejutását, illetve a mosdókat is akadálymentesítik.
Paláncz György hozzátette: nagyon fontos, hogy minél több
oktatási intézményben előteremtsék azokat a feltételeket, amelyek segítenek a mozgáskorlátozottak mindennapjain.
Szarvas Péter közgyűlés utáni tájékoztatóján kiemelte, hogy
törzsház szinten több bevételt és takarékosabb működést vár a
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től. Nagy Ferenc alpolgármester
pedig arról beszélt, hogy időarányosan megfelelően alakul a város 2018-as költségvetése.
Szarvas Péter szerint a vagyonkezelő zrt.-nek hatékonyabb
gazdálkodásra lenne szüksége a piac és a Kétegyházi úti inkubátorház tekintetében.
– Azt láttuk a mérlegadatokból, hogy a városfejlesztési kft., a
városgazdálkodási kft., a vízgyógyászati kft. és a médiacentrum
az első három negyedévben veszteségesen gazdálkodott. Reméljük, hogy év végére ezek a negatív számok kompenzálódnak
és mindegyik cég el fogja érni a nullszaldós működést – mondta
el a polgármester, majd hozzátette: ezért kérte arra a vagyonkezelő vezérigazgatóját, hogy a cégek felelős vezetőivel üzletáganként is elemezzék és küszöböljék ki a veszteségek forrásait.
A törzsházkonszern beszámolója mellett a tájékoztatón Nagy
Ferenc alpolgármester a 2018-as költségvetés háromnegyed
éves adatait értékelte.
– A számok azt mutatják, hogy a decemberi feltöltési kötelezettséggel együtt biztonsággal fog teljesülni a helyiadó-bevétel.
A vagyoni bevételeknél pedig a közgyűlés elégedett volt az eddigi teljesüléssel, amely ugyan még mindig elmaradásban van,
de azért már kétharmados arányban teljesültek a vagyoni bevételek is – hangsúlyozta Nagy Ferenc alpolgármester.
Emellett szóba került a Szigligeti utcai óvoda tanuszodájának
ügye, amellyel kapcsolatosan a polgármester ismét hangsúlyozta, hogy ha a közgyűlés nem a jelenlegi irányt választja 2016ban, hanem a komplett új tanmedence építését, akkor vélhetően
már úszhatnának a gyermekek az uszodában.
A tájékoztatón a polgármester kiemelte: a zárt ülésen a grémium a Békéstáji Művészeti Társaságnak és Tóth Péter zongoraművésznek ítélte oda a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést.
Fidesz: Fejlődnek az oktatási intézmények
Tovább fejlődhetnek az oktatási intézmények Békéscsabán –
hangsúlyozta Paláncz György a Fidesz-KDNP közgyűlést értékelő sajtótájékoztatóján. Az önkormányzati képviselő többek
között kiemelte a Szigligeti utcai óvoda tanuszodájának felújítását, valamint az Erzsébethelyi Általános Iskola energetikai beruházását.
A költségvetést illetően időarányosan teljesültek a bevételek,
ez legfőképpen az iparűzési adóknak köszönhető – emelte ki
a frakció vezetője. Dr. Ferenczi Attila azt is elmondta, hogy ez
a cégek egyre eredményesebb működésének köszönhető. A
tanácsnok méltatta Bogár Éva, a Békéscsabai Egészségügyi
Alapellátási Intézmény vezetőjének eddigi munkáját, és kiemelte, hogy újabb öt évre őt bízta meg a közgyűlés az intézmény
vezetésével. Gratulált a Békéstáji Művészeti Társaságnak és
Tóth Péter zongoraművésznek, akiknek a testület odaítélte a
Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést.
A Fidesz képviselői fontos döntésnek nevezték, hogy elkezdődhet a Szigligeti utcai óvoda tanuszodájának felújítása.
– A közgyűlés kivitelezőt hirdetett a közbeszerzési eljárásban, így kezdődhet a munka. A tervek szerint a jövő tanévtől
kezdve már igénybe is vehetik a gyerekek az uszodát – fogalmazott Paláncz György. Az önkormányzati képviselő hozzátette:
a felújításban jelentős szerepet vállalt a megyeszékhely önkormányzata mellett a Magyar Úszószövetség is; ebben Kutyej Pálnak tartoznak köszönettel a közreműködéséért.
Megkezdődhet az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai
telephelyének energetikai felújítása is – jelentették be a képviselők. Az intézmény épületének külső homlokzata utólagos hőszigetelést kap majd a fűtés korszerűsítése és az új nyílászárók
mellett. Az energetikai korszerűsítésen túl az akadálymentesíCsabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán.
Főszerkesztő: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

MSZP: Indulhat a Szigligeti utcai tanuszoda felújítása

A közgyűlés egyik legfajsúlyosabb döntése az volt, hogy elindulhat a Szigligeti utcai óvoda tanuszodájának felújítása – jelentette
ki Fülöp Csaba. Az MSZP önkormányzati képviselője köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták a létesítmény felújítását. A széles körű összefogásnak köszönhetően a napokban
elkezdődhet a beruházás, és a tervek szerint 2019 szeptemberében már az új tanuszodát használhatják a gyerekek.
Közel hároméves előkészítő munka után Békéscsaba önkormányzata a november 15-ei ülésén meghozta a kivitelezőről
szóló döntését. A felújításnak a testület által két éve elfogadott
költsége az építőipari alapanyagok drágulásának következtében 9 millió forinttal nőtt. A testület megszavazta, hogy az
önkormányzat a 2019. évi költségvetés terhére vállalja a többletköltséget. Így a 100 millió forintos beruházáshoz a város 64
millió forintot biztosít, a fennmaradó összeget pedig az úszóklub
és úszószövetség támogatja. Békéscsaba közgyűlése tárgyalt a
város gazdasági programjának éves felülvizsgálatáról is.
– A gazdasági program modernizálása során két területre
kell összpontosítani. Az egyik a munkaerő-piaci helyzet, amely
a városnak nagy kihívást jelent. Át kell gondolni, hogy a Békéscsabán működő és fejlesztéseket tervező cégek működéséhez
hogyan lehet biztosítani a megfelelő létszámú és képzettségű
munkaerőt. Emellett Békéscsaba gazdasági szerepét is szükséges újragondolni, hiszen 130 kilométeres távolságban, Kecskeméten és Debrecenben is autóipari beruházás működik, illetve
fog létesülni – mondta Fülöp Csaba.
A képviselő szerint ennek figyelembevételével, jó stratégiával
kell megtalálnia Békéscsabának azt a gazdaságpolitikai szerepét, amellyel a versenyelőnyeit a leghatékonyabban tudja majd
kidomborítani a jövőben.
Miklós Attila arról beszélt, hogy számos fejlesztés valósul
meg Békéscsabán, ami jó dolog, azonban szerinte ezek fenntartása nem látszik biztosítottnak a költségvetési tendenciák figyelembevételével.
Jobbik: A munkásszálló létesítése részmegoldás
Kocziha Tünde, a Jobbik képviselője írásban juttatta el véleményét szerkesztőségünkbe. A képviselő a következőket emelte ki:
„Polgármester úr tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról a kormányhatározatról, amely 120 férőhelyes munkásszálló építéséről
szól, 10 éves fenntartási kötelezettség-vállalással. Ez a beruházás megoldást nyújthat a békéscsabai cégek munkaerő-problémáira, de egyben azt is jelenti, hogy a kormány az elkövetkező 10

évben nem számít a külföldre
kényszerült magyar munkavállalókra, inkább az olcsóbb
külföldi munkaerő foglalkoztatását támogatja. Álságos
és hazug tehát az a kormánypropaganda, amely arról szól,
hogy tömegével jönnek haza
a Nyugat-Európában dolgozó munkavállalók a javuló gazdasági
környezet és a jelentősen megemelkedett bérek miatt. A valós
megoldás a nyugat-európai bérekhez való felzárkózás lenne.
A költségvetési beszámoló alapján elmondható, hogy a tervezett arányban teljesültek idáig az adóbevételek. Bár körülbelül
400 millió forint helyiadó-hiánya van a városnak, a közgyűlésen
elhangzott, hogy egy évvel ezelőtt ez a hiány kétszer ilyen nagy
volt, és az év végére drasztikusan lecsökkent. Ez akár azt is jelentheti, hogy az idén a tavalyinál több adóbevételre számíthatunk. A vagyoni bevételek továbbra sem a tervezett arányban
teljesülnek, viszont elkelt az a balatonszárszói üdülő, ahol egész
nyáron a város iskolásai nyaraltak. Sajnálatos, hogy egy olyan
ingatlanunkat veszítettünk el, amelyet annak idején, amikor az iskolák fenntartásának jogát elvette az állam az önkormányzattól,
sikerült megmentenünk, és így továbbra is a város tulajdonában
maradt. Sok olyan hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek
nyaralhatott ott, akik egyébként soha nem jutottak volna el a Balatonhoz. Most ez a lehetőség is elveszett a számukra.”
LMP: Olcsóbb kolbászfesztivál-belépőt a csabaiaknak
Takács Péter, az LMP képviselője szintén írásbeli értékelést
küldött: „Az októberi közgyűlésen napirend előtt már szóvá
tettem a Csabai Kolbászfesztivál magas belépődíjait. Kértem
a városvezetést, folytasson
tárgyalásokat az ügyben, hogy
a békéscsabai lakosok részesüljenek a fesztivál látogatásához
jelentősebb kedvezményben. Ezzel összefüggésben számos lakossági megkeresést kaptam, sajnos nem történt semmi. Most
képviselői kérdést tettem föl, a polgármester úr erre adott válasza
nem volt meggyőző, ezért azt nem fogadtam el. Újra kértem a
város vezetését, hogy a jövő évi rendezvényig érjék el a kedvezmény biztosítását városunk lakosai számára. Erre a megoldás a
lakcímkártya felmutatása lehetne. Valószínű, hogy a jövőben a
fesztiválnak a CsabaPark fog helyet biztosítani, ezért egyébként
is újra kell tárgyalni a vállalkozóval a rendezés feltételrendszerét.
Már kijelenthetjük, hogy a 2018. évi költségvetésben a vagyoni
bevételek 120–130 millió Ft híján nem fognak teljesülni, de bízhatunk abban, hogy a feszítetten tervezett iparűzési adó be fog folyni az év végéig. Ez jelzés arra, hogy a jövő évi költségvetést más
szemlélettel kell összeállítani. A testület döntött a Szigligeti utcai
óvoda tanuszodájának felújításával kapcsolatos pályázatokról. Itt
a többletköltségek fedezéséhez 8,5 millió Ft-ot biztosított a 2019.
évi költségvetésben. Leszámítva az előkészítés folyamán tapasztalt vitákat, teljes konszenzus volt a beruházásról. Külön meg kell
említeni a kerület egyéni képviselőjét, Fülöp Csabát, aki rendkívül komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a tanuszoda majd újra
szolgálja a gyerekek úszásoktatását.
A városi közpiac felújítása jelen pillanatban is folyik, ezt követően egy nagymérvű, közel 5 milliárdos fejlesztésre kerül sor. A
testület ezért helyes döntést hozott, amikor a Trefort u. 2/2. szám
alatti telket nem értékesítette. A továbbiakban tartalék telekként is
kezelhető a későbbi fejlesztések végrehajtására. Nem támogattam a parkolási övezet bővítését, mert a gépkocsi-tulajdonosok
a befizetett parkolási díjért semmiféle szolgáltatást nem kapnak.”
Zámbori Eszter, Szendi Rita, Kovács Andrea

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fe s z t i vá l s z í n pa d i gé n y be vé te l é r e

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában
lévő fesztiválszínpadot pályázat benyújtásával bérletidíjmentesen lehet igénybe venni a Békéscsaba közigazgatási
területén megtartásra kerülő turisztikai, kulturális, sport- és
egyéb szabadidős rendezvények szervezéséhez, félévente
összesen legfeljebb 20 rendezvénynapon.
A közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság kedvező elbírálása
esetén a használatba vétel során az igénylő a bérleti díj alól mentesül;
a szállítás, felállítás, bontás költsége az igénybe vevőt terheli.
A pályázóknak a naptári év első felére vonatkozó, 2019. január 1. és
június 30. közötti igényeket 2018. november 30-áig beérkezően kell
a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportosztályára
írásban eljuttatni. A döntés várható ideje legkésőbb 2018. december 12.
A színpadra vonatkozó igény az erre a célra rendszeresített pályázati
űrlapon nyújtható be. Pályázati űrlap személyesen Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közművelődési csoportjánál
igényelhető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), illetve letölthető
a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati
hírek oldaláról.
További
információ
kérhető
a
06-66/523-800/3543-as
telefonszámon, illetve a csak@bekescsaba.hu e-mail címen.

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
kezelésében lévő
út- és járdaburkolatok, kerékpárutak,
síkosságmentesítését, valamint a hóeltakarítást
a 2018. november 15. – 2019. március 15. közt
tartó téli szezonban a
TAPPE Hulladékgzdálkodási,
Köztisztasági Szolgáltató Kft. végzi.
A hóügyelet telefon/faxszáma:

66/241-940
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Felújítás

Egy igen, egy nem
Hamarosan elindulhat az
Erzsébethelyi
Általános
Iskola Rózsa utcai épületének felújítása, a közgyűlés
ugyanis kiválasztotta a kivitelezőt a munkálatokhoz.
A védőnői centrum esetében azonban érvénytelenítették a lefolytatott közbeszerzési eljárást.
A Rózsa utcai intézmény
esetében a tervek szerint
az épület külső, homlokzati
falai utólagos hőszigetelést
kapnak, illetve a zárófödém utólagos hőszigetelése
mellett cserélik a homlokzati nyílászárókat, megújul
a
központifűtés-rendszer,
akadálymentesítik a bejáratot, a mellékhelyiségeket
és a meglévő burkolatokat.
Az épület háztartási méretű,
napelemes rendszert kap,

illetve kültéri munkákat, közműépítést hajtanak végre rajta. A beruházásra 190 millió
forintot fordítanak.
Nem így a védőnői centrumnál, itt ugyanis a beérkezett ajánlatok ezúttal is
meghaladják a projektben
rendelkezésre álló forrást, a
legkedvezőbb is nettó 11,5
millió forinttal több annál.
A szerződés teljesítéséhez
rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege nettó 105,1
millió forint. Az ülésen elhangzott, hogy lehetőség
van a megvalósítás határidejének meghosszabbítására
2020 októberéig, ezért kedvezőbb ajánlatok beérkezésében bízva, új ezúttal nem
meghívásos, hanem nyílt
közbeszerzési eljárást folytatnak le. A közgyűlés jóváhagyta az előterjesztést.

Rövidesen indulhat az Erzsébethelyi iskola Rózsa utcai
épületének felújítása

Több helyen kell fizetni

Jövő nyártól bővülhetnek a csabai parkolóövezetek

Már korábban is megfogalmazódott, hogy bővíteni kellene a parkolózónákat
Az eddiginél több helyen
kell majd fizetni Békéscsabán a parkolásért, miután
a képviselő-testület jóváhagyta az övezetek bővítését.
Még a májusi közgyűlésen, a
parkolási díj emelésénél fogalmazódott meg, hogy bővíteni kellene a parkolózónákat
Békéscsabán. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. több
területet is felméretett: Árpád
sor/Bajza utca–Aulich utca,
az Árpád sor/Aulich utca–
Degré utca, az Aulich utca/
Árpád sor–Dr. Becsey Oszkár utca közti szakaszt, a Jókai utca–Andrássy út–Szabó
D. utca–Illésházi utca által

határolt belső udvart, Szabó
Dezső utca tömbbelsőhöz
tartozó zsákutca szakaszt,
a Damjanich utca/Wesselényi utca–Bartók Béla utca, a
Szív utca/Luther utca–Szív
utca 8. szám és a Szigetvári
utca/Luther utca–Szigetvári utca 8. szám közötti szakaszt.
A rendeletmódosítást, a
szükséges eszközök beszerzését, telepítését és a vonatkozó közművek kiépítését
követően 2019. június 1-jétől
lenne lehetőség az övezetbővítés bevezetésére. Arról,
hogy miből fizetik majd az automaták beszerzését és elhelyezését, még nem döntöttek,
vizsgálják a lehetőségeket.

A grémium a „D változatot” szavazta meg, vagyis
azt, hogy az alábbi területek váljanak fizetőssé:
Árpád sor/Bajza utca–Aulich utca közötti szakasza,
a Jókai utca–Andrássy út
– Szabó D. utca, Illésházi
utca által határolt belső
udvar és Szabó Dezső
utca tömbbelsőhöz tartozó zsákutca szakasza, az
Aulich utca/Árpád sor–Dr.
Becsey Oszkár utca közötti szakasza, az Árpád sor/
Aulich utca–Degré utca
közötti szakasza azzal a
kiegészítéssel, illetve a
Damjanich utca/Wesselényi utca és a Bartók Béla út
közötti szakasza.

Közmeghallgatás a városházán Megújul a tanuszoda
A közgyűlés napján, a képviselők jelenlétében közmeghallgatást is tartott a
testület, ahol a békéscsabai lakosok mondhatták el
panaszaikat, meglátásaikat, kérdéseiket és kéréseiket. Idén a legtöbb esetben
a polgármester válaszolt
helyben, de több felvetésre 15 napon belül írásban
kaphatnak választ az érdeklődők.
Az első hozzászóló a
Lencsési lakóteleppel kapcsolatos észrevételeit és kéréseit tolmácsolta. Felhívta a
testület figyelmét arra, hogy
a Lencsési út jobb oldalán
több mint 40 évesek a gázvezetékek, és azok biztonsági vízzáróit sem újították
fel a telepítés óta. Jelezte, a
vízvezetékek is olyan rossz
állapotban vannak, hogy több
köbméternyi víz folyik el. Más
témát is felhozott: véleménye
szerint a Lencsési lakótelepen a motorosok veszélyeztetik a forgalmat, kérte, hogy
legyen sűrűbb az ellenőrzés,
büntetés. Emellett a felszólaló
a Modern Városok Program
keretében tervezett egyes
fejlesztésekre is rákérdezett,
amelyekre Szarvas Péter tételesen válaszolt.
A belvárosból is érkeztek
jelzések. Az egyik felszóla-

ló érdeklődött, hogy a város
egyetlen ’56-os tárgyi emléke
helyi védelmet élvez-e. Ebből az időszakból a városnak
egyetlen fennmaradt emléke
egy vasrácsos ajtó, amelynél
lőfegyvernyomok találhatók
a belvárosban. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy
a Magyar Államkincstár épületénél van egy járdasziget,
amelynél kerékpáros balesetek történtek korábban,
ennek akadálymentesítését
kérte. Továbbá arról is beszélt, hogy a Thurzó utcában
megnövekedett autós forgalom miatt szükséges lenne az utat locsolni. Szarvas
Péter tájékoztatta a kérdezőt
arról, hogy az ajtó nem a város, hanem a társasház tulajdona, továbbá a polgármester ígéretet tett arra, hogy a
kerékpárutat megvizsgálják,
ahogy a Thurzó utca locsolásának lehetőségét is.

A harmadik felszólaló a
Szarvasi úti buszváró eltörlését nehezményezte. Hiányolta a visszaszámláló órákat a
vasútállomás előtti jelzőlámpás csomópontból, továbbá
jelezte, hogy az önkormányzat
által a netre feltöltött anyagok
közül hiányoznak a határozatok kivonatai és a zárt ülések
határozatai. Emellett érdeklődött, hogy megfelelő-e a
csapadékelvezető-rendszer?
Javasolta azt is, hogy a gyulaihoz hasonló hulladékudvart
alakítsanak ki Csabán.
Kérdéseire Szarvas Péter
15 napon belüli írásos választ ígért, továbbá tájékoztatta arról, hogy a veszélyes
hulladékokat Békéscsabán is
le lehet adni minden munkanap, és éppen most egyeztek meg arról az illetékes kft.vel, hogy negyedévente egy
szombati napon is legyen
erre lehetőség.

Elindulhat a Szigligeti utcai óvoda tanuszodájának felújítása,
miután a közgyűlés kivitelezőt hirdetett a közbeszerzési eljárásban.
A tanuszoda felújítása már évek óta húzódik, a létesítményben 2013 óta nincs úszásoktatás annak leromlott állapota miatt. A grémium is többször tárgyalta az ügyet, több változat
közül a testület végül egy csökkentett műszaki tartalmú, egyúttal olcsóbb felújítás mellett döntött. A tanuszoda rekonstrukciójának finanszírozására jótékonysági kezdeményezés is
indult. A Békéscsabai Előre Úszó Klub közreműködésével és
az önkormányzat saját forrás bevonásával biztosítja a munkálatokhoz szükséges összeget, a beruházás 91 millió forintba
kerül majd. Az ülésen elhangzott, hogy a munka elvégzésére
négy érvényes ajánlat érkezett. Bár mindegyik meghaladta a
rendelkezésre álló forrást, a képviselők egyetértettek abban,
hogy a tanuszoda felújítására szükség van. A többletforrást a
jövő évi önkormányzati költségvetésből biztosítják. A tervek
szerint a kivitelezés nyolc hónapot vesz igénybe, így a gyerekek 2019 őszén vehetik birtokba a megújult létesítményt.

Rendben ügyelnek
Mivel már önkormányzati tulajdonban van, a Csaba Ügyeleti
Kft. is beszámolt tevékenységéről, gazdálkodásáról a közgyűlés előtt.
Az előterjesztésből kiderül, hogy a kft.-nél nyáron szakfelügyeleti ellenőrzés volt, amely megállapított néhány hiányosságot, ezek többségét pótolták, ám mint kiderült, sem
a felnőtt-, sem a gyermekügyelet nem rendelkezik két ágy
befogadására alkalmas megfigyelőhelyiséggel. Az ülésen
elhangzott, hogy a hatósággal folytatott tárgyalások nyomán ennek kialakítására valószínűleg nem lesz szükség.
A 2018-as betegforgalom időarányosan alig változott
a tavalyihoz képest, a cég kiegyensúlyozottan működik.
Kérésként fogalmazódott meg az egészségügyi dolgozók
átlagbér-növekedésének megfelelő mértékű többletforrás
beépítése a jövő évi költségvetésbe. A beszámolót elfogadta a testület.

Kitüntetés
A közgyűlés zárt ülésen
döntött a „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetés odaítéléséről. Eszerint a több mint
20 éve a megyeszékhely
és Békés megye legjelentősebb alkotóit, képző- és
iparművészeit, művészettörténészeit és művészeti
írókat tömörítő Békéstáji
Művészeti Társaság, valamint Tóth Péter csabai származású, világhírű zongoraművész munkáját ismerik el
a „Békéscsaba Kultúrájáért”
kitüntetéssel. A díjat a kitüntetettek jövőre, a magyar
kultúra napi ünnepségen
vehetik át.

Régi-új vezető
A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
vezetőjének, Bogár Évának
2018. december 31-én letelik az öt évre szóló magasabb vezetői megbízatása,
ezért a közgyűlés pályázatot írt ki az intézményvezetői állás betöltésére. A felhívásra egy pályázat érkezett,
méghozzá Bogár Éváé. A
szakbizottság és a képviselő-testület egybehangzóan
támogatta további ötéves,
határozott időre szóló kinevezését, kiemelve eddigi
eredményes munkáját és
azt, hogy az általa vezetett
intézmény országosan is
egyedülálló szintű és színvonalú.

Okos városok
A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem közlekedésüzemi és
közlekedésgazdasági valamint villamos energetika tanszékeivel folytatott
korábbi tárgyalások során
felmerült, hogy a csabai önkormányzat erőteljes érdeklődést mutat a smart city
típusú fejlesztéseket elősegítő pályázati lehetőségek
iránt. A törekvésekkel ös�szefüggésben megkeresés
érkezett az egyetemhez
az Elektro Ljubljana részéről – amellyel az egyetem
több sikeres H2020 projektben is együtt dolgozik –
azon felvetéssel, miszerint
Ljubljana és Dijon városok
vezetésével
konzorcium
alakul a Smart Cities and
Communities Horizon 2020
felhívásra. Ebbe a konzorciumba keresnek úgynevezett követő város partnereket. Minden követő város
maximum 700 ezer euró
felhasználására kap lehetőséget. A szándéknyilatkozat megtételét a közgyűlés
jóváhagyta.
Az oldalt írta:
Varga Diána
Zámbori Eszter
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Megújult és tornaszobával bővült a Zöldovi Energetikai fejlesztés
Száztízmillió forintos uniós támogatásból újult
meg a Lencsési Óvoda
Zöldovija Békéscsabán. A
Lencsési út 15. szám alatt
lévő intézmény épülete
teljes külső és belső felújításon esett át, valamint
új torna- és fejlesztőszobával is bővült.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő az óvoda átadóján hangsúlyozta: egy
közepes méretű városnyi
lakótelep életét nagyon sokféle szempontból kell segíteni. Mint mondta, az egyik
ilyen az, hogy az óvodai infrastrukturális fejlesztésekre
oda kell figyelni. Ez történt
az önkormányzat részéről,
amikor az a döntés született, hogy ezt a 110 milliós
fejlesztést végrehajtják.

A kivitelezési munkálatok
márciusban indultak és október közepére készültek el.
Az intézmény főépületében
a parkettákat felújították, az
egyes
csoportszobákban
festést, mázolást hajtottak
végre, az épület gépészete
teljes körű felújításon esett
át. Emellett az ingatlan
energetikai
korszerűsítése is megvalósult a projekt
részeként. Az épület külső
homlokzati
hőszigetelést
kapott, a külső nyílászárókat kicserélték, illetve napelemes rendszert is kiépítettek – ismertette a beruházás
részleteit, dr. Sódar Anita, a
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft cégvezetője.
A főépületet egy 140
négyzetméteres
létesítménnyel bővítették, amely

A tornaszobát rögtön birtokba vették a gyerekek
az itt dolgozó óvodapedagógusok minőségi munkáját segíti. Régi nagy álmunk
vált valóra azzal, hogy egy
tornaszobával
bővült
a
Lencsési Óvoda Zöldovi
telephelye – mondta dr.
Erdeiné Gergely Emőke. Ez,
valamint a fejlesztőszoba
létesítése is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy valódi

fejlődést érjünk el a gyerekek nevelésében – hangsúlyozta az intézményvezető.
A fejlesztés a TOP6.2.1-16-BC1-2017-00002
Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás
fejlesztése a Békéscsaba,
Lencsési út 15. szám alatti
óvodában című projekt keretében valósult meg.

A fejlesztés a lakótelepen élőket segíti"
"

Munkáltatók képzése
Munkáltatókat célzó képzés
volt a CsabaParkban november 15-én. A szemléletformáló rendezvény az Egyensúly
AE Egyesület és a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg a CsabaParkban,
a „Munka, család, egyensúly…” című, EFOP-1.2.9-172017-00053 azonosítószámú
projekt keretében.
A Békéscsabán folyó fejlesztések nemcsak kézzelfogható beruházásokban, hanem
úgynevezett soft projektekben
is megnyilvánulnak. A munkáltatóknak a CsabaParkban Lukács Zsolt, a Telkes Consulting
Kft. fejvadásza tartott rendkívül
érdekes előadást arról, hogy
létezik-e atipikus foglalkoztatási modell, illetve szó volt a nők
foglalkoztatását elősegítő lehetőségekről és a karrierről is.
Lukács Zsolt 20 éve dolgozik a szakmában a 30 éves
múltra visszatekintő Telkes
Kft.-nél, ahol elsősorban vezetőket keresnek cégek számára. Előadásában kitért arra,
hogy az „Y” és a „Z” generációnak már mások az elvárásaik, ami változást fog generálni
a munkahelyeknél is: előtérbe
kerül például az empátia vagy
az, hogy barátságos legyen
a munkahely. Megjegyezte,
hogy Magyarországon a dolgozók kétharmada boldogtalan

A Lencsési Közösségi Ház
energetika fejlesztése a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
51 millió forintból valósul
meg. A tervek szerint a nagyobb munkákat jövő nyáron
végzik majd, így az intézmény év közben megrendezheti szokásos programjait.
Mint azt dr. Sódar Anitától,
a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégvezetőjétől megtudtuk, a Lencsési Közösségi
Házban a kivitelező felmérte
a nyílászárók állapotát. Az
anyagrendelés, az új nyílászárók rendelése folyamatban
van.
– A tervek szerint, amikor
egy-egy helyiségben kiveszik
a régi nyílászárókat, rögtön be
is építik az újat. A nyári hónapokban, amikor a közösségi
ház rendezvényei szünetel-

nek, akkor fogják a hőszigetelést és a nagyobb pakolással
járó munkákat elvégezni. A
projektet a következő év végéig szeretnénk teljesen befejezni – mondta el dr. Sódar Anita.
Az épületben a beruházás keretében a homlokzat
utólagos hőszigetelését, a
zárófödémek utólagos hő- és
vízszigetelését, a központi
fűtésrendszer korszerűsítését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, korszerűsítését
valósítják meg. A fejlesztés
megújulóenergia-hasznosító
rendszer kiépítését, napelemek felhelyezését és a projektarányos akadálymentesítést is tartalmazza.
Az épület régi szárnyát
1986-ban adták át, azóta kétszer bővült a Lencsési Közösségi Ház, amely most energetika fejlesztésen esik át.

Dr. Zacher Gábor: Droghelyzet 2018

„Nagyon fontos, hogy minél többen merjenek nemet mondani”

a munkahelyén, a vezetőknek
érdemes tehát nyitottabbnak
lenniük a megváltozott igényekre.
A rugalmas foglalkoztatás
pedig Lukács Zsolt szerint nem
lehet kérdés! Ez lehet projekt
alapú munkavégzés, home
office, részmunkaidő stb., elősegítve a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését, a kölcsönösség és a
partnerség kialakítását munkavállaló és munkáltató között. Ma
Magyarországon cél, hogy a
női vezetők aránya 30 százalék
legyen. Csak példaként: Norvégiában és Szingapúrban ez a
szám több mint 50 százalék.
Kiemelte azt is, ha a nőket
nem kényszeríti rá a rendszer,
hogy a munkerőpiacon férfiként viselkedjenek, jobban
elhivatottak, jobbak a csapatmunkában, önállóan végzik
a munkájukat, jobb a problémamegoldó képességük, és
kiváló a kommunikációs készségük is.

Értékrendszert, jövőképet és
példaképet kell adni a gyerekeknek ahhoz, hogy jó döntéseket tudjanak hozni – mondta
dr. Zacher Gábor Békéscsabán. A toxikológus több száz
diáknak tartott előadást az
Erzsébethelyi Általános Iskola
Madách és Rózsa utcai intézményében, a Szent László Általános Iskolában, valamint az
Andrássy Gyula Gimnázium és
Kollégiumban.
Dr. Zacher Gábor az előadásaiban életszerű példákkal írta
körbe a legfontosabb tudnivalókat a függőségekről. Beszélt
a kábítószerekről, de arról is,
hogy ma Magyarországon 800
ezer alkoholbeteg és 1,25 millió
közösségimédia-függő él.
– Itt nem a tárgyi tudásbázis tágításáról van szó, hanem

életérzésről,
keretrendszerről, értékrendről, példaképről, jövőképről. Egy bizonyos
döntéshelyzetbe az általános
iskolások is előbb-utóbb bele
fognak kerülni. Az ötödikes
majd 6-7 év múlva, a nyolcadikos meg már akár 1-2 év múlva. A kérdés az, hogy ebben a
szituációban ő tud-e jól dönteni. Hiszen nem lesz ott senki,
aki segítsen neki a döntésében, mert milyen gáz lenne,
hogyha apa elmenne buliba a
fiával, vagy anya ott lenne. Fel
kell tehát készítenünk a gyerekeket arra, hogy merjenek jó
döntéseket hozni – fogalmazott
a toxikológus, aki hozzátette,
nagyon fontos, hogy minél többen merjenek kimondani egy
nagyon egyszerű magyar szót:
azt, hogy nem.

Dr. Zacher Gábor leszögezte, hogy a kábítószernél nulla
milligramm a limit, mert az biztosan semmit nem fog okozni.
Megjegyezte, hogy az elmúlt
négy év alatt 320–330 körüli
új szer jelent meg, kábítószerfogyasztás tekintetében az Európai Unió alsó harmadának a
tetején állunk. Beszélt arról is,
mennyire fontos, hogy legyen
valódi kommunikáció a felnőtt
és a gyerek között, ami persze nem csak arra szorítkozik,
hogy mi volt az ebéd a menzán
vagy mi történt az iskolában.
Legyen olyan kommunikáció,
amikor valóban megismerjük
a másikat, mert akkor megbízunk benne, elhisszük neki,
amit mond, hallgatunk rá.
Dr. Zacher Gábor a „Helyi
szintű komplex programok

Békéscsaba területén” tárgyú,
TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001
azonosítószámú
projekt
keretében a MERSZ Közhasznú Alapítvány szervezésében a „Drogprevenciós
és bűnmegelőzési szemléletformálás
fiataloknak”
programsorozatában
szólt
a fiatalokhoz a békéscsabai
iskolákban, ahol a tanulók a
részegszemüveget és a drog
hatásait szimuláló szemüveget is kipróbálhatták.
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MODERN VÁROSOK PROGRAM – PIACFEJLESZTÉS
A Modern Városok Program keretében mintegy ötmilliárd forintból fejlesztjük
a békéscsabai piacot, ami
hosszú évtizedek óta nemcsak a város éléskamrája,
hanem találkozóhely, közösségi színtér is. A beruházás
eredményeként egy olyan,
a térséget kiszolgáló, a 21.
századi követelményeknek
megfelelő piacunk lesz,
amely a termelők, a kereskedők és a vásárlók igényeit
is mindenben kielégíti. Az
Óbuda Építész Kft. – amelynek nagy gyakorlata van a
piacterek, vásárterek tervezésében – elkészítette a piac
látványterveit, amelyekről a
december 3-án tartandó lakossági fórumon az itt élők
is elmondhatják a véleményüket – jelentette be Hanó
Miklós alpolgármester.
Mint azt Hanó Miklós elmondta,
a vásárcsarnoknak és a mellette levő kőpados résznek a –
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) támogatásával megvalósuló – most
folyó fejlesztése is jobb körülményeket teremt a piacon, a
Modern Városok Programnak
(MVP) köszönhető ötmilliár-

dos beruházás azonban már
komoly áttörést is hoz ezen a
területen. Ez utóbbi részeként
új, fedett, térségi vásárcsarnok
épül, fedett és nyitott vásárteret
alakítanak ki, zárt pavilonsor,
azaz „gasztroutca” jön létre, és
egy háromszintes fedett-nyitott
parkolóval is kiegészül a létesítmény.
– Egy olyan vásárcsarnok
és fedett vásártér létrehozása a célunk, amely korszerű
elhelyezést biztosít a megnövekedett kapacitásoknak,
megfelel a kereskedelmi elvárásoknak és képes lépést
tartani a változó vásárlói
igényekkel. Mindemellett illeszkedik a város arculatába,
jól ötvözi a hagyományos és
innovatív elemeket, betölti a
minden igényt kielégítő piac
szerepét, sőt, még turisztikai
látványosságként is működik
– emelte ki Hanó Miklós.
Dr. Sódar Anitától, a Békéscsabai
Városfejlesztési
Kft. cégvezetőjétől megtudtuk,
hogy a mostani nagybani piac
helyén alakítják ki a térségi
piacteret, amely egy zárt csarnokból, valamint középen egy
tető nélküli térből, átriumból
áll. Emellett szintén lesz fedett piactér kiszolgálóhelyisé-

A háromszintes, akadálymentes parkolóházat
a gazdabolt mellett alakítják ki

Látványtervek: Óbuda Építész Kft.

A hagyományos és a modern elemeket ötvöző, a 21. századi követelményeknek megfelelő piacunk lesz

A látványterv bal oldalán látható a vásárcsarnok és a mai kőpados rész, a piac többi részén új fejlesztés lesz
gekkel, fogadóhelyiségekkel,
gazdasági, állategészségügyi
helyiségekkel, veszélyeshulladék-tárolóval. A TOP-keretbe
már nem fért a pavilonsor átépítése, az MVP-ben viszont
ennek a teljes körű felújítása
is benne van. A pavilonsor a
fedett-nyitott terekkel, végigfutó tornácával, a kortárs építészeti megoldásokkal, egy
modern,
fogyasztóterekkel
tűzdelt „gasztroutcaként” funkcionál majd.
Piaci napokon szinte lehetetlen a környéken parkolóhelyet találni, de az MVP
beruházás keretében ez a
gond is megoldódik: háromszintes, akadálymentes, lifttel
felszerelt parkolóház épül a
gazdabolt melletti területen.
A szakemberek vizsgálják
a környéket is, részletesen
kidolgozzák majd a Trefort
utca, a Szabó Dezső utca és

az Illésházi utca közlekedésének kérdését is.
– A piac Modern Városok
Program keretében történő
fejlesztésének a koncepcióterve, látványterve elkészült,
folyamatban van az engedélyes tervek készítése, amelyeket még idén beadunk a
hatóságoknak. Amint megvan
a jogerős határozat, a tervező elkészíti a kiviteli terveket,
ennek birtokában tudjuk kiírni
a közbeszerzési eljárást. A kiviteli terveket meg kell küldeni
a közreműködő szervezetnek,
az Agrárminisztériumnak is,
utána kaphatjuk meg pozitív
döntés esetén a forrást a kivitelezésre – jegyezte meg dr.
Sódar Anita, hozzátéve, hogy
a tervek szerint 2019 év végén
indulna a kivitelezés, ami mintegy másfél évet vesz majd
igénybe.
Mikóczy Erika

A mostani nagybani piac helyén épül fel a modern és hagyományos elemeket ötvöző
térségi piactér

A tornácos pavilonsor a kortárs építészeti megoldásokkal „gasztroutcaként”
funkcionál majd

Az új piac korszerű elhelyezést biztosít majd a megnövekedett kapacitásoknak,
lépést tart az igényekkel

Az átrium – az új piac nemcsak a kereskedőket és a vásárlókat szolgálja, turisztikai
látványosság is lehet
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KÖZÉLET

BÉK ÉS MEGYEI ÖNKOR MÁNYZAT

Cselekvési tervek a munkaerőpiac stabilizálása érdekében

A megye oktatási helyzete és az M47 került napirendre

Fontos stációjához érkezett a
Békés Megyei Kormányhivatal
által, a megye demográfiai,
munkaerő-piaci helyzetének
stabilizálása érdekében idén
januárban életre hívott Szakképzési Munkacsoport. A munkacsoport zárórendezvényén
november 14-én fogadták el
a szakmai grémium által elkészített cselekvési terveket. Ám
túlzás nélkül mondhatni, hogy
a munka dandárja még csak
ezután következik: a tervek
megvalósítása, tartalommal
telítése lesz az igazán nagy
feladat.
A Békés Megyei Kormányhivatal a gazdasági élet és a
szakképzés közötti híd megszilárdítása érdekében, a kamarák, a megyében érdekelt
felsőoktatási intézmények, a
szakképzési centrumok, érdekképviseleti szervek, a megyeszékhely, illetve a megyei
önkormányzat részvételével
hívta életre a Szakképzési
Munkacsoportot. A kitűzött cél
a megye demográfiai, munkaerő-piaci helyzetének javítása,
illetve a munkaerőhiány sikeresebb kezelése volt.
Az is egyértelművé vált,
hogy a megváltozott feltételeknek való megfelelés a
szakképzés és a foglalkoztatás területén működő szervezetektől új típusú látásmódot,

módszertant, alkalmazkodást
és fejlődést kíván.
– A munkáltatók, munkavállalók, illetve a leendő munkavállalók közötti kapcsolatot
is erősíteni szeretnénk, s a
múlt tapasztalatait feldolgozva a jelen tudásából a jövő
kérdéseire, kihívásaira keressük a választ – hangsúlyozta
a Szakképzési Munkacsoport
zárórendezvényén, megköszönve az elvégzett munkát,
Takács Árpád.
A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott azt is kiemelte, miszerint
a munkacsoport berkein belül
három almunkacsoport alakult, a zárórendezvényre pedig a Foglalkoztatási Paktum
keretében került sor.
– Óriási vállalás egy foglalkoztatási paktum: roppant
szerteágazó, dinamikus, intenzív munka – nyomatékosította Herczeg Tamás. S aligha

Díszdiplomások
→ Folytatás az 1. oldalról

Az arany-, a gyémánt-, vasés rubindiplomások a jubileum
alkalmából egy-egy névre szóló ajándékot kaptak, aki pedig
nem tudott eljönni, annak az
ajándékot eljuttatták. Íme a
névsor: rubindiplomás, 70 éve
diplomázott Endrész Lászlóné
dr. Antal Adrienne. Vasdiplomás, 65 éve diplomázott: Csomós Mária, dr. Kokavecz Endréné, László Istvánné, Raffay
Józsefné, Salamon Pálné.
Gyémántdiplomás, 60 éve
diplomázott: Ardayné Kincses
Márta, Chlebniczki János,
Csicsely Jánosné, dr. Kovács
Lászlóné, Kiss Mihályné, Kóti
Imréné, Szatmári Lászlóné,
Uhrin Jánosné. Aranydiplomás, 50 éve diplomázott:
Beleznai Lászlóné, Csaba

Mártonné, Csernus Mihályné,
Demeterné Vacsi Márta, dr.
Bukovinszky István, dr. Kovács
János, dr. Szabó Zoltánné,
Grósz Györgyné, Ikládi Imréné,
Kelemen Sándorné, Keliger
Istvánné, Klampeczki Józsefné, Kollár Emília, Kovács Ilona, Kuttor Gézáné, Michelsz
Lászlóné, Mokrán Pálné, Nyíriné Galgóczy Katalin, Pándy
Margit, Rázga Józsefné, Salamon Györgyné, Sallai Lajos,
Sallai Lajosné, Sályi Gézáné,
Stelkovicsné Lestyán Mária,
Szabó Mihályné, Szloszjár
Györgyné, Veress Lászlóné,
Vollmuth Frigyes.
Az ajándékok átadását követően a Színitanház hallgatóinak műsora színesítette a
találkozót, majd a múlt felidézésével és a jelen megvitatásával zárult a nap.

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
kezelésében lévő
• út- és járdaburkolatok seprését,
• közutak mosását, portalanítását, sármentesítését,
• kézi hulladékgyűjtők ürítését, karbantartását, javítását
(a játszóterek kivételével),
• valamint a gyalogjárdák téli burkolatüzemeltetését
a TAPPE Hulladékgzdálkodási,
Köztisztasági Szolgáltató Kft. végzi.
Címünk: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

tévedett a honatya, hiszen
országgyűlési képviselői mandátumának megszerzése előtt
a Békéscsabai Foglalkoztatási
Paktum irányító szervezetének elnöki tisztségét is ellátta.
A munkaerőpiac helyzetét vette górcső alá a Szakmai Munkacsoport zárórendezvényén tudományos
megalapozottságú előadásában Marczinkó Zoltán István. A Pénzügyminisztérium
munkaerőpiacért és vállalati
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kifejtette:
2013-tól kezdődően gyors
ütemben nőtt az ipari termelés, több ezer milliárd forint
„ömlött” a magyar gazdaságba. A kedvező változásoknak köszönhetően idén
a harmadik negyedévben a
gazdaság növekedése elérte
az öt százalékot, ami mes�sze meghaladja az európai
közösség átlagát.

Fotó: Zentai Péter
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A novemberi közgyűlésen
Békés megye oktatási helyzetéről Sipos László igazgatóhelyettes a békéscsabai,
és Petróczki Zoltán Gábor
szakmai igazgatóhelyettes a
Gyulai Tankerületi Központ
részéről tájékoztatta a közgyűlést. Zalai Mihály megyei
elnök kiemelte: 6,2 milliárd
forintnyi infrastrukturális és
1,5 milliárd forintnyi szakmai
fejlesztési forrás érkezett a
megyei oktatásba, az elmúlt
évtized legjelentősebb fejlesztései valósulhatnak meg.
A megyében működő felsőoktatási intézmények a
megye felsőoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. Dr.
Lipcsei Imre, a Gál Ferenc
Főiskola
dékánhelyettese
elmondta, hogy a csabai
gazdasági kar fejlesztésén
dolgoznak Békéscsabával

közösen. Dr. Malatyinszki
Szilárd, a Kodolányi János
Egyetem Orosházi Oktatási Központjának igazgatója kiemelte: az intézmény
egyetemi rangot kapott, ami
komoly előrelépés a központ
életében. Dr. Futó Zoltán, a
Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi
Karának megbízott dékánja pedig arról tájékoztatta a
képviselőket, hogy jelentősen nőtt a mezőgazdasági
képzésben részt vevők aránya.
Jancsurák József, a Gyulai Szakképzési Cetrum
szakmai főigazgató-helyettese és Mucsi Balázs, a
Békéscsabai Szakképzési
Centrum főigazgatója a megye szakképzési helyzetéről
tartott tájékoztatót. Zalai Mihály, a megyei önkormányzat

elnöke fontosnak nevezte,
hogy az elmúlt években tíz
százalékkal nőtt a szakképzésben részt vevők száma.
Véleményt nyilvánított a
testület az M47 jelű gyorsforgalmi út tervezett nyomvonal-változataival kapcsolatosan. Állami költségvetésből
finanszírozva jelenleg folyik
a Szeged és Debrecen 2 x
2 sávos közúti összeköttetés
kialakításának tanulmánytervi vizsgálata, melynek
célja a kiépítés lehetőségeinek feltárása, a változatok
kidolgozása. Ezek közül kettőt tart a megyei testület elfogadhatónak, attól függően,
hogy a későbbi vizsgálatok
során melyik bizonyul a legmegfelelőbbnek. Mindkettő
a 47 jelű főút nyomvonalát
követő, de attól elkülönült új
nyomvonal.

K AMARAI INFÓK
Régi mesterek elismerése, újak avatása az iparkamaránál
Új mestereket avatott a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara november 10-én, Békéscsabán. A mesterképzésben sikeresen részt vevő szakemberek
a Phaedra Rendezvényközpontban tartott ünnepélyes gálaesten
vehették át mesterlevelüket.
Hosszú évek óta tekinti hálás
feladatának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a mesterek
képzését. Sok szakember tartotta
fontosnak idén is, hogy tudásában elérje ezt a szintet és megszerezze a mesterlevelet. 2018ban Békés megyében több mint
80-an összesen 13 szakmában
vehették át az erről szóló tanúsítványt. Többeknek közülük ez már
nem az első ilyen oklevele.
A kamara megyei elnöke
elmondta, mesterkultuszt szeretnének teremteni a minőségi
szakképzés érdekében. Orosz Tivadar szerint a mesterek ugyanis

magas színvonalú munkát végeznek, erkölcsileg példamutató
életet élnek, tudásukat pedig át
tudják adni a fiatal szakmunkásoknak.
Az ünnepélyes eseményen
az új mesterek fogadalomtétele
mellett köszöntötték a jubiláló
mestereket, valamint a kézműves
remek díjjal kitüntetett kézműveseket és a szakmák Európa-bajnokságán érmet szerzett fiatal
szakmunkásokat is.
A tavalyi siker után idén is egy
gazdagon illusztrált, Mesterlevél
2018 című kiadvány mutatja be a
mestereket, valamint az őket felkészítő és vizsgáztató oktatókat.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton is köszöni a támogatást a Mesterlevél
2018. című könyv létrejöttéhez a
Békés Megyei Önkormányzatnak,
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának, Csorvás,
Mezőberény, Orosháza, Sarkad,
Mezőhegyes, Újkígyós városok
önkormányzatainak.

Magyar Kézműves Remek
díjas Békés megyeiek – 2018.
Kocsor Imréné békési
kosárfonó népi iparművész
Lukács Eszter Mária békési
hímző
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna
békési szövő
Pallér Sándor újkígyósi
hentesmester
Szőke Péter János békéscsabai
bőrműves népi iparművész
Aranykoszorús mesterek:
Futakiné Pongrácz Jolán
békéscsabai szűcsmester
Szűcs Lajosné békési női
szabómester
Dr. Gyöngyössy Györgyné
békési fodrászmester
Kertész János békéscsabai
autószerelő-mester
Diószegi Gyula békéscsabai
ács-állványozó mester
Ezüstkoszorús mesterek:
Palkóné Zámbó Edit
békéscsabai fodrászmester
Domokos Zoltán békési
autószerelő-mester

Kertai Emőke békéscsabai
kozmetikusmester
Tiba Mihály köröstarcsai
gázvezeték-szerelő mester
Balogh Lászó gyulai
cukrászmester
Bronzkoszorús mesterek
Győri Árpád békéscsabai
bádogosmester
Lipcsei Mátyás békési
kőművesmester
Orbán Péter gyulai
gázszerelőmester
Tímár András gyomaendrődi
szakácsmester
Tóth Sándor Olivér zsadányi
kőművesmester
EuroSkills 2018. Budapest –
Békés megyei versenyzői
Takács Zoltán mechatronika I.
helyezett
Kovács Alexandra fodrász V.
helyezett
Orodán Tamás informatikai
rendszerüzemeltető V.
helyezett
Lóczi Gábor szárazépítő VI.
helyezett
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Forgat a színház

Újra a színpadon Paczuk Gabi

Mesefilmeket készítenek

Az Okos lány forgatása a dobozi kápolnában
Több ismert mesét dolgoz
fel a Békéscsabai Jókai
Színház, így a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack, a Medve és a
macska, a Jávorfából furulyácska és az Okos lány
című klasszikusok is vászonra kerülnek. A filmek
óvodásoknak készülnek.
A színház öt rövid mesefilm
forgatásába kezdett: művészeinek részvételével négy
népmesét és egy szentek
életét feldolgozó történetet
forgatnak le.
Az Okos lány című mese
egyes jeleneteit például a
Gyulai Várban és a dobozi
Szent-Kereszt Kápolnában
vették fel – tudtuk meg a mesefilmek rendezőjétől, Seregi
Zoltántól. A direktor, teátrumigazgató kiemelte: Békés
megyében nagyon jó helyszíneket találtak a mesefilmek
forgatásához. A pósteleki és

a szabadkígyósi Wenckheimkastély, a gyulai vár, a csodálatos erdők mind jó alapot adtak arra, hogy a mesék valódi
környezetben kelljenek életre.
A mesefilmek elkészítéséhez a színház szinte az ös�szes munkatársát mozgósította. A filmvásznon a társulat
valamennyi színészét, illetve
a Színitanház diákjait is láthatjuk valamilyen szerepben.
A fény-, hang- és videótár
biztosítja az elengedhetetlen technikai feltételeket, és
elvégzik a forgatáshoz szükséges teendőket. A kilencperces mesefilmek 4–6 éves
gyermekeknek készülnek egy
országos óvodai program részeként, és várhatóan DVD-n
jutnak majd el az óvodákba.
A Jókai színházon kívül csak
a Nemzeti Színház és egy televíziós forgatócsoport készít
még ilyen rövid mesefilmeket.
Kovács Andrea

Majdnem tíz év után tért
vissza a színpadra Paczuk
Gabi. A színésznőnek nagy
tervei vannak a hosszúra
nyúlt kényszerpihenő után.
A művész önálló zenés estekkel lép fel Békéscsabán
a Jókai színházban. Mint
mondja, hiába van látszólag egyedül a színpadon,
a Cserháti Zsuzsa dalaira
épülő darab előadása közben egy pillanatig sem magányos.
– 2009-ben átvette a Békés
megye színművésze díjat. Aztán eltűnt a közönség szeme
elől. Mi történt?
– Erre a kérdésre nagyon
egyszerűen tudnék válaszolni
és előbb-utóbb meg is teszem,
de hadd kérjek időt. Nem mindenki kezelné jól, ha őszintén
elmondanám a tényeket.
– Akkor térjünk vissza rá később. Addig is: mi volt az a pont,
amikor azt mondta, hogy mégsem int búcsút a színpadnak?
– Ezt nem egy hirtelen elhatározásnak nevezném, hanem
sok apró lépésnek. Amikor
méhnyakrákot diagnosztizáltak
nálam, az mélyütés volt. Megműtöttek, viszont ez kellemetlen mellékhatásokkal járt. Nem
tudtam járni, és egy műhiba
miatt átszakadt a hólyagom,
intenzív osztályra kerültem.
Nagyon sok mindenre nem
emlékszem ezekből a napokból, de megmaradtak apró felvillanások. Ebből az egyik az
az érzés volt, hogy ha a halál
elutasított, vagy inkább az élet
igent mondott rám, akkor vis�sza kell térnem a színpadra.
Nem tudom hogyan, mikor, de
mennem kell.

– Pár hónapja önálló esttel jelentkezett. Mit szólt a
közönség?
– Nagyon sokan örültek
nekem, és minden este után
többen kérdezték, hogy mikor
látnak legközelebb? A közönség ünnepel, és úgy érzem,
ez a taps nemcsak a visszatérésemnek szól, hanem az általam nyújtott teljesítménynek
is. Érdekes, a régi rutin abban
a pillanatban visszajött, amikor
beléptem a színház kapuján.
Jó érzés volt, hogy 17.30-kor
be kell mennem, hogy 18 órakor be kell ülni a sminkbe és
18.30-kor már a torkomban
dobog a szívem, hogy mindjárt
kezdődik az előadás. S a végén ott a taps természetesen.
– Természetesen?
– Természetesen. A magyar közönség nagyon udvarias. Ennek ellenére szeretném azt hinni, hogy az
ünneplés nekem szól és a
partneremnek. Mert az önálló
estem ugyan látszólag csak
rólam szól, valójában Vozár
M. Krisztiánról is, aki zongorán kísér. Egy bárénekest
alakítok, aki két szám között
telefonál, de nincs ideje meghallgatni a másik válaszát,
sőt, nem is érdekli. Csak el
akarja mondani az örömét, a
bánatát. Ez egy nehéz mű,
vicces pillanatokkal, amikor
fellélegezhet a néző, kicsit
enged a szorítás a szívében.
– Korábban, az ,,eltűnése”
előtt már játszotta ezt a darabot. Az előadásmódban van
különbség?
– Biztosan van, hiszen
napról napra változnak a
hangsúlyok, gesztusok. Tíz
év telt el, én mélyebb lettem.

Fotó: Békéscsabai Jókai Színház

Fotó: Békéscsabai Jókai Színház

„Az elmúlt tíz év bennem nagyon kemény nyomokat hagyott”

Paczuk Gabi önálló zenés estekkel lép fel Békéscsabán
– A művet Köröstarcsán
mutatták be először. Miért
éppen ott?
– Amikor lábadoztam, Köröstarcsára költöztem a testvéremhez, akire mindenben
számíthatok. Itt is dolgozok,
egy időben színjátszást is tanítottam gyerekeknek.
– Önmagát látta viszont
bennük? Hiszen 14 éves volt,
amikor Konter László, a Jókai
színház akkori direktora elé
állt az édesanyja cipőjében,
és azt mondta: márpedig színésznő leszek!
– Igen, talán ezért is szerettem ezzel a korosztállyal
dolgozni. Az biztos, hogy
ezek a gyerekek is szemte-

lenek, mint amilyen én voltam anno. Illetve szemtelen
vagyok most is, csak már
jobban titkolom. Szeretem
a kihívásokat. Ezek a fiatalok nagyon tehetségesek,
viszont a többség nem elég
alázatos és elhivatott. Kevés
a saját elképzelésük, éppen
ezért próbáltam őket rávezetni arra, hogy saját magukból, a saját sikereikből,
kudarcaikból, élményeikből
építkezzenek. Az elmúlt tíz
év bennem nagyon kemény
nyomokat hagyott. A rosszat
is szeretném felhasználni belőle, mert ez is kell a színészi
játékhoz. Sok tervem van,
végre lehetnek újra terveim.

Fekete Péter: Folytatódik a Kincses Kultúróvoda program
Első alkalommal 2015-ben hirdette meg a kormány a
Kincses Kultúróvoda pályázatot. Örömmel jelentem be,
hogy a program folytatódik – mondta el Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár Békéscsabán, a Lencsési Óvoda Napsugár tagintézményében.

A gyerekek a Márton-napot idézték meg

Az óvodában a Mártonnapi mondakörhöz kapcsolódó jeleneteket játszottak
el a gyerekek a vendégek
köszöntésére. Dr. Erdeiné
Gergely Emőke intézményvezető megjegyezte, hogy
az óvodások művészi vénáját könnyedén felszínre hozza egy-egy darab bemutatása. A Kincses Kultúróvoda
program keretében pedig
olyan dolgokat tudnak megtapasztalni a gyerekek, mint
például a rácsodálkozás, az
együtt örülés.
Szarvas Péter polgármester kiemelte: az óvodai
szektor is komoly szerepet
játszik a város vonzerejének
növelésében, hisz a szülők
odaviszik a gyermekeiket,

ahol biztonságban tudhatják őket, és ahol a lehető
legjobb fejlesztést kapják.
Hozzátette, hogy a Lencsési
óvodán kívül a Százszorszép, valamint a BecseyPenza óvoda is megkapta
már a Kincses Kultúróvoda
címet. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok hangsúlyozta, hogy
a művészetek mellett kiemelt
szerep jut a sport támogatásának is városunkban.
A programban pályázó
óvodák azt vállalják, hogy –
az óvodai foglalkozásokon
túl – bábszínházba, koncerttermekbe, színházba viszik
a gyerekeket.
– A nevelők megismertetik
az óvodásokkal azokat a kincseinket, amelyek Magyaror-

Fekete Péter: December 7-éig pályázhatnak az óvodák
szág rendelkezésére állnak.
Létkérdés, hogy a gyerekek
megtanulják a színház nyelvezetét, megismerjék a zene
világát – fogalmazott a programot Fekete Péter kultúráért

felelős államtitkár, hozzátéve, hogy az óvodák ezúttal
december 7-éig pályázhatnak, s ha nyernek, 1,3 millió
forint támogatást kaphatnak
programjaikhoz.
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MESÉLŐ MÚZEUM
Életkép a régmúlt időkből

Békéscsaba város első polgármester-választása 1918-ban

2018
novemberében
a
Munkácsy Mihály Múzeum
néprajzi gyűjteményének
birtokába értékes fénykép
került. A keménypapírra kasírozott, nagy méretű, kissé
megsárgult fotó alatt „Vörös Kálmán Fényirdájából
B. Csabán” feliratú matrica
díszeleg, amely a 19. század végén, 20. század elején működő Vörös fényképészeti műhelyben készült
képeken volt megtalálható.
A kép a 19. század végi békéscsabai népéletet mutatja
be. A fotón, amely betekintést enged Békéscsaba átalakulásának
folyamatába,
„csabaikumnak”
számító
„podsztyenás” és azokat felváltó parasztpolgári házak
együttesen sorakoznak. A
„podsztyenás” házak építése
a 19. század közepére már
elavulttá vált, így a módosabb
gazdák a lakáskultúrában is
bekövetkezett változások hatására parasztpolgárival cserélték fel azokat.
A képen látható lakóházak
előtti téren – feltehetően – falugyűlésre érkezett tömeg
áll. A férfiakból, nőkből és
gyermekekből álló sokaság
1890-es évekre jellemző öl-

Száz évvel ezelőtt, az országra szakadó tragédia
közepette készült Békéscsaba 200 éves községi
lét után a várossá alakuláshoz. A városi képviselő-testület pedig 1918-ban
megválasztotta a város
első polgármesterét.

tözéket visel. A férfiak között
jó néhányan még az 1800-as
évekre oly jellemző bő gatyát,
míg többen már vászonnadrágot hordanak, fejükön széles
karimájú alacsony kalapot viselnek. Az asszonyok hos�szú szoknyát, inget, kabátkát
és kendőt öltöttek magukra.
A gyermekek a felnőttek öltözékéhez hasonló ruhákban
jelennek meg a képen.
E fénykép különlegessége
abban rejlik, hogy bár a múzeum néprajzi gyűjteményében
számos kép megtalálható,
legtöbbjük családi, az emberi

élet fordulóihoz és népszokásokhoz kapcsolódó jeleneteket ábrázol. Így ritkaság számba megy az olyan beállítás
nélküli, a település összegyűlt
lakosságát és a korban jellemző architektúrát ábrázoló fotó,
mint amilyen ez is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Furák Györgyné békéscsabai lakosnak, hogy felajánlotta a Munkácsy Mihály
Múzeum számára ezt a nem
mindennapi fotográfiát!
Salamon Edina,
a Munkácsy Mihály
Múzeum néprajzkutatója

Az 1918 októberében kirobbant „őszirózsás” forradalom körülményei között
az év novemberében négy
közgyűlést tartottak. 19-én
az elnöklő Áchim László bejelentette Füzesséry Zoltán
dr. kormánybiztos főispánná
való kinevezését. November
23-án tartotta Békéscsaba
város első képviselő-testülete
alakuló közgyűlését, melyen
Berthóty István vármegyei
főjegyző elnökölt. Felolvasták a megválasztott képviselők 100 fős névjegyzékét,
ezzel Békéscsaba rendezett
tanácsú város első képviselő-testületét dr. Korniss Géza
főszolgabíró megalakultnak
jelentette ki. A november
26-ai közgyűlést dr. Daimel
Sándor alispán vezette, s az

üdvözlés után bejelentette,
hogy dr. Debreceny Lajost
főkapitánnyá nevezte ki. Jelentette továbbá, hogy a közgyűlés tárgya a polgármesteri
állás helyettesítés útján való
betöltése.
Hazay-Sternschuss János
és Pollák Arnold képviselők
indítványozták, hogy a polgármesteri állást véglegesen töltsék be. Az indítványt
és a főjegyzői állás betöltését hosszabb vita követte.
Korossy László főjegyző 3
havi szabadságot kért. Ezt követően úgy volt, hogy Kraszkó
Mihály már a főjegyzői állást
is azonnal óhajtja betölteni.
A vita bezárása után a közgyűlés tisztújító székké alakult, s nyomban kiküldték a
kijelölő választmányt HazaySternschuss János, dr. Novák
György, dr. Székely Lajos és
Zsíros András személyében.
Néhány perc múlva a kijelölő választmány visszatért, s
az alispán kihirdette, hogy
Berthóty István vármegyei főjegyzőt egyhangúan jelölte ki
a választmány. A bejelentés
után hatalmas éljenzés tört

Berthóty István
ki a tanácsteremben, azután
nyílt szavazással Berthóty
Istvánt választották egyhangúlag Békéscsaba város első
polgármesterévé.
A választmány tagjai ezt
követően a polgármestert a
képviselő-testület színe elé
szólították, és Berthóty letette a hivatali esküt. Rövid
üdvözlőbeszédében a polgármester azt kívánta, hogy „vármegyénk e szépen fejlődő
legnépesebb községe új városi szervezetében az anyagi és demokratikus szellemi
előhaladás és felvirágzás hatékony eszközeit találja meg”.
Gécs Béla

Korosy Lászlóra emlékeztek

A Lencsési Közösségi Ház
a Természetjáró körrel közösen megemlékezést rendezett
Korosy László tiszteletére noKiállítás nyílt a Csabagyöngye Artériumában Semmelweis vember 7-én, születésének 155.
Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából. A tárlatot évfordulóján a Kastélyi temetőKárpátiné Tölgyesi Ágnes, a Békés Megyei Központi Kórház ben. Korosy 37 éven keresztül
orvosi könyvtárának vezetője nyitotta meg. Az alkotók – Baji Békéscsaba jegyzője, majd főMiklós Zoltán, Bartolák Anna, Batke László, Csernus Luca, dr. jegyzője volt. Ez idő alatt épült
E. Szabó Zoltán, Fazekas Attila, holó Hóbel László, Horváth- a méntelep, a katonai laktanya,
Gazsó Adrienn, Mancz Fatime Nóra, Mezei Ivett, Sárik Zsa- közreműködött a múzeum megnett, Séllei-Andruska Anna, Tóth János – a tárlaton december alapításában, iskolák létesítésétazynámroknÖ izA
séJózsef
rsélüpeAttila
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ben, fejlesztésében.

Fotó: Lencsési Közösségi Ház
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Békés Megyei Könyvtár

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

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
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KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
A függetlenség asszonyai című kiállítás megtekinthető november 26-áig
Hétfő, szombat: 14.00–19.00 • Kedd–péntek: 11.00–19.00
hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében.
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András Napi Kolbászparádé a Lencsésin

.tátalugnah korotónzsid ipan-sárdnA2 za küzzédilef ygoh ,ajléC

és a Féja Géza téren felállított 150 m -es fűtött sátor asztalokkal,
November 30., péntek 17 óra – Szívvel varrva, fotóval láttatva –
sörpadokkal és pódiummal berendezve.
dr. Blahut Károly fotóiból és dr. Blahut Károlyné kézimunkáiból összeállított
: K O M A R G O R P PROGRAMOK:
kiállítás megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház
Programok:
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10 kg húsból készítenek kolbászt. A kész
November 24-éig mandalakiállítás látogatható Simon Rózsa alkotásaiból.
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György,
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sátorban, ahol az érdeklődőket
a Nyugdíjas klubban.
Dr. Moka Eszter tart előadást az új germán medicinákról.
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December
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16
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Sola
Kertbarát kör vendégei: Fabulya Attila okleveles pálinkabíráló és Sajben György
10.00–14.00 óraják
– aA rész
téren
felállított
kor
selõi szolgáltat
és a közösségiA ház
munkaszabadfőiskolai kurzus. Előadó: Kocsis Péter közgazdász-teológus.
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Az előadás címe: Mi irányítja a történelmet, ki a történelem ura?
.iasrát
12.00–13.30 óratársai.
– Kóstoltatás – Székelykáposzta
és kolbász
X I I I . B É K É S C S A BA I D I G I P O R Á M A - F E S Z T I VÁ L
kérhetők a
A Békés Megyei Könyvtár szervezésében ingyenes,
–– Sebestyén
Tibor
,n11.00–14.00
abkínálása
ásádaõlaz
e roérdeklődőknek,
bMagyarnóták
iT néytsebeSmelyre
kátójegyek
nrayg10
aMórától
0elõadásában,
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1– 00.11
November 24., szombat 10 óra – nyilvános vetítéssel és zsűrizéssel
helyszínen.
havi rendszerességű szakkörök indulnak:
egybekötött díjkiosztó ünnepség. A versenyre maximum 5 perces,
.iróra
ama–nanverseny
A kororeredményhirdetése
P lekené énekel Prorok Annamari.
13.30
PROGRAMOK:
November 23-án, pénteken 17 órakor első világháborús kiállítás nyílik
levelező- és képeslapokból, leszerelési dokumentumokból.

• Könyvjelző olvasóklub (novembertől)
elektronikus adathordozón beadott fotósorozatokkal lehetett nevezni.
12.00–13.30
az
érdeklõ
dõk
ík zsáblok sé aKós
tzsotol
páta
kytás
lek–ézSzékelykáposzta
S – sátatlotsóK és
03kolbász
.31– 00.kínálása
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• „Iránytű” – tréning álláskeresőknek (novembertől) -kõdõlkedré za asálán
A zsűri
tagjai:
Dobóczky
Zsolt fotóművész (Szeged), Gál Csaba főszerkesztő,
Kiegészítő program:
Csaba TV (Békéscsaba), Zsila Sándor fotóművész (Budapest).
• Wiki-szerkesztő foglalkozás (2019 januárjától)
9ryórától
a
helyszínen.
.nenízsyl10.00–12.00
eh a kõtehleynóra
ének,
gi ló–mely
tárJátszóház
ó re
9 kjegyek
eygej egyermekeknek
lem ,kigényelhetõk
en
(karácsonyi
Jelentkezés és további információ:
vendégváró karika készítése)
TORNÁK
e-mail: bekescsaba@europedirect.hu; tel.: +36-66/530-201

program:
: m a r g o r p õ t í z s é gKiegészítõ
eiK

KÖNYVET HÁZHOZ" SZOLGÁLTATÁS: .)esétízsék
"
A Békés Megyei Könyvtár idős, beteg, mozgáskorlátozott, vak és gyengén
látó, lakáshoz kötött emberek számára kíván segítséget nyújtani abban,
hogy otthonukban is hozzáférhetővé teszi a könyvtári dokumentumokat.
Bővebb tájékoztatás kérhető a 66/530-200-as telefonszámon vagy a
bmk@bmk.hu e-mail-címen.
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

zsíd

A rendezvény ideje alatt megtekinthető dr. Blahut Károlyné
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Kreatív újrahasznosítás című kiállítása.

Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.

Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön
dísz készítése).
14.30-tól 15.30 óráig.

tnÖ ajráv letteterAezrendezők
sAnrendezõk
ebévenevében
n kõnevében
zedszeretettel
ner Aszeretettel várja Önt
és
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sevdecsaládját
k sé dr. Ferenczi Attila,
dr.
Ferenczi
Attila,
a
részönkora
részönkormányzat
vezetõje
ejõtezev tazynámroknözsér a
mányzat vezetője és Takács
és
Takács
Péter,
a
közösségi
ház vezetõje.
.ejõtezev záh igésPéter,
sözöka aközösségi
,retéP scház
ák vezetője.
T sé

Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott – minden kedden
16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől ajánlott – minden kedden 17 órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
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KULTÚRA

Megnyílt a Kollabor

Tudományos élményközpontot avattak Békéscsabán
A Békés Megyei Könyvtárban november közepén nyitotta meg kapuit a Kollabor
Te r m é s z e t t u d o m á nyo s
Élményközpont. Az intézmény és az Életfa Alapítvány közös konzorciumban
nyerte el a fejlesztéshez
szükséges közel 300 millió
forintot.
Az élményközpont a természettudományokra épül, ahol
a fiatalok együttgondolkodással, közös, kreatív együttműködéssel alkothatnak, egyúttal
közel kerülhetnek a környezetvédelemhez is.
– A digitális labornak vajon
a könyvtárban a helye? Vajon ez lehet a közművelődési
intézmények megújulásának
útja? Igen, lehetséges, hogy a
könyvtáraknak a digitalizáció
során beszűkülő egyik oldalát
gyakorlatias, közösségformáló, műhelyszerű térrel kell kialakítani – fogalmazott az avatón
Fekete Péter kultúráért felelős
államtitkár.

A Kollaborban közel 7000
gyermek ismerkedhet napi
rendszerességgel az új berendezésekkel az élménypedagógiai módszeren keresztül.
– Az úgynevezett softskillek, készségek, képességek napjainkban felértékelődnek, idetartozik az
alkalmazkodóképesség,
a
kreativitás, a kritikus gondolkodás is. Gyorsan változik az
a világ, amelyben meg kell találnunk a helyünket és a szerepünket – emelte ki Koszecz
Sándor projektmenedzser.

A könyvtári jelenlét újdonsága abban áll, hogy
a bibliotéka felismerte a
makerspace”, vagyis az al“
kotás, az együttgondolkodás
fontosságát.
– A könyvtárban lesz majd
egy Digilabor nevű tér, amelyet arra terveztünk, hogy a
bölcsődéstől a nyugdíjasig
mindenki tudjon informatikai
eszközöket használni – tájékoztatott a könyvtár igazgatója, Rakonczás Szilvia a
további, még be nem fejezett
fejlesztésről.
Horváth Szabolcs

Minősített Könyvtár
Minősített Könyvtár címet
kapott a Békés Megyei
Könyvtár. Ennek a címnek
az adományozásáról a kultúráért felelős miniszter
dönt. A nyertes intézmény
öt évig birtokolhatja ezt a
címet, ezt követően új pályázatot nyújthat be. „A könyvtárosi hivatás szép és különösen fontos az internet és
az okostelefonok, a könnyen
elérhető és fogyasztható
tartalmak korában” – hangsúlyozta az elismerések átadásakor Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.

11

BÉK ÉSCSABAI JÓK AI SZÍNHÁZ
Adni öröm! Színház és csoki karácsonyra
A karácsony elsősorban a meghitt ünneplés ideje, de az ajándékozásé és az adományozásé
is. A kulturális élmény – például
egy szép, emlékezetes színházi
előadás – a legszebb ajándék,
a legjobb meglepetés szeretteinknek. A Békéscsabai Jókai
Színház – mint minden évben
– most is ünnepi ajánlatával
várja szórakozni vágyó közönségét. Az Adni öröm! Színházat
karácsonyra! akció keretében
jegyek válthatók a különböző
előadásokra, a teátrum minden
korosztálynak kínálja karácsonyi
ajándékként a jegyeket.
Az érdeklődők választhatnak
az ünnep emelkedett hangulatához illő, vagy éppen könnyed
szórakoztató darabot karácsonyi
meglepetésnek. Az ajánlatban
szerepel színházjegy, ajándékutalvány, szabadbérlet, és a
színházjegy mellé külön ajándékot kapnak a vásárlók. Gazdag
kínálatból választhatnak, például kulisszajárást, ahol nemcsak a színpadot látják, hanem
betekinthetnek az előadások
hátterébe, a kulisszák mögé. De
dönthetnek a grátisz díszcsomagolás mellett, vagy dedikált fotót vihetnek haza kedvenc színészeikről.
Különlegesség a Művész Kávéházban beváltható ajándékutalvány. Tízezer forint feletti vásárlás esetén
a színház extra ajándékkal kedveskedik vásárlóinak. Aki szívesen jár színházba és szeretne élményt
ajándékozni, annak érdemes felkeresni a szervezőirodát, válogatni a karácsonyi csomagokból.
A Jókai Színházban immár hagyomány a beteg gyerekek támogatása és ilyenkor, karácsony táján
gyűjtések szervezése, amelyJÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNY ÉS CSOKI GYŰJTÉS!
hez a közönség és a társulat
egyaránt csatlakozik. Tavaly
KEDVES ADOMÁNYOZÓK 2018-BAN IS SEGÍTHETNEK,
mackókat kért a színház az adaHOGY A BETEG GYERMEKEKNEK
kozóktól, az idén - a Remény a
MINÉL SZEBB KARÁCSONYA LEHESSEN!
Leukémiás Gyermekekért AlaCipős doboznyi adomány
Csokoládé üzenettel
pítvány felhívására - a debreceni
gyerekek ünnepét szeretné csokival szebbé tenni. Csatlakozva
a felhíváshoz, a színház gyűjtést
www.remenyalapitvany.hu
www.facebook.com/veledvagyok
szervez: aki adományt szeretne
küldeni, kérjük, azt november
KÖSZÖNETTEL
29-éig naponta 9–17 óra között
REMÉNY A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
juttassa el a szervezőirodába!
Pénzadományt az Erste bank 11993001-02325172-10000001 számlaszámra lehet befizetni.
Kérjük, a közlemény rovatba a „KARÁCSONY” szót beírni!

Fekete Péter államtitkár és Rakonczás Szilvia,
a könyvtár igazgatója

Postázási cím: 4032 Debrecen Cívis u. 5. sz. 3/28.

E-mail: remeny1999@gmail.com

Köszönjük!

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
T H U RY G Á B O R R E T R O - M O Z I JA
2018. december 5-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: A MÚLT NÉLKÜLI EMBER
Aki Kaurismaki filmje, 2002.
T R É FÁ S M E S E M O N D Ó V E R S E N Y
2018. december 6-án, csütörtökön 9 órától a város általános iskoláinak
3–4. osztályos mesemondói részvételével.
A PÁ R Ó L F I Ú R A
Családi hagyományőrző délután 2018. december 8-án, szombaton 14 órától.
Kalendárium: Betlehemezés. Műhelymunka: ajtókoszorú-készítés zöld
növényekből, gyékénydíszítéssel. Nagymama kamrája: kuglóf.
JA Z Z - C S Ü T Ö R T Ö K A M E S E H Á Z B A N
2018. december 13-án, csütörtökön 19 órakor: THE ABSTRACT.
Heidrich Roland – elektromos gitár, Pengő Csaba – nagybőgő, Sárvári-Kovács
Zsolt – dob. Zenéjükben a rock, a jazz és a szabadzene világa egyaránt
megjelenik, néhol meglehet, már-már dekadens formában, de törekszenek az
egyensúlyra. Műsoruk organikus zenei szövetét saját kompozíciók köré építik.
A Z É N C S A L Á D O M R A J Z PÁ LYÁ Z AT
A békéscsabai Meseház rajzpályázatot hirdet, melynek témája „Az én családom”.
Pályázók köre:
4–14 éves korig, három kategóriában, egy gyermek egy pályázatot nyújthat be.
I. kategória: óvodások; II. kategória: általános iskola alsó tagozatosok;
III. kategória: általános iskola felső tagozatosok.
Pályázat részletei:
Kizárólag A/4-es méretben, bármilyen technikával készülhetnek a pályamunkák.
Pályázat értékelése, díjazása:
A pályaműveket szakmai zsűri bírálja. A legjobb rajzok készítői megkapják
a Meseház emléklapját és tárgyjutalomban részesülnek. A beküldött
pályamunkákból kiállítás nyílik a Meseházban. A megnyitóünnepség keretében
kerül sor a díjak kiosztására, melyről minden pályázó értesítést kap.
Pályázat benyújtása: A rajzokat és a kitöltött jelentkezési lapot borítékban,
postai úton a Meseház címére kérjük beküldeni. MESEHÁZ 5600
Békéscsaba, Békési út 15–17. Postára adási határidő: 2019. január 25.
Kérdéseikkel keressék munkatársainkat a 66/326-370 telefonszámon,
jelentkezési lap igényelhető a mesehaz@mesehaz.hu e-mail-címen. Rajzot csak
megcímzett, felbélyegzett válaszborítékban tudunk visszaküldeni.
Jó munkát kívánunk!
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KITEKINTŐ
A Gyulai Várfürdő ismét dobogós Az Év Fürdője szavazáson
Harmadik lett a Gyulai Várfürdő Az Év Fürdője szavazáson. A negyedik alkalommal megrendezett verseny közönségszavazása június 1-je és augusztus 31-e között
zajlott. A szervezők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi fürdőkre.

Kun Miklós és Sánta Tibor az oklevéllel

A szavazás szervezői három kategóriában díjaztak:
Az Év Fürdője elnevezésű
az országosan és nemzetközileg ismert fürdőket tartalmazta; Az Év Feltörekvő
Fürdője címűben a regionális jelentőségű fürdők versenyeztek egymással; A
Helyiek Kedvenc Fürdője
kategóriában pedig a kisebb települések fürdőit díjazták.
Sánta Tibor, az Év Fürdője 2018 szavazás főszervezője elmondta: az eddigi
négy alkalom során a Gyulai Várfürdőnek mindig sikerült az első három hely
valamelyikét megszereznie,
így ebben a tekintetben az
egyik legsikeresebb létesítmény a szavazáson.
Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő ügyvezetője úgy fogalmazott: a díj egy fontos

Az eddigi négy alkalom során a Gyulai Várfürdőnek mindig sikerült az első három
hely valamelyikét megszerezni
visszajelzés a vendégektől,
akik ezek szerint elégedettek
a személyzet munkájával, a
tisztasággal, a renddel és a
szolgáltatások minőségével.

Az ügyvezető hozzátette: a
tavalyihoz hasonlóan 2018ban is erős szezont zárnak,
még a rossz időjárás és a
labdarúgó-világbajnokság

ellenére is. Kiemelte: a várakozások alapján látogatóik
száma idén meghaladja a
600 ezer főt.
Gyemendi Réka

A 7.TV MŰSORA • 2018. november 26.–december 9.
2018. november 26., hétfő

2018. november 27., kedd

2018. november 28., szerda

2018. november 29., csütörtök

2018. november 30., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Szomszéd vár
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi mag.)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Öko-Logikus (körny.-véd.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
BRSE–Nyíregyháza
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmag.)
8.10 Praktikák
8.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18:00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör:
labdarúgó-mérkőzés,
Békéscsaba–Gyirmót FC
Győr
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (mag.)
8.10 Üzleti Negyed (gazdasági)
8.40 Csabai forgatag (közéleti)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen (sportm.)
21.00 Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
BRSE–Nyíregyháza
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Utánpótláslesen (sportm.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Híradó
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Öko-Logikus (körny.-véd.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör:
kosárlabda-mérkőzés,
Nagykőrös–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazdasági)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Utánpótláslesen (sportm.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 A vízi turizmus fejlődésének
szolgálatában (dok.-film)
21.00 Kezdőkör:
labdarúgó-mérkőzés,
Békéscsaba–Gyirmót FC
Győr
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 A vízi turizmus fejlődésének
szolgálatában (dok.-film)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,

2018. december 1., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

Hírek
Aktuális (magazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Utánpótláslesen (sport)
Művészbejáró (kult. mag.)
Híradó
Híradó
Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
BRSE–Nyíregyháza
12.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági)
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen (sportm.)
18.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Vérösvény (dok.-film)
22.40 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. december 2., vasárnap
7.00
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Épí-Tech (építészeti mag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
Kezdőkör:
kosárlabda-mérkőzés,
Nagykőrös–Békés
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közéleti)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Horgászvizeink Békésben
(dok.-film)
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Utánpótláslesen (sportm.)
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. december 3., hétfő

2018. december 4., kedd

2018. december 5., szerda

2018. december 6., csütörtök

2018. december 7., péntek

2018. december 8., szombat

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Szomszéd vár
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. m.)
8.40 Épí-Tech (építészeti m.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti m.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. m.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Artista Café 4/1.
21.55 Örmény nyomok
(dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Artista Café 4/2.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Üzleti Negyed (gazdasági)
8.40 Csabai forgatag (közéleti)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed (gazdasági)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Forgószínpad (kult. mag.)
21.00 Artista Café 4/3.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Forgószínpad (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Forgószínpad (kult. mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Öko-Logikus (körny.-véd.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
BRSE–Khimik Yuzhny
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazd. m.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Artista Café 4/4.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Öko-Logikus (körny.-véd.)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen (sportm.)
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
BRSE–Khimik Yuzhny
22.30 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.35 Művészbejáró (kult. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. december 9., vasárnap
7.00
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Épí-Tech (építészeti mag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
BRSE–Khimik Yuzhny
12.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közéleti)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Forgószínpad (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Zenéről, múltról,
szerelemről
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 BRSE TV (magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

CSABAI MÉRLEG

SZÍNES

„Civil Info – NEA 2019”
Változnak a pályázati lehetőségek

A Békés megyei civil szervezetek képviselőinek tartott
„Civil Info – NEA 2019” címmel egy tájékoztató előadást
a városháza dísztermében
a Miniszterelnökség Civil és
Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkársága november közepén.
A tájékoztatón elhangzott,
hogy változnak a Nemzeti Együttműködési Alaphoz
(NEA) benyújtható pályázatok feltételei. A szervezetek
a jövőben egyszerre is beadhatják a működési és a szakmai pályázatokat – emelte ki
Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Az egyszerűsített
pályázatokkal kapcsolatban
pedig kiemelte, hogy ennek
keretében 200 ezer forintot kaphat az a szervezet,
egyesület, ahol a pályázónak
nincs több bevétele, mint 5
millió forint és 2 évre vissza-

menőleg pénzügyi mérleget
tud felmutatni.
– Kisebb vidéki szervezetnek, kulturális egyesületnek
ez a pénz is számít. Tudnak
belőle könyvelőt fizetni, irodaszereket finanszírozni, egykét kulturális rendezvényt
lebonyolítani. Könnyebb lesz
pályázni, és ami még lényegesebb, hogy szinte automatikus ez a pénz a támogatási
keret erejéig – hangsúlyozta
Szalay-Bobrovniczky Vince.
Szalay-Bobrovniczky Vince beszélt arról is, hogy a

KÖZMEGHALLGATÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
2018. november 28-án 15 órától közmeghallgatást tart.
Helyszín: Békéscsaba, Szent I. tér 8.

jövőben a Bethlen Gábor
Alapkezelő fogja lebonyolítani a pályázatokat, nem az
eddig megszokott úgynevezett EMET Alapkezelő. Ez
azért van, mert a civil területet
ezentúl a Miniszterelnökség
kezeli az Emberi Erőforrások
Minisztériuma helyett. Ennek
következtében a civil szervezeteknek a Nemzeti Együttműködési Alaphoz nem idén
decemberben, hanem 2019.
január elején kell benyújtaniuk a pályázataikat.
Zámbori Eszter

13

Pályaválasztási vásár

Közel 3500 diák látogatott el a CsabaParkba
A Békés Megyei Kormányhivatal november 14–15-én
rendezte meg a pályaválasztási vásárt a CsabaParkban.
A rendezvényen – ahol harmincöt középfokú oktatási
intézmény, négy felsőoktatási intézmény, tizenegy egyesület és szakmai támogató
szervezet, három kamara,
hat közigazgatási szerv és
negyvenegy munkáltató képviseltette magát – idén közel
3500 diák vett részt.
Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott köszöntőjében kiemelte: a pályaválasztási vásárral az a céljuk, hogy
jövőképet mutassanak a fiataloknak.
– Békésről sokszor mondják, hogy a periférián van.
Csakhogy ez a megye mindig
megmutatta
szorgalmával,
dolgos embereivel, hogy igenis tud az agráriumban, a ke-

reskedelemben, az iparban, a
gasztronómiában, a turizmusban és számos más területen
is újat mutatni, jövőképet adni
és értéket teremteni – mondta
Takács Árpád.
A szervezők fő partnere
idén a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt,
melynek elnöke, dr. Orosz
Tivadar beszélt arról, hogy a
szakképzés napjainkban változáson megy keresztül. Herczeg Tamás országgyűlési
képviselő azt emelte ki, hogy
országos szinten is kiemelke-

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu
7.tv
66/740-700
info@bmc.media.hu

dő a vásár nagysága és színvonala. Úgy fogalmazott, hogy
ez az egyik leginnovatívabb
rendezvény, amelyre a gyerekektől a felnőttekig sokan ellátogatnak, akik iskolát, szakmát
választanak vagy munkahelyet szeretnének változtatni.
A pályaválasztási vásáron
Marczinkó Zoltán István, a
Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára
hangsúlyozta,
hogy a kormány számos eszközzel segít a pályakezdőknek. Beszélt arról is, hogy a
pályaválasztás nem könnyű,
de ebben sokat segítenek a
szülők, a pedagógusok, és ez
a rendezvény is, ahol lehetőség nyílik az oktatási intézmények, képzőhelyek, munkáltatók megismerésére, és arra is,
hogy a jelenlevők képet kapjanak a munkaerőpiacról.
Sz. R., M. E.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„T B ” S A R O K
„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”
Március közepéig lehet pályázni

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és
februártól júniusig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő
félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.
A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege egyszeri 300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését
követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.
A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. március 16.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai
Osztályán igényelhető vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat
vagy „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2019. április 20.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!”
életkezdési támogatás elnyerésének feltételeiről bővebben a www.bekescsaba.hu oldalon
a pályázati hírek között olvashatnak.

Változnak a Rehabilitációs kártyával kapcsolatos
szabályok

Jövő év januárjától megszűnik a Rehabilitációs
kártya, de továbbra is
megmarad a megváltozott
munkaképességű személyek után igénybe vehető
adókedvezmény.
A munkaadó 2012 óta a Rehabilitációs kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén adókedvezményt
vehet igénybe, amely a
munkaadó és a munkavállaló szempontjából egyaránt
kedvező.
A kártya megszűnését
követően a megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók a munkavállalóik utáni
szociális hozzájárulási adókedvezményt az új szociális
hozzájárulási adóról szóló
törvény rendelkezései alapján vehetik igénybe.
Megváltozott
munkaképességű személynek minősül az a személy, akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy aki 2011. december
31-én rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult, majd ezt követően
rokkantsági ellátásban vagy
rehabilitációs ellátásban részesül.

A részkedvezmény egyenlő a kifizető által a foglalkoztatott után megállapított
adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után
19,5 százalékos adómértékkel megállapított összegével.
A kedvezmény tehát jelentős,
2018 évben havonta a bruttó
munkabér, de legfeljebb a
minimálbér
kétszeresének
(276 000 Ft) 19,5 százaléka,
azaz 53 820 Ft, amely 2019
évben tovább emelkedik.
A kedvezmény változatlanul megilletheti az egyéni
vállalkozót is, továbbá a társas vállalkozó után is érvényesíthető.
A jogosultak a kedvezményt jövőre a komplex mi-

nősítésről szóló érvényes
dokumentum, az Összefoglaló vélemény vagy az ellátás
folyósítását igazoló határozat
birtokában érvényesíthetik. A
rokkantsági ellátással, rehabilitációs ellátással, kedvezményekkel kapcsolatos további információk elérhetőek
a http://www.bekesijarasok.
hu/ honlapon, vagy személyesen Békéscsabán, a Munkácsy u. 4. sz. alatti ügyfélszolgálaton.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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A függetlenség napja
Száz éve született újjá Lengyelország

Leszkó Malgorzata

A Chopin kórus adott műsort a jubileumi rendezvényen

November 11-e Lengyelország legnagyobb nemzeti
ünnepe, a függetlenség napja, annak emlékére és tiszteletére, hogy megszállóitól
megszabadulva, 1918-ban
született újjá Lengyelország.
Idén, a centenáriumnak
köszönhetően országszerte számos program kötődik a lengyelek ünnepéhez.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata minden évben megemlékezik a jeles
alkalomról, az ünnepséget
most is a Lencsési Közösségi Házban tartották.

Az eseményt a nemzetiségi önkormányzat elnöke,
Leszkó Malgorzata nyitotta
meg. Köszöntőjében történeti visszatekintést adott a
száz éve történtekről és a
függetlenséget követő változásokról. Az elnök kiemelte:
ez egy olyan örömteli ünnep,
ami minden lengyel szívéhez
nagyon közel áll.
A közösségi házban az
évforduló alkalmából Leszkó
Pál nyitotta meg a Függetlenség asszonyai című kiállítást. A tárlat 15 táblából áll
és bemutatja azokat a lengyel nőket, akik fontos sze-

S Z É PKORÚA K

repet töltöttek be a lengyel
nemzet történelmében, a
nemzeti identitás kialakulásában a 19. századtól kezdve egészen a mai napig. A
kiállított táblákon forradalmár, író és Nobel-díjas nők
is szerepelnek.
Az ünnepi eseményen fellépett a Chopin kórus, amelynek tagjai lengyel népdalokkal emlékeztek meg a jeles
évfordulóról. Végül Mariusz
Szczepaniak irodalmi estjét
élvezhették a résztvevők, a
szerző saját verseivel érkezett Felső-Sziléziából.
Szendi Rita

Hirdessen
a Csabai Mérlegben!

Apróhirdetéseit
a 7.Tv képújságában

is közzétesszük!
66/740-700
info@bmc.media.hu
Such Györgyné (90)

Zsilák Pálné (90)

APRÓ H I RDE TÉS
Szolgáltatás
Síremléktisztítás gyorsan, kedvező áron.
www.bekessirkotisztitas.hu • Tel.: 20/774-7455, 30/384-1726.
Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves
kortól.
Bencsik Éva, 30/506-4202.
Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Ingatlan
Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es, karbantartott
építési
telek
árammal,
fúrott
kúttal,
fafészerrel,
gyümölcsfákkal eladó. Telefonvezeték az utcában.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Egyéb
Eladók Békéscsabán: egy nagy méretű majomkenyérfa
(crassula), egy tripla virágú hibiszkusz, két rózsaszín
szimpla virágú leander, Daewoo 40" és Graetz 60" tv, fém
vállfás akasztó vagy virágtartó, gyermekíróasztal, azonos
stílusú 7-7 darabos süteményes- és kompótoskészlet, új
178 x 228 cm-es zöld színű, bambusznád mintás, erős
anyagú asztalterítő, új ülőkés táska, 5,8 m hosszú vascső.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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