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Újabb fejlesztések sportgála a múlt és a jelen csillagaival
Játszóterek, járdák, kerékpárutak

Békéscsaba halhatatlanja lett Ónodi Henrietta, Palotai Károly és Gedó György

Felejthetetlen sportgálával
ünnepelték a múlt legjobbjait és a jelen csillagait a
Csabagyöngye
Kulturális
Központban. Amellett, hogy
átadták a 2017-es év legjobbjainak járó elismeréseket, Békéscsaba halhatatlan
sportcsillaga címet kapott
Ónodi Henrietta, Palotai Károly és Gedó György olimpiai bajnok.
Élettel telhet majd meg a jaminai játszótér
Kerékpárút, játszótér és
közösségi tér épül, szociális bérlakások, járdák
újulnak meg, és életvezetéssel kapcsolatos programok valósulnak meg
két pályázati támogatásnak köszönhetően Békéscsabán. A fejlesztésekre
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert támogatást
a város.
Élettel telhet majd meg Jaminában a ligeti játszótér,
amelynek bővítésére, valamint a Lenkey és Pulszky
utcá sarkán egy új megépítésére forrást nyert az önkormányzat. Azonban nemcsak erre jut a több mint 800
millió forintból, két kerékpárút is épül majd. Az egyik a
Szarvasi utat az állomással
összekötő vonal Szerdahelyi
utcáig tartó szakasza, a másik Mezőmegyertől az evangélikus templomig, gyakor-

latilag a belvárossal kötné
össze a települést.
További fejlesztéseket is
tartalmaz a program, amelyről
Hanó Miklós alpolgármester,
Sódar Anita, a Békéscsabai
Városfejlesztési Kft. cégvezetője és Herczeg Tamás tanácsnok számolt be. Elhangzott,
hogy a Berényi út páratlan
oldalán fejlesztik a járdát, a
Czuczor utcában közösségi
házat hoznak létre, a Franklin
utcában negyven, rossz hőszigeteléssel rendelkező, szociális rászorultság alapján bérbe
adható lakást újítanak fel.
A 2020-ig tartó fejlesztési időszakban életvezetési
tanácsadással kapcsolatos
programokat is szervez az
önkormányzat a Mersz Alapítvánnyal, az Egyensúly AE
Egyesülettel és a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesülettel közösen. Erre 283 millió
forintot nyertek egy másik,
szintén TOP-os pályázaton.
Zsíros András

Az ünnepi sportgála házigazdájaként a Békés megyéből elszármazott sportriporter, Szujó
Zoltán köszöntötte a megjelenteket. Az élsportolói fogadásra
rendszerint a versenyzők és
edzőik, illetve klubvezetők kapnak meghívást, ezúttal azonban Békéscsaba sportszerető
közönsége is együtt ünnepelhetett a kiválóságokkal.
Először a Békéscsaba
Sportjáért kitüntetést adták át
Unyatinszki Mihálynak, Ónodi
Henrietta egykori edzőjének,
valamint Kormos Mihálynak,
a békéscsabai röplabdások
korábbi magyar bajnok edzőjének, jelenlegi szakmai igazgatójának (róluk bővebben a
7. oldalon írunk). A díjazottakat
egy versenyhez vagy bajnoki
meccshez hasonlóan, óriási
vastaps fogadta.
Ezután érkezett az est
főszereplője, az Egyesült
Államokból hazatérő Ónodi Henrietta, aki 25 éve, az
1992-es olimpiai játékokon lett
aranyérmes. A barcelonai
győztest Szarvas Péter pol-

Az olimpiai bajnokokról, Békéscsaba halhatatlanjairól kézlenyomatot vettek
gármester, Sárfalvi Péter nemzeti utánpótlás-nevelésért és
sportkapcsolatokért
felelős
helyettes államtitkár, valamint
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója
is köszöntötte. (Ónodi Henriettával készült interjúnk a 17.
oldalon olvasható).
Ónodi Henrietta mellett két
másik, Békéscsabához ezer
szállal kötődő csillagot – az
1964-es olimpián győztes
egykori labdarúgó, később sikeres FIFA-játékvezető Palotai
Károlyt, valamint az 1972-es
olimpián bajnok Gedó György
ökölvívót – is köszöntöttek.
Prekop János művésztanár
segítségével egy-egy kézlenyomat formájában megörökítették a történelmi pillanatot.
Az est egyik csúcspontjaként
Lukács József, a Sportszak-

mai Tanácsadó Testület elnöke és Szarvas Péter polgármester adta át a három
olimpiai aranyérmesnek a
halhatatlanná avatásról szóló
okleveleket.
A jelen sportkiválóságai
közül az év békéscsabai női
sportolója Márton Anita, az év
békéscsabai edzője pedig felkészítője, Eperjesi László lett.
Az év békéscsabai férfi sportolójának az azóta Honvédhoz
igazolt gátfutó, dr. Baji Balázst
választották. Az év utánpótláskorú női sportolója Petri Renáta párbajtőröző, utánpótláskorú
férfi sportolója Apáti Bence középtávfutó lett.
A csapatok között az évek
óta egyeduralkodó Békéscsabai Röplabda Sportegyesület gárdája győzedelmeskedett, amely bajnoki, Magyar

Kupa- és MEVZA-győzelmet
ünnepelt. Az év sportvezetője címet az egyesület elnöke,
Baran Ádám érdemelte ki.
Az év fair play díjasa Pavuk Tíra, aki a grossetói
U20-as atlétikai Európa-bajnokságon a 3000 méteres
akadályfutás
döntőjében
a versennyel nem törődve
megállt, és igyekezett segíteni honfitársán, Tóth Lili Annán, aki óriásit esett.
Az év békéscsabai parasportolójának Zsilinszki Orsolyát választották, aki a
törökországi
siketlimpián
200 méter pillangóúszásban
hatodik lett. Ugyanezt a díjat
vette át Mihály Réka futó, aki
a siketlimpián 800 méteres
síkfutásban hetedik, 1500
méteren kilencedik lett.
Kovács Dávid

Nemzetiségek ünnepe Békéscsabán, a városháza dísztermében
Szarvas Péter: Békéscsaba önökkel együtt lett az elmúlt háromszáz évben az, ami
Az öt – saját önkormányzattal rendelkező – békéscsabai nemzetiség közös
ünnepére telt meg a polgármesteri hivatal díszterme december 4-én kora
este. A program keresztmetszetet nyújtott a lengyel, német, roma, román
és szlovák közösségek kultúrájából, és ekkor adták át
a nemzetiségi önkormányzatok kitüntetéseit is.

Az ünnepségen vették át a kitüntetéseiket a nemzetiségek díjazottjai

Az ünneplőket Szarvas Péter
polgármester köszöntötte, aki
Babits Mihályt idézte: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több
fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” A városvezető beszédében
utalt arra, hogy születésnapra
készül a település, hisz 2018-

ban az újjátelepítés háromszázadik évfordulóját ünnepli Békéscsaba lakossága.
– Örülök annak, hogy Békéscsabán az utóbbi háromszáz évben is olyan emberek
éltek, akik – kemény munkájuk mellett – időt, figyelmet,
és nem utolsósorban pénzt
áldoznak azért, hogy megőrizzék és továbbörökítsék
kultúrájukat, hagyományaikat,
nyelvüket – emelte ki a polgármester, majd hozzátette – Békéscsaba önökkel együtt lett
az elmúlt háromszáz évben
az, és lehet a következő háromszáz évben is az, ami.
A helyi lengyel nemzetiségi önkormányzat kitüntetését
idén Babósné Veress Amália
történész, a Magyar–Lengyel
Baráti Kulturális Egyesület

tagja kapta. A helyi roma önkormányzat elismerésében
Farkas Ilona dajka részesült,
aki a békéscsabai Hajnal
utcai óvodában dolgozik. A
román önkormányzat díját
Mészáros Gergelyné kapta,
aki lelkiismeretesen intézi a
békéscsabai román ortodox
templom ügyeit. A Békéscsabai Szlovák Önkormányzat
elnöke plakettet adott át Lonovics Lászlóné nemzetiségi
könyvtárosnak, és elismerő
oklevelet nyújtott át Pisné
Hégely Szilviának, a Tündérkert Óvoda pedagógusának.
Az este folyamán a népzenétől a szving muzsikáig színes paletta mutatta be a nemzetiségi emberek művészetét,
majd pezsgővel koccintottak a
résztvevők a díjazottakkal.
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V Is sz at ek I N t é s a közgy ű l é sR e
A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
December 14-én tartotta idei utolsó soros ülését Békéscsaba képviselő-testülete. A közgyűlés után a legfontosabb döntéseket értékelték a Fidesz, az MSZP, a Jobbik,
az LMP képviselői és Szarvas Péter polgármester.

Szarvas Péter: Kevesebb önként vállalt feladatot
tudunk teljesíteni

Herczeg Tamás és dr. Ferenczi Attila

Borbola István, Szarvas Péter és Nagy Ferenc
A 2017-es kötelező bérintézkedések következményeként
2018-ban várhatóan kevesebb önként vállalt feladatot tud teljesíteni a város – jelentette ki Szarvas Péter közgyűlés utáni
tájékoztatóján.
Januártól új szerződés hiányában jelölte ki az önkormányzat a DAKK Zrt.-t az autóbusz-közlekedés biztosítására, a
szolgáltatásért az önkormányzatnak 234 millió forintot kell
fizetnie. A városvezető a 2018-as költségvetési koncepciót
illetően hangsúlyozta: a következő évben kisebb működési
előirányzattal kell tervezni.
– A kötelező bérintézkedések több száz milliós költségterhet jelentettek az önkormányzatnak. Ez a jövő évben fokozódik, miközben a bevételek növekedési üteme elmarad
attól, hogy ezt könnyű intézkedésekkel fedezni tudjuk. Így az
önként vállalt feladatainkból kevesebbet tudunk teljesíteni –
fogalmazott Szarvas Péter.
A városvezető az egészségügyi alapellátási körzeteket
érintően arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg ugyan megvan a háttér a nyugodt működéshez, azonban tekintettel a
háziorvosok korfájára, gondoskodni kell majd a megfelelő
utánpótlásról.
A polgármester leszögezte: a közgyűlés nem él a peren
kívüli megállapodással, amelyben kártérítést követel a kistérségi társulás ügyében megvádolt család.
A sajtótájékoztatón Nagy Ferenc alpolgármester a városgazdálkodási kft. indulásával kapcsolatban megjegyezte, az
elmúlt hónapok előkészítő munkájának és a beérkező javaslatoknak köszönhetően van ok a bizakodásra.
– A közszolgáltatási tervezet alapján nem lesz színvonalcsökkentés a jelenlegi állapotokhoz képest. A pénzügyi ellenszolgáltatás tekintetében pedig a társaság nem kér többet,
mint amennyit a város a feladatellátásra költött ebben az évben – tette hozzá az alpolgármester.
Borbola István polgármesteri tanácsadó két fejlesztést
emelt ki, ugyanis a 44-es és a 47-es számú főút összeköttetéseként létrejön a Fürjesi összekötő út. A beruházást a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. valósítja meg. Emellett kiemelt egy olyan pályázatot, amelynek köszönhetően a
hajléktalanellátást segíthetik.

Fidesz: Béremelésre szükség van
a munkaerő megtartása miatt
A bevételek csökkenése ellenére sem tervezi a közgyűlés a
lakossági adóterhek növelését – szögezte le dr. Ferenczi Attila
frakcióvezető a Fidesz-KDNP tájékoztatóján.
Dr. Ferenczi Attila szerint három oka van annak, hogy az idei
költségvetésben hiány várható, az adóbevétel 300–350 millió
forinttal kevesebb a tervezettnél, a tervezett vagyonértékesítés
csupán egyharmada teljesült, és a megvalósított béremelés csupán 25 százalékát kompenzálta az állam. A politikus előrevetítette, hogy a 2018-as költségvetésben az előző évekhez képest
mintegy 430 millió forintos többletkiadással kell számolni.
– A minimálbér 12,5 százalékkal, a garantált bérminimum
mintegy 8,2 százalékkal nő, és javaslatomra a köztisztviselőknek is igyekszünk 5 százalékos bérfejlesztést beépíteni a költségvetésbe. Erre azért van szükség, mert a jó szakembert meg
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő:
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
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kell becsülni, és ide kell vonzani, ehhez pedig a béreket rendezni
kell – emelte ki dr. Ferenczi Attila, hozzátéve, hogy az önként
vállalt feladatok egy részétől vissza kell lépni jövőre.
Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a munkahelyteremtő támogatások számára is biztosítsanak forrást. A frakcióvezető megjegyezte, hogy az elmúlt években összesen 176 vállalkozó 210
munkahelyet teremtett az önkormányzat vállalkozásfejlesztési támogatásának köszönhetően. Emellett 378 mikro- és kisvállalkozó
összesen 194 millió forint önkormányzati támogatással több mint
400 millió forintnyi értéket, elsősorban eszközöket szerzett be.
Herczeg Tamás elmondta, rövidesen kezdődhet a Fürjesi öszszekötő út kivitelezése, amely elsősorban Hanó Miklós alpolgármester lobbitevékenységének köszönhetően valósul meg.
A DAKK Zrt. kényszerkijelölését illetően elhangzott, hogy a
lakosság ebből nem vesz majd észre semmit, mivel a társaság
a jelenlegi menetrenddel üzemelteti tovább a tömegközlekedést
Békéscsabán. A Fidesz-KDNP szerint a jelenlegi állapot egy, a
várost terhelő anyagi probléma, amely azt mutatja, hogy a következő időszakban alternatívákat kell keresnie a közgyűlésnek
a közösségi közlekedés működtetésére.

MSZP: Nyoma sem volt ünnepi hangulatnak
a közgyűlésen
Bármennyire is közelednek
az ünnepek, a meghitt hangulatnak nyoma sem volt a közgyűlésen – mondta Miklós Attila, az MSZP önkormányzati
képviselője az ülés után.
A 2018-as költségvetési
koncepcióról szólva Miklós
Attila azt mondta, nem kellett volna több befolyó adóval tervezni 2017-ben, mint
2016-ban. Most hiány alakult
ki, így a képviselő szerint Miklós Attila,
biztos, hogy 2018 kifizetetlen számlákkal indul majd az önkormányzatnál.
– Jó lenne reális számok tudatában megtervezni a jövő évi büdzsét, így talán nem akkora mértékű hiányt görgetnénk magunk
előtt, mint idén. Ennek nagyságáról még zajlanak a tárgyalások,
de várhatóan 200 és 500 millió forint között realizálódik majd a
különbözet év végén – fogalmazott a szocialista képviselő.
Miklós Attila beszélt arról is, hogy a Békéscsabai Kistérségi Társulásnál több problémát tapasztaltak a 2011–2015 közötti
időszakban. A politikus kiemelte: egyebek mellett a szabálytalan
szerződéseket, és értékaránytalanságot is találtak. Mint mondta,
volt olyan kifizetés, amely mögött nem állt szerződés. Szerinte
emiatt polgári pert kellene indítani a szerződésekben szereplő
vállalkozásokkal szemben.
– A közgyűlésen ezzel kapcsolatban tárgyalt előterjesztés arról szólt, hogy egy körülhatárolt érdekkör úgy érzi, sérelem érte
őket, ezért több mint ötvenmillió forintot kérnek az önkormányzattól fájdalomdíjként. A közgyűlés nem kíván ilyen jellegű kártérítési igénynek eleget tenni – mondta Miklós Attila.
A képviselő beszélt a közösségi közlekedésről szóló vitáról
is. Arra emlékeztetett, hogy a DAKK Zrt. 310 millió forintos veszteségkompenzálásra nyújtott be igényt az önkormányzat felé, a
grémium azonban ezt túlzónak találta és nem fizetett. A helyi
tömegközlekedést viszont a következő két évben is a DAKK biztosítja, a kiírt nemzetközi tenderen ugyanis nem felelt meg más
cég. A politikus azt mondta, a jövőre való tekintettel rohamléptekben kell gondolkozni azon, hogyan oldja meg az önkormányzat a tömegközlekedés kérdését.

Jobbik: A kormány a források előteremtését
az önkormányzatokra terheli
A 2018. évi költségvetés koncepciója, helyzetelemzése egyértelműen leírja, hogy jelenlegi ismereteink szerint 600–700
millió forint forráshiánnyal kell számolnunk jövőre, amelyből félmilliárd forint annak a bérkompenzációnak a hiánya, amelyet az
állam nem utal az önkormányzatnak a közszférában történt bér-

emelések többletköltségének
finanszírozására – emelte ki
Kocziha Tünde a Jobbik közgyűlés utáni tájékoztatóján.
A képviselő szerint, ha ez
így marad, akkor több területen
is csökkenteni kell a költségeket, például az intézményeink
szorosabb gazdálkodásával
és az önként vállalt feladatok
csökkentésével.
– Számíthatunk arra, hogy
jövőre kevesebb pénz juthat a
sport, a kultúra támogatásá- Kocziha Tünde
ra, de a szociális területet is
érintheti a költségcsökkentés. Ez a forráshiány okozta állapot
egy évek óta zajló folyamat része, hiszen a kormány előszeretettel alkotja meg a jelentős költségekkel járó törvényeket,
viszont a szükséges források előteremtését sokszor az önkormányzatokra terheli – szögezte le Kocziha Tünde.
Az SZMSZ elfogadott módosítása további egy perc megszólalási lehetőséget ad a képviselőknek.
– Meg sem lepődtem az egyik kormánypárti képviselő szavain, aki azzal indokolta nem szavazatát, hogy nem szeretné,
ha kampányidőszakban az ellenzéki képviselők tágabb időkeretben bírálhatnák a kormányt. Békéscsaba kormánypárti
képviselői a múlt közgyűlésen szavazták meg a helyi plakáttörvényt, amely a legmagasabb adót veti ki a reklámhordozókra, ezzel is akadályozva a Jobbik hirdetési lehetőségeit, most
pedig az ellenzék száját fognák be, hogy ne kelljen a kritikákat
hallgatni – fogalmazott Kocziha Tünde.
A képviselő megjegyezte még, hogy a kistérségi ügyek
újra előkerültek, mert az önkormányzat feljelentésében érintett család kártérítési szándékkal lépett fel az önkormányzat
felé. Mint mondta, a sokszor hevessé vált vitában felmerült
a jogi, ügyrendi és ellenőrzési bizottság elnökének felelőssége is.

LMP: A bérfejlesztést nagyrészt
az önkormányzatra hárítják
A város a központilag
meghatározott béremelések
fedezetének csak a kisebb
hányadát kapja meg a kormányzattól. Ez pedig nehéz
helyzetbe hozza Békéscsaba
költségvetését. Ez köszönt
vissza a 2018. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor
– fogalmazott Takács Péter a
közgyűlés után.
Az LMP képviselője kiemelte, az előterjesztésben
tényszerűen szerepel, hogy Takács Péter
az egyébként támogatandó
béremelések következtében szükséges „a 2016. évi bázishoz
képest 430 millió Ft többletkiadást tervezni”. Ami azt jelenti,
hogy a bérfejlesztések egy jelentős részét a kormányzat az önkormányzatokra hárítja át.
– Részben ezzel magyarázható, hogy a koncepció rendkívül
óvatosan, sok esetben bizonytalanul fogalmaz. Ez alól a fejlesztések, beruházások a kivételek, hisz uniós és nemzeti forrásokból a fedezetszükséglet biztosított a jövő évre. Az anyagi helyzet
súlyosságát jelzi az a szándék, amely számol az egyébként is
szűkös városi lakásállomány egy részének értékesítésével. Ez
utóbbival nem értek egyet, többek között azért sem fogadtam el
a koncepciót – mondta el Takács Péter.
Az SZMSZ-módosítás következtében a képviselők egy előterjesztés esetében egy perc erejéig harmadszor is kaphatnak
szót, ami a képviselő szerint pozitív előrelépés.
– A városfejlesztési kft. beszámolójából kiderült, hogy 59 pályázatot menedzselnek, szerintem jól, sikeresen és hatékonyan.
A közbeszerzési eljárásokból 40 lezárult, így indulhatnak a fejlesztések és a programok – folytatta Takács Péter.
A helyi közösségi közlekedés biztosításának az ügyében az
önkormányzat kiszolgáltatott helyzetben van. A kormányzat által
a szolgáltatók körében végrehajtott központosítás itt sem hozott
pozitív változást. A képviselő emlékeztetett arra, hogy az ülésen
elfogadott elrendelés több tízmilliós kiadást indukál a jelenlegi
helyzethez képest.
– Képviselői kérdést tettem fel az Arany János Kollégium területén folyó fakitermeléssel és a BIC szerződéses munkavállalóinak továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban. A polgármester
úrtól 30 napon belül megkapom a választ. Addig is boldog ünnepeket kívánok mindenkinek! – mondta végezetül Takács Péter.

Kovács Dávid, Zámbori Eszter, Horváth Szabolcs
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Egyensúlyra törekedve
Nehéz költségvetési év előtt áll a város

Elkészült
Békéscsaba
2018-as
költségvetési
koncepciója. A város jövő
évi bevételeit és kiadásait
rögzítő dokumentummal
kapcsolatban nem minden
képviselő ütött meg pozitív
hangnemet.
A jövő évi büdzsé tervezetéhez többen hozzáfűzték, hogy
nagy terhet ró az önkormányzatra a minimálbér és a garantált bérminimum 2017-es
és 2018-as emelése. Egyetértettek abban, hogy a forrást
biztosítani kell a bérrendezésre, ugyanakkor az is elhangzott, hogy a megvalósításhoz
szükséges forrásnak csupán
negyedét biztosította eddig
az önkormányzat számára
támogatásként a kormány,
azt pedig, hogy jövőre mekkora forrás érkezik erre a célra,
egyelőre még nem tudni.

Arról is szó esett az ülésen,
hogy ennek tükrében bizonyos
önként vállalt feladatoktól várhatóan vissza kell majd lépnie
a városnak, ám arról egyelőre
nem döntött a grémium, hogy
az önkormányzat milyen területtől von majd el forrást. Abban azonban megegyeztek a
képviselők, hogy januárban –
amennyiben elkészül a 2018as költségvetés első olvasata
– még visszatérnek a kérdésre. A koncepció leszögezi: új
helyi adó bevezetését nem
tervezi a város.
A közgyűlésen többször elhangzott: a cél a kiegyensúlyozott költségvetés megteremtése és a hiány kialakulásának
elkerülése, ennek érdekében
a városatyák arra törekednek
majd, hogy óvatosan, nagy
gondossággal tervezzék meg
a várható bevételeket és kiadásokat.

Szükséghelyzeti közlekedés
Továbbra is a DAKK szolgáltat Békéscsabán

Kényszerkijelöléssel szükséghelyzeti
közlekedést
vezetnek be Békéscsabán,
miután eredménytelenül
zárult a közösségi közlekedés működtetésére kiírt
pályázat, az önkormányzat
és a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) Zrt.
szerződése pedig év végén lejár.
A december 14-ei közgyűlésen elhangzott: Magyarországon eddig példa nélkül
álló, hogy kényszerkijelöléssel
bízott meg valamelyik önkormányzat szolgáltatót a közösségi közlekedés működtetésével. Ahogy arról korábban

Fürjesi összekötő út
Épül az M44-es, ezzel párhuzamosan pedig elkészült,
a csanádapácai út, a 47-es
és a 44-es számú főút ös�szekötését biztosító, úgynevezett Fürjesi összekötő út
engedélyes terve. Az elképzeléseket a grémiumnak is
bemutatták.
A szakasz az Orosházi úti
felüljárótól a csanádapácai
úton át érinti majd a két főutat
egészen az új gyorsforgalmi
útig. A szakasz másodrendű főút lesz, erre azért volt
szükség, hogy a teherforgalom a jogszabályoknak megfelelően rávezethető legyen
a Fürjesi útra. A beruházás
kivitelezője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt..

A szomszédos telkek
és földterületek megközelíthetőségének
érdekében
szervizutakat
alakítanak
ki, a magasabb rendű utak
csomópontjainál pedig körforgalmakat alakítanak majd
ki. Az új út mellé kerékpáros
közlekedésre alkalmas utat is
terveztek.

A grémium a decemberi
ülésen arról határozott, hogy
a Fürjesi út és a tervezett csomópontok közvilágítását az
önkormányzat állja majd, bár
ennek részleteiről tárgyalásokat kezdeményeznek a főutat
és a körforgalmakat a későbbiekben üzemeltető Magyar
Közútkezelő Zrt.-vel.

beszámoltunk, a helyi járatos
buszok biztosítására pályázatot írt ki az önkormányzat, ám
arra a megszabott feltételek
és költségek mellett egyetlen
cég sem jelentkezett. Így a
városvezetés tárgyalásokat
kezdeményezett az eddigi
üzemeltető DAKK Zrt.-vel az
ellátás
zavartalanságának
biztosításáért és a szerződés
meghosszabbításáért.
Ennek eredményeként a
társaság eredetileg 310 millió
forint megfizetése mellett vállalta volna a közösségi közlekedés biztosítását (2014-ben
az önkormányzat ezért több
mint 180 millió forintot fizetett), ám a kényszerkijelölés

miatt ezt az összeget 234 millió forintban állapították meg.
A tanácskozáson az is elhangzott, hogy a békéscsabaiak nem maradnak közösségi közlekedés nélkül, ám
a korábban megszavazott
új körjáratokat nem vezetik
be (többek között a Lencsési lakótelepet és Jaminát kötötték volna össze így), azok
ugyanis nem férnének bele a
megszabott költségkeretbe.
A határozat értelmében újabb
két évig a DAKK Zrt. felelős a
közösségi közlekedés biztosításáért Békéscsabán, ám
2019-ben vagy ezt követően
újabb kényszerkijelöléssel a
város többé már nem élhet.

Indul a munka
Több döntés is érintette a
nemrég létrehozott Békéscsabai Városgazdálkodási
Kft.-t. Meghatározták például azt, hogy milyen feladatokat lát majd el a cég és
azt is leszögezték, hogy a
társaság átveszi a megszűnő Békéscsabai Intézményellátó Centrum dolgozóinak
egy részét.
A városgazdálkodási kft.
feladata lesz jövőre a közút- és forgalomtechnikai feladatok ellátása, így a közúti
jelzőtáblák,
úttartozékok
javítása, a hidak és aluljárók műszaki felügyelete, a
közmű- és vízrendészeti feladatok, a térfigyelő rendszer
karbantartása, a parkok és

zöldterületek fenntartása, de
ide tartozik az utcabútorok,
a buszvárók és a harangjáték karbantartása is.
Mint arról korábban beszámoltunk, megszünteti az
önkormányzat a tulajdonában álló Békéscsabai Intézményellátó Centrumot, azt a
szolgáltatást ugyanis, amelyet a Békéscsabai Tankerületi Központ eddig vásárolt a
cégtől, a jövőben már nem
kéri a tankerület. A dolgozók
egy részét átveszi a tankerület és a gyermekélelmezés,
12 dolgozó pedig a közgyűlési határozat értelmében a következő év elejétől a városgazdálkodási társaságban
folytatja munkáját.

Beszámolt a városfejlesztési kft. Vállalkozástámogatás
Beszámolt elmúlt féléves
tevékenységéről a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.
A cég november 27-éig
összesen 59 pályázathoz
nyújtott be forrásigényt a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
intézkedéseire,
összesen
15 milliárd forint értékben.
Jelenleg 350 szerződést kezelnek. 2017-ben 21 építési
beruházás indult el, míg 3

óvodai beruházás kivitelezési munkálatai a tervezettnél
hamarabb be is fejeződtek
és megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás is.
December 31-éig bezárólag 53 közbeszerzést
bonyolítottak le, illetve készítettek elő. A pályázatokkal kapcsolatos teendők
mellett a kft. végzi a Csabagyöngye szőlőültetvény
üzemeltetését, illetve a

hulladékgazdálkodási vagy
köztisztasági feladatok műszaki ellenőrzését, de szintén a cég látja el a helyi Integrált Területi Programban
a közgyűlés által elfogadott
projektlistában szereplő fejlesztések előkészítését is.
Ezen felül a cég tagja annak
a TOP-projektnek, mely révén létrejött a Békéscsabai
Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (HACS).

Továbbra is támogatja a helyi vállalkozásokat a békéscsabai önkormányzat.
Az elmúlt 10 évben 176 pályázónak nyújtott segítséget
a város több mint 114 millió
forinttal, ebből 210 munkahelyet teremtettek. Technológiai
fejlesztésre 378-an pályáztak
194 millió forintos értékben,
ennek köszönhetően összesen 432 millió forint értékű
beruházás jött létre Békéscsabán.

Az önkormányzat tavaly új
támogatási elemként az úgynevezett startup vállalkozásokat is segíteni kezdte, amelyekhez 8,8 millió forintot juttatott
el a város. A pályázatokat az
eddigiekhez hasonlóan a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
fogadja és értékeli. Az ülésen
elhangzott, hogy a város prioritásként tekint a vállalkozók
támogatására, ezért is készült
el a 2018–2021-ig szóló programtervezet.

Értéktár
Beszámolt elmúlt éves
tevékenységéről a Békéscsabai Települési Értéktár. A
47 értékre bővülő értéktár 5
új tétellel gyarapodott 2017ben: Perlrott Csaba Vilmos és
Jankay Tibor művészeti örökségével, Zsilinszky Mihály
életművével, Ónodi Henrietta
olimpiai bajnoki címével és a
KRENFI kerékpárral. Ezzel
párhuzamosan a bizottság
számot adott arról is, hogy a
„Békéscsabai Érték” védjegy
logójának megtervezésére
kiírt pályázaton az A-Team
nyert azzal a kikötéssel,
hogy a népművészeti motívum békéscsabai eredetét a
Békés Megyei Népművészeti
Egyesülettel kell egyeztetni,
az Értéktár feliratban szereplő elválasztó vonal pedig
nemzeti színű legyen.

Hajlék
Szociális
infrastruktúrafejlesztésre nyújtható be pályázat a kormányhoz, ezáltal
30 és 100 millió forint közötti
összegek hívhatóak le olyan
beruházásokhoz, amelyek
rehabilitációs vagy átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények korszerűsítését, esetleg
új férőhelyek kialakítását célozzák. A rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 3,8
milliárd forint. A pályázat segítségével az önkormányzat
a női hajléktalanok átmeneti
ellátását és a hajléktalanok
átmeneti ellátásához szükséges közösségi tér biztosítását kívánja megvalósítani
lakókonténer beszerzésével
és telepítésével. Ehhez 100
millió forintra pályázik a város, amelyhez önerő biztosítása nem szükséges.

Pluszpénz
A
belváros-rehabilitáció
III. ütemében megújul a Széchenyi liget, a Gőzmalom tér,
a szoborsétány, a Beliczey
kert, az Aradi Vértanúk ligete,
a Hunyadi tér és a Kossuth
tér. Nem lett a projekt része,
viszont a közműszolgáltató
adatai alapján szükségessé
vált a területen az ivóvíz- és
szennyvíz-gerincvezeték felújítása. Mivel mintegy 60 éves
a hálózat, a későbbi felújításkor pedig meg kellene bontatni a felújított burkolatot, a városatyák úgy döntöttek, hogy
20,5 millió forintot biztosítanak
a beruházásra. Mint kiderült, a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban a Zöld
város projektben nem lehetett
erre az összegre pályázni, az
ugyanis a térfigyelő rendszer
kiépítésére és a csapadékvíz
elvezetésére vonatkozott.
Az oldalt írta
Varga Diána
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Dr. Takács Árpád: A Békés megyei
munkaerő helyben tartása a cél

A Békés Megyei Kormányhivatal és a Gál Ferenc Főiskola kötött megállapodást
A felnőttoktatás és a munkaerőpiac
összekötése,
illetve a Békés megyei
munkaerő helyben tartása
a célja annak a megállapodásnak, amelyet a Békés
Megyei Kormányhivatal és
a Gál Ferenc Főiskola kötött a közelmúltban. Az ezt
rögzítő dokumentumot Békéscsabán írta alá dr. Takács Árpád kormánymegbízott és dr. Kozma Gábor,
a felsőoktatási intézmény
rektora.
Az egyházmegyének elsődleges feladata a társadalom
szolgálata – fogalmazott a
megállapodás megkötésekor Kiss-Rigó László megyés
püspök a Gál Ferenc Főiskola fenntartójának képviseletében. Dr. Takács Árpád arra
emlékeztetett, hogy a főiskola és a kormányhivatal között
korábban is volt együttműködés, ezt azonban most újabb
szintre emelték. A Békés

megyei kormánymegbízott
kitért az Erasmus programban kidolgozott módszertani gyakorlat alkalmazására,
illetve a főiskola „Út a munkaerő-piacra” című projektjére is. Hozzátette, hogy ilyen
módon közel ötszázan kapcsolódtak be különböző képzésekbe. Dr. Takács Árpád
kiemelte: azért fontos ez a
megállapodás, mert helyben
szeretnék tartani a Békés
megyei munkaerőt.
– A kormányhivatal a híd
szerepét tölti be a felnőttoktatás és a munkaerőpiac
között, ösztönözve mindkét felet arra, hogy olyan
képzést indítson, amire a
megyének szüksége van.
Fontos, hogy az itt élők és
a megyébe visszatérő fiatalok színvonalas oktatásban
részesüljenek. Szeretnénk
elérni, hogy a megszerzett
tudást a megyében kamatoztassák a jövőben. Ennek
köszönhetően Békés megye

is folyamatosan fejlődhet és
így megakadályozhatjuk az
elvándorlást – fogalmazott
a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.
A Gál Ferenc Főiskola
rektora kiemelte: annak ellenére, hogy a felsőoktatási
intézmény székhelye Szegeden van, a főiskola karainak
többsége Békés megyében
működik.
– A Gál Ferenc Főiskola működése szorosan
kötődik Békés megyéhez.
Szarvason gyakorlóintézménnyel és pedagógiai
karral, Békésen szakképző intézménnyel, Gyulán
egészségtudományi
és
szociális karral vagyunk jelen. A települések fejlődését próbáljuk segíteni olyan
képzésekkel, programokkal, amelyek megfelelnek
a helyi igényeknek – tette
hozzá dr. Kozma Gábor.
Papp Ádám

Oktatói bérezési program
Tovább folytatódik a program a BSZC-ben

A Szentgyörgyi Albert Szakgimnázium és Kollégiumban a
képzésben részt vevő tanárok
támogatása kivételes összefogással jött létre. Az összefogásban részt vesz a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mint koordinátor, valamint Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata,

a Marzek Kner Packaging Kft.,
a Mondi Békéscsaba Kft., a
JURA-TRADE
Kereskedelmi Kft., az M-FlexiLog Kft., a
LAPCOM Zrt., a Prime Rate
Kft., a Keskeny és Társa 2001
Kft., az Interpress Külkereskedelmi Kft., a Generál Nyomda
Kft., a Prospektus Nyomda
Kft., a Gelbert ECO Print Kft.

és a Progresszív Nyomda Kft.
összesen közel évi 15 millió
forinttal.
A nyomdász- és kiadványszerkesztő képzésben ma
160-an vesznek részt a városban, a létszám folyamatosan
nő. 2019-ben az egyetemi
nyomdaipari mérnök-képzés is
elindul Békéscsabán.

Nyert a múzeum és a könyvtár
Két különböző pályázaton
nyert a Munkácsy Mihály
Múzeum és a Békés Megyei Könyvtár. Mindkettő
oktatási célokat szolgál
majd.
30 millió forintot nyert a Munkácsy múzeum az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) segítségével infrastrukturális fejlesztésre. A beruházás a tervek
szerint az élethosszig tartó
tanulás feltételrendszerének
kialakítását szolgálja majd.
A mintegy 500 ezer emléket őrző múzeumban jövő augusztus 31-éig valósulhat meg

a projekt az információs és
kommunikációs szolgáltatások
minőségi javításával, a közművelődési-múzeumpedagógiai
terek átalakításával. Két terem
infrastrukturális fejlesztését tervezik – részben átalakítással,
részben korszerűsítéssel és
info-kommunikációs eszközök
beszerzésével.
A Békés Megyei Könyvtár
119 millió forintot nyert, szintén
az EFOP-ból. Az úgynevezett
Digikomp projekt a múzeumhoz hasonló célt tűzött ki: az
élethosszig tartó tanulás támogatását. A forrás segítségével
olyan digitális labort alakítanak
majd ki, amely alkalmas lesz

egyéni és kiscsoportos foglalkozások megtartására. A tervek közt szerepel a „Tini digilépcső” kialakítása, amely egy
olyan csendes tevékenységet
biztosító lépcsőzetes kialakítású tér lesz, amely lehetőséget
ad a távoli elérésre, a távmunkára, távtanulás szimulációjára is. Emellett a tervek szerint
szabadtéri mobil e-pavilont is
kialakítanak, amely egy bárhol
felállítható szabadtéri digitális
könyvtár lesz. Lehetővé teszi
az olyan helyszíneken való
könyvtári jelenlétet, ahol sok
ember fordul meg – akár nehezen megközelíthető terepen is.
Varga Diána

Megújult az együttműködés
Békés megyei delegáció járt Indonéziában

Békés megyei delegáció
utazott Észak-Szumátrába
T. Erry Nuradi, M.Si. ÉszakSzumátra Tartomány kormányzója meghívására. A
látogatás elsődleges célja
a korábban már előkészített
együttműködési megállapodás aláírása volt. A Békés
megye és Észak-Szumátra
Tartomány között 2010-ben
kötött testvérmegyei megállapodás 2015-ben lejárt,
de mindkét fél célja az volt,
hogy folytassák a megkezdett munkát és kiszélesítsék
az együttműködést. A delegáció tagjai voltak a megyei
önkormányzat mellett a gazdasági élet képviselői is.
Zalai Mihály és T. Erry Nuradi,
M.Si. ünnepélyes keretek között aláírta az együttműködési
megállapodást, amely tartalmazza, hogy munkacsoportokat hoznak létre a feladatok
közös elvégzésére. Az együttműködés az alábbi területekre
terjed ki: kultúra és turizmus,
kereskedelem és gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság és
erdészet, oktatás, ifjúság és
sport, halászat, környezet, információs technológia. A megállapodás aláírását követően
fórumbeszélgetésre került sor,
melyet Pach Judit nagykövet
nyitott meg. A fórum keretében bemutatkoztak ÉszakSzumátra tartományi kormány-

A delegáció tagjai voltak a gazdasági élet képviselői is
zóságának szakmai vezetői
és a Békés megyei szakmai
és üzleti delegáció, amely az
Észak-szumátrai Kereskedelmi és Iparkamara ötévente
megrendezett közgyűlésének
díszvendége volt.
Látogatást
tettek
Sei
Mangke különleges gazdasági övezetbe, ahol azt a komplex programot ismerték meg,
amivel az indonéz gazdaság
növekedését igyekeznek serkenteni, és ellátogattak DélÁzsia legnagyobb, alumíniumot előállító gyárába, a PT.
Inalumba. Közel hétórás autóút után eljutottak a Samosir
régióban található Toba tóhoz
is, amely egy Balatonnál nagyobb, vulkanikus állóvíz. Tárgyalást folytattak a Turisztikai
Hatóság vezetőjével, Basar
Simanjuntak úrral és ÉszakSzumátra Tartomány környezetvédelmi osztályának igazgatójával, Dr Ir.Hj. Hidayati,

M.Si asszonnyal arról, hogy
Békés megyei kutatók, felsőoktatási intézmények miként
tudnak részt venni a Toba tó
hasznosítását célzó tervek elkészítésében.
Dr. George Iwan Marantika,
az Indonéz Magánegyetemek
Szövetségének elnökhelyettese meghívására a medani
Pancabudi Egyetemen több
medani egyetem vezetője és
diákjai előtt Antal Andrea, a
Hungarikum Főosztály főosztályvezetője és Zalai Mihály
a magyarországi hungarikum
mozgalomról és a Békés Megyei Értéktárról tartottak előadást. Az egyetem rektora, Dr.
H. M. Isa Indrawan a szeminárium után úgy nyilatkozott,
hogy a magyar értékgyűjtéshez hasonló rendszer átvétele Indonéziában segíthetné a
kulturális identitás erősítését
és visszaszoríthatná a vallási,
etnikai megkülönböztetést

A sikeres jövő érdekében működik
együtt az iparkamara és a kormányhivatal
Idei utolsó elnökségi ülését tartotta a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az eseményen
beszámoltak a szervezet
munkabizottságai és tagozatai az éves munkájukról.
A kormányhivatal főigazgatója a foglalkozást elősegítő támogatásokról tartott
tájékoztatót.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi ülésén a Békés Megyei
Kormányhivatal képviselői
is részt vettek, ugyanis idén
már közös cselekvési tervet
készítettek a foglalkoztatás
elősegítésére. A két szervezet jövőre is együttműködik
majd.
– Fontos a külső kontroll.
A kereskedelmi és iparkamarával ez év májusában kötöttük meg az együttműködési
megállapodásunkat, és cselekvési tervet is készítettünk.
A külső kontroll pedig abban
nyilvánul meg, hogy például a foglalkoztatási vonalon
kellenek számunkra azok a
visszajelzések, információk,
amelyek a kamara birtokában

vannak. Itt a képzésigényre
vagy a hiányszakmákra kell
gondolni. A megállapodás
meghatározó lehet a jövő
szempontjából is – hangsúlyozta dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal
főigazgatója.
Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke kiemelte:
nagyon fontos a két szervezet együttműködése, amelyre egyebek mellett azért is
szükség van, mert a céljuk,
hogy a gazdaság minél erősebb legyen a megyében.
– Nagyon sokat javult a
foglalkoztatás Békés megyében, de változó a vállalkozók
helyzete, akik foglalkoztatják
a munkaerőt. Szeretnénk,
hogy egyre erősebb legyen

Békés megyében a gazdaság, és minél több jó szakember dolgozzon itt. Az is
fontos, hogy a vállalkozók
könnyebben tudjanak embereket foglalkoztatni, ezzel
is biztosítva a gazdasági növekedés alapjait – mondta
el dr. Orosz Tivadar.
A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Magyar–
Román Tagozatának ugyancsak dr. Orosz Tivadar az
elnöke. A szervezeti egység
működéséről szóló beszámolóban a tagozat elnöke
hangsúlyozta: a munkacsoport nagyon sokat tud
segíteni olyankor, amikor
egy-egy vállalkozó a román
export-importtal vagy cégalapítással kapcsolatosan
érdeklődik.

Csabai Mérleg

közélet

több mint hétszáz hátrányos helyzetű
ember kaphat munkát a paktum segítségével
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a megmaradásunkat erősíti
Soltész Miklós tájékozódott a templomfelújításról

2020-ig több mint 700 hátrányos helyzetű békéscsabait vagy a járás területén
élő személyt vonnak be
a munka világába a helyi
szintű foglalkoztatási paktum segítségével. Mára
sikerült felmérni a munkáltatói, képzési, munkaerőpiaci igényeket, ezeket
rendszerbe állította a kormányhivatal.
Nemrég egy tanulmány is készült, amely megvizsgálta: a
közfoglalkoztatásban
részt
vevők mennyire motiváltak
az elsődleges munkaerőpiacra jutásban. Arra is kiterjedt,
hogy a közfoglalkoztatásban
részt vevők hány százaléka
dolgozott már úgy, hogy nem
volt bejelentve. Ez az arány
közel 50 százalékra tehető.
– Utazástámogatás, bértámogatás, képzés alatti bértámogatás folyósítása, illetve
a munkahelyre szállítás is
segítség lehet a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra jutásában. Ebből a
szempontból van különbség
Békéscsaba és a békéscsabai
járás területe között. Látszik,
hogy az utazástámogatás
és a munkahelyre szállítás
a békéscsabai válaszadók
számára is fontos, de lényegesen fontosabb a járás településein élőknek – nyilatkozta
Kiss László szociológus, a

Profektum Tanácsadó Kft. tanácsadója.
A munkaerő-piaci egyensúlytalanságot csökkentheti
várhatóan a paktum – mondta Herczeg Tamás, a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási
Paktum Irányító Csoportjának
elnöke, hozzátéve, hogy a
rendszer összeállt és működik.
– Arról van szó, hogy
azoknak a hátrányos helyzetű csoportoknak kell valamilyen munkaerő-piaci szolgáltatást, illetve elsősorban
elhelyezkedési lehetőséget
biztosítani, amelyek ebben a
térségben is viszonylag nagy
létszámban vannak jelen –
nyilatkozta Herczeg Tamás.
Pántya Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője
közölte, hogy novemberben
már tizenkét főt vontak be a
projektbe, számukra bértámogatást nyújtanak. A munkál-

tatói igényeket kiszolgáló képzések nagy része pedig 2018
első negyedévében indul el.
– A foglalkoztatási paktumok együttműködései sokkal
személyre szabottabb szolgáltatást tudnak nyújtani a foglalkoztatók számára. Ezt felismerték azok a stratégiai partnerek,
munkáltatók, akik meghatározzák a békéscsabai járás, illetve
Békés megye foglalkoztatási
jövőjét, és várják, hogy milyen
tartalommal tudjuk megtölteni
az együttműködést – mondta
Pántya Imre.
A paktum fontos mérföldköve 2018. október vége lesz,
amikor körülbelül 150 főt vonnak be a programba.

A kereszténység megőrzéséért, közfeladatok átvállalásáért, valamint az épületeik megújításáért folytatott
küzdelmekért mondott köszönetet az evangélikus
gyülekezet képviselőinek
Soltész Miklós, az egyházi
kapcsolatokért felelős államtitkár Békéscsabán.
Soltész Miklós megtekintette
a város szimbólumát is jelentő evangélikus nagytemplomban folyó felújítási munkákat,
amelyhez a kormány 880 millió forint támogatást ítélt meg
tavaly.
– Akkor, amikor egy közösség – legyen az egy város,
legyen az egy keresztény felekezet – úgy dönt, hogy megőrzi, újjáépíti templomait, és azt

együttműködés

A szociális ellátásban segítenek
Ellátási szerződést kötött
Békéscsaba önkormányzata hat olyan civil szervezettel, amelyek nem állami
fenntartásúak, ugyanakkor
szociális alapszolgáltatást
nyújtanak a város lakosságának.
Az AUT-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány, a Béthel Alapítvány,
az Egyensúly AE Egyesület,
a Mentálhigiénés Egyesület,
a MI-ÉRTÜNK Prevenciós és
Segítő Egyesület és a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének képviselőivel Szarvas Péter a város
nevében írta alá az együttműködési megállapodást a
2018-tól 2020 végéig szóló
időszakra.
Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy azokkal a
civil szervezetekkel kötöttek
szerződést, amelyek a már
születéskor vagy később ki-

b e h i r . h u

alakult mentális vagy fizikai
hátránnyal élő békéscsabaiaknak segítenek.
– A szociális ellátó rendszerben Békéscsabán nagyon
sok feladatot kell ellátnunk.
Ebben a feladatmegoldásban
segítik az önkormányzatot a
civil szervezetek. Elsősorban
olyan területen, amelyre az
önkormányzatnak már ereje és
lehetősége sincsen, egyebek
mellett a drogprevenciós feladatoknál és az alkoholizmussal küzdő fiatalok vagy idősebbek problémáinál – emelte ki
Szarvas Péter.
A polgármester bízik abban, hogy az eddig maximális
hivatástudattal dolgozó szakembergárda jelentős segítséget tud nyújtani az önkormányzatnak a továbbiakban
is. A város erejéhez mérten
anyagi támogatást is ad ezeknek a civil szervezeteknek a
feladatok ellátásához.
Zámbori Eszter

nem csak fizikailag újítja meg,
hanem lelkileg is megtölti, az
a megmaradásunkat erősíti –
emelte ki Soltész Miklós.
A nagytemplom felújítására
mintegy 550 millió, a jaminai
templomra 150 millió, a gyülekezeti házra 100 millió, a magtárra pedig mintegy 80 millió
forintot fordítanak a keretből.
Kutyej Pál, a békéscsabai
evangélikus
egyházközség
igazgató-lelkésze elmondta:
a nagytemplom felújításával
jövő májusra kell elkészülni,
reményei szerint júniusban
újra tudják szentelni. A jaminai
templomot december 17-én
már birtokba vehették a hívek,
a gyülekezeti ház felújítása
kora tavaszra ér véget. A magtár kivitelezése pedig – ahol a
fiatalok számára közösségi

teret alakítanak ki – januárban
kezdődhet és a tervek szerint
júliusra fejeződik be.
Vantara Gyula, a térség
országgyűlési képviselője Békéscsaba egyik jelképének
nevezte az evangélikus nagytemplomot, amely a reformáció 500. évfordulója alkalmából
újulhat meg. Hozzátette, reményeik szerint jövőre, Békéscsaba újratelepítésének és a helyi
evangélikus
egyházközség
létrejöttének 300. évfordulója
alkalmából sikerül felújítani a
nagytemplommal
szemben
lévő, annál korábban épült
evangélikus kistemplomot is.
Soltész Miklós államtitkár
a látogatásakor egyeztetést
folytatott a választókerület valamennyi egyházi vezetőjével.
Zs. A.

takarók, párnák
Adomány hajléktalanoknak

Kispárnákat, nagypárnákat
és takarókat selejteztek le a
békéscsabai szociális otthonokban. Az üzemeltető
önkormányzati intézmény
úgy döntött, hogy a még
használható ágyneműket
más területek ellátottjainak
ajánlja fel. Így jutottak el a
hajléktalanszállóhoz.
– Ebben az időszakban kincs
egy takaró, egy párna, főleg
azoknak, akik az utcán élnek
– hangzott el, amikor a jelképes ajándékcsomagot átadták. Az idősek otthonából
150 takarót és egyéb ágyneműt hoztak el a hajléktalanszálló ellátottjainak.
Bátori Zsuzsanna, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális
Központ
igazgatója kérdésünkre elmondta: összesen 65 főről
gondoskodik a hajléktalanok
átmeneti szállása, a nappali
melegedő és az utcai szolgálat Békéscsabán. Varga Éva,
a Békéscsabai Családsegítő

és Gyermekjóléti Központ
igazgatója arról tájékoztatott,
hogy a rászorulók a városvezetés jóvoltából december
31-éig mindennap egy adag
főételt kapnak étkezésként.
Hozzátette: a karácsonyi időszakot a pékségekből érkező
péksüteményekkel, bejglivel
tudják szebbé tenni a hajléktalanok számára.
A szakemberek szerint
a civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek nemcsak az ünnepek
tájékán, de egész évben
igyekeznek segíteni a rászorulókon. Herczeg Tamás
szociális tanácsnok szerint
sokféle helyzetben jöhet jól
a segítség, és Békéscsabán
jól működik az összefogás.
A takarókat karácsony
előtt osztják ki a nappali
melegedőben, vagy az utcai
szociális munkások viszik ki
oda, ahol a hajléktalan személyek életvitelszerűen tartózkodnak.
Zsíros András
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A projekt elszámolható összköltsége 250 000 000 Ft, a támogatás 100%-os intenzitású.
A projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2016. szeptember 1.–2018. augusztus 31.
A kiviteli munkálatok 2017. szeptember 25-én megkezdődtek, befejezésének tervezett időpontja
2018. július 31.
A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
•
Korszerűsítésre kerül a Bánát utca és a Vozárik, valamint a Szemere utca útburkolatának teljes
felülete, az útszegély is átépítésre kerül, új egységes aszfaltburkolatot kap a teljes felület.
•
Korszerűsítik a közösségi közlekedés érintett megállóit a Bánát és a Vozárik utcában. A buszöblök
aszfaltburkolatát bazaltbeton váltja fel, a peronok akadálymentesítése megvalósul.
•
A kerékpáros-forgalom biztonságosabbá tétele végett egyesített gyalog- és kerékpárút épül a Bánát
utcában a Corvin utca és Csányi utca közötti szakaszon (a MÁV sportpálya felől).
•
A Csányi utcában a Bánát utca és az Arany János között, valamint az Arany János utcában kerékpársáv
lesz kijelölve a 6 méterre szélesített útburkolat két szélén. A Szemere utca – Tessedik Sámuel utca –
Révai utca – Bethlen utca – Csányi utca útvonalon, továbbá a Tessedik utcában a Temető sor és az
Arany János utca között, valamint az Erkel utcában kerékpárosnyom lesz kijelölve.
•
A Corvin utca – Bánát utca csomópontban jelzőlámpa telepítésével és új gyalogátkelőhelyek
kijelölésével válik biztonságosabbá a közlekedés.
A kiviteli munkák előrehaladásával az Arany János utca – Csányi utcai útszélesítés elkészült, a
kerékpársávok felfestése tavasszal fog megvalósulni.
A Szemere utcában az út szegélyezése, aszfaltozása elkészült, a fontos csomópontok ideiglenes
felfestése megtörtént, a felfestés véglegesítésére 2018. évben fog sor kerülni.
A kapubejárók helyreállítása – az időjárás függvényében – folyamatosan történik, a ki- és bejárás
biztosításra került minden esetben.
A Bánát utcában a Tessedik utca – Csányi utca közötti szakaszon a szegélyezés és az aszfaltozás
elkészült, a csomóponti felfestés ideiglenesen kész. A kapubejárók helyreállítása folyamatosan történik,
időjárás függvényében, a ki- és bejárás biztosításra került minden esetben. A Bánát utcai buszöblök
átépítései is elkészültek.
A munkavégzés idén, várhatóan 2017. december 22-ével befejeződik, jövőre a kiviteli munka 2018.
január 8-ával folytatódik, természetesen az időjárás függvényében.
2018-ra maradt a Vozárik utcai szakasz teljes felújítása, a Corvin – Bánát utcai csomópont átépítése
jelzőlámpa-telepítéssel, a Bánát utca Corvin és Csányi utca közötti szakaszának felújítása és a
kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése. Jövő évben történik meg a teljes projektterület
környezetének rendbetétele és a forgalmi rend módosítása.
A lakosok türelmét és megértését köszönjük,
kellemes ünnepeket kívánunk!
További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonproﬁt Kft.
Telefon: 06 +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
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A KÖRTE SOR – GYULAI ÚTI, A BERÉNYI ÚTI ÉS A PATAKY LÁSZLÓ – FRANKLIN UTCAI
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A projekt elszámolható összköltsége 813 000 000 Ft, a támogatás 100%-os intenzitású.
A projektmegvalósítás tervezett időtartama: 2016. október 1.–2018. december 31.
A kiviteli munkálatok 2017. szeptember 25-én megkezdődtek, befejezésének tervezett időpontja 2018.
szeptember 30.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című
felhívásra benyújtott pályázaton nyert támogatásból az alábbi fejlesztéseket valósítja meg:
Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése
A kivitelezési munkák előrehaladásával az év végéig elkészül a kerékpárút a Gyulai úton a CsabaPark
bejáratától 450 méter hosszan, valamint a Körte sor és a körforgalom közötti szakaszon, továbbá a Körte
sor Gyulai út és a Reál C+C Áruház bejárata közötti szakaszán. Párhuzamosan megépítésre kerül a Gyulai
úton a Körte sor és a körforgalom közötti csapadékvíz-csatorna.
2018. június 30-ai befejezési határidővel az alábbi munkálatok elvégzése történik meg:
•
2018. januárban elkészül a csapadékvíz-csatorna Gyulai út és a Degré utca közötti teljes
szakasza,
•
2018. februárban és márciusban elkészül a Degré utca és az Élővíz-csatorna közötti teljes
szakasza,
•
2018. márciustól folytatódik a Körte sori kerékpárút-építés.
Berényi úti önálló kerékpárút
2017. végéig a 30-as beton csapadékvízrendszer kiépítése történt meg tisztítóaknákkal, illetve a terveknek
megfelelő víznyelőkkel a Vigasz utcától a Dessewffy utcáig. Ezen a szakaszon a meglévő házi csapadékvízkikötések az új rendszerbe a terveknek megfelelően bekötésre kerültek. A kerékpárúton kívül eső víznyelő
és tisztítóaknák tervezett betongallérjai 2018-ban kerülnek kiépítésre.
Kerékpárút-szerkezet építése történt meg, kisebb megszakításokkal, a Széna utca – Mokry utca, Munkás
utca – Zrínyi utca között, illetve a Zrínyi utca és Vigasz utca egy szakaszán.
A kapubejárók szegélyezése és végleges megépítése, illetve a végleges tereprendezés 2018-ban esedékes
a teljes szakaszon. A kiviteli munkálatok folytatása 2018. február végétől várható.
A további szakaszok Szarvasi út – Vigasz utca között, a Vigasz utca – Zrínyi utca fennmaradó része és
Mokry – Munkás utcai szakasza is 2018-ban kerülnek megépítésre. A Szarvasi út – Vigasz utca közötti
kerékpárút-szakasz az új építésű csatorna, a Mokry és Munkás utca közötti szakasz közműkiváltás miatt
2018-ban kerül kivitelezésre.
Jelenleg a megépült részeken a kerékpárút lezárásra került, figyelemfelkeltő és figyelmeztető táblák
kerültek kihelyezésre.

Csabai Mérleg

kartonna – karton az iskoláknak
Újra jótékonykodott a Marzek-cégcsoport

Tizenegy általános iskola
és intézmény 4500 tanulója kapott összesen hat tonna jó minőségű kartont a
gyermekek vizuális fejlesztéséhez december 18-a
és 20-a között a Marzekcégcsoporttól a Kartonna
akció keretében.
– A Marzek Kner Packaging
Kft. és az M-FlexiLog Kft.
felelős munkáltatóként tevőlegesen is részt vesz a
megyeszékhelyen
működő, országos nyomdaipari
szakképzőcentrum fejlesztésében – mondta Kása István Zoltán, a Marzek-Kner
Packaging Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette,
hogy a hárompilléres, „Gyere közénk nyomdásznak”
program a gyermekek megszólításától az oktatói bérezési programon át a tanműhely kétmilliárd forintos
felújításáig felöleli a teljes
képzést.
– A cégcsoportnak nem
ez az első társadalmi szerepvállalást célzó programja. Ilyen volt például
a békéscsabai kórháznak
adományozott inkubátor és
az a több mint ezer labda,
amelyet a megyeszékhely
óvodásainak juttattak el.
Továbbá tizenegy Békés
megyei települést végiglátogatva, egy éven át tartó
gyermekélelmezési programot valósított meg a cégünk
– ecsetelte Kása István Zoltán.

A jaminai iskolába december 18-án érkezett az adomány
Az ügyvezető azt is elmondta, hogy a vállalat a dolgozóival állandó résztvevője
a karácsonyi ételosztásnak,
idén is közel ötszáz rászorulónak segítenek december
23-án a város főterén.
– A Marzek Kner Packaging
és az M-FlexliLog, felismerve
az általános iskolákban uralkodó szűkös lehetőségeket, idén
hat tonna karton adományozásával járul hozzá a gyermekek
vizuális fejlesztéséhez. Ez azt
jelenti, hogy tizenegy általános
iskola és intézmény 4500 tanulója kap hosszú távon is használható taneszközt – emelte ki
az ügyvezető.
Szarvas Péter polgármester elmondta, rendkívül jó dolog az, hogy Békéscsabán a nyomdaipari
cégek kiváló ütemben fejlődnek. Kiemelte, hogy a
város gazdaságának egyik

zászlóshajója a nyomda- és
csomagolóipar.
– A nyomda- és csomagolóipari cégek szakember-utánpótlását próbáljuk
növelni, a magyar kormány
segítségével
nyomdaipari
és képzőközpontot építünk
majd. A jövőben szeretnénk egy felsőfokú nyomdaipari képzést integrálni a
Szent István Egyetemre, ez
a terv azonban még folyamatban van – fogalmazott
Szarvas Péter, majd hozzátette: az országos nyomdaipari képzőközpont kiépítéséhez szükséges kétmilliárd
forint egyharmada már a
város rendelkezésére áll, jelenleg az előkészületek zajlanak. A tervek szerint 2019
őszére szeretnék felépíteni
és használatba is helyezni a
képzőközpontot.
Papp Ádám

Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerékpársáv
A Pataky László utcában a 30-as beton csapadékvíz-csatorna építése megtörtént a vasút és Franklin
utca között. A kerékpárút is megépítésre került a Stromfeld és Franklin utca között. Ezen szakaszon az új
kapubejárók is elkészültek a terveknek megfelelően.
A Stromfeld utcánál az új buszmegálló is elkészült és átadtuk a forgalomnak. A mögötte tervezett gyalogés kerékpárút-szakasz 2018-ban kerül megépítésre.
A 30-as beton csapadékvíz-csatorna megépült a Szarvasi út és a Vasút között. A kerékpárút ezen a
szakaszon 2018-as évben kerül megépítésre.
A Franklin utcai szakasz a Pataky utca és Franklin utcai csomóponttal együtt 2018-ban épül meg. Ezen
szakaszon a munkák várhatóan 2018. februárban folytatódnak a bontásokkal. A közműkiváltások, oszlopáthelyezések 2018 márciusában indulnak. Ezek után kezdődik a szegélyépítés és szerkezetépítés.
Az építés megkezdését követően a kerékpárutak létesítésével közvetlen érintett ingatlantulajdonosok
észrevételeit, panaszait megvizsgáljuk és a projekt keretein belül a lehetőségek szerint megoldást keresünk
azokra.
Leggyakoribb észrevétel a kapubejárókban történt parkolás ellehetetlenülésével kapcsolatban érkezett.
Rögzíteni kívánjuk, hogy a kapubejárók az egyes ingatlanok megközelítését szolgálják, tehát a közlekedési
szabályok szerint nem gépkocsiparkolók. Kétségtelen, hogy a kerékpárút létesítése korlátozza a
kapubejárókban történő várakozást, de az ingatlanra való behajtás idejére úgy a kerékpárút, mint a járda
igénybe vehető.
Azokon a helyeken, ahol parkoló létesítésének igénye merül fel, a közút kezelőjének és az ingatlan
tulajdonosi jogait gyakorlójának a hozzájárulásával külön engedély alapján lehet gépkocsiparkoló(ka)t
létesíteni. Erre a kerékpárút-beruházás részeként, az arra rendelkezésre álló forrásokból nincs lehetőség.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Berényi út (46169 jelű országos közút) kezelője bármikor rendelkezésre
áll a lehetséges megoldások kölcsönös érdekek szerinti kialakításában. Amennyiben sikerül ilyet találni,
természetesen az esetleges párhuzamos parkolók vagy leállósáv kialakítása az adott ingatlannal
rendelkezni jogosult beruházásában kell, hogy megtörténjen.
A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., mint az uniós támogatásokkal megvalósuló
közlekedésfejlesztési beruházások lebonyolítója, az önkormányzattal, mint építtetővel, továbbá az érintett
út- és közműkezelőkkel, valamint hatóságokkal egyeztetve törekszik arra, hogy a városban több helyszínen
folyamatban lévő építkezésekkel kapcsolatos panaszokat, észrevételeket lehetőségei szerint megnyugtató
módon orvosolja.
A lakosok türelmét és megértését köszönjük,
kellemes ünnepeket kívánunk!
További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonproﬁt Kft.
Telefon: 06 +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
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Para-erőemelők Békéscsabán
Szabó László: Elismerik a fogyatékkal élők sportját

Minden évben más városban rendezik meg a ParaErőemelő Országos Bajnokságot azért, hogy a lakosság
országszerte
megismerkedhessen a sportággal.
Nemrég ért véget a mexikói
világbajnokság, ahonnan remek eredményekkel tértek
haza a magyar versenyzők:
Sztanó György például junior
világbajnoki címmel zárta a
világversenyt. Ennek apropóján Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság
elnöke köszöntötte a világtornát megjárt versenyzőket
Békéscsabán.
Az Országgyűlés december 12-én elfogadta azt
a javaslatot, miszerint február 22-e a magyar parasport
napja legyen.
– Ez a döntés azt mutatja, hogy a parasportolókat,
a fogyatékkal élők sportját
mindenki elismeri. Fontos,
hogy legyen egy olyan nap
az évben, amikor különösen
őket ünnepli az ország. Azért
esett február 22-ére a vá-

Kitüntették Unyatinszki Mihályt és Kormos Mihályt
A Csabagyöngyében rendezett ünnepélyes sportgálán vehette át a Békéscsaba Sportjáért kitüntetést
Unyatinszki Mihály, Ónodi
Henrietta egykori edzője,
valamint Kormos Mihály
röplabdaedző, a többszörös
magyar bajnok Békéscsabai Röplabda Sportegyesület szakmai igazgatója.

Para-erőemelők Békéscsabán, a Csabagyöngyében
lasztás, mert 1970-ben ezen
a napon alakult meg az első,
a mozgássérültek sportját
támogató egyesület. Nagy
ünnepséggel, konferenciával
és egy díszvacsorával készül
az első parasport napra a
Magyar Paralimpiai Bizottság a fogyatékkal élő sportolók számára – fogalmazott
kérdésünkre a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.
Szabó László arról is beszélt, hogy 2018. március
9-én kezdődik a következő nagy megmérettetés, a
12. Téli Paralimpiai Játékok, amelyet a dél-koreai
Pjongcsangban rendeznek
meg, és ott hat sportágban
versenyeznek majd a nemzetek parasportolói. A kvalifikációs időszak 2018. február
23-án zárul, Magyarországot
alpesi síben, sífutásban és
biatlonban már biztosan képviseli sportoló.

Miva Bölcsi

Ajándék kicsiknek, nagyoknak
Az ünnepeket az iskolákban, óvodákban és a
bölcsődékben is nagy készülődés előzte meg. A
karácsony előtti időszak
a MIVA Bölcsiben is a várakozásról, a meghitt hangulatról szólt. A gyermekek karácsonyi énekeket,
verseket tanultak a kisgyermekgondozó-nevelők
segítségével, és mézeskalácsot is készítettek.
A Miva Bölcsi adventi ünnepségen
Zelenyánszkiné
dr. Fábián Ágnes és Tímár
Ella képviselők gyümölccsel
ajándékozták meg a gyermekeket, dr. Csicsely Ilona
képviselővel közösen pedig
a bölcsőde dolgozóit is ajándékkal lepték meg. A képviselők meghitt beszélgetést
folytattak a bölcsőde munkatársaival, elismerően szóltak
szakmai rátermettségükről
és egész éves munkájukról.

Békéscsaba sportjáért

Zelenyánszkiné dr. Fábián
Ágnes, dr. Forján Mihályné,
Tímár Ella
Megerősítették bennük, hogy
a szülők bizalommal hagyják
gyermekeiket a Miva Bölcsiben, amelynek igen jó híre
van a városban. Kiemelték
dr. Forján Mihályné bölcsődevezető szakmai munkáját,
szervezőkészségét és empatikus hozzáállását az intézmény irányításában.

– Örülök annak, hogy három magyar indul a következő paralimpián. Alpesi síben,
a látássérültek B1-es kategóriájában Balogh Zsolt és
Bucsi Bence szerezte meg
az országkvótát. Ebben a kategóriában olyan versenyzők
szerepelnek, akiknek látása
erősen korlátozott, szinte teljesen vakok. Lőrincz Krisztina az ülő-sífutók 10,5-es
kategóriájában és biatlonban
egyaránt kvalifikálta magát a
paralimpiára. Krisztina a nyári
sportágakban is remekel, evezésben 11. helyezést ért el a
riói nyári paralimpián. Magyar
versenyző eddig még soha
nem indult sem sífutásban,
sem biatlonban paralimpián,
így Lőrincz Krisztina elsőként
képviselheti hazánkat ezekben a sportágakban a téli
paralimpiák történetében –
összegzett Szabó László.
P. Ádám

Unyatinszki Mihály a tornasporttal 1965-ben ismerkedett meg. Lukács József
irányításával az ifjúsági válogatottig jutott el. 1977-ben lett
tornaedző a Békéscsabai Előre Spartacus SC tornaszakosztályában. Három évvel
később kötöttek házasságot
Karakas Júlia tornaedzővel.
Együtt kezdtek foglalkozni azzal az első osztályos csoporttal, amelynek tagjai közül került ki több, nemzetközi szintű
tanítványunk, így Kovács
Krisztina és Ónodi Henrietta
is. Unyatinszki Mihály 1983ban szakedzői diplomát szerzett a Testnevelési Főiskolán,
1991-ben mesteredzői címet
kapott. A tornaszakosztályban végzett munkája mellett
1985–89. között a magyar ifjúsági válogatott, majd 1992ig a felnőtt válogatott férfi
edzőjeként tevékenykedett.
Mellette olyan kiemelkedő tudású, nemzetközi szintű tornászokat neveltek még, mint
Balázs Krisztina, Törő Ágnes,

adományok

Nagyszalontára vittek ajándékokat
Évekre visszanyúló hagyománya van annak, hogy a
Békéscsabai Jókai Színház
időről időre vendégül látja
egy-egy előadásán a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány
által nevelt gyermekeket,
az utazásukat is biztosítva.
Karácsonyhoz közeledve,
kivételesen, a színház ment
vendégségbe december 15én Nagyszalontára, hogy
ajándékokkal és ünnepi
műsorral lepje meg a Szent
Antal Gyermekvédelmi Központ kis lakóit.
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes 1992 óta végzi karitatív munkáját, alapítványa pedig 2002 óta működik, határon
innen és túl. Egyik jelmondata:
jó dolog jót tenni! Erdély 62 településén már csaknem 2200
gyermek gyarapítja az alapítvány népes családját, melynek
sorába a nagyszalontai otthon
is tartozik. Itt működik a Szent

Antal Gyermekvédelmi Központ, ahová a Jókai színház
csapata érkezett vendégségbe.
A műsorban karácsonyi dalok
és gyerekeknek szóló musicalek betétdalai csendültek fel a
Jókai színház művészeinek és
a Színitanház színész szakos
hallgatóinak előadásában.
A program fénypontja természetesen az ajándékozás
volt. Összefogott a Jókai színház társulata, a művészeken
keresztül a háttérben dolgozó
munkatársakig nagyon sokan
ajánlottak fel adományokat:
a játékokon, könyveken kívül
több nagy doboz tisztálkodási
csomagot is összegyűjtöttek.
Makai István, az otthon
vezetője meghatottan köszönte meg az ajándékokat,
és elmondta, hogy az ilyen
karitatív adományok nélkül
nem tudnák megfelelő színvonalon működtetni az intézményt és ünnepi hangulatot
varázsolni a kis lelkekbe.

Fotó: Such Tamás

Idén Békéscsaba adott otthont az Erőemelő Magyar
Bajnokságnak és a ParaErőemelő Országos Bajnokságnak. A Csabagyöngye Kulturális Központban
megrendezett eseményen
köszöntötték a mexikói világbajnokságról hazatérő
parasportolókat is.
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Unyatinszki Mihály

Kormos Mihály

Andó Éva, Kovács Krisztina,
Balog Ildikó, Kiss Renáta,
Péntek Tünde, Sarkadi Ella,
Makra Noémi. Unyatinszkiné
Karakas Júlia 2000-ben kapta meg a „Békéscsaba Sportjáért” kitüntetést, férje ezt
most vehette át.
Kormos Mihály 2004-ben
került a polgármesteri hivatal sportcsoportjához, ahol
a diák- és szabadidősport
szakterületeinek lett a felelőse. A korábban bevált
rendezvényeket új alapokra
helyezte, kezdeményezte a
diákolimpiai
versenyrendszer helyi reformját, s számos új gondolattal, eseménynyel bővítette a békéscsabai
sportrendezvények
sorát.
Ő szervezte és bonyolította
több mint egy évtizeden át
a békéscsabai diákolimpiai
viadalokat, az óvodai sportnapokat, s több más városi
ifjúsági
sportprogramot,
szolgálataiért 2014-ben „Bé-

késcsaba Ifjúságáért” kitüntetésben részesült.
Kormos Mihály 2000ben a megalapítója volt a
Békéscsabai Röplabda SEnek. Több mint 15 év alatt
felépítették
Magyarország
legjobb utánpótlásrendszerét, legeredményesebb felnőtt csapatát. 2011-től négy
éven keresztül a Békéscsabai RSE felnőtt csapatának a
munkáját irányította, s együttesével sorra döntötte meg a
csabai „legeket”. 2014-ben
csapatával országos bajnoki
címet szerzett, és a bravúrt
egy évvel később megismételte együttesével. A BRSE a
szakmai vezetése mellett a
nemzetközi kupában is letette névjegyét. Kormos Mihály
az egyesületben ma szakmai
vezetői szerepet tölt be, és
az ő feladata a Modern Városok Program keretein belül létrehozni a Békéscsabai
Röplabda Akadémiát.

Véget ért az arany-év
Záróünnep a Jókai színházban

Kétszáz éve született a magyar irodalom kiemelkedő
alakja, Arany János. A bicentenárium
alkalmából
2017-ben számos programot szerveztek országszerte Arany János emlékének tiszteletére. A Jókai
színház
nagyszínpadán
december 17-én emlékműsorral zárták az Arany János-emlékévet.
„Éget és világít lelkemben leveled...” címmel ünnepi költői estet láthatott a közönség
Arany János műveiből az Új
Színház és a Békéscsabai Jókai Színház színművészeinek
közreműködésével. Az est
előadói: Gregor Bernadett, a
Kossuth-díjas Tolcsvay Béla, a
Jászai Mari-díjas Bartus Gyula, Beszterczey Attila, Gulyás
Attila, Kovács Edit, Mészáros
Mihály, Tarsoly Krisztina, Tege
Antal, valamint Vadász Gábor.
Arany János műveiből, ars
poeticájából, önvallomásaiból,

levelezéseiből, verseiből és
balladáiból láthattak és hallhattak részleteket a különleges irodalmi csemege nézői.
A műsort Szepsi-Szente Éva
állította össze és Seregi Zoltán, a Jókai színház igazgatója álmodta színpadra.
Az est második részében
a Balassi Táncegyüttes lépett
fel „Nekünk szól a fülemüle”
– Tánckaláris Arany János
balladáira című műsorával.
Arany János balladáinak kalárisba fűzésével olyan viszonylatok, formációk, hangulatok
bontakoztak ki, melyek híven
tükrözik a költő balladáinak
mondanivalóit. A költő művei
nekünk szólnak, örök emberi érzelmekről, kapcsolatokról, emlékekről, lélekről, mint
ahogy a fülemüle is nekünk,
mindannyiunknak szólt.
Az est az Emberi Erőforrások Minisztériuma Arany
János-emlékév programjainak támogatása keretében
valósult meg.
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BÉKÉSCSABAI

találkozások

A csabai élet eseményei

Csipkeverő klub lenkefi zoltán együtt lélegzik a Napsugárral

A klub kiállításának megnyitója a közösségi házban
Húszéves a Tóthné Kiss
Szilvia vezetésével, a Lencsési Közösségi Házban
működő Csipkeverő klub.
A jubileum alkalmából kiállítást állítottak össze,
amelyet Takács Péter, a
közösségi ház vezetője nyitott meg. Az alkotó
közösséget dr. Ferenczi
Attila tanácsnok, a József
Attila Lakótelepi Településrészi
Önkormányzat
vezetője köszöntötte, a
Bartók Béla zeneiskola
növendékei pedig műsorukkal emelték az ünnepi
alkalom fényét.
– Elmondhatjuk, hogy már
a klub indulásán áldás volt,
hiszen mindig jött valami
vagy valaki, aki még jobbá
tette, jó irányba terelte. A
kezdeti időben szinte csak
modern stílusú csipketerítőket készítettünk. Később
tagjai lettünk a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek, ahol más szem-

lélettel ismerkedtünk meg.
Pál Miklósné segítségével
kiváló csipkés szaktekintélyektől tanulhattunk. A történelmi csipkék szeretetét
mestereim, Nagy Ferencné
és Mátray Magdolna erősítették bennünk. Az eltelt
20 év alatt számtalan kiállításon vettünk részt önálló
és társkiállítóként. Büszkék
vagyunk rá, hogy volt közös
kiállításunk a Halasi csipkével Békésen. Csipkéink eljutottak Kínától a Vatikánig
sokfelé – fogalmazta meg
gondolatait az elmúlt húsz
évről Tóthné Kiss Szilvia
klubvezető, Király Zsigadíjas népi iparművész, a
Népművészeti Egyesületek
Szövetsége Csipke Szakmai Bizottságának elnöke.
Hozzátette: a klub egyik
fő célja a csipkék mai kornak megfelelő alkalmazása
azzal a kritériummal, hogy
az elkészült alkotás magán
viselje a népművészeti jegyeket.

Terveket sző a jövőre, megéli a jelent és kutatja a múltat

Ahogy annak idején a Napsugár Bábegyüttes léte
összefonódott
Lenkeﬁ
Konráddal, olyannyira lélegzik és létezik együtt ma
a Napsugár Bábszínház
és Lenkeﬁ Zoltán. Lenkeﬁ
Konrád munkássága több
mint négy évtizeden át határozta meg a bábegyüttes
arculatát, egyik ﬁa, Zoltán
pedig lassan tizenhárom
éve bábszínházat hozott
létre Békéscsabán. Most
újabb terveket sző a jövőről, ott van a jelen pillanataiban, és kutatja a múltat.
– Hogyan indult a művészetek iránti szeretete, és milyen
lépcsőfokokon át jutott el a
Napsugár Bábszínházig?
– A kettes iskolába, majd
a Belvárosiba jártam énekzene tagozatra. Tagja voltam
a Napsugár Bábegyüttes ifi
csapatának, emellett rajzolni tanultam Vágréti János és
Görgényi Tamás festőművészektől, de volt időszak,
amikor Széri-Varga Gézától
is. Ezután Szegeden, a Tömörkényben tanultam díszítőszobrász szakon. Innen
Prágába készültem bábtervezést tanulni. Akkor élt még
édesapám (1995-ben kellett
búcsút vennünk tőle), jól ismerte Koós Ivánt, aki a Budapest Bábszínház főtervezője volt. Ő jelezte, hogy indít
egy bábszakot a budapesti
Képzőművészeti Egyetemen
is, így ott folytattam báb- és
díszlettervező szakon. Diploma után polgári szolgálatosként a Budapest Bábszínházban dolgoztam, és még
utána is egy ideig.

– Akkoriban a Megyei Művelődési Házban működött a
Napsugár Bábegyüttes. Miattuk jött haza?
– Pap István, az intézmény
igazgatója mondogatta, hogy
jöjjek vissza Csabára, és
vegyem át az együttest, én
azonban hivatásos bábszínházban gondolkodtam. Amikor a megyénél is felvetődött
a bábszínház létrehozásának
az ötlete, akkor hazajöttem,
hisz úgy éreztem, ez továbblépés lehet mindenki számára. A meglévő bábcsoportban
feltettük a kérdést, hogy ki
szeretné folytatni a továbbiakban, de végül új csapatot kellett szervezni. Az akkori bábos
ismerőseimet kerestem meg,
például Soós Emőkét, Csortán Zsókát, Czipott Gábort, de
Józsa Misi is ott volt az alapítók között, aki hozta magával
Kerepeczki Nórát, majd jött
még Berta János (Jimmy).
– Januárban lesz 13 éves
a Napsugár Bábszínház. Melyek voltak eddig a legfontosabb állomások?
– Kezdetben a művelődési ház égisze alatt dolgoztunk. A Balassiban voltak az
előadások és a MEDOSZszékházban, elég nehéz
körülmények között teltek a
napjaink. Később a bábszínház gazdasági ügyeit a színház intézte, és az Árpád sorra, a megyei önkormányzat
volt irattárába kerültünk át. A
kisebb előadásokat itt tartottuk, a nagyobbakat pedig a
színház Vigadójában. Amikor
elkészült az Ibsen ház, akkor
ott kaptunk helyet. Időközben átkerültünk a megyétől
Békéscsaba önkormányza-

Fotó: A-TEAM/Ignácz B.

Húsz éve a Lencsési Közösségi Házban

Lenkeﬁ Zoltán: Fantasztikus emberektől tanulhattam
tához – érezzük, hogy odafigyel és számít ránk a város.
De van folytatás: a Modern
Városok Programja keretében a Munkácsy-negyedben
felmerült egy különálló bábszínház ötlete is.
– A képviselő-testület Hajtmann Ildikó mellett az önök
közösségének ítélte oda a
Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést, a bábfesztivállal
pedig megkapták a Minősített Európai Fesztivál címet.
– Nagy meglepetésként
ért minket a kitüntetés híre,
nagyon örültünk neki. A Minősített Európai Fesztivál cím
pedig egy minősítés, egy címke, ami ha megjelenik egy-egy
fesztivál mellett, az egyben azt
is jelzi, hogy a szövetség engedélyével létező és minőségi
rendezvényről van szó. Erre a
minősítésre Európából közel
1700 fesztivál (gasztronómiai,
kulturális, zenei stb.) adta be a
kérelmét. Az egész kontinensen 700, Magyarországon 30
fesztivál kapta meg a címet,
ebből itthon kettő bábfesztivál,

a győri és a miénk. Lényegében ezzel rákerültünk Európa
fesztiváltérképére.
– Közben most ősszel
visszaült az iskolapadba. Mi
a célja ezzel?
– Marosvásárhelyre járok
a művészeti egyetem színházi karának doktori képzésére.
Az iskola egy kényszer a tekintetben, hogy elkezdjem feldolgozni apukám hagyatékát.
A kutatásom a Napsugár Bábegyüttes teljes életét felöleli
majd 1949-től. Apu 1961-től
naplót írt, mégpedig kétfélét
is. Egyet a bábszínház, egyet
a saját életének történéseiről. Az iskolai határidők miatt
igyekszem haladni ezzel is.
Ráadásul fantasztikus tudású
emberek tanítanak és gondolkodnak együtt velünk, mint
például dr. Kékesi Kun Árpád
vagy dr. Jákfalvi Magdolna.
Vannak gondolataim az így
megszülető munka jövőjét illetően is; valamilyen formában
szeretném majd közkinccsé
tenni.
Mikóczy Erika

szárnyaltak az angyalok a Békéscsabai Jókai színházban
A Békés Megyei Szociális
és Gyermekvédelmi Központ hetedik alkalommal
rendezte meg az Angyalok
szárnyalása című jótékonysági gálaestjét a Békéscsabai Jókai Színházban.

Az idei gálán kórusokkal és színművészekkel együtt léptek fel a Degré utcai angyalok

A gyermekvédelmi központ
célja, hogy minél többen megismerjék az ott élő gyerekek
és fiatalok mindennapjait. Ennek érdekében idén nemcsak
színművészek és fogyatékkal
élő fiatalok, hanem általános
iskolás diákok is részt vettek
a műsorban. Az idei gálán a
Belvárosi iskola, a Petőfi utcai iskola, a Lencsési iskola
kórusa, a Bartók Béla Ifjúsá-

gi Vegyeskar, a Békéscsabai Református Gyülekezet
Énekkara, valamint a Bábgyalogló Művészfalu fiataljai
léptek színpadra hangszeres
kísérettel. Az est díszvendége
Rálik Szilvia, a Magyar Állami
Operaház Liszt Ferenc-díjas
magánénekese volt.
– Arra törekedtünk, hogy a
fogyatékossággal élő fiatalok
együtt tudjanak szerepelni a
színpadon a többi fellépővel –
fogalmazott Sziszák Katalin, a
központ igazgatója.
– Tizenhárom évvel ezelőtt Komáromi Anett kolléganőmmel megismerkedtünk a
Degré utcai fiatalokkal, és az
ismerkedésből barátság lett.

Legelőször egy színjátszó
csoportot szerveztünk, volt
néhány fellépésünk is, hét évvel ezelőtt pedig egy nagyot
álmodtunk. Ekkor jött létre az
első gála, amely azóta hagyománnyá vált: a fiatalok minden
évben várják, mikor jön el a
nagy előadás ideje – fogalmazott Tarsoly Krisztina, az est
rendezője, hozzátéve, hogy
a gála nem jöhetne létre, ha
nem lenne minden évben soksok segítőkész ember.
A Békéscsabai Jókai Színház a jótékonysági előadáson befolyt összeget idén is
a Degré utcai gyermekotthon
lakói számára ajánlotta fel.
Papp Ádám

10 kUltÚra

Csabai Mérleg

Idővonal a múzeumban

MesélŐ MÚzeUM

Formálódnak az új állandó kiállítás tervei

A grincsfa titka, avagy mi fán terem a zanót?
Azt mindenki tudja, hogy
milyen fenyőt érdemes karácsonyfának választani,
és hogy miből készül az
adventi koszorú. Azonban
manapság, így karácsony
előtt, több grincsfát látni a
virágüzletekben és a piacokon, mint adventi koszorút.
A grincsfaőrületet egy meseﬁlmnek köszönhetjük,
és ezt kihasználva népszerűsíthetjük a növényt is,
melyből a grincsfák nagy
része készül.
Ez a növény a zanót, viszont
ez így elég általános fogalom,
hiszen nagyon sok faj létezik
a zanótfélék között. Pontosab-

ban a zanótok a pillangósvirágúak családjába, ezen belül
a zanótfélék nemzetségébe
tartoznak. Közülük is legáltalánosabb a Közönséges seprűzanót vagy seprőzanót (latin
nevén Cytisus/Sarothamnus
scoparius), amely alapanyagként szolgál a karácsonyi díszhez. A seprűzanót szürkészöld, hosszú vesszejű, évelő
cserje, tehát nem fa, hanem
lágyszárú növény. Levelei aprók, nyél nélküliek, tojásdad
alakúak, és nagy részük már
virágzáskor lehull. Sárga, illatos virágai a vesszők teljes
hosszában május-júniusban
nyílnak. Gyorsan növő, fagytűrő növény, de mészkerülő,
ezért Magyarországon a nyugati országrész területeinek
savanyú talajain őshonos. A
növény minden része enyhén mérgező, de feldolgozva
gyógyhatása érvényesíthető.
Szív- és érrendszeri panaszok,
alacsony vérnyomás, visszérbetegség kezelésére használható, de csakis késztermékként ajánlott.
A zanót nem örökzöld,
ahogy helyenként tévesen
említik, csupán a vesszőszerű

Új állandó kiállítással jelentkezik majd a Munkácsy
Mihály Múzeum, miután a
fejlesztése a jövő év második felében befejeződik.
A tervek már formálódnak,
azt a városháza Mokos
Termében vitatták meg a
szakemberek és a város
vezetői.

ágai maradnak télen is zöldek,
így ebben az évszakban is
dekoratív növény. A seprűzanót vagy régiesen seprőzanót
nevet azért kapta, mert régen vesszőiből seprűt fontak.
Hasznosítása egykoron többrétű volt, a rostokból textíliát
készítettek, a kérget bőr cserzésére, leveleit sör ízesítésére használták fel. Manapság
sokszor találkozhatunk vele
az autópályák töltésein, mivel
gyökérzete futóhomok megkötésére is alkalmas.
Így, botanikai ismeretekkel felvértezve kívánhatunk
boldog, grincsfás karácsonyt
mindenkinek.
Váncsa Klára ökológus

egy csipetnyi edda

PROGRAMOK:

Adventi kedvezményes beiratkozás december 23-án, szombaton a Békés Megyei Könyvtárban.
SZOLGÁLTATÁSOK:

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A könyvtár elektronikus hírlevele kéthetente tájékoztatást nyújt az
aktuális rendezvényekről, új beszerzésekről és szolgáltatásokról.

Feliratkozni az alábbi űrlap kitöltésével tud: https://goo.gl/sZ72C7,
illetve személyesen is megteheti a könyvtárban!

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk a december 13. (szerda) után beérkező születésnapi újságrendeléseket
nyomdai leállás miatt nem tudja teljesíteni. 2018. január 2-ától
újra várjuk megrendeléseiket. Megértésüket köszönjük!
Büfé a könyvtárban!

Megnyitott a Könyvtár Büfé:

Térjen be egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a
sütemény-, péksütemény-, szendvicskínálatunkból!
Nyitvatartás:

Hétfőtől péntekig 7.30-tól 15.30-ig, szombaton és vasárnap zárva.
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/

elemekben tudtuk megfogalmazni. Az evangélikus templom tornya, a podsztyenás házak vagy a vasúttörténet mind
olyan elemek, amelyek egyegy látványos momentummal
gazdagítják az összképet – jegyezte meg Szilágyi Gábor.
Az állandó kiállításon a
legnagyobb teret Munkácsy
Mihály kapja majd. A tervezők modern technikával,
Munkácsyt értelmezve, az
ő képeit felfejtve igyekeznek
még közelebb hozni majd a
nézőhöz a művészt és a képek mögött rejlő tartalmakat.
Mikóczy Erika

lakókörnyezetem értékei

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN A „NYITOTT

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

ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat.
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

– A múzeum forgatókönyvtervezetéből kiindulva egy nagyon sok elemből építkező,
sok történeti elemet magában
foglaló történeti képet kellett
vizionálnunk. Ebben az élővilágtól a különböző történeti korokon át egészen Békéscsaba
történetének elmeséléséig sok
mindent építettünk be. Az egyik
része ennek egy erős installációkra építkező, viszonylag
elvont történeti építkezés, ami
látványos, de nagyon konkrét
elemekhez nem köthető. Békéscsaba történelmét viszont
az itt meglévő, a város történetét nagyon jól szemléltető

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS

Békés Megyei Könyvtár

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00

Szilágyi Gábor művészettörténész mutatta be a terveket

Egyedi látásmód, kiváló
szín- és technikahasználat jellemezte a „Lakókörnyezetem
értékei” című rajzpályázat második fordulójának nyerteseit.
Most több mint 80 alkotás érkezett a gyerekektől. Herczeg
Tamás tanácsnok a Tourinform irodán tartott díjátadón
kiemelte: a természeti vagy
épített értékeink lerajzolásával
az óvodások és iskolások egy
lépést tettek afelé, hogy jobban szeressék környezetüket.

Az Edda Művek frontemberét, Pataky Attilát látta vendégül a Szeretlek Békéscsaba
Egyesület a legutóbbi Békéscsabai Irodalmi Esteken. Szó
volt az énekes tavaly megjelent kötetéről. Az est végén
pedig Pataky Attila és Alapi
István – gitáros, dalszerző –
az Edda Művek ikonikus dalaival búcsúzott.

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

– Az új állandó kiállítás forgatókönyvét körülbelül egy
éve elkészítettük. Ez egy idővonalra épül, ami azt jelenti,
hogy a kezdetektől egészen
napjainkig szeretnénk Békéscsaba és környezete, illetve
kitekintéssel a világ történéseit bemutatni – jegyezte meg
Martyin Emília, a múzeum
tudományos muzeológiai osztályvezetője.
Ando György igazgató elmondta, hogy az elképzeléseikkel megkeresték Szilágyi
Gábor művészettörténészt
és csapatát, akik a Gyulai
Almássy-kastély kiállítását
is megálmodták. A Mokos
Teremben ők vázolták fel elképzeléseiket.

SZEMMEL” KÖZHASZNÚ EGYESÜLET!

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület 2010 óta működik közhasznú szer-

Körösök Völgye Látogatóközpont
ÁLOMESKÜVŐ… TERMÉSZETESEN!
A Körösök Völgye Látogatóközpont festői környezetben, a Széchenyi liget
közepén fekszik, Békéscsaba
belvárosából indulva kellemes, ötperces sétával megközelíthető.
Elhelyezkedése, felszereltsége, termeinek kialakítása lehetőséget teremtenek
arra, hogy konferenciák,
illetve nagyobb családi rendezvények, pl.: esküvők kedvelt színhelyévé váljon.

vezetként. Az alapítók fő célja a Magyarországon élők élethelyzetének javítása,
társadalmi reintegrációja.
Egyesületünk bérelt irodáin keresztül az alábbi közhasznú tevékenységeket, tanácsadásokat biztosítja: Bejegyzett civil szervezetek számára forrásteremtési, pályázati, szervezetfejlesztési és menedzsment-tanácsadás. Társadalmi
önszerveződés elősegítéseként társadalmi szervezetet létrehozni kívánó magánszemélyek részére alapítási segítségnyújtás. A munkaerő-piacon hátrányos helyzetben
lévő álláskeresők, inaktív személyek, valamint pályakezdő fiatalok részére munkatanácsadás, pályaorientációs tanácsadás Konferenciák, szabadidős rendezvények
megszervezése, Önkéntes akciók szervezése, lebonyolítása, önkéntes menedzsment tréning
Egyesületünk az alábbi programokat/tanácsadásokat valósította meg a
2017-es évben: 14 nonprofit szervezet kérte fel egyesületünket intézményi struktúrájának áttekintésére, vezetői hatékonyságának felmérésére, alapszabályának felülvizsgálatára, menedzsment-tanácsadásra. A hozzánk fordulóknak maradéktalanul
teljesíteni tudtuk elvárt igényeiket. A munkánk során sok esetben tapasztaljuk, hogy
a személyes életút kialakításában és a személyes sikerek elérésében a tehetségen
felül nagy szerepet játszik a megfelelő szakember megléte és a támogató közeg
jelenléte. Ezért olyan program beindítását valósítottuk meg 2017-ben, amely során
6–16 év közötti, a képzőművészet és a zeneművészet területén tehetséges fiatalokat
segítő és fejlesztő helyi mentorháló került kialakításra pilot jelleggel. A programban

KEDVES JEGYESPÁR!
Szeretettel várunk benneteket,
ha még keresitek az ideális helyszínt álmaitok esküvőjéhez. A
Széchenyi liget nyújtotta természetes háttér tökéletes helyszín
esküvői fotózásokhoz, a Körösök
Völgye Látogatóközpont nagyterme pedig a maga letisztultságával mesés környezetet biztosít
a Nagy Naphoz.
A nagyterem alapterülete: 280 m2,
befogadóképessége: 120 fő.

közvetlenül 40 fiatal tehetség fejlesztését valósítottuk meg a Budapest–Békéscsaba
tengely mentén.
Elérhetőségeink: www.nyitottszemmelkhe.hu
e-mail: nyitottszemmelkhe@gmail.com

Teremfoglalás:
Gérusné Hrabovszki Tímea
06-66/445-885
kvlatogatokozpont@gmail.com vagy személyesen
a Körösök Völgye Látogatóközpontban
(5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810.)

Csabai Mérleg

kUltÚra

Vers- és prózamondó

lencsési advent

Bensőséges ünnepség a közösségi házban

Fotó: Csabagyöngye

Fotó: Lencsési Közösségi Ház

Fesztivállal emlékeztek Józsa Mihályra
A Féling Színház Kulturális Egyesület és a Csabagyöngye Kulturális Központ
Józsa Mihály újságíró és
előadóművész szellemisége
jegyében adott lehetőséget
a versekkel való találkozásra, versenyzésre december
második hétvégéjén, a második alkalommal megrendezett Józsa Mihály vers- és
prózamondó fesztiválon. A
Csabagyöngyében a 14–18
éves korosztály mellett felnőtt
versmondókat is vártak. Középiskolás kategóriában 1.
Dupák Fanni, 2. Bondor Bog-

11

lárka, 3. Ács Emese lett. A
felnőtteknél az első három
helyen Strich Lászlóné, Csiha
Marianna és Orosz Sándor

végzett. Különdíjat kapott:
Jobák Márta, Benyovszki Pál
Márton, Bene Brigitta, Hrubák
Axel és Fejes Kitti.

Fotó: Csabagyöngye

adventi hangversenyek
Békéscsabán élénk kórusélet folyik, adventkor is több
ünnepi koncert között válogathattunk. Talán mindnyájan
vágyunk arra, hogy ne csak
a lakás külsőségeiben, az
ajándékokban és az ételekben mutatkozzon meg a karácsony, hanem abban is, hogy
a lelkünket felkészítjük rá. Ez
utóbbiban nyújtottak segítséget a hangversenyek. Volt
jótékonysági koncert a Gerlai
Wenckheim Társaság javára
Hajtmann Ildikó és Endrész
Ferenc énekművésszel, felléptek a Körösparti fúvósok a
Calandrella Kamarakórussal,
hangversenyt adott a református kórus, a Bartók vegyeskar,
a Trefort fiúkórus, valamint a
zeneiskola több növendéke
is. A városi adventi hangversenyen pedig ezúttal a Trefort
fiúkórus, az Arrisus vegyeskar, az evangélikus kórus, a
Čabianska ružička és a Chopin Kórus segítette az ünnepre
hangolódást.

Ünnepi
ráhangolódásra
hívta az érdeklődőket december 13-án a József Attila
Lakótelepi Településrészi Önkormányzat és a Lencsési
Közösségi Ház. Takács Péter,
a közösségi ház vezetője elmondta, hogy a karácsonyi ün-

Szlovák irodalmi délutánt
rendeztek december 12-én
a Békés Megyei Könyvtárban. A program különlegessége a Mi Alföldünk
című kötet, a dél-alföldi
szlovák és szlovák kötődésű szerzők irodalmi antológiájának bemutatója volt.
A rendezvényen Rakonczás
Szilvia, a könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és kiemelte, hogy
a mű két nyelven tartalmaz
írásokat a szlovákságról. A
kötetben – amelyet Lonovics Lászlóné szerkesztett
– harmincnyolc szerző írása található meg. Szincsok
György író kiemelte: a mű
különlegessége, hogy nagy
részben Békés megyében

MESEHÁZ

Szilveszteri játszóház

Programok 2017. december 21.–2018. január 11.

technikákkal. A foglalkozást vezeti: Ujj Éva. A belépés díjmentes.
Taekboedzés
Január 4-étől minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig.
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
Tornák minden korosztálynak
•

Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.

•

Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves
kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
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.

•

a kötetben a dél-alföldi szlovákság története, amely öszszekapcsolja az írásokat.
A program részeként a
szerzők felolvastak a kötetből, majd egy kiállítást is
megtekinthettek az érdeklődők a könyv fotósainak
munkáiból.
Szabó Rita

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

partykalap, szerencsehozó kabalák (malac és lóhere) készítése különféle

•

született szépirodalmi alkotásokat rejteget. Az író
– aki egyben lektorálta is
a könyvet – hangsúlyozta:
a szlovák identitástudatot
teljes mértékben megőrzi
a mű, annak ellenére, hogy
az írásoknak különböző a
műfajuk, a nyelvezetük és a
színvonaluk is. A közös pont

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

December 30-án, szombaton 10-től 12 óráig. Szilveszteri dekoráció,

•

a jelenlevőket, kiemelve a várakozás jelentőségét. Eztán
Szigeti Antal plébános mondott áldást, majd a közösségi
ház angol szakkörösei, a Napsugárovi Nyuszi csoportja és
a Kemény Gitárklub varázsolt
ünnepi hangulatot a házba.

szlovák irodalmi délután

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

•

nepkörhöz kapcsolódó programot 2007-ben rendezték meg
először, azzal a céllal, hogy
bensőséges, közös ünneplésre hívják a lakótelepen élőket.
A rendezvényen dr. Ferenczi
Attila tanácsnok, a részönkormányzat vezetője köszöntötte

Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól
19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

December 22.–2018. január 7-éig
TÉLI SZÜNET.
Mézes-mákos karácsonyt, egészséges újesztendőt
kívánunk!

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog,
sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk
a Lencsési lakótelep és városunk

Kiállításaink megtekintése Csaba Kártyával rendelkezők
számára ingyenes.

valamennyi kedves polgárának!
A közösségi ház munkatársai.

AZ ÉN KARÁCSONYOM
Rajzpályázat gyermekeknek
Az iskolai téli szünet sok meglepetést tartogat a gyermekek számára. Ilyenkor lehet segíteni anyukának, nagyinak a sütés-főzésben, apának a takarításban, vagy a lakás átrendezésében.
Nagypapa szívesen mesél a régi időkről, gyermekkoráról. Lehet havat lapátolni, hóembert építeni, vagy csak ábrándozni a
meleg szobában. A legszebb mégis a karácsonyeste, amikor a
Jézuskát várja az egész család.
Rajzoljátok le karácsonyi élményeteket és küldjétek el
a Meseházba!
A beküldött rajzokból kiállítást rendezünk.
A legszebb rajzok beküldői jutalomban részesülnek.
Címünk: 5600 Békéscsaba, Békési út 15–17.
Beküldési határidő: 2018. január 30.
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12 hirdetés

Csabai Mérleg

Országgyűlési határozat

az Európai Parlament Soros-terv
végrehajtásáról szóló határozatával szemben
Az Európai Parlament 2017. november 16-án határozatot hozott a Soros-terv
végrehajtásáról, a bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló rendeleti
javaslatról.
Ez a határozat felháborító, ezért elutasítjuk.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező
szétosztást indítsanak el az európai nemzetek kárára. A bevándorlók állandó
behozatala és kötelező kvóta alapján történő szétosztása visszafordíthatatlanul
megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját.
A magyar Országgyűlés elutasítja
a
bevándorlók
felgyorsítását és a csoportban történő áthelyezést.

beáramlásának

A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy jogköröket adjanak át a bevándorlást
támogató Soros-szervezeteknek annak érdekében, hogy részt vegyenek
a bevándorlók behozatalában és szétosztásában.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy a tagállamok megbüntetésével
kényszerítsék ki a bevándorlók befogadását.

A magyar Országgyűlés elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben
Magyarország szuverenitását, valamint a magyar emberek népszavazáson
kinyilvánított akaratát a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.
A magyar Országgyűlés felszólítja Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen
az Európai Parlament és az uniós bürokrácia nyomásának, védje meg hazánk
alapszerződésekben garantált jogait, utasítsa el a Soros-tervet, folyamatosan
tájékoztassa Magyarország polgárait a Soros-terv végrehajtásának
állásáról és a kormány Magyarország védelmét célzó tervezett és
folyamatban lévő intézkedéseiről.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

A magyar Országgyűlés felhívja a gyelmet arra, hogy a schengeni külső határvédelmi
kötelezettség egyes tagállamok általi be nem tartása nem teremthet alapot arra, hogy
a jogsértők szolidaritásra hivatkozva követeljék a határvédelem hiánya miatt érkezett
bevándorlók államok közötti szétosztását.

2017. december 12.

ME_kormanyhatarozat_280x409.indd 1
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Csabai Mérleg

Ünnep

A legértékesebb ajándék a szeretetben
együtt töltött idő
Végéhez közeledik az
advent, az ünnepvárás
időszaka, és hamarosan
beköszönt a varázslatos
karácsony, amikor Jézus
születését ünnepeljük.
Ilyenkor körbeüljük szeretteinkkel az ünnepi asztalt,
kifejezzük irántuk érzett
szeretetünket.
Elvarázsol
bennünket az ünneplőbe
öltözött fenyőfa, az ajándékokat bontogató gyermekek
örömteli kacaja. Átéljük az
ünnep varázsát, magunkba
szippantjuk a fahéjas mézeskalács, a pislákoló gyertya, a díszes fenyőfa illatát,
és jó érzéssel nézünk végig
szeretteinken, fürkésszük
tekintetüket, vajon mennyire
sikerült örömet szereznünk
a kiválasztott ajándékkal.
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a legszebb
és legértékesebb ajándék a
figyelem, amellyel feléjük

fordulunk, a szeretetben együtt töltött idő,
az öröm, ami elraktározható, amiből egész
évben töltekezhetünk.
Ezekben a napokban
döbbenünk rá, men�nyire nagy szükségünk
van a családunkra,
barátainkra, és tudatosul bennünk, hogy a
legnagyobb adható és
kapható érték a világon az emberi jóság.
Bár a karácsony a
szeretet, az ajándékozás, az adakozás
ünnepe, nem szabad
elfelejtenünk,
hogy
nagylelkűségünk nem
az ajándék méretében és
árában mutatkozik meg,
hanem abban, hogy milyen figyelemmel, gonddal és szeretettel választjuk ki az ajándékot, és
mekkora szívvel adjuk át
szerettünknek.

A karácsony ünnepe
boldogsággal árasztja el
dolgos mindennapjainkat,
amikor lehetőségünk van
megállni, visszatekinteni,
értékelni és következtetéseket levonni. Rohanó világunkban egy nyugvó kis
sziget, amit igyekszünk
egész
évben
megőrizni, abból merítve erőt, ha
gyengülünk.
Kívánok Mindannyiuknak
áldott, békés és szeretetben gazdag ünnepeket és
eredményes új esztendőt!
Zalai Mihály,
a Békés Megyei
Önkormányzat
közgyűlésének elnöke
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Áldott, békés karácsonyt!
„A karácsony a szeretet,
és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki
az első hóesésre vár – jól
várakozik, s már várakozása
is felér egy hosszú-hosszú
hóeséssel.
Az, aki hazakészül, már
készülődésében otthon van.
Az, aki szeretni tudja azt, ami
az övé – szabad, és mentes
a birtoklás minden görcsétől,
kielégíthetetlen éhétől-szomjától.
Aki pedig jól várakozik, az
időből épp azt váltja meg, ami
a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák,
percek kattogó, szenvtelen
vonulását. Aki valóban tud
várni, abban megszületik az
a mélységes türelem, amely
szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb
annál, amire vár.”
Kedves Békéscsabaiak!
Pilinszky János fenti gondolataival köszöntöm Önöket. A karácsonyt megelőző
türelmes várakozás, az izgatott készülődés napjai után
most a szeretet és a családi
körben eltöltött csendes ünneplés napjai következnek.
A karácsony fontos üzenetet hordoz mindannyiunk
számára. Lehet, hogy ma
egyre többen azt gondolják,
hogy a családon kívül is,
egyedül is van élet, de – miként azt mondani szoktuk –

az ember társas lény
és ezért szeretteink,
családtagjaink között
érezzük igazán boldognak magunkat. A
család fontossága ma
még inkább megkérdőjelezhetetlen az életünkben.
A magyar népmesei
hősök története, kalandjaik hosszú sora
is ott és akkor kezdődik, amikor valamilyen
okból kilépnek a megszokott családi körből
és egyedül maradnak.
Elindulnak szerencsét próbálni, nekivágnak feleséget
szerezni maguknak, vagy
éppen az elrabolt királylány
után vetik magukat a hétfejű
sárkány nyomát követve. De
a küldetés sikere, a küzdelmek megvívásának a rendje,
a mese boldog végkifejlete
is ugyanott végződik, ahol
elkezdődött: a családban.
Visszatér a királyfi, elnyeri a
királylány kezét, világra szóló
lakodalmat csapnak és örökre boldogan élnek.
Ma sem lehet ez másképpen. Sem a hétköznapi
küzdelmeink, sem pedig a
karácsonyunk nem képzelhetők el a szeretteink nélkül,
mindazok nélkül, akik a legközelebb állnak hozzánk. Ők
pedig a családtagjaink. Mert
senki sem állhat annyira közel a szívünkhöz, mint ők.
Senkitől sem remélhetünk

és várhatunk annyi önzetlen
szeretetet, mint az édesanyánktól és az édesapánktól. És senkitől – egyetlen
embertársunktól sem – várhatunk annyi viszonzást,
mint a gyermekeinktől.
Az év szorgalmas munkával töltött napjait magunk
mögött hagyjuk, az adventi
várakozás hosszú hetei lassan letelnek. Úgy érezhetjük, hogy az utolsó napok,
órák hosszabbra nyúlnak, de
nem hiába izgulunk és várakoztunk, a karácsony már itt
kopogtat az ajtónkon. Amire
vágytunk, vártunk, végre a
miénk lesz.
Áldott, békés karácsonyt
kívánok Mindannyiuknak!
Szarvas Péter,
Békéscsaba
polgármestere

A cégek is segítenek Egy kis odafigyelés Karácsonyi angyalok

Ételosztás szombatonként az Andrássyn Élelmiszert osztott az önkormányzat
Közel ezer rászorulónak
osztottak tartós élelmiszerekből álló csomagot
az ünnepek előtti héten
Békéscsabán. Az önkormányzat évekkel ezelőtt
indította el kezdeményezését, mellyel az adventi időszakban segíti a rászoruló
családokat.

Néhány békéscsabai cég a
karácsonyi ünnepekre való
tekintettel ételosztást tart
a rászorulóknak szombatonként, az Andrássy út 10.
szám előtti fűtött teraszon.
A kezdeményezés három
évvel ezelőtt indult, amikor
eleinte három cég fogott ös�sze, hogy a maga módján
némi segítséget nyújtson a
nehezebb körülmények között
élő embereknek. Egy évre rá
további kettő cég is a jó ügy
mellé állt. A kijelölt helyszínen,
december kilencedikétől minden szombaton ötszáz adag
meleg ételt, friss gyümölcsöt,
fonott kalácsot, forró teát és
szaloncukrot osztanak ki.
Fodor Mihály, a Kuke Kft.
üzletvezetője kiemelte: rendkívül fontos az, hogy a rászoruló
gyermekek és családok számára tudjanak segíteni, főleg
az ünnepek közeledtével. Hoz-

zátette: jövőre nemcsak decemberben, hanem az év más
hónapjaiban is szeretnének
ételt osztani a rászorulóknak.
A vállalkozók nemcsak
anyagilag támogatják az
adakozást, hanem munkatársaik személyesen is részt
vesznek az ételosztásban.
A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
azzal segíti az öt cég munkáját, hogy tájékoztatja az ételosztásról azokat a rászoruló
családokat, akiknek nincs lehetőségük mindennap meleg
ételt fogyasztani.
December 16-án a Linamar Hungary Zrt. munkatársai osztottak ételt, december 23-án a Marzek Kner
Packaging Kft. és M-Flexilog
Kft. munkatársai, december
30-án pedig a Szőke és Társai Kft. támogatja a rászorulókat meleg étellel.
P. Á.

A csomagba ezúttal rizst,
lisztet, lekvárt, száraztésztát,
kristálycukrot, tejet, étolajat
és szaloncukrot tettek.
Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy közel
négymillió forintból valósult
meg az ételosztás. Kiemelte:
rendkívül fontosnak tartja a
kezdeményezést, hiszen sokan vannak, akik rászorulnak
a segítségre.
– A karácsony előtti időszak arról is szól, hogyha lehet, akkor segítsünk a nehéz
helyzetben élő embereken.

Az önkormányzat most is
gondolt azokra, akik nehéz
körülmények között élnek.
Ezer családot ajándékozunk
meg ilyenkor. Biztos vagyok
benne, hogy mindenki örül
ennek karácsony előtt –
hangsúlyozta Szarvas Péter.
Herczeg Tamás tanácsnok
hozzátette, hogy év végén
nemcsak a városvezetés, hanem különböző szervezetek
is segítik a rászorulókat.
– A különböző egyesületek,
szervezetek is ételosztással
várják ilyenkor a rászorulókat,
akik egy-egy ilyen alkalomkor például meleg ételhez,
ruházathoz, sőt, bútorzathoz,
ajándékokhoz is juthatnak –
emelte ki Herczeg Tamás.
A tanácsnok hozzátette,
hogy az önkormányzat tovább szeretné folytatni az
advent előtti ételosztás hagyományát.
Papp Ádám

Több mint ezer csomag gyűlt össze

Még az ünnepek előtt útnak indultak a „Karácsonyi
Angyalok”
ajándékaival
megtelt cipősdobozok Kárpátaljára, hogy nehéz sorsú, magyar gyermekeknek
szerezzenek örömöt. Tavaly
összesen 702 darab ajándékdobozzal kelt útra, idén
pedig már az ezres álomhatárt is átlépte a békéscsabai
testvérpár, Bonnyai Sándor
és Anna országossá nőtt
kezdeményezése.
A cipősdobozos ajándékokat
számos helyen, köztük például a Békéscsabai Médiacentrumba vagy a Szeberényi
Gusztáv Adolf evangélikus iskolába is be lehetett vinni. Az
evangélikus iskolában olyan
sok doboz gyűlt össze, hogy
azokat a gyerekek csatárláncba állva adták tovább, míg el
nem jutottak a pincétől az autóig.

Az ország minden tájáról
érkeztek dobozok olyanoktól,
akik hallották, hogy Bonnyaiék
a mélyszegénységben élő
kárpátaljai magyar gyerekeknek gyűjtenek. Nagydobrony,
Kisdobrony, Bótrágy, Dimicső
és Tiszaágtelek településeken
nagyon várják a régi ismerősöket: ugyanis ez már a harmadik karácsony lesz, amikor a
Bonnyai testvérek ellátogatnak
hozzájuk. Az ajándékok határon való átjutását diplomata
útlevéllel segíti a Református
Szeretetszolgálat
– Olyanná váltunk, mint
egy nagy család, ahol mindenki a maga eszközével és
lehetőségei szerint segít –
mondta Bonnyai Sándor, aki
óriási meglepetésként élte
meg, hogy túlszárnyalták a
tavalyi mennyiséget, így idén
több mint ezer gyermeket
tudnak megajándékozni.
Zsíros András
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lapszéli
TA R K A S ÁG O K
A szolgabíró pálinkája
Egy ﬁatal szolgabíró került
az egyik megyei faluba, aki oly
jól érezte magát napról napra,
hogy rendszerint hajnaltájt
került haza. Aludni azonban
nemigen sikerült neki, mert a
falu pásztora éppen az ablaka alatt dudálta össze a csordát. Semmiféle fenyegetés
sem tudta onnan más irányba
terelni.
– A tehenek évtizedek óta
azon az egy helyen szokták
meg a gyülekezést – érvelt a
pásztor.
A szolgabíró azt üzente a
pásztornak, hogy csak dudáljon szépen, dallamosan
továbbra is, az ablakban lesz
számára egy kupica kisüsti pálinka. Két napig ott volt az ígért
pálinka, amit kora reggel fel is
hajtott a pásztor. Harmadnap
azonban már a pálinka sehol
sem volt.
– Talán elfelejtették – morfondírozott a falu ébresztője.
De negyednap sem volt ott az
ital, erre megfordult nagy mérgesen, és messze elkerülte a
szolgabíró lakát, hogy még a
hanghullámok se kerüljenek
arra a tájékra. Így sikerült a
szolgabírónak a hajnali pihenést magának biztosítania.
Udvarlás
Deák Ferenc egy ﬁatal
képviselővel ment az utcán.
Útközben csinos menyecskével találkozott. Az öregúrnak feltűnt a szemrevaló aszszonyka, és meg is kérdezte
a ﬁatal képviselőt, hogy ki az
a csinos menyecske. A képviselő megmondta neki. Az
öregúr biztatni kezdte: ha ismered, akkor udvarolj neki! A
ﬁatal képviselő mentegetőzni
kezdett.
– Nem tehetem urambátyám, mert ő a legjobb barátom
felesége.
– Nem vagy te okos öcsém.
Csak az ellenséged feleségének nem udvarolhatsz, a barátodénak igen – mondta Deák.
Öreg baka
A somogyi 44-es baka a
háborúból jött haza szabadságra, a behívottak öreg évfolyamából való, fáradt legény
volt. Kölcsönös meleg ölelkezés után azt kérdezte tőle az
asszony.
– Hát öregem, azt hun járt
abban a szörnyűséges háborúban?
– Bizony, sok országot bejártam, asszony! De voltam egy
igen okos derék országban is,
Törökországban!
– Oszt miért derék ország
az?
– Azért anyjukom, mert ott
a legszegényebb embernek is
legalább három felesége van.
Hát már erre a hites feleség
is elvesztette a türelmét:
– Hallgassék mán, vén szamár! Köröszténynek is gyenge
kegyelmed, hát még pogánynak milyen vóna!
Gécs Béla gyűjtése

Csabai Mérleg

Békéscsaba anno
1927-ben nyílt az Angol–Magyar Bank

A városközpont az 1920as évek közepén látványos
homlokzatú épülettel gazdagodott. Az Andrássy út
14. szám alatti házat Münich
Aladár építész terve alapján Bálint Imre építővállalata kivitelezte. A felépült
Szondy-féle ház két emeletén bérlakások létesültek, a
földszint bal oldali részében
a Magyar–Olasz Bank nyitotta meg irodáját. Hamarosan már két bank működött
az épületben.
Békéscsabán a húszas évektől
jelentős fellendülés kezdődött.
A fővárosi pénzintézetek ekkor
élénk érdeklődést mutattak a
csabai hitelbank iránt. A modern stílusú, új, Andrássy úti
épületben, a Magyar–Olasz
Bank közvetlen szomszédságában lévő helyiségben nyitotta meg békéscsabai fiókját az
Angol–Magyar Bank Rt. 1927.
november 14-én. A megnyitón
a megjelent részvényeseket,
a hatóságok és a sajtó képviselőit Kéri József köszöntötte. A bankigazgató elmondta,
különös érdeklődésre tarthat
számot a fiók, mert az Angol–
Magyar Bank olyan tőkeemelé-

si műveletet vitt keresztül, mely
egyike volt az akkori idők legsikeresebbjeinek. A bank 11 millió pengővel úgy emelte tőkéjét,
hogy ez a magyar gazdasági
életet minden viszonylatban
gyarapította. A tőkét angol érdekeltség szolgáltatta oly módon,
hogy a bank kizárólag csak az
új részvényeket adta át. Az idegen érdekeltség annyira megbízott a magyar vezetésben, hogy
részvénypakettje
ellenében
nem is gyakorolta szavazati jogait, hanem azokat is átruházta
a magyar érdekeltségnek. A vezetésben tehát idegen befolyás
nem érvényesült.
A tőkeemelés következtében az Angol–Magyar Bank
tőkéje 31 millió pengőre emelkedett, amellyel a legelső
pénzintézetek közé tartozott
Magyarországon. A bank
egyébként élénken foglalkozott a gazdaérdekeltségek
támogatásának ügyével. Szereztek 5 millió dollárnyi amerikai, hosszú lejáratú hitelt is
erre, amelyet igen kedvező feltételek mellett 35 éves törlesztésre folyósítottak akkoriban a
mezőgazdasági hiteligények
kielégítésére.
Gécs Béla

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
kezelésében lévő
út- és járdaburkolatok, kerékpárutak,
síkosságmentesítését, valamint a hóeltakarítást
a 2017. november 15. – 2018. március 15. közt
tartó téli szezonban a
TAPPE Hulladékgzdálkodási,
Köztisztasági Szolgáltató Kft. végzi.
A hóügyelet telefon/faxszáma:

66/241-940

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
2011. május 13-tól a TAPPE Hulladékgzdálkodási,
Köztisztasági Szolgáltató Kft. végzi.
Címünk: 5600 Békéscsaba, Luther u. 2.

G ogol:

''
Egy orült
naplója
Rendező:

Köllo'' Miklós
a és
Fordított
színpadra
alkalmazta:

Akszentyij
Ivanovics

Popriscsin:

Kat kó Ferenc

Január 15., (hétfő) 19.00
Január 22., (hétfő) 19.00
Január 27., (szombat) 19.00
Sík Ferenc Kamaraszínház

széPÜlJÜNk a lÍVIa
széPségszalONBaN!
Átváltoztatunk Nyeremény Játék!
Gondolkoztál már azon,
hogy mit lehetne kihozni
belőled egy proﬁ fodrász,
sminkes és fotós segítségével a megfelelő kiegészítőkkel és ruházattal?
Ugye tudod, hogy a magazinok lapjain szereplő
sztárok sem úgy ébrednek reggelente? Mindenkinek van egy elképzelése
magáról, ami általában beillik az énképébe, de legtöbbször egy vadidegen
mást is felfedez, melyet jó
érzékkel párosítva meg lehet és meg is kell mutatni
a világnak.
Most lehetőséged nyílik ingyenesen részt venni egy
ilyen átváltoztatáson, ahol a
profi szakemberekből megalakult csapatunkkal négy
hölgyet fogunk átalakítani.

Az a szerencsés, akinél a
leglátványosabb lesz az
eredmény, a ruhát és az ékszert meg is tarthatja. Viszont
véleményünk szerint mind a
négyüket olyan tanácsokkal
látjuk el, melyek gyökeresen
megváltoztathatják mindennapi megjelenésüket.
Tehát, ha úgy gondolod,
hogy újév alkalmából szeretnél változtatni az eddigi

életeden, és úgy növelni
önbizalmadon, hogy közben egy előnyös külsőre
teszel szert, akkor nincs
más dolgod, mint küldeni
magadról egy profil-, illetve egy egész alakos képet
a
szalon@liviafodraszat.
hu e-mail-címre, valamint
üzenetben megírni, hogy
milyen változtatás az, amit
maximálisan bevállalsz.

Csabai Mérleg

szÍnes

századik születésnap

Isten éltesse Kosznai Jánosné Manci nénit
Századik születésnapját
ünnepelte Békéscsabán
Kosznai Jánosné, akit a
város nevében Szarvas
Péter polgármester és
dr. Bacsa Vendel jegyző
köszöntött.
Manci néni 1917. december
6-án született Szegeden.
Családja szegény volt, így
egész korán megismerkedett a munkával, szerény
juttatásért vigyázott a szomszéd tanítók gyermekeire,
vagy éppen libákat legeltetett.
Fiatalon került Mezőmegyerre, majd Békéscsabára. Hamarosan férjhez
ment, négy gyermekük született. Sok évvel később a
Csányi utcában építettek
házat, Manci néni ma is itt
lakik. Egész életében keményen dolgozott. Otthon és a
kötöttárugyárban is meg-
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„t B ” s a R O k
A nyugdíjra jogosító szolgálati idő
A szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék ﬁ zetésére kötelezett volt,
illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot ﬁzetett.

állta helyét, pedig akadtak
bőven nehézségek, de a
családja, gyermekei mindig
mellette álltak és állnak a
mai napig is.
Négy unokája, hét dédunokája született, néhányan külföldön élnek. A
törékenynek látszó, de
határozott idős hölgy arról

is mesélt, hogy sosem dohányzott, egészségesen,
mértékletesen élt, és fizikai
munkával tartotta karban
magát. Imádja a virágokat,
különösen a tulipánokat,
tavasszal most is százával
nyílnak a kertjében, reméli, jövőre is gyönyörködhet
bennük.

Kedves gyerekek!
Előző számunk helyes megfejtése: programajánló
Nyertesek: Laurinyecz Ákos, Kazár Tamás, Deák Nóra
A
Békéscsabai
Médiacentrum
nyereményjátéka továbbra is vár
rátok! A megfejtést behozhatjátok
vagy beküldhetitek a médiacentrumba
legkésőbb 2018 január 5-én, pénteken
14 óráig. Mellé írjátok oda a neveteket
és azt a telefonszámot vagy e-mailcímet, ahol értesíthetünk.
A helyes megfejtők között három
ajándékot sorsolunk ki, ezeket
a nyertesek a médiacentrumban
vehetik át.

A társadalombiztosítási nyugellátásra való jogosultság
egyik feltétele, a baleseti
hozzátartozói nyugellátások
kivételével, hogy az igénylőnek vagy a jogszerzőnek
törvényben
meghatározott
szolgálati idővel kell rendelkeznie. Például az öregségi
teljes nyugdíjra jogosultságot
20 év szolgálati idő alapozza
meg. A hosszú szolgálati idő
kedvezően befolyásolja az ellátás összegét.
A biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó
jogviszonyán (munkaviszony,
egyéni és társas vállalkozói
jogviszony, megbízási jogviszony stb.) túl szolgálati
időként figyelembe vehető
például a felsőfokú oktatási
intézményben, nappali képzésben folytatott tanulmányok
1998. január 1-je előtti időtar-

tama, továbbá a gyermeknevelési támogatás, az ápolási
díj, a gyes folyósításának
ideje, amennyiben az előírt
nyugdíjjárulékot megfizették.
Ugyanakkor nem lehet
szolgálati időként elismerni
azt az időszakot, amely alatt
az igénylő biztosítása szünetelt, és nyugdíjjárulék-fizetés sem történt, továbbá az
egyéni és a társas vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jogviszonyának azt az
időtartamát, amelyre nyugdíjjárulék-tartozása van.
A bejelentett, szabályszerű foglalkoztatás, a járulék
bevallása, befizetése a társadalombiztosítási ellátások

igénybevétele érdekében is
különös jelentőséggel bír.
A szolgálati időt fő szabályként a társadalombiztosítási
szervek nyilvántartásai alapján
kell figyelembe venni. Ezen túlmenően a szolgálati idő fennállása a foglalkoztató által kiállított egykorú okirattal vagy a
foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással, illetve egyéb hitelt érdemlő
módon (pl. tanúk nyilatkozata
alapján) is bizonyítható.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

A három előző nyertes egyike
Kazár Boglárka

Címünk: Békéscsabai Médiacentrum Kft., 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.

szépkor úa k

APRÓ H I RD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS

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

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

63. számú, 820 m2-es karbantar-

Békéscsabai Női Labdarúgó

tott belterületi telek fúrott kúttal

kortól.

az utcában, vízvezeték a csator-

Bencsik Éva: 30/506-4202.
Zár, redőny, szúnyogháló,

napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, javí-

Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos
István u. 20. Tel.: 70/335-7584,
66/636-135.
INGATLAN
Belvárosi, egyedi fűtésű, 55
m2-es, kétszobás, nagy erkélyes

www.behir.hu

Ferencné +36-66/549-831 és
Békéscsabán, a Mester utca

Lencsési út 42.

Békéscsaba, Lipták A. u. 20.
+36-20/325-5367

letén. Ügyintézők: Dobrovics

sát vállalom számlaképesen.

tása, kulcsmásolás:

Dimény József

bérelne Békéscsaba külterü-

Somlói Zoltán: 30/371-6785.

SC várja jelentkezésed 6 éves

Botyánszki Erzsébet
90 éves

ködő Csabatáj Zrt. szántóföldet

Irodák, lépcsőházak takarítáTel.: 30/290-8726.

Kurucz Józsefné
90 éves

Az 53 éve Békéscsabán mű-

lakás és KOMBIFÉG 18E.3 kombi kazán 18,6 kW-os eladó.
Tel.: 30/684-5745.

eladó. Villany-, telefonvezeték
na túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.
EGYÉB

Tacskók eladók. Cserélhetők:
utánfutó, gázfőző, Trabant-futómű alkatrésznek, láncfűrész,
vastag diófa, bútorok.
Tel.: 66/436-086.
Eladók Békéscsabán:
Hollóházi (6 tányér, 6 csésze)
kávésgarnitúra, L-es férfi Levi’s
farmerdzseki, fém vállfás akasztó
vagy virágtartó, gyermekíróasztal,
azonos stílusú 7-7 darabos süteményes- és kompótoskészlet.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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Jégkorong Békéscsabán
Szuper Levente: Egyre népszerűbb a sportág

30. szilveszteri Futógála

Minden sportolni, kikapcsolódni vágyót várnak
Az év utolsó napján, december 31-én a vállalkozó
szellemű sportolni és kikapcsolódni vágyók ismét
részt vehetnek a Békéscsabai Atlétikai Klub által
szervezett szilveszteri futógálán, akár jelmezben is.

A Csabai Farkasok közé is beállt Szuper Levente
Országos
gyermektoborzó program érkezett
Békéscsabára, a Csabai Farkasok Jégkorong
Egyesületének otthonába. Több helyi iskolából
jöttek a ﬁ atalok a jégpályára, ahol még egy igazi
magyar sportlegendával
is együtt játszhattak.
A legtöbb fiatal elmondása
szerint élvezi a sportot, arra
azonban, hogy jégkorongozzanak, nem mindig volt lehetőségük. A gyerekek tavaly
év vége óta próbálhatják ki a
sportágat, hiszen egy évvel
ezelőtt kezdte el üzemeltetni
Hégely Sándor a jégpályát
a Csabai Rendezvénypajtában.
– 2016-ban többen kerestek meg azzal, hogy

lehet-e amatőröknek itt
jégkorongozni. Mondhatni,
belesodródtunk ebbe, ma
pedig már nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy egyre több gyerek jéghokizik
nálunk. Örülök, hogy megtaníthattunk nekik valami
olyat, amit előtte nem tudtak – fogalmazott Hégely
Sándor, a Csabai Farkasok
Jégkorong Egyesületének
főszponzora.
A jégkorongnak Békés
megyében egyelőre nincs
akkora kultúrája, mint a kézilabdának vagy a röplabdának. Bíró Csaba bizottsági elnök szerint azonban
a hoki olyan új sportolási
lehetőséget jelent, amelyet érdemes kipróbálni és
amelyet a város vezetősége is támogat, hisz ez az

egészséges életmódra, a
küzdeni tudásra, a sport
szeretetére neveli a gyerekeket.
A programban egy igazi
magyar jégkoronglegenda,
a 98-szoros magyar válogatott kapus, Szuper Levente is részt vesz. A sportoló elmondta: az elmúlt tíz
évben a szakág népszerűsége jelentősen nőtt Magyarországon.
– Országos szinten nagyon nagyot ugrott az utánpótlás-nevelés. Az elmúlt tíz
évben szerencsére megnőtt
a létszám, és a jégpályáknak a mennyisége is – tette
hozzá Szuper Levente, aki
reméli, országszerte nagy
sikere lesz a toborzó akciónak.
Papp Á.

Az előnevezéseket december
29-éig várják a www.bcsac.
hu weboldalon vagy személyesen az atlétikai klub irodájában (Békéscsaba, Kórház
u. 6.). A verseny napján már
csak korlátozott számban lehet nevezni 8 és 9 óra között.
Az OTP Bank – 30. Szilveszteri Futógála programja
Az első rajt 10 órakor lesz, a
táv 2500 méter, ide 3 fős családok, minimum egy felnőtt és
családtagjai, valamint 60 év
feletti amatőrök nevezhetnek.
Az útvonal: sportcsarnok –
Bajza u. – Urszinyi Dezsőné
u. – Gyulai út – sportcsarnok.

A második rajt 10.05-kor
lesz, a táv 3421 méter. Újdonság lesz itt a Mening
Hungary Zrt. támogatásával
a 30 évesek (1987-ben születettek) futama. A futógálával
egyidősek technikai pólóban
futhatnak, amit a nevezéskor
kapnak meg, és ezen a jeles
évfordulón külön díjazásban
részesülnek. Útvonal: sportcsarnok – Bajza u. – Bánszki
u. - Szabadság tér – Szent
István tér – Gyulai út – sportcsarnok.

4621 méteren is lehet indulni, itt az igazolt versenyzők és
bátor amatőrök nevezhetnek.
Az ő útvonaluk: sportcsarnok
– Bajza u. – Árpád sor – Derkovits sor – Bajza u. – Bánszki u.
– Szabadság tér – Szent István
tér – Gyulai út – sportcsarnok.
A célba érkezések után
következik majd a legjobbak
díjazása, az ajándéksorsolás, amelyen mindenki a rajtszámával vesz részt, de lesz
pezsgős koccintás és óriástorta is.

Békéscsabán, a vízi létesítmények
(szökőkút, csobogó, díszkút) üzemeltetését a

Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi.
Címünk: Békéscsaba, Kazinczy utca 4.
Észrevételeikkel kapcsolatos bejelentéseiket
a 66/333-447 telefon/fax számon, illetve
az info@galeriainvest.hu e-mail-címen tehetik meg.

Csabai Mérleg
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Ónodi 25

A Békéscsabai Érték kiállítás I. tárlata

Ónodi Heni Barcelonában szerzett aranyérme
Jövőre lesz Békéscsaba
újratelepítésének háromszázadik évfordulója, amelyet rendezvénysorozattal
ünnepelhetünk majd. Az
évforduló apropóján már
most decemberben megnyílt a „Békéscsaba 300”
– Békéscsabai Érték kiállítás-sorozat I. tárlata: Ónodi
25 címmel Ónodi Henrietta
olimpiai aranyéremszerzésének 25. évfordulója tiszteletére.
Ónodi Henrietta tornász az
1992-es barcelonai olimpiáról
egy arany- és egy ezüstéremmel tért haza, de világ- és Európa-bajnokságokon is rendre eredményesen szerepelt.
A sportoló elmondta: örül
annak, hogy szülővárosában
mutatják be sikereinek relikviáit, és bízik abban, hogy sok
fiatal számára lehet példaértékű az, amit ő elért.
– Rengeteg munka volt az
eredmények mögött, nagyon

jó visszajelzés ez a kiállítás is,
hogy mindennek megvolt az
eredménye. Remélem, ez egy
kis inspiráció is lesz a fiataloknak arra nézve, hogy kitartással, sok-sok edzéssel igenis
lehet Békéscsabáról indulva
is nagy eredményeket elérni –
fogalmazott Ónodi Henrietta.
A Csabagyöngye Hungarikum klubjában Herczeg
Tamás, a kulturális központ
igazgatóhelyettese
nyitotta meg a kiállítást. Méltatta
Ónodi Henrietta érdemeit, de
külön üdvözölte a másik két
jelen levő békéscsabai kötődésű olimpiai bajnokot, Palotai Károly egykori labdarúgót
és Gedó György ökölvívót is.
A 2018. február 2-áig látható kiállításon ott van egyebek mellett az a ló, amelyen
lóugrásban aranyérmet szerzett Heni, de sok-sok érem,
formaruha, és a 292 olimpiai
aranyérmes közül 190 aláírása is megtalálható.
P. Á., M. E.

„Fontos, hogy szeressük, amit csinálunk!”
Ónodi Henriettával élete egykori legfőbb helyszínén beszélgettünk

A kilencvenes évek egyik
nagy kedvence volt, 25
évvel
ezelőtt
olimpiai
aranyéremmel tért haza
Barcelonából Ónodi Henrietta, akinek legalább ilyen
fontosak világ- és Európabajnoki címei is. Ha a magyar női tornáról van szó, a
neve megkerülhetetlen. A
decemberi sportgálára jött
haza Amerikából Heni, akivel élete egykori legfőbb
helyszínén, a tornaklubban
beszélgettünk.
– Kisgyermek korában kezdett tornázni. Mi indította el a
pályán?
– Négy-öt évesen kezdtem.
Annak idején kiválasztásra jöttek edzők a tornaklubtól. Egy
ilyen alkalom alapján ajánlották, hogy próbáljam ki a tornát.
El is mentünk a szüleimmel, és
már a kezdet kezdetén nagyon
megszerettem.
– A torna időigényes sportág, nagyon kevés szabad idő
marad. Mekkora lemondással
járt ez?
– Mindig úgy éreztem, hogy
ez nem lemondás, hanem egy
másfajta élet. Ma sokan az
egész napjukat a számítógép
előtt töltik. A sportban legalább mozognak, elfoglalják
magukat, jó helyen, biztonságban vannak. A sport által
megtanulnak küzdeni, keményen dolgozni, megtanulják a

Ovisok ismerkedtek a röplabdával
Óvodai Zsinórlabda Napot
rendezett a Magyar Röplabda Szövetség és a Békéscsabai Röplabda SE
a közelmúltban, a csabai
sportcsarnokban. Az eseményen mintegy 400 óvodás volt jelen.
A gyerekek számára ez egy
jó alkalom volt arra, hogy
együtt játszanak, mozogjanak, és mindeközben megismerkedjenek a zsinórlabdával.
– A zsinórlabda a röplabda
leegyszerűsített változata, lejjebb engedtük a hálót, hogy
a gyerekek is át tudják rajta
dobni a labdát. A röplabdában
egy szálló labdához kell alkalmazkodni a másodpercek tört

része alatt, a zsinórlabdában
azonban meg lehet fogni a
labdát, el lehet kapni, és a
helyezkedést is lehet gyakorolni – emelte ki Nagy Attila,
a Békéscsabai Röplabda SE
utánpótlás edzője.
Sárközi Bence, a Magyar Röplabda Szövetség

utánpótlás
asszisztense
hozzátette: a zsinórlabda
programmal az az egyik
legfontosabb célkitűzésük,
hogy megszerettessék a
mozgást az óvodásokkal, és
a röplabdát népszerűsítsék
a körükben.
P. Á.

Fiatal gólkirályok párharca
Újabb állomásához érkezett a Békéscsaba 1912
Előre mentorprogramja. A
legeredményesebb utánpótlás-játékosok közös edzésen vehettek részt a felnőtt
csapattal. Az őszi bajnokság
végeztével most azok kaptak
meghívást, akik a legtöbb
gólt rúgták. Az eseményre a
Békéscsaba Labdarúgó Akadémia U12–U19 korosztályos
csapataiból és a Békéscsaba
1912 Előre megye egyes csapatából érkeztek játékosok.
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kitartást, a csapatszellemet.
Soha nem éreztem úgy, hogy
bármiről is lemaradtam volna
– egyszerűen csak másmilyen volt a gyerekkorom, mint
sok más kortársamé. Szerettem a tornaklubba járni,
hiszen itt volt a közösségem,
itt voltak a barátaim, úgyhogy ez számomra nem volt
lemondás. Ráadásul olyan
helyekre juthattam el a sport
révén, amelyekről korábban
csak álmodhattam.
– A 1992-es barcelonai
olimpia sokak számára máig
felejthetetlen. Emlékszik még,
hogy milyen elvárásokkal utazott ki?
– Mivel az azt megelőző
évben már Európa-bajnok
voltam, év elején, a világbajnokságon pedig meglett az
aranyérem és az ezüstérem,
így nagyok voltak az elvárások. Nyilván éremért mentünk, elég nagy volt a nyomás.
Óriási munka volt mögöttük, a
technika megvolt, arra kellett
figyelni, hogy nyugodtak maradjunk, tudjunk koncentrálni.
Ez szerencsére sikerült.
– Amikor a dobogó legfelső fokára állt, érezte, hogy a
csúcsra ért?
– Az olimpiára nagyon készültem, amikor sikerült a gyakorlat, először csak az iszonyatos fáradtságot éreztem
a mögöttem levő sok fizikai
és szellemi tehertől. Amikor

Az eredményekért mindig nagyon meg kell dolgozni
hazajöttünk, akkor éreztem
meg igazán, hogy milyen
nagy eredmény ez, és mekkora hatással van másokra
is. Óriási szeretet vett körül,
és talán másoknak is segített,
hogy ilyen eredménnyel tértünk haza.
– Az Egyesült Államokban
járt egyetemre, és máig kint él
Amerikában. Ez volt az eredeti
terve?
– Nem. Édesapámmal
úgy terveztük, hogy létrehozunk itt Békéscsabán egy
fitneszközpontot. Aztán a
’96-os olimpiai felkészülésem
idején édesapám nagyon beteg lett. Az olimpia után hazajöttem, és sajnos ő még az év
decemberében meg is halt.
Még egy darabig itthon voltam,
de apukám nélkül már nagyon
más volt minden, és nem volt
realitása a közös álmunknak.
Aztán megismertem a férjemet, a szerelemből házasság

lett, és a férjem karrierje miatt
most is kint élünk. Egy ideig
edzősködtem, de aztán a férjem végzett az orvosin, saját
rendelőt nyitottunk, és mivel
nekem üzleti végzettségem
van, én ültem be az irodába
segíteni neki. Ez így működik
már tíz éve.
– Mit üzenne azoknak, akik
ma vágnak bele a tornába
vagy bármilyen sportba?
– Magamból kiindulva talán
azt: fontos, hogy szeressük
azt, amit csinálunk. Erőltetve
nem megy! Ha pedig eredményeket akarunk elérni bármiben, azért nagyon meg kell
dolgozni – lehet az bármi, az
eredmény csak munkával jön.
Ha megtaláljuk azt, amit szívből csinálunk, még a nehéz
munka is könnyebbnek tűnik!
(Az interjú teljes terjedelemben a behir.hu oldalon olvasható)
Varga Diána, Mikóczy Erika

Jövő évi szupermaraton
Aláírták az előszerződést a városházán

Jövő év júniusában rendezik meg a 21. Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba Nemzetközi Szupermaratont.
A futó, kerékpáros és
görkoritúra szervezéséről
Kiss Tibor és Bognár Levente, a két rendező város
alpolgármestere, valamint
Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club
ügyvezető igazgatója írta
alá az előszerződést.
A 2017. évi, jubileumi,
huszadik
rendezvényre
mintegy 1500 résztvevő
nevezett be, köztük rekordszámú, több mint ezer kerékpáros teljesítette a 200
kilométeres távot. Kiss Tibor alpolgármester szerint
a szupermaraton, amellett,
hogy nagy teljesítmény a
táv hosszúsága és a meleg
időjárás miatt, mindig emlékezetes sportünnepet jelent
a résztvevőknek. Hozzátette: szórakozva sportolni
pedig az egyik legcsodálatosabb dolog a világon.
A rendezvény az aradiak
számára is nagyon fontos,
Bognár Levente kiemelte, ez
egy olyan együttműködés,
amely a sporton keresztül
indult, de több területre is
kiterjedt az elmúlt két évtizedben.
– Nagyon sokan azonosulnak ezzel a sporteseménnyel, nemcsak azok

A sport közelebb hozza egymáshoz az embereket
a kemény sportolók, akik
végigfutják a távot, hanem
azok is, akik biciklivel jönnek át. Közben barátságok
alakulnak ki, és a két megyeszékhely közötti együttműködés is folyamatosan
erősödik – jegyezte meg
Arad alpolgármestere.
A szupermaraton útvonala a tervek szerint jövőre
sem változik, ugyanazokat
a településeket érinti majd,
mint 2017-ben. A sportprogram 2018-ban is egy nulladik nappal kezdődik majd
a Csabai Rendezvénypajtában, ahol a szervezők az
előregisztráció mellett koncertekkel készülnek.
– Nagyon jók a tapasztalatok, újra meg kell szervezni, hisz aki csak jött, jól
érezte magát. Már a rajt
előtti este találkoznak a versenyzők, az ismerősök, a
barátok, és a nulladik nap

révén közös élményekkel
kezdik a hétvégét – hangsúlyozta Tóth Sándor, hozzátéve, hogy folyamatosan
várják az ötleteket: miként
lehet további újdonságot
hozni a programba.
Hegedűs Sándor, az
Autó Mobil Körös Kft. békéscsabai márkakereskedésének vezetője elmondta, két éve partnerei a
rendezvénynek. A futóknál
indított férfi váltójuk 2016ban és 2017-ben is győzni
tudott, emellett dolgozóik
kerékpárosként is csatlakoztak a rendezvényhez. A
cég jövőre is támogatja a
programot, ahol bemutatják új gépkocsijukat is.
A 2018-as szupermaratonnak június 2-án és 3-án,
szombaton és vasárnap vághatnak majd neki a legbátrabbak.
Kovács Dávid

18 hirdetés
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A 7.TV MŰSORA • 2017. december 25. – 2018. január 14.
2017. december 26., kedd

2017. december 25., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Kezdőkör: kosárlabdamérkőzés, Békés–TF
12.00 Híradó
12.20 Varázslatos filmdalok
13.45 Bartók Táncegyütes:
Kicsike Tánc
15.00 ARTista Café 4/1.
17.00 Hírek
17.10 Városi adventi
hangverseny
19.00 Híradó
19.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Angyalok szárnyalása I.
22.00 Híradó
22.20 Városi adventi
hangverseny
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Művészbejáró (kult. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Spektrum (életmódmag.)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, Jászberény–BRSE
12.00 Híradó
12.20 Atlantisz gyermekei
14.00 Napsugár Bábszínház
15.00 ARTista Café 4/2.
16.30 Kikötő (egyházi magazin)
17.00 Hírek
17.10 Adventi hangverseny
19.00 Híradó
19.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Angyalok szárnyalása II.
22.00 Híradó
22.20 Adventi hangverseny
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. december 27., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, Jászberény-BRSE
12.00 Híradó
12.20 Egy koncert kékben
15.00 Zenéről, múltról, szerelemről
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Kikiriki (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2018. január 2., kedd

2018. január 1., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
8.10 Spektrum (életmódmag.)
8.40 Épí-Tech
(építészeti magazin)
9.10 Praktikák
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 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Rómeó és Júlia
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Musical neked I.–II.
12.00 Híradó
12.20 Országos Evanglélikus
Diákkórus-találkozó
15.00 ARTista Café 4/4.
16.30 Kikötő (egyházi magazin)
17.00 Hírek
17.10 Bartók Béla Vegyeskar
koncertje
19.00 Híradó
19.15 Angyalok szárnyalása I.
20.00 Híradó
20.15 Angyalok szárnyalása II.
21.00 Cirkuszi szomszédolás
23.10 Híradó
22.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
24.00 Dima karácsonya
02.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 8., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
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 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 ARTista Café 4/1.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 9., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Spektrum (életmódmag.)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
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 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 ARTista Café 4/2.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. december 29., péntek

2017. december 30., szombat

2017. december 31., vasárnap

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Városi adventi hangverseny
13.00 Híradó
15.00 Angyalok szárnyalása I.–II.
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Hunor, Magor nyomán
Békésben
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. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Európai viselkedéskultúra
alapjai
12.00 Híradó
12.20 Spektrum (életmódmag.)
12.50 Vakkancs és a titokzatos
alagút
15.00 Ki népei vagytok (dok.-film)
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 Csabai forgatag (közéleti mag.)
21.00 Mit akar ez az ember (dok.-film)
22.35 Aktuális (magazin)
22.55 Híradó
23.15 Csabai forgatag (közéleti mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötő (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Napsugár Bábszínház
12.00 Híradó
12.20 Rómeó és Júlia a cirkuszban
15.00 Az Év sportolója,az Év
embere díjátadó ünnepség
16.30 Méhek nélküli világ
(dok.-film)
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Szarvasi Víziszínház
Díjátadó Gála
23.40 Híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
11.00 Napsugár Bábszínház
11.30 Praktikák
12.00 Híradó
12.20 Tavaszi Varázs
14.30 Napsugár Bábszínház
15.00 ARTista Café 4/3.
16.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
17.00 Hírek
17.10 Bartók Béla Vegyeskar
koncertje
19.00 Híradó
19.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Ludas Matyi a cirkuszban
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
24.00 Dima karácsonya
02.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. január 3., szerda
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech
(építészeti magazin)
21.00 Angyalok szárnyalása
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech
(építészeti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,

2017. december 28., csütörtök

2018. január 4., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Épí-Tech
(építészeti magazin)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kikötő (egyházi magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Bartók Béla Vegyeskar
koncertje
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 5., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech
(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
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 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Slovan
Bratislava (MEVZA)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 6., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Slovan
Bratislava (MEVZA)
12.00 Híradó
12.20 Szarvasi híradó
12.35 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 10/1.
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Slovan
Bratislava (MEVZA)
22.30 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 7., vasárnap
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Praktikák
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Bartók Béla Vegyeskar
koncertje
12.00 Híradó
12.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Szomszéd vár
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Ludas Matyi a cirkuszban
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. január 10., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
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)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 ARTista Café 4/3.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 11., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szomszéd vár
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 ARTista Café 4/4.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 12., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
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 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE–Maccabi
Haifa (CEV KUPA)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 13., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE-Maccabi
Haifa (CEV KUPA)
12.00 Híradó
12.20 Szarvasi híradó
12.35 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 10/2.
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mérkőzés, BRSE-Maccabi
Haifa (CEV KUPA)
22.30 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. január 14., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 ARTista Café 4/1.
12.00 Híradó
12.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Szomszéd vár
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Dima karácsonya
23.00 Híradó
23.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.50 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

20 Boldog Karácsonyt!
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