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Kerékpárforgalmi létesítmények 
Békéscsabán 5. oldal

Skaliczki László marad 
15. oldal

Lovagi torna a Szent László utcai 
iskolában 9. oldal

Flexibilis csomagolóanya-
gok gyártásával foglalko-
zik az a 3 milliárd forintból 
épült gyár, amelyet szep-
tember 14-én adtak át Bé-
késcsabán, a Balassa utcá-
ban. Az osztrák tulajdonú 
Marzek csoport érdekelt-
ségébe tartozó M-Flexilog 

Kft. új üzemének felépíté-
séhez a kormány 922 millió 
forintot biztosított. 

Dr. Johannes Michael Wareka, 
a Marzek Etiketten+Packaging 
elnöke az M-FlexiLog Kft. Fle-
xibilis Csomagolóanyag-gyár-
tó Üzemének és Logisztikai 

Központjának ünnepélyes 
átadóján kiemelte, hogy a cég-
csoport sikeresen működik 
Békéscsabán már 2005 óta. 
Ekkor vásárolta meg a Marzek 
a nagy hagyományokkal bíró 
Kner Nyomdát. 

Az elmúlt 12 évben a Mar-
zek Kner Packaging Kft. 17 mil-

lió eurót fektetett be. A Marzek 
csoportnak Ausztriában, Ma-
gyarországon és Ukrajnában 
működnek üzemei, összesen 
650 dolgozót foglalkoztatnak, 
és 2016-ban 56 millió eurós 
forgalmat bonyolítottak le.

A megye kiválóságait díjazta 
a sport, a népművészet és 
a zeneművészet területén a 
Vállalkozók és Munkáltatók 
országos Szövetségének 
(VoSz) Békés Megyei Szer-
vezete a tizenkettedik Prima-
gálán, a Phaedra Rendez-
vényközpontban. 

Szarvas Péter polgármester 
a rendezvényen kiemelte, 
hogy Békéscsaba évek óta 
fejlődik és ebben nagy sze-
repe van a térségben műkö-
dő vállalkozásoknak. 

A gálán a VOSZ kiváló 
vállalkozó díjjal ismerték el 
Kovács Sándor, az Univerzál 
Zrt. gazdasági igazgatója és 
Tóth Lajos, a Tóth és Társa 
Recycling Kft. ügyvezetőjének 
munkáját. Kiváló vállalkozó 

címet kapott Árgyelán János 
gyulai méhész, Ficsor Zol-
tán orosházi aranykoszorús 
cukrászmester, Hajdú Gyula 
szeghalmi vendéglős, Földesi 
István kamuti mezőgazdasá-
gi vállalkozó, Hornok Júlia és 
Posztós István orosházi kerté-
szeti kereskedő, Medvegy Mi-
hály,  a Hocz és Medvegy Kft. 
ügyvezetője, illetve id. Ásós 
Géza, a Ker-Kő-Rakó Kft. ala-
pítója.

 A megyei Prima díjat sport 
kategóriában a Kopp Békés-
csabai Atlétikai Club kiváló-
sága, dr. Baji Balázs gátfutó, 
világbajnoki bronzérmes, 
Universiade aranyérmes spor-
tolónak ítélték oda. Zenemű-
vészeti kategóriában az  Alföld 
Quartettet díjazták. Az együt-
tes azért jött létre, hogy a mél-

tatlanul háttérbe szoruló ka-
marazenei irodalom remekeit 
a lehető legszélesebb körben 
szólaltathassák meg a régió, 
illetve a távolabbi országré-
szek hangversenytermeiben. 
Népművészet kategóriában 
a Belencéres Néptáncegyüt-
tes nyerte el a Prima díjat. Az 
együttes három csoportból áll, 
gyermek, ifjúsági és felnőtt 
tagokkal, összesen 80 fős 
létszámmal. A Belencéres a 
Kárpát-medence magyar és 
nemzetiségi néptánc, vala-
mint népzenehagyományának 
megőrzése mellett felvállalta 
Békés megye magyar és nem-
zetiségi zene- és tánchagyo-
mányának feltárását, széles 
körben történő megismerteté-
sét és színpadra állítását is.

Papp ádám

Autómentes napot rendez-
tek Békéscsabán szeptem-
ber 22-én. A Bringázzunk 
együtt – egy nap a kerékpá-
rosokért rendezvény kere-
tében színes programokat 
szerveztek a Szent István 
téren a kerékpáros közleke-
dés népszerűsítésére. Volt 
ügyességi verseny, trial 
bemutató, ráadásul aján-
dékcsomagot, fődíjként pe-
dig kerékpárt nyerhetett az, 
aki kitöltötte a KRESz sza-
bályairól szóló tesztet és a 
szerencse is mellé állt. 

Különböző feladatokat kel-
lett megoldaniuk azoknak a 
gyerekeknek, akik az autó-
mentes napon a Szent István 
térre látogattak. Sokan közü-
lük gyakran kerékpároznak, 
ismerték a közlekedési sza-
bályokat és a legfontosabb 
közlekedési táblákat.  

– Az autómentes napon 
játékos formában sajátíthat-
ták el a gyerekek a helyes 

közlekedés szabályait, vagy 
mélyíthették el ismereteiket a 
Szent István téren megtartott 
programon. A bemutatók, ver-
senyek is azt a célt szolgál-
ták, hogy a kisebbek mellett 
a nagyobbakkal is megsze-
rettessük a közlekedésnek 
ezt a formáját, és felhívjuk 
a fi gyelmet a benne rejlő le-
hetőségekre is – fogalmazott 
Herczeg Tamás tanácsnok, 
hozzátéve, hogy a közeljövő-
ben újabb kerékpárutak épül-
nek Békéscsabán. (Az épülő 
és tervezett kerékpárforgalmi 
létesítményekről az 5. oldalon 
olvashatnak.)

A rendezvényen nem vet-
ték át ajándékcsomagjaikat a 
következő tombolák tulajdo-
nosai: zöld 70 szív; zöld 19 
hal; zöld 3 szív, zöld 39 szív. 
A kerékpárt a zöld 46 szív 
tombola tulajdonosa nyerte, 
az ő jelentkezését is várják. 
A nyertesek Kiss Józsefet 
hívhatják ajándékaikért a 
20/938-6599-es számon. Folytatás a 3. oldalon →

A megye kiválóságait díjazta a VOSZ Békés Megyei Szervezete
Prima díjat kapott Baji Balázs, az Alföld Quartet és a Belencéres Néptáncegyüttes

Bringázzunk együtt
Egy nap a kerékpárosokért Békéscsabán

Százhúsz munkahelyet teremtenek
Gyáravató: Átadták az M-FlexiLog Kft . Flexibilis Csomagolóanyag-gyártó 

Üzemét és Logisztikai Központját

Fo
tó

: l
eh

oc
zk

y 
Pé

te
r

Vállalkozók díjazták a sport, a népművészet és a zeneművészet kiválóságait

Az egyik legnépszerűbb program a Trial bemutató volt



2 Csabai Mérlegszínes

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lős ki adó: Bé-

kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesz-

tő: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztő ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 

tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 

te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyom dai elő ké szí tés: A-TEAM 

Reklámügynökség Kft. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. A lap-

terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu

7.tv
66/740-700

info@bmc.media.hu

Az előzetes ütemterv sze-
rint halad a Veszely Csár-
da felújítása, így november 
első napjaiban megnyithat-
ják azt az éttermet, amely-
nek egykori elődje már a 
19. században is működött 
– tudtuk meg Kopp Már-
tontól, a tulajdonos Kopp 
Export Import Kft. gazda-
sági vezetőjétől.

Az utóbbi hónapokban az arra 
járók megnyugodva vették 
tudomásul, hogy nem lesz 
az enyészeté, sőt, megszé-
pül a Veszely Csárda. Kopp 
Mártontól megtudtuk, hogy 
idén márciusban kezdték az 
átalakításokat, és mivel sta-
tikai problémákba ütköztek, 
komoly megerősítést igényelt 
az épület. Jelenleg azonban 

már a belső munkálatoknál 
tartanak, hamarosan jöhetnek 
a bútorok és a konyhai kellé-
kek. A szakember kiemelte: 
a csárdát közel 260 férőhe-
lyesre tervezték, a személyzet 
pedig mintegy húsz főből áll 
majd. Arról is beszélt, hogy 
az étlapon keveredni fognak 
a hagyományos és a modern 
konyha remekei.

– Ez a hely régen klasszikus 
csárda volt, így mi is ragaszko-
dunk a csárda gyökerét jelen-
tő étlaphoz, a hagyományos 
csárdaételekhez. Azonban 
tudjuk jól, hogy haladni kell a 
korral, így a csárdaételeket új-
ragondoljuk, és olyan köntös-
be öltöztetjük, ami a mai kor 
szellemének teljesen megfelel  
– jegyezte meg Kopp Márton.

P. á.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő szociális alapon bérelhető:

Tulipán u. 10. IV. em. 14. (kétszobás, összkomfortos, 57 m²; • 
bérleti díja: 17 841 Ft/hó) 
Pásztor u. 150. III. em. 10. (kétszobás, összkomfortos, 58 m²; • 
bérleti díja: 15 602 Ft/hó)

• 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 5. 12.00 óra 
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szo-
ciálpolitikai Osztály Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-as 
irodában.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a 
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és 
letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város polgárait az

Aradi Vértanúk Emléknapján
szervezett megemlékezésre,

2017. október 6-án, pénteken 14.00 órára.
Helyszín: Aradi vértanúk ligete.

Az aradi vértanúk emlékére 
állított kopjafánál műsort adnak a Békéscsabai Andrássy 

Gyula Gimnázium és Kollégium tanulói.
Megemlékező beszédet mond:

Szabó László történelemtanár.
Koszorúzás

Felhívás
2017. október 19-én ünnepeljük 

a SZÁZAS ABC 40. születésnapját.
Ezen alkalomból keressük azokat a 

Békés megyei lakosokat, akik 
40 éve

1977. október 16. és október 22. között születtek.
Várjuk jelentkezéseiket az alábbi e-mail címre: 

elesker@elesker.hu
Kérjük, a következő adatok megadását: 

név, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail.
Szeretettel várjuk 2017. október 19-én a közös 

születésnapi ünnepségünkre a Százas ABC-be 
(Békéscsaba, Andrássy u. 5.), ahol személyesen 

veheti át meglepetés ajándékát.
ÜNNEPElJÜNK EgyÜtt

álláSHIRDEtéS

Békéscsabai székhelyű gazdasági társaság
controller és bérszámfejtő

munkakörbe keres felsőfokú számviteli végzettséggel 
rendelkező, önálló munkavégzésre alkalmas, agilis munka-

társakat.
A munkakör azonnal betölthető.

Bérszámfejtési területen szerzett gyakorlat az elbírálásnál 
előnyt jelent.

Fényképes szakmai önéletrajzot a fi zetési igény megjelölé-
sével az alábbi e-mail-címre várjuk:

i.vagasine@globonet.hu

A megye hét kézművese 
vehette át a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (MKIK) 
által alapított elismerést szep-
tember 22-én a fővárosban. A 
Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara megyei szin-
ten koordinálta a pályázatot, 
és a díjátadóra is biztosította 
a nyertesek utazását az Or-
szágos Mezőgazdasági Ki-
állítás és Vásárra. Ennek ke-
retében adta át Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter 
és Miklóssy Ferenc, az MKIK 
alelnöke az elismeréseket.

 
Az idei Békés megyei 

kitüntetettek:
Békéscsabáról dr. Illés 

Károlyné hímző (tradicio-
nális kézműipar kategóri-
ában: gyetvai hímzések); 
Körösladányból Komróczki 
Gyula népi hangszerkészítő 
és pedagógus (tradicionális 
kézműipar kategóriában: ci-
tera); Békésről Lukács Eszter 
Mária hímző (népi iparmű-

vészet kategóriában: békési 
szűcshímzés); Békésről a 
Népművészeti Kosárfonó Bt. 
– Kocsor Imréné kosárfonó, 
népi iparművész (tradicioná-
lis kézműipar kategóriában: 
fonott kosarak); Orosházáról 
Szilasi-Horváth Tamás ko-
vács (tradicionális kézműipar 
kategóriában: múlt a jelenben 
nevű alkotás); Orosházáról 
Tóth Imréné hímző, népiék-

szer-készítő, csipkekészítő 
népi iparművész (tradicioná-
lis kézműipar kategóriában: 
orosházi szálán varrott szőr-
hímzés); Pusztaföldvárról a 
Verum Natura Kft. gyümölcs-, 
zöldséglégyártó – Balog Tí-
mea (gasztronómiai kézmű-
ipar kategóriában: Verum 
Natura 100 százalékos gyü-
mölcs- és zöldséglevek). 
gratulálunk!

Magyar Kézműves Remek díjasok
Az öregségi nyugellátás-
ban részesülő személy 
nyugellátását a saját jogú 
nyugdíjasként történt fog-
lalkoztatása, illetve egyéni 
vagy társas vállalkozóként 
végzett kiegészítő tevé-
kenysége alapján, a naptári 
évben elért, nyugdíjjárulék 
alapot képező jövedelem 
összege egytizenketted 
részének 0,5 százalékával 
növelni kell.

Idén már tíz éve, hogy be-
vezetésre került az öregségi 
nyugdíj melletti munkavég-
zés alapján történő nyugdíj-
növelés. A saját jogú nyug-
díjas foglalkoztatott 2007 
óta a járulékalapot képező 
jövedelme után nem csak 
természetbeni egészség-
biztosítási járulékot, hanem 
nyugdíjjárulékot is fi zet. Fon-
tos tudni, hogy a saját jogú 
nyugellátás mellett folytatott 
keresőtevékenység időtarta-
ma szolgálati időként, a kere-
sőtevékenységgel szerzett, 
nyugdíjjárulék-alapot képező 
kereset, jövedelem összege 
pedig az öregségi nyugdíj ki-
számítása során nem vehető 
fi gyelembe. 

A nyugdíjnövelést 2017 
évben már nem kell külön 

kérni, azt az Országos Nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság 
(ONYF) Központja hivatal-
ból állapítja meg. Annak, aki 
2016. december 31-éig nem 
kérte a 2016. évet megelőző 
keresetei alapján a növelést, 
az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Főigazgatóság Központ-
ja 2017. június 30-áig hivatal-
ból gondoskodott a növelés 
megállapításáról. 

A növelés megállapítá-
sához a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal által közölt kere-
seti adatokat kell fi gyelembe 
venni. A növelést és annak 
visszamenőleges összegét 
a jogosultság megszerzésé-
nek időpontjától járó, időközi 
nyugdíjemelések mértékével 
növelt összegben kell folyó-
sítani. 

A nyugdíjnövelést tehát 
az ONYF hivatalból állapítja 

meg a nyugdíjjárulék-alapot 
képező kereset, jövedelem 
megszerzését követő naptá-
ri év szeptember 30-áig, ha 
kizárólag munkaviszonyból, 
illetve ezzel egy tekintet alá 
eső jogviszonyból (pl. közal-
kalmazotti, közszolgálati jog-
viszony, állami szolgálati jog-
viszony) származó keresetet, 
jövedelmet kell fi gyelembe 
venni. A további esetekben 
(pl. megbízási jogviszony, 
egyéni vállalkozók, társas 
vállalkozók) a megállapítás a 
tárgyévet követő év október 
31-éig, azaz idén a 2016-os 
év alapján 2017. október 31-
éig történik.

Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási 
és társadalombiztosítási 

Főosztály

Az öregségi nyugdíj növelése munkavégzés esetén

„ T B ”  S A R O K
Az öregségi nyugdíj növelése munkavégzés esetén

Szilasi-Horváth tamás, lukács Eszter Mária, Kocsor 
Imréné, Balog tímea, dr. Illés Károlyné, tóth Imréné, 
Komróczki gyula 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Veszely Csárda
November elején várható a nyitás
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3Csabai Mérleg gazdaság, közélet

Két nap alatt több mint száz 
zsák szemét gyűlt össze 
gerla határában, a védgát 
mentén húzódó úgyneve-
zett kubikgödörből. Az első 
nap iskolásokkal, a máso-
dikon felnőtt önkéntesek-
kel tisztították meg a mint-
egy két kilométer hosszú 
szakaszt. Erre nemcsak az 
országos teSzedd! akció, 
de az idei aszály is ritka le-
hetőséget biztosított.

A nyolcvanas években árult 
tej zacskója, alkoholszonda 
és egy Trabant motorház-
teteje – csak néhány „érde-
kesség” azokból a lomokból, 
amiket az önkéntesek találtak 
a Gerlát övező természetvé-
delmi területen. Sokan húztak 
gumikesztyűt, hogy össze-
szedjék, ami évtizedek alatt 
összegyűlt a település körüli 
védgát tövében. Annak okát, 
hogy a hulladék ilyen hosszú 
időn keresztül gyűlhetett itt, 
az emberi tényező mellett az 

időjárásban is látják. Az akciót 
szervező Gerlai Wenckheim 
Társaság részéről Nagy Tibor 
elmondta, a terület általában 
víz alatt van, de az idei aszály 
következtében a meder kiszá-
radt. Erre az utóbbi tíz-tizenöt 
évben nem volt példa, így adó-
dott a ritka lehetőség a szemét 
összegyűjtésére.

A helyi értékvédők sze-
rint érdemes rendben tartani 
a környéket, ami a turizmus 
célpontja is lehetne. Futaki 
Sándor, a társaság elnöke 
szerint ezt a hamarosan ki-
épülő Wenckheim-kerékpárút 
is indokolja, amelynek Gerla 
az egyik állomása lesz. Pró-
bálnak ehhez méltó, vonzó 
környezetet kialakítani.

A TeSzedd! akcióhoz a 
Zöld Csütörtök Természet-
védő Egyesület részéről is  
mintegy harminc fő csatla-
kozott, akik több mint hatvan 
zsák szemetet gyűjtöttek 
össze.

zsíros András

tárt kapukkal várta az ér-
deklődőket szeptember 16-
án a Jézus Szíve templom 
a nyitott templomok éjsza-
káján. Ez alkalommal olyan 
programokat szerveztek, 
amelyek egy templomban 
nem megszokottak vagy 
csak ritkán fordulnak elő.

Mint azt a szervező Zeneba-
rát Felebarátok részéről Földi 
László elmondta, a Jézus Szí-
ve templom már a méreteiből 
adódóan is talán családiasabb, 
mint a nagy templomok, a kö-
zösségben a gyerekek is ottho-
nosan érzik magukat, ezért erre 
a programra is több gyermekes 
család jött el. A rendezvényen 
a kisebbeket a Tourinform Iroda 
közreműködésével megszer-
vezett fényfestés varázsolta el 
a legjobban. A felnőttek Kiss 
Ulrich Szolgáló vezető a tanuló 
vállalkozásban című könyvé-
nek bemutatója és Hajtmann 
Ildikó koncertje iránt érdek-
lődtek nagy számban. 

– Látjuk, hogy nagyon sokan 
keresik a hitüket, keresik Istent, 
de nem könnyen igazodnak el 
ebben a mai világban, ebben is 
szeretnénk segíteni. Bár katoli-
kus a templomunk, igyekszünk 
ökumenikusan működni, szí-
vesen énekelünk a Zenebarát 
Felebarátokkal máshol, és ide 
is jönnek más felekezetekből, 
de olyanok is, akik nem temp-
lomba járók – mondta el Földi 
László.

A program a TOP-6.9.1-15-
BC1-2016-00001 azonosító-
számú, „A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló 
helyi szintű komplex progra-
mok Békéscsaba MJV terü-
letén” című projekt keretében 
valósult meg.

A mesékben sűrítve minden 
benne van, évezredek böl-
csességét hordozzák ma-
gukban. Ha elkezdjük a me-
sét – egyszer volt, hol nem 
volt –, mindjárt egy más 
állapotba kerülünk – mond-
ta Szabóné dr. Kállai Klára 
a Békés Mérték Közösségi 
Házban, a Mesék szerepe 
az érzelmi intelligencia fej-
lődésében című előadásán.

Békéscsaba önkormányza-
ta a Civil Szervezetek Szö-
vetségével partnerségben 
a múlt évben 50 millió fo-
rintos támogatást nyert „A 
társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok 
Békéscsaba területén”  tár-
gyú pályázaton. A projekt 
keretében lehetőség nyílik 
a hátrányok kompenzálá-
sára különböző programok 
megvalósításával. Az erre 
irányuló feladatokból a 
Mentálhigiénés Egyesület 

is részt vállalt, az ő szerve-
zésükben tartott előadást a 
közösségi házban Szabóné 
dr. Kállai Klára klinikai szak-
pszichológus. A szakember 
hangsúlyozta: a mesének 
feszültségteremtő, feszült-
séghordozó és feszültség-
elvezető hatása van. Mély 
rétegű megoldást mutat, 
miközben szinte észrevétle-
nül fürdetjük meg benne a 
lelkünket. 

A program a TOP-6.9.1-15-
BC1-2016-00001 azonosító-
számú, „A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló 
helyi szintű komplex progra-
mok Békéscsaba MJV terü-
letén” című projekt keretében 
valósult meg.

Iskolások és felnőtt önkéntesek gyűjtötték a szemetet Hajtmann Ildikó koncertje a Jézus Szíve templomban Dr. Kállai Klára: A mesék mély rétegű megoldást mutatnak

S z á z h ú s z  mu n k a h e l y e t  t e r e m t e n e k
Gyáravató: Átadták az M-FlexiLog Kft . Flexibilis Csomagolóanyag-gyártó Üzemét és Logisztikai Központját

A mesék szerepe
Szabóné dr. Kállai Klára előadása 

Nyitott templom
Könyvbemutató, koncert, fényfestés 

TeSzedd Gerlán is
Több mint száz zsák szemét gyűlt össze

A tulajdonos szerint nem 
volt kérdés, hogy a három 
európai telephelyük közül a 
békéscsabait tovább kell bő-
víteni.

– Mivel családi cégcso-
portról van szó, generációk-
ban gondolkodunk, fontos 
számunkra, hogy mit adunk 
át az utókornak. Az elmúlt 20 
évben látványos fejlődésen 
ment keresztül Békéscsaba, 
amiért elismerés illeti a várost. 
Szeretnénk ennek a fejlődés-
nek a virágává válni – fogal-
mazott dr. Johannes Michael 
Wareka. A cégcsoport elnöke 
szerint ehhez a fejlődéshez 
a várossal való együttműkö-
désre is szükség volt. 

Magyar levente: Az osztrák 
cégek jelenléte hangsúlyos 

Magyarországon

 Az M-FlexiLog Kft. új gyár-
tóbázisa kevesebb, mint egy 
év alatt épült fel, a próbaüzem 

májustól zajlott. Magyar Le-
vente miniszterhelyettes a 
gyáravatón beszélt arról, hogy 
a magyar gazdaság jó része a 
külföldi érdekeltségekre épül, 
de ezek a cégek a magyar 
emberek számára teremtenek 
munkahelyet, Magyarország 
pedig előnyökben részesül az 
ő jelenlétük által.

– Míg 2010 környékén a 
nagyobb munkanélküliség 
miatt az volt a cél, hogy egy-
re több munkahely legyen az 
országban, ma már a minél 
nagyobb hozzáadott érték a 
fontos, eszerint szűrjük azokat 
a vállalatokat, akik idejönnek. 
Az osztrák cégek jelenléte 
különösen hangsúlyos Ma-
gyarországon. Az M-FlexiLog 
békéscsabai jelenléte mutatja, 
hogy az ország legtávolabbi 
pontjaira is elér az az osztrák 
gazdasági háló, ami Magyar-
ország számos pontján fel-
lelhető – fogalmazott Magyar 
Levente.

A miniszterhelyettes meg-
jegyezte, hogy az M-FlexiLog 
esetében fellelhető a gaz-
daságtörténeti kontinuitás: 
a cég esetében mintegy 120 
éves családi vállalkozásról 
van szó, amelyhez hasonló-
ak Magyarországon sajnos 
nincsenek. Kiemelte, hogy a 
múltjuk garancia a tapaszta-
latra és a minőségre a jövő 
tekintetében is.

Szarvas Péter: Nyomda-
ipari képzési központ lesz 

Békéscsabán
 
Szarvas Péter, Békéscsa-

ba polgármestere örömmel 
konstatálta, hogy a korábban 
bejelentett több mint három-
milliárdos fejlesztés valósággá 
vált, és megtörtént az üzem 
átadása.

– A Marzek csoport két 
nagy békéscsabai üzeme 
olyan iparágban dolgozik, 
amely perspektivikus az 

egész világon, a nyomdának, 
a csomagolóanyag-iparnak az 
elemzések szerint nagy jövő-
je van. A cég az új üzemmel 
vállalta, hogy néhány éven 
belül összesen 120 fővel bő-
víti a foglalkoztatottak számát, 
a termelési érték bővülése 
pedig várhatóan el fogja érni 
az ötmilliárd forintot. Ez az 
ágazat igazodik Békéscsaba, 
Békés megye ipari hagyomá-
nyaihoz is. A Tevan és a Kner 
családra rendkívül büszkék 
vagyunk! Külön örülök annak, 
hogy a Marzek-Kner nevében 
is benne maradt a Kner név – 
jegyezte meg Szarvas Péter.

A polgármester beszélt ar-
ról is, hogy a kormány támo-
gatja azokat a fejlesztéseket, 
amelyek vonzóbbá tehetik Bé-
késcsabát az idetelepülő cé-
gek számára. Kiemelte, hogy 
a Modern Városok Program-
ban kétmilliárdos fejlesztési 
projekt keretében kiépül majd 
egy országos jelentőségű 

nyomdaipari képzési központ 
Békéscsabán. Ebbe több mint 
egymilliárd forintért vásárol-
nak olyan modern eszközöket, 
amelyeken a jövő nyomdászai 
tanulhatnak majd, biztosítva 
az utánpótlást a „szárnyaló 
nyomdaiparnak”.

Kása István zoltán: 
A beruházás négy év alatt 
éri el tervezett csúcspontját

 
Kása István Zoltán, az oszt-

rák tulajdonosi hátterű vállalat-
csoport magyarországi gyárai-
ért felelős igazgatója elmondta, 
hogy a beruházás négy év alatt 
éri majd el a tervezett csúcs-
pontját. Jelenleg ötven ember 
dolgozik az M-FlexiLog Kft.-
nél, a jövőben további hetven 
ember felvételét garantálják, 
ez azt jelenti, hogy 2021-től 120 
ember fog dolgozni a gyárban.

– Flexibilis csomagoló-
anyagot gyártunk, ami a min-
dennapok során a fólia alapú 

csomagolóanyagot jelenti. Ez 
a technológia eddig még nem 
volt jelen a Marzek csoport-
ban. A gépeket Nyugat-Euró-
pából szereztük be, ezek al-
kalmasak nagy méretű, nagy 
mennyiségű, fólia alapú cso-
magolóanyagok gyártására. 
Megfelelően képzett szakem-
bergárdánk van, a piac pedig 
nyitott a mi kapacitásainkra 
– fogalmazott az ügyvezető 
igazgató.

Kása István Zoltán hozzá-
tette: a Marzek csoport má-
sik magyarországi gyára, a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
már megalapozta azt a piaci 
hírnevet és stabilitást, amivel 
könnyen meg tudják tölteni 
a kapacitásokat. Az elkövet-
kezendő években azonban 
további kapacitásbővítő beru-
házásokat kell végrehajtaniuk 
annak érdekében, hogy az 
ötmilliárdos éves árbevétel-
vállalásuk teljesüljön.

Mikóczy Erika



Jövőre tovább emelkedik 
a nyugdíj, emellett a gaz-
dasági növekedés függvé-
nyében az ellátottak pré-
miumot is kapnak egyszeri 
juttatásként. Az átlagnyug-
díj csaknem negyvenezer 
forinttal nőtt 2010 óta Ma-
gyarországon. A kormány 
a juttatás emelése mellett 
egyéb intézkedésekkel is 
segíti az időseket. 
Mediaworks-összeállítás
kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu

REÁLÉRTÉK A kormány cél-
ja teljesült, mivel az elmúlt 
években sikerült megtartani a 
nyugdíjak reálértékét, ráadá-
sul a vásárlóérték az utóbbi 
hét évben mintegy 9,5 száza-
lékkal emelkedett. Az ellátás 
átlagos összege ma 122 ezer 
forint felett van, szemben a 
2010 eleji 84 ezer forinttal, ami 
23,1 százalékos növekedés. 

A 2010 előtti kormányzati 
döntések rendkívül súlyosan 
érintették az időseket, mivel 
amellett, hogy elvették tőlük a 
13. havi nyugdíjat, jelentősen, 
mintegy 8,5 százalékkal csök-
kent az alapvető ellátásuk ér-
téke. 2010 előtt a magyarok 
korábbi jövedelmük 54 szá-

zalékából gazdálkodhattak, 
nyugdíjazásuk után jelenleg 
annak 67 százalékát kapják 
meg. A kormány a nyugdíjak 
emelésén felül 2016-ban tíz-
ezer forintos Erzsébet-utal-
vánnyal is támogatta az idő-
seket. Jövőre a nyugdíjemelés 
és ellátásuk reálértékének 
megőrzése mellett prémiumra 
is számíthatnak az érintettek, 
amennyiben a gazdasági nö-
vekedés 3,5 százalék feletti 
lesz. A költségvetés három-
százalékos nyugdíjemeléssel 
és 2,7 millió érintett emberrel 
becsül, ebben a halmazban 
nemcsak az öregségi ellátás-

ban részesülők, hanem példá-
ul az árvaellátásban vagy az 
’56-os és a politikai rehabilitá-
ciós nyugdíjpótlékban része-
sülők is benne vannak.

Az alapvető élelmiszerek 
áfacsökkentésével további je-
lentős összeget tudnak meg-
takarítani a nyugdíjasok. 

A kormány a programot 
2016-ban kezdte, amikor a ser-
téshús áfakulcsát a korábbi 27 
százalékról ötre csökkentette. 
Az idén a baromfi húsra, a to-
jásra, a friss tejre bevezetett 
ötszázalékos áfakulcs további 
jelentős megtakarítást hozott 
az idősebb korosztálynak is.

NAGYINYUGDÍJ Eddig mintegy 
200 ezer munkavállaló vett 
részt a Nők 40 programban, 
amit 2011-ben indított el a kor-
mány. A tervezet bevezetésé-
nek célja az volt, hogy a nők, 
akik a munka mellett a család-
ban is helytállnak, a jogosult-
sági idő elérése előtt, koráb-
ban lehetőséget kapjanak a 
visszavonulásra. A „nagyma-
manyugdíjnak” köszönhetően 
az érintettek körülbelül négy 
és fél évvel hamarabb tudnak 
nyugdíjba menni, mint koráb-
ban – emelte ki Novák Katalin, 
az Emmi államtitkára, hozzá-
téve, a lehetőség hihetetlenül 
népszerű, egyre nagyobb az 
érdeklődés iránta. Kiemelte: a 
Nők 40 programra a 2018-as 
költségvetésből mintegy 260 
milliárd forintot fordít majd a 
kormány. 

A programot a magyar 
társadalompolitika egyik si-
kerágazatának nevezte Mé-
száros József, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgató-
ság főigazgatója. Hozzátette, 
hogy a százezredik kedvez-
ményezettet már 2013 végén 
köszöntötték. – A kormány 
sikerprogramja visszaadja a 
nőket családjuknak, hogy idős 
szüleiket gondozni tudják, 
vagy minél több időt tölthes-
senek unokáikkal, tehermen-

tesítve így a dolgozó szülőket 
– mondta Mészáros József.  A 
főigazgató hangsúlyozta, hogy 
a nők társadalmi tehervállalá-
sát, a családok összetartását, 
a gyereknevelést köszöni meg 
a program.

A Nők 40-ben azok a nők 
vehetnek részt, akik a 40 év 
jogosultsági időből legalább 32 
évet munkajövedelem utáni já-
rulékfi zetéssel tudnak igazolni. 
A kedvezménybe más ellátás, 
például munkanélküliség idejé-
re folyósított jövedelempótlás, 
ápolási díj nem számítható 
be. Nem veszik fi gyelembe a 
tanulmányi időt sem, hiszen a 
felsőoktatási intézmény nap-
pali tagozatán folytatott tanul-
mányok ideje alatt járulékot 
sem kellett fi zetni. 

A jogosultsági időből leg-
feljebb 8 évet gyermekneve-
lési idővel lehet megszerezni. 
Külön szabály vonatkozik a 
fogyatékkal élő vagy tartósan 
beteg gyermekeket nevelő 
anyákra, az ő esetükben akár 
10 év jogosultsági időt is be-
számíthatnak. Külön, még 
kedvezőbb szabályozás vo-
natkozik azokra a családokra, 
amelyekben öt vagy több gye-
reket neveltek fel, de esetük-
ben is az anyáknak legalább 
25 év munkaviszonyt kell iga-
zolniuk.
Ha az igénylő nő a saját ház-
tartásában öt gyermeket ne-
velt, akkor a harminckét, illet-
ve harminc év jogosultsági idő 
egy évvel, valamint minden to-
vábbi gyermek esetén további 
egy-egy évvel, de összesen 
legfeljebb hét évvel csökken. 

A Nők 40 program mellett 
elindult a Nők 40+, ami már 
nem annyira nyugdíjbiztosí-
tási, hanem sokkal inkább 
foglalkoztatáspolitikai intéz-
kedés, azzal a céllal, hogy az 
álláskeresőként nyilvántartott 
idősebb nők foglalkoztatását 
segítse. A kedvezmény a fog-
lalkoztatók számára is von-
zóbbá tette a nyugdíjba vonu-
láshoz a Nők 40-hez közel álló 
nők foglalkoztatását.
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LEHETŐSÉG Folyamatosan 
szaporodnak a nyugdíjas-szö-
vetkezetek, júliustól már több 
mint tíz, időseket foglalkoztató 
közösséget alapítottak ország-
szerte. A KSH felmérése sze-
rint a nyugdíjasok 29 százalé-
ka szeretett volna már tovább 
dolgozni. Jelentősen megugor-
hat a munkába állók létszáma, 
mivel sok cég adhat megbízást 
idősek foglalkoztatására – 
nyilatkozta Kováts Balázs, az 
országos lefedettségű Szom-
szédok szövetkezet ügyvezető 
igazgatója. 

A Szomszédok Közérdekű 
Nyugdíjas-szövetkezet három 
regionális irodája már műkö-
dik. A napokban várhatóan a 
negyedik, a Pesti Szomszé-
dok is elindul. Még ebben a 
hónapban megalakulhat az 
érdekképviseletük is, amely 
összefogja a közösségeket, 
emellett biztonságot nyújt a 
tagoknak.  

A Szomszédok mellett a 
Harmadik Kor szövetkezet 
már elindult, Miskolc környé-
kére, illetve Borsod-Abaúj-
Zemplén megyére fókuszál. 
Nemrégiben alakult meg a 
Coop-hálózat első szövetke-

zete Szolnokon, ahová eddig 
a Coop-üzletekben dolgozó 
nyugdíjasok léptek be, de a kö-
zösség nyitott más munkakö-
rökben dolgozókra is. A CBA 
már felvette a kapcsolatot a 
Magyar Nyugdíjasok Egyesü-
leteinek Országos Szövetsé-
gével annak érdekében, hogy 
segíthessenek a nyugdíjas 
munkavállalók foglalkoztatá-
sában a CBA hálózatán belül 
– jelezte Fodor Attila kommu-
nikációs igazgató. 

A kiskereskedelemben dol-
gozó nyugdíjasok a szövetke-
zeti formának köszönhetően az 
eddigi keresetüknél legalább 
10-12 százalékkal magasabb 

összeget vihetnek haza ha-
vonta – mondta el Zs. Szőke 
Zoltán, az ÁFEOSZ-Coop el-
nöke. Ennek oka, hogy a szö-
vetkezeten keresztül végzett 
munkára csak a 15 százalékos 
szja-t kell megfi zetni. Vagyis a 
jelenleg már dolgozó nyugdíja-
soknak is érdemes belépniük, 
és a nyugdíjba készülőket szin-
tén az eddiginél kedvezőbb 
feltételekkel lehet tovább fog-
lalkoztatni. Mindeközben nem-
csak az öregségi nyugdíjasok 
dolgozhatnak nyugellátásuk 
megtartása mellett, hanem 
a 40 év munkaviszony után 
nyugdíjba vonult nők is. 
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Novák Katalin: Egyre nagyobb
az érdeklődés

Akár rugalmas munkaidőben is dolgozhatnak

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.

MEGTAKARÍTÁS A 2013-ban 
megkezdett rezsicsökkentéssel 
jelentős összegek maradtak 
a nyugdíjasoknál is. A háztar-
tások a program kezdete óta 
közel ezermilliárd forintot taka-
rítottak meg. A rezsiszámlák 
csökkenése átlagosan évente 
százezer forintos megtakarítás 
egy nyugdíjaskorú esetében 
(is). A villamosenergia-, a föld-
gáz- és a távhőszolgáltatás 
díja első lépcsőben 2013-tól 
lett olcsóbb tíz százalékkal. 
A korábban elviselhetetlenül 
magas rezsiköltségek mérsék-
lése itt azonban nem állt meg. 
Júliustól a kormány szintén ti-
zedével csökkentette a víz- és 
csatornadíjat, a szemétszállítás 
költségét, a palackos gáz árát, a 
kéményseprés és a szennyvíz-
szippantás költségeit. A földgáz 
ára 2014 tavaszától további 6,5 
százalékkal lett alacsonyabb, 
augusztustól pedig az áram és 
a távhő díja csökkent 5,7, illetve 
3,3 százalékkal. 

A korábbi kormányzati dön-
tések háromszorosára emelték 
a gáz árát. A fi zetéshez képest 
a legmagasabb gázárat kellett 
fi zetni Európában. A rezsicsök-
kentés révén átlagosan negyed-
ével csökkent a földgáz, a villa-
mos energia és a távhő ára.
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Az áfacsökkentés is növeli a nyugellátás értékét

Folyamatosan nő a hazai
nyugdíjak vásárlóereje

A kormány 260 milliárdot fordít a programra

Sikert aratott a Nők 40
A boltokba kell leginkább az idős munkaerő 

Egyre többeket vonz
a szövetkezeti forma
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MW-grafika, forrás KSH
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Kevesen tesznek félre

Négy éve
csökken 
a rezsidíj

A rezsiszámlák
csökkenése száz-
ezer forintos megta-
karítást jelenthet

Keveset tesznek félre a ma-
gyarok időskorukra – emelte 
ki a Világgazdaság. „A szű-
kös időkeret miatt kiemelten 
fontos, hogy az emberek 
a nyugdíjasévekre gondol-
va megfelelő megtakarítási 
formát válasszanak, és jól 
fektessék be a pénzüket” 
– emelte ki Sebestyén And-
rás, a téma szakértője. Az 
aktív népesség körülbelül 
30 százaléka takarít meg 
nyugdíjcéllal, és ebben a 

magyar állam is szerepet 
vállal: évente akár 100-150 
ezer forintos szja-jóváírást 
is lehetővé tesznek a meg-
takarítóknak – olvasható a 
Nyugdijbiztositas.com elem-
zésében. Az önkéntes nyug-
díjpénztáraknak már több 
mint 1,1 millió tagjuk van, ők 
nyugdíjcélú megtakarítás-
ként havi átlagban 3000 fo-
rintot fi zetnek be, ami aligha 
oldja meg az időskori elsze-
gényedést.
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Fejlesztések a Modern Városok 
Program keretében

Napokon belül kezdődik
Három új kerékpárforgalmi létesítmény építése indul

Biztonságban az utakon
További fejlesztések a kerékpárosoknak

Napokon belül megkezdődik 
három új kerékpárforgalmi 
létesítmény megvalósításá-
ra irányuló építési beruhá-
zás Békéscsabán, amelyet a 
terület- és településfejlesz-
tési operatív Program segít-
ségével valósít meg a város. 
A munkaterületeket átadták, 
a lakosokat szórólapon érte-
sítik arról, mikor dolgoznak 
az adott területen.

A „Fenntartható városi köz-
lekedésfejlesztés megvaló-
sítása Békéscsabán a Körte 
sor–Gyulai úti, a Berényi úti 
és a Pataky László–Frank-
lin utcai kerékpárforgalmi 
létesítmény létrehozásával” 
elnevezésű – TOP-6.4.1-15-
BC1-2016-00001 azonosí-
tószámú – kerékpárforgalmi 
létesítmény építési program 
részleteiről dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok, dr. Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofi t Kft. cégvezetője és 
Csernus István, a kft. műszaki 
munkatársa beszélt a város-
házán, szeptember 21-én.

Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok elmondta, Békéscsaba 
Európa egyik „legkerékpáro-
sabb” városa, a közlekedők 
24 százaléka használja ezt 

a formát kikapcsolódásra és 
munkába járáshoz is. A biz-
tonság szem előtt tartása kü-
lönösen fontos a Berényi úton 
létesítendő kerékpárút eseté-
ben, a Szarvasi út és a Széna 
utca közötti szakaszon, ahol 
jelenleg csak az útburkolat 
két szélén kijelölt kerékpár-
sávon lehetséges a közleke-
dés. A kerékpárút-építést itt a 
Szarvasi út felől kezdik. Új ke-
rékpárút létesül a Körte soron 
és a Gyulai úton is, amelyek 
a meglévő hálózathoz csatla-
kozva biztosítják a kapcsola-
tot a lakóhely és a munka-
hely közötti ingázáshoz, 
valamint elérhetővé te-
szik a rekreációs célú 
városi területeket; itt 
a munkát a Gyulai 
úton kezdik. Emel-

lett Jaminát köti össze a vá-
rosközponttal a Pataky László 
utcán épülő kerékpárút, illetve 
a Franklin utcán kialakítandó 
kerékpársáv, a kivitelezés a 
Pataky utcán indul. 

A kerékpárutakat legké-
sőbb 2018. szeptember 30-án 
vehetik birtokba a biciklisek. 
A fejlesztés 813 millió forint-
ból valósul meg, amelyet uni-
ós forrásból fedez az önkor-
mányzat.

Az elkövetkezendő két év-
ben csak a terület- és te-
lepülésfejlesztési operatív 
Program (toP) keretében 
mintegy 20 kilométernyi ke-
rékpárforgalmi létesítmény-
nyel, azaz kerékpárúttal és 
kerékpársávval gazdagodik 
Békéscsaba. Hogy ponto-
san hol, arról dr. Sódar Ani-
ta, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft. cégvezetője 
számolt be lapunknak. 

813 millió forintból összesen 
mintegy 4,5 kilométeren fej-
lesztik a kerékpárutat a Beré-
nyi út, Körte sor, Gyulai út, va-
lamint a Pataky és a Franklin 
utca egyes szakaszain. Mint 
azt ezen az oldalon is olvas-
hatják, itt napokon belül kez-
dődik a munka. 

TOP-keretből további 930 
millió forint értékben nyújtott 
be pályázatot kerékpárforgalmi 
létesítményekre a város olyan 
fejlesztésekre, amelyekkel a 
munkahelyek és a lakóterület 
közötti kapcsolatot biztosít-
ható. Ez magában foglalja a 
Szarvasi úton a Kápolna utca 
és a Csorvási út közötti sza-
kaszt, a kerékpárút felüljárón 
való átvezetését. Ennek a 
tervezése folyamatban van, a 

kivitelezés jövőre indul. Ugyan-
csak ebből a keretből tervezik 
az Ipari úton és a Tevan Andor 
utcában a gyalog- és kerék-
párút, valamint a közvilágítás 
kiépítését. Szintén a 930 mil-
lió forintból egy régóta hiány-
zó szakasz valósulhat meg: a 
Szabolcs utcai kerékpárforgal-
mi létesítmény, amelyben az 
Ihász utca és a Szerdahelyi ut-
cai szakasz érintett. Fontos ki-
emelni, hogy a Szerdahelyi és 
a Szarvasi út közötti szakasz is 
elkészül majd egy másik TOP-
os pályázat keretében. 

A TOP keretében támoga-
tási szerződéssel rendelkezik 
a város egy 365 millió forint-
ból megvalósuló, összesen 6 
kilométeres, három szakaszt 
magában foglaló kerékpárfor-
galmi létesítményre is. Az első 
szakasz a Dózsa György úttól 
a Lencsésin az Élővíz-csator-
na hídjáig tart, itt a meglévő 
kerékpárutat korszerűsítik. A 
következő szakasz a Lencsési 
és a Magyar utca lakott terüle-
te, ahol önálló, egyoldali, két-
irányú gyalog- és kerékpárút 
épül több mint 2 km hosszan. 
A harmadik szakasz a lakott 
területen kívüli rész Fényesig, 
ahol a kiszélesített úton kerék-
pársávot jelölnek ki. 

Szintén TOP-keretből ter-
vezik megvalósítani az Építők 
útja, a Lencsési út és a Kétegy-
házi út közötti szakaszt. Itt 770 
millió forintos beruházásról van 
szó, ebből a teljes út megépül 
(a kapcsolódó közművekkel) 
1,8 kilométer hosszan, és a 
megépülő úton jelölnek majd ki 
kerékpárforgalmi létesítményt. 

TOP-keretből, a szociális vá-
rosrehabilitáció részeként a Be-
rényi út, Baross utca, Szeberé-
nyi tér eddig hiányzó szakasza 
is megépülhet. A Franklin utcá-
ban az Illyés Gyula–Pataky és 
Kolozsvári utca közötti szaka-
szon kerékpáros nyomot feste-
nek majd fel, a Szerdahelyi, Ka-
zinczy és Illésházi utca között 
pedig olyan kerékpárforgalmi 
létesítmény lesz, amelyen biz-
tonságos lesz az út Jaminából 
a piac felé. 
Az oldalt írta Mikóczy Erika

és a Gyulai úton is, amelyek 
a meglévő hálózathoz csatla-
kozva biztosítják a kapcsola-
tot a lakóhely és a munka-
hely közötti ingázáshoz, 
valamint elérhetővé te-

Jaminát köti össze a központtal a Pataky utcai kerékpárút

Kerékpárutak gerlán, 
Mezőmegyeren

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter kiemelte: Békéscsabán az
utóbbi néhány évben az itt ko-
rábban megtelepedett nagy-
vállalatok erőteljesen fejlődnek. 
Sorra kezdtek gyártóüzem-, és 
technológiai fejlesztésekbe, 
amelyek számos új munka-
hely létrejöttét eredményezték. 
Ezek a fejlesztések maguk után 
vontak infrastrukturális igénye-
ket; járdák, kerékpárutak, par-
kolók, közműhálózatok kiépíté-
se vált egyre sürgetőbbé. 

Az alpolgármester beszélt 
arról: időbe és fáradságba ke-
rült meggyőzni a Modern Vá-
rosok Program döntéshozóit 
arról, hogy a vállalatok igé-
nyei sürgetőek, de végül si-
kerrel jártak. 2016. december 
végén megjelent a kormány 
rendelete arról, hogy az állam 
támogatja a városban műkö-
dő termelőüzemek további 
fejlődéséhez szükséges, a 
meglévő iparterületeket érin-
tő, komplex infrastrukturális 
fejlesztéseket. Ebben a prog-
ramcsomagban eredetileg 13 
projekt volt, ezek közül 6 irá-
nyult kerékpárút-fejlesztésre. 
Időközben azonban a város 

által felhasználható TOP-
források bővültek, így néhá-
nyat oda csoportosítottak át. 

– A Modern Városok Prog-
ramban az iparterületek ki-
szolgálását segítő infrastruk-
turális beruházások között 
így két kerékpárút-fejlesztést 
tervezünk, mindkettő inkább 
felújítás: a mezőmegyeri és 
a gerlai kerékpárutakról van 
szó. Az Északi iparterület ke-
rékpárutas összekötése Gerla 
városrésszel elnevezésű pro-
jekt a több mint 15 éve épült 
kerékpárút felújítását célozza. 
Az új út a tervek szerint 2,0 
–2,25 méter széles lesz 2050 
méter hosszban, a bal oldalon 
halad, majd átmegy a 4239 
számú úton, és onnan 2270 
méter hosszban a jobb olda-
lon vezet. Az Élővíz-csatornán 
történő átvezetéshez egy ke-
rékpárforgalom számára nyi-
tott hidat is tervezünk építeni 
– fogalmazott Nagy Ferenc.

A Mezőmegyeren lakók 
jelentős számban a belső te-
rületekre járnak be dolgozni. 
A kerékpárút a településrész 
és az Északi iparterület között 
teremt korszerűbb összekötte-
tést. Az alpolgármester meg-
jegyezte, hogy a Berényi úton 
az Őszi utcától Mezőmegyer 

irányába a meglévő kerék-
párút felújításával a kerék-
páros közlekedés minősége 
jelentősen javul. A kerékpár-
út hossza az Őszi utcától a 
mezőmegyeri gyalogos- és 
kerékpáros-aluljáró építése 
során létesített kerékpárútig 
2050 méter. Új beruházásként 
a lakott területet jelző tábláig 
mintegy 150 méter hosszan 
épülne egy kerékpárút-sza-
kasz, valamint fontos kapcso-
lódó tervezett fejlesztés, hogy 
TOP-forrásokból a Berényi 
úton az Őszi utcáig is elkészül 
a kerékpárút.

Nagy Ferenc hozzátette: 
bíznak abban, hogy a szük-
séges forrásokra vonatkozó 

kedvező kormányzati dönté-
sek meg fognak születni és 
hozzákezdhetnek a tervek 
megvalósításához.

Wenckheim turista- és 
kerékpárút

A Modern Városok Prog-
ram keretében épülhet ki a 
Wenckheim turista- és kerék-
párút. Erre a célra 2,2 milliárd 
forint összegű központi költ-
ségvetési támogatást különí-
tenek el a békéscsabai önkor-
mányzat számára, amelyet a 
város három ütemben hasz-
nálhat majd fel. 

A projekt keretében 20 
kilométeres turisztikai kerék-

párúttal kötnék össze a négy 
Békés megyei Wenckheim-
kastélyt (Gyula, Gerla, Pós-
telek és Szabadkígyós). A 
kerékpárút a tervek szerint a 
szabadkígyósi Wenckheim-
kastély parkjából vezet Sza-
badkígyós, majd Békéscsa-
ba közigazgatási határáig, 
onnan a bányatavakhoz, 
érintve a Csabagyöngye sző-
lőültetvényt, majd továbbha-
lad a Kerekegyházi utcán és 
a Kígyósi út mentén. 

A nyomvonal végigfut a 
Kétegyházi út melletti kerék-
párúton, majd a Bartók Béla 
úton visz Békéscsaba belvá-
rosába, az utóbbi években 
megépült kerékpárutakhoz 

és Békéscsaba emblema-
tikus épületeihez. Innen a 
Dobozi útra, majd Gerlára 
kerekezhetünk a kastélyig. 
Gerláról elérhető a Dobo-
zig már korábban megépült 
kerékpárút, vagy a Magvető 
utca folytatását képező úton 
Póstelekre mehetünk majd a 
kastélyromhoz, onnan pedig 
Gyulára, kapcsolódva a már 
megépített utakhoz is. 

A 20 kilométeres kerékpár-
úton a tervek szerint külön-
böző turisztikai attrakciókkal 
is találkozhatnak majd a ke-
rékpárosok, lesznek pihenő-
helyek, de kilátó, madárles, 
DIRT pálya és praktikus 
okokból pumpapont is.

Békéscsaba többször is megkapta a kerékpárosbarát 
település címet. Városunkban ma számos kerékpárút 
szolgálja a biciklisek biztonságát, és továbbiak építését 
tervezik. A Modern Városok Program keretében az ipar-
területek kiszolgálására, de turisztikai célra is épülhet 
kerékpárút.

K e r é k p á r f o r g a l m i  l é t e s í t m é n y e k  B é k é s c s a b á n
TOP és MVP program keretében tervezett kerékpárforgalmi fejlesztések
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R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2017. október 2., 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 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér-

kőzés, Békéscsaba–KSI
22.00 Üzleti Negyed 

  (gazdasági magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 3., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti  

  magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés, Békéscsaba–Cegléd
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 4., szerda

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (női 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér-

kőzés, Békéscsaba–KSI
22.00 Praktikák
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 5., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (női 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 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés, Békéscsaba–Cegléd
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 6, péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
21.00 Czinka Pannától Pegéig
   I.,-II.,-III. rész (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 7., 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: vízilabda-mér-

kőzés, Békéscsaba–KSI
11.20 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Szempont (politikai mag.)
18.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya  

  10/5. (ismeretterjesztő 
   fi lmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
22.00 Cinema Inferno (dok.-fi lm)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed 

  (gazdasági magazin)
23.40 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 8., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Szempont (politikai mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés, Békéscsaba–Cegléd
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya  

  10/6. (ismeretterjesztő  
  fi lmsorozat)

20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Mit akar ez az ember 

  (dok.-fi lm)
22.40 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 9., 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 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 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés, Békéscsaba–Gyirmót 
FC Győr

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 10., 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
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 Szempont (politikai mag.)
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 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

kőzés, Békéscsaba–Kisvárda
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 11., szerda

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Szempont (politikai mag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
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)
18.30 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed 

  (gazdasági magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkő-
zés, Békéscsaba–Gyirmót FC Győr
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed 

  (gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 12., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi 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 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mér-

kőzés, Békéscsaba–Kisvárda
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 13., 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 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Kassai Állami   

  Filharmonikusok koncertje
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 14., 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 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.40 Híradó
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés, Békéscsaba–Gyirmót 
FC Győr

11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/7. (ismeretterjesztő 
fi lmsorozat)

20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
21.30 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 15., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 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 Kezdőkör: kézilabda-mér-

kőzés, Békéscsaba-Kisvárda
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Szempont (politikai mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/8. (ismeretterjesztő 
 fi lmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Kikiriki (dok.-fi lm)
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

Modul terepasztalok, vitrin-
modellek, forgalomirányító 
szimulátor és még számos 
különlegesség várja azo-
kat, akik ellátogatnak szep-
tember 28. és október 1. 
között a XIII. Vasútmodell 
Kiállítás és Mozdonypará-
déra, a VOKE Vasutas Mű-
velődési Háza és Könyvtá-
ra szervezésében. 

A vasútmodell-kiállítás csü-
törtökön, pénteken és szom-
baton 9–18, vasárnap 10–16 
óráig tart majd nyitva a Vas-
utas Művelődési Házban és 
egy új helyszínen, a vasútál-
lomás egykori várótermében. 
Az állomás rakodóterületén 
pedig a mozdonyparádé nyújt 
látványosságot szeptember 
30-án, ahol kerti vasút is várja 
a gyerekeket. 

A Kandó Kálmán Vas-
útmodellező Klub vezetője, 
Drienyovszki György a kiállí-
tást beharangozó tájékoztatón 

kiemelte: a mai gyerekeket 
is érdekli a vasút, csak meg 
kell találni, hogyan keltsük fel 
az érdeklődésüket. A vasút-
modellek és a mozdonyok ki-
állítása pedig kiváló alkalom 
arra, hogy a gyerekek mindezt 
jobban megismerjék. A sok 
különlegesség közepette idén 
például egy 36 méteres, egy-
befüggő analóg, illetve egy 32 
méteres egybefüggő digitális 
modulterepasztallal is készül-
nek a szervezők.

– Budapestről érkezik Bé-
késcsabára egy LEGO város 
is, ahol kincskeresés zajlik 

majd ajándék képeslapokért, 
a THALES Group jóvoltából 
pedig forgalomirányító szimu-
látort lehet kipróbálni. Idén 
újdonság, hogy vasútmodel-
lek és kiegészítők vására is 
lesz. A rendezvényt a nagy-
váradi vasútmodellező klub 
és a komárnói magángyűjtők 
jelenléte emeli nemzetközivé 
– hangsúlyozta a Vasutas in-
tézményvezetője, Mohácsiné 
Szeverényi Ágnes.

Az esemény ünnepélyes 
megnyitóját szeptember 28-
án, csütörtökön 17 órakor 
tartják a művelődési házban.

Október 7-én, szombaton 9 
és 18 óra között gyógyító na-
pot tartanak a VOKE Vasutas 
Művelődési Háza és Könyvtá-
ra termeiben. A rendezvény-
nek nyolcadik éve ad otthont 
az intézmény, évente kétszer, 
tavasszal és ősszel tartanak 
ilyen programot. 

Mint azt Berényi-Nagy Péter 
„hoppmestertől” megtudtuk, a 
nap lényege, hogy az ország 
számos területéről jönnek gyó-
gyítók, akik segítséget tudnak 
adni. Lesznek előadások is, 
ezek egyikén Baji Miklós Zoltán 
fogalmazza meg a gondolatait a 
sámánizmus, neosámánizmus 
témakörben. Az Árkádia Fé-
nyeinek Spirituális Egyháza 
ördögök, démonok, sötét erők 
témakörben, Kékegyi Ilona a tu-
datos gondolkodás és beszéd, 
Gyebrovszki Klára a kapcsola-
tok és nemi szerepek minősé-
gének megélése témakörben 
tart előadást, Mikiténé Kiss Kata 
jóvoltából pedig a lélektáncról a 
gyakorlatban is többet megtud-
hatnak az érdeklődők.

A Vasutasban a rendezvény 
a Tűz-kör Dobkör dobolásá-
val indul. A nap folyamán lesz 
például csontkovácsolás, reiki, 
energiagyógyászat, meditatív 
lélekdobolás, asztrológia, kár-
tyajóslás, önismereti tanács-
adás, talpmasszázs, köpölyö-
zés, auratisztítás, kineziológia, 
yumeiho masszázs, emellett 
ezoterikus könyveket, selyem-
képeket, ásványokat, spiri hang-
szereket, de mézet, szappant, 
növényi hajtásokat és szeretet-
szetteket is vásárolhatnak az 
érdeklődők. A Mária Lovagrend 
tíz emberrel jön a gyógyító nap-
ra, hogy „szeretetteljes, segítő 
támogatást” nyújtson .

Az előadások nyitottak, az 
egyéni kezelésekre be kell je-
lentkezni az információs pult-
nál, ott reggel és a déli órákban 
kaphatnak időpontot az érdek-
lődők. A művelődési ház több 
termében zajlik majd a gyógyí-
tó nap, így lehetőség lesz arra, 
hogy az elvonulást igénylő 
gyógyításokat külön helyiség-
ben tartsák.

Ma Magyarországon a da-
ganatos megbetegedések 
miatti halálozás a szív és ér-
rendszerit követően a második 
leggyakoribb halálok. 2001 óta 
Népegészségügyi Program ke-
retében a hölgyek emlőszűrés-
re és méhnyakszűrésre kap-
nak meghatározott időnként 
meghívólevelet. Emlőszűrésre 
kétévente a 45–65 éves kor-
csoportba tartozó hölgyeket, 
méhnyakszűrésre hároméven-
te a 25–65 éves korcsoportba 
tartozó hölgyeket hívják. Em-
lőszűrésre a meghívólevélben 
pontosan megírják, hogy hová 
és mikor várják a szűrendő 
hölgyet, ha az időpont nem 
felel meg, akkor lehetősége 
van az időpont módosítására 
a megadott telefonszámon. 
Méhnyakszűrésre a meghívó-
levél mellékletében felsorolt 
szakrendelőket lehet felkeres-
ni, előtte a szakrendelővel idő-
pont-egyeztetés szükséges, 
hogy a várakozási idő minimá-
lis legyen. A meghívólevelet 
mindenki vigye magával. 

Gyóg yító nap Szűrések XIII. Vasútmodell Kiállítás 
és Mozdonyparádé
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F é l i d ő b e n  –  b e s z á m o l n a k  a  k é p v i s e l ő k
Kutyej Pál: Jaminában igen nagy a közösség megtartóereje

Kutyej Pál a nemzetiségi, 
érdekegyeztető, külkap-
csolati és egyházügyi bi-
zottság elnöke, a 12-es 
számú választókerület ön-
kormányzati képviselője. 
Mint mondja, Jaminában 
látványos változások tör-
téntek az elmúlt néhány 
évben, de még bőven van 
mit fejleszteni. 

– A körzetét érintették a 
vasútfejlesztéssel járó beru-
házások, és múlt évben, a 
város útfelújítási programja 
is. Mit jelentett ez a 12. szá-
mú választókerületben? 

– Jamina ma sokkal job-
ban megközelíthető, mint a 
vasútfejlesztés előtt. A beru-
házás idején óriási türelem-
re volt szükség a lakosság 
részéről, amiért köszönet 
illeti az ott élőket és az arra 

járókat. Viszont a felüljáró-
val – amire már nagyon-na-
gyon ráfért a felújítás – és a 
Szerdahelyi utcai aluljáróval 
biztonságosabban és job-
ban megközelíthetőbb lett a 
városrész. Az útfejlesztési 
program segítségével pedig 
mintegy bruttó 140 milliós fej-
lesztés történt a körzetben: a 
Wagner, a Madách, a Ber-
csényi, a Fábry és a Besse-
nyei utca egy-egy szakasza 
újult meg. 

– A körzetben ebben a cik-
lusban több kisebb-nagyobb 
fejlesztés valósult meg a 
fentieken kívül is. Ezek közül 
melyeket emelné ki? 

– Szívügyem a Madách 
utca és az Orosházi út sar-
kán álló kis játszótér. Ott 
nem volt korábban ilyen léte-
sítmény, most pedig játszó-
alkalmasságok, szabadtéri 

fi tneszpark hívogat – öröm-
mel látom, hogy használják 
az emberek és vigyáznak rá. 
Szintén örömmel tölt el az 
Erzsébethelyi iskola Madách 
utcai épületének korszerűsí-
tése.  Az elmúlt két évben 
egyébként járdákat újítot-
tunk fel a Thököly, a Vaska-
pu és a Máriássy utcában, 
útfeltöltés történt a Part és 
a Csónak utcában, a Kereki 
tanyákon és a Kenderfölde-
ken. Több helyen a közvilá-
gítást javítottuk és javítjuk, 
valamint parkolók építése 
van folyamatban az Oros-
házi úton. A Mackó-Kuckó 
óvodát rengetegen választ-
ják és szeretik a környéken, 
örülnék, ha a jövőben len-
ne mód ennek a felújításá-
ra, bővítésére is. Az óvoda 
nagyon megérdemelné a 
fejlesztést, azonban a pá-

lyázatok úgy vannak kiírva, 
hogy városi szinten nézik, 
van-e igény növekedésre, 
és nem egy adott területre 
vonatkozóan. Bízom benne, 
hogy azért erre is kitalálunk 
valamit. 

– Elégedett az eddig elért 
eredményekkel?

 – Azon dolgozunk, hogy 
lehetőség szerint az itt lakók 
életkörülményei jelentősen 
javuljanak. Ha körülnézünk, 
Jaminában látványos vál-
tozások történtek az elmúlt 
pár évben, szebb, lakhatóbb 
lett, de természetesen bő-
ven van még mit fejleszteni. 
Viszont meg kell jegyezni 
azt is, hogy a beruházások-
nál mindig végig kell járnunk 
a hivatalos utat, ami gyakran 
több hónapot vesz igénybe. 
A jaminai rendelőintézet fel-
újítására például van egy 

nyertes pályázatunk, meg-
van rá a pénz. Azonban 
mire lezajlik a közbeszer-
zési eljárás, kiválasztjuk a 
kivitelezőt, addig eltelik egy 
bizonyos idő, és az eltelt 
idő függvényében akár a 
vállalási ár is nőhet, amit ki 
kell pótolnia a városnak. Ezt 
csak úgy tudja megtenni, ha 
valamiből visszalép, vala-
honnan átcsoportosít – ilyen 
pedig több beruházásnál is 
előfordulhat. 

– Egyre aktívabbak a jami-
nai egyesületek, csoportok, 
és számos program segíti a 
közösségépítést.

– Amennyiben lehetőség 
van rá, igyekszem ezeket 
támogatni, segíteni. Ki kell 
emelnem, hogy a Jaminai 
Közösségi Ház nagyon nagy 
szerepet játszik a közösségi 
élet élénkítésében. Itt a ja-

minaiak megtalálhatták azt a 
lehetőséget, amire vágytak, 
mindig tele van a ház. Jó lát-
ni, hogy a kicsiktől a felnőt-
teken át a nyugdíjasokig itt 
mindenki számára van olyan 
társaság, csoport, amelyhez 
csatlakozhat. Ebben a ház-
ban lehet látni, kik is élnek 
Jaminában. Önszerveződő, 
kedves csoportok vannak, 
és nagy a közösség meg-
tartóereje. Meg kell említeni 
azt is, hogy manapság so-
kan költöznek ki Jaminába, 
látszik egy elmozdulás a 
kertes, családi házas ré-
szek felé. Az új családok 
pedig szintén megkeresnek 
a gondjaikkal a fakivágástól 
a járda minőségéig. Ez pe-
dig mindig újabb és újabb 
igényeket vet fel, de ez így 
van jól.  

Mikóczy Erika

Kutyej Pál (j) az úszók elnökeként Bohus Ricsi köszöntésénJaminai rendezvény a jaminai ovisokkalMegszépült az Erzsébethelyi iskola Madách utcai épülete
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A Bosch beszállítója lett 
az autóipari alkatrészeket 
gyártó Csaba Metál zrt. 
A közeljövőben indul el 
azoknak az alkatrészek-
nek a szériaszállítása, 
amelyek gyártását komoly 
munka előzte meg. Az 
együttműködéshez szi-
gorú minőségbiztosítási 
követelményeknek kellett 
megfelelnie a békéscsa-
bai cégnek. 

Amikor ott jártunk, a motor-
vezérlő elektronika öntött 
alumínium háza készült a 
Bosch számára a Csaba 
Metál Zrt. nyomásos alumí-
niumöntödéjében. A cégnél 
elkezdődött az alkatrészek 
próbagyártása, az új gyártó-
sor üzembe helyezését há-
roméves előkészítő munka 
előzte meg.

– Komoly és magas szintű 
minőségi követelményeket 
támasztanak a beszállítók-
kal szemben. Többek között 
részt kellett vennünk egy be-
szállító-fejlesztési program-
ban, ami azt jelentette, hogy 
idejöttek a Bosch munkatár-
sai és ellenőrizték, hogy a 
nálunk zajló folyamatok meg-
felelnek-e a követelmények-
nek – mondta el Dobrocsi 
Nándor, a Csaba Metál Zrt. 
pénzügyi igazgatója.

A békéscsabai üzemnek 
ahhoz, hogy a német ipari 
vállalat beszállítója lehes-

sen, speciális minőségel-
lenőrző célgépeket kellett 
munkába állítania. Majoros 
Csaba, a Csaba Metál Zrt. 
vezérigazgató-helyet tese 
kiemelte: a német vállalat 
motorvezérlő elektronikája 
szinte minden gépkocsiba 
belekerül, így a helyi öntö-
de is nagy potenciált lát az 
együttműködésben. A fém-
ipari cég folyamatosan fej-
leszti a gyártósorait annak 
érdekében, hogy megtartsa 
vevőit és új gazdasági kap-
csolatokat is kialakítson.

– Úgy gondolom, a saját 
presztízsünket nagyban nö-
veli ez a munka. Az autóipar-
ban köztudott, hogy a Bosch 
milyen magas szintű elvárá-
sokat támaszt a beszállítói-

val szemben. Amennyiben 
ezt meg tudjuk oldani, vé-
leményem szerint nemcsak 
a Boschnál, hanem egyéb 
területeken is egy új dimen-
zió nyílhat meg cégünk előtt. 
Újabb, nagyon magas el-
várást támasztó vevőknek 
tudunk ezáltal megfelelni – 
emelte ki Majoros Csaba.

A legkorszerűbb techno-
lógiáknak köszönhetően a 
vállalat jelenlegi termékeinek 
90 százaléka kerül az autó-
iparba. Közvetlen beszállítói 
két nagy német autógyártó-
nak, emellett számos olyan 
cégnek készítenek alkatré-
szeket, amelyek a piacveze-
tő autógyártóknak szállíta-
nak be.

z. E., Sz. R.

A szeptemberi megye-
gyűlés napirendjén több 
tájékoztató, beszámoló 
is szerepelt: szakképzés-
ről, foglalkoztatottságról, 
agrárgazdaságról kaptak 
információt a megyei kép-
viselők.

A Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése nyári szünet 
utáni első ülésén tájékoztató 
hangzott el a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
előző évi munkájáról. Dr. Orosz 
Tivadar elnök elmondta: fontos 
feladatuknak tekintik a szak-
képzést. Egyetértenek a duális 
képzés előtérbe helyezésével, 
erősítésével, hiszen minden-
ki saját bőrén tapasztalja a 
megfelelően képzett szakmun-
kások hiányát. Elhangzott: a 
megye népességmegtartó 
képessége a gazdaság állapo-
tától is függ, amelyben fontos 
szerepet játszanak a jól kép-
zett szakmunkások.

Jelentős változásról szá-
molt be Pántya Imre, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Fog-
lalkoztatási Főosztályának 
főosztályvezetője. 2016-ban 
megyénkben a munkanélkü-
liség csökkent, a foglalkozta-
tás javult, a foglalkoztatottak 
átlagkeresete nőtt. A közfog-
lalkoztatás hatását kiszűrve a 
havi bruttó átlagkereset 234 
ezer forint (nettó 155 ezer fo-
rint) volt. Az átlagos havi mun-

kajövedelem 2017 január-már-
ciusban bruttó 215 ezer forint 
volt, ami 12 százalékos növe-
kedést jelent az egy évvel ko-
rábbi szinthez viszonyítva.

Tájékoztató hangzott el a 
megyét érintő gyorsforgalmi 
főúthálózati és a vasúti fej-
lesztésekkel kapcsolatban. 
Az M44-es gyorsforgalmi út 
Kondoros és Tiszakürt közöt-
ti szakaszának kivitelezése 
elkezdődött, a Tiszakürt és 
Kecskemét, valamint a Kon-
doros és Békéscsaba közötti 
szakasz kivitelezése előkészí-
tés alatt áll. Mindkét szakasz 
befejezése 2020-ra várható. 
A megye közlekedése szem-
pontjából fontos döntés a Sze-
gedet Debrecennel összekötő 
gyorsforgalmi út építése, en-
nek tervezése folyamatban 
van.

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Békés Megyei Igaz-
gatóságától dr. Kulcsár László 

elnök számolt be arról, hogy 
kötelező feladataik mellett 
szakmai rendezvényeket szer-
veztek, agrármarketinget foly-
tattak, részt vettek a Magyarok 
Kenyere Programban. Fontos 
feladatuk az agráriumban te-
vékenykedők támogatása, ér-
dekképviselete, a falugazdász 
hálózat működtetése.

Döntött a testület az idei 
költségvetésről szóló rendelet 
módosításáról, alapítványok 
támogatásáról és kitüntető 
díjak odaítéléséről, valamint 
arról, hogy csatlakoznak a 
Bursa Hungarica felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíj-
rendszer 2018. évi pályázati 
fordulójához. Zalai Mihály 
megyei elnök kiemelte: az 
ösztöndíj a hátrányos hely-
zetű hallgatók tanulmányait 
támogatja, 2017-ben a megye 
75 települése közül 59 csatla-
kozott a pályázathoz, és 670 
diákot tudtak támogatni.

Újabb német nagyipari vállalat beszállítója 
lett a Csaba Metál Zrt.

Ülésezett a megyegyűlés,
beszámolókat, tájékoztatókat is meghallgattak
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Majoros Csaba: Ez új dimenziókat nyithat meg cégünk 
előtt, újabb vevőknek tudunk így megfelelni
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Csabai Kolbászfesztivál
Szárazkolbászok versenye

Jó csabai szokás szerint 
húsvétkor vágjuk meg, kí-
náljuk a locsolkodóknak a 
télen készített vastag kol-
bászt, és kóstoljuk meg 
azt magunk is, mert ad-
digra összeérnek az ízek. 
A vérbeli versenyzők már 
akkor felcímkéztek egy-
két szálat, hogy ahhoz ne 
nyúljon senki, és lehessen 
velük nevezni a 21. Csabai 
Kolbászfesztivál október 
19-ei, nyitónapi nemzet-
közi versenyére. Aki ed-
dig óvta, figyelgette a ver-
senykolbászokat, lassan 
elküldheti, vagy október 
16–17-én személyesen is 
leadhatja azokat – hívta fel 
a kolbászkészítők figyel-
mét Hégely Sándor fesz-
tiváligazgató, aki a részle-
tekről is beszélt. 

– Az október 19-22-éig 
tartó Csabai Kolbászfeszti-
vál idén is a szárazkolbászok 
zsűrizésével indul. Kik és hol 
nevezhetnek? 

– A versenyre húsüzemek, 
magánszemélyek, kolbászt 
árusításra vagy saját fogyasz-
tásra készítők egyaránt je-
lentkezhetnek. Ahogy eddig, 
úgy most is mű- és termé-
szetes bélbe töltött száraz-
kolbásszal lehet nevezni, a 
www.csabaikolbaszfesztival.
hu weboldalon. 

– Hol és meddig veszik át a 
„versenyműveket”?

– A szárazkolbászokat 
személyesen október 16–17-
én 10–18 óra között lehet le-
adni a Csabai Kolbászfeszti-
vál helyszínén, Békéscsabán 
a városi sportcsarnokban, a 
fesztivál irodán. A távolabb 
élők október 13-áig postai 
úton küldhetik el a kolbászt 
a következő címre: 5600 Bé-
késcsaba, Gyulai út 65/1., 
Csabai Kolbászház. 

– A legfinomabb kolbá-
szok készítői milyen nyere-
ményekre számíthatnak? 

– A kolbászkészítésre vo-
natkozó szabványok és a 
hagyományos házi szokások 
figyelembevételével szakmai 
és médiazsűri értékeli a fesz-
tivál kezdetén a beérkezett 
alkotásokat. Egy-egy szál 
kolbász most nagyon sokat 
érhet, az első díj 150 000 fo-
rint és 100 000 Ft értékű aján-
dék; a második díj 100 000 

forint és 100 000 forint értékű 
ajándék; a harmadik díj pedig 
50 000 forint és 100 000 fo-
rint értékű ajándék.  A zsűri 
a díjakat más megosztásban 
és nagyságrendben is oda-
ítélheti, illetve különdíjakat, 
tárgyjutalmakat is kiad. A díj-
átadó a fesztivál ünnepélyes 
megnyitójának keretein belül 
október 19-én 18 órakor lesz 
a Mokry Sámuel sátorban. 
A felajánlók jóvoltából pedig 
számos különdíj is gazdára 
talál majd.  

– Most nemcsak a kolbászo-
kat, hanem azok készítésének 
a receptjét is várják. Miért? 

– A Csabai kolbász nép-
szerűsítése, a hagyományok 
tovább éltetése céljából egy 
receptfüzet kiadását tervez-
zük. Ezért kérjük a versenyző-
ket, hogy a jelentkezési lapon 
vagy a kolbász leadásakor a 
receptet is adják meg. 

Postai úton október 13-áig, személyesen október 16–17-
én lehet leadni a versenykolbászokat
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találkozások A csabai élet eseményei

A hit és a művészet szoro-
san kapcsolódik egymás-
hoz. Ez tökéletesen meg-
fi gyelhető Szák Kocsis Pál 
építész-szobrász „Refor-
mátorok arcképcsarnoka” 
című kiállításában is. 

A reformáció 500. évfordulója 
apropóján tárlatot tekinthetnek 
meg az érdeklődők a Sze-
berényi Gusztáv Adolf evan-
gélikus gimnáziumban. Szák 
Kocsis Pál építész-szobrász a 
reformáció kiemelkedő alak-
jait mintázta meg mellszobrok 
formájában. Az iskola művész-
tanára, Prisztavok Tibor – aki 
szintén szobrász – elmondta: 
számára is sok újdonságot 
tartogatott a kiállítás. Kondor 
Péter, a Kelet-békési Evangé-
likus Egyházmegye esperese 
hangsúlyozta: fontos szerepük 
van a művész embereknek, 
akik az alkotásaikon keresztül 
más megközelítési módon tud-
ják bemutatni akár a történelmi 
eseményeket is.

– Nagy örömmel tölt el, hogy 
a szülővárosomba hozhattam 

el ezt az anyagot, és külön 
öröm, hogy az evangélikus 
iskolában mutathatom be. Re-
mélem, hogy a tárlattal hozzá 
tudok tenni valamicskét a diá-
kok ismereteihez és a hitükhöz 
is – fogalmazott az alkotó.

A tematikus kiállítást, 
amely a hét nagy reformátor 
mellszobrát ábrázolja, októ-
ber 13-áig tekinthetik meg az 
érdeklődők az evangélikus 
gimnázium aulájában.

Szabó Rita

Kosztümös udvarhölgyek, 
királyok, várnagyok és 
cselédek gyűltek össze a 
Békéscsabai Szent lászló 
Utcai általános Iskolában a 
közelmúltban, hogy össze-
mérjék erejüket egy lova-
gi tornán. Az egész napos 
programon tudásukról is 
számot adtak az iskolások.

A miniszterelnökség 2017-
ben hirdette meg a Szent 
László emlékévet Lász-
ló trónra lépésének 940., 
szentté avatásának 825. 
évfordulóján. A szentté ava-
tott I. László király kezdemé-
nyezte az egyházi, gazdasá-
gi és politikai társadalmi rend 

helyreállítását. Az emlékév 
apropóján több programot 
szerveztek már a városban.

– Tavasszal kezdtük a Mun-
kácsy múzeumban egy izgal-
mas, Szent László emlékét 
megörökítő kiállítással. Ezt kö-
vetően László-napon a Szent 
László utcai iskola és az ön-
kormányzat megkoszorúzta a 
jaminai Jézus Szíve templom-
nál álló Szent László-szobrot, 
most pedig itt vagyunk a Szent 
László Utcai Általános Iskolá-
ban, ahol egy lovagi tornán 
vehetnek részt az általános 
iskolák csapatai – fogalmazott 
a polgármesteri hivatal köz-
művelődési csoportvezetője, 
Varga Tamás.

 A gyerekek öt általános 
iskolából érkeztek, hogy ösz-
szemérjék az erejüket és tu-
dásukat egy lovagi tornán.

– A lovagok voltak annak 
idején a legprominensebb 
harcosai az országnak, 
az uralkodónak. Most egy 
ügyességi játékot szervez-
tünk, illetve van Szent László 
életével, törvényeivel kap-
csolatos ismereteket tartal-
mazó elméleti verseny is – 
mondta el Galló Katalin, az 
intézmény vezetője.

A nyertesek Nagyvárad-
ra utazhatnak el egy napra, 
ahol Szent Lászlót örök nyu-
galomba helyezték.

Szendi Rita

Hogy mi a titulusom? Írd 
csak azt, hogy segítő va-
gyok, abban minden benne 
van – válaszolta galambos-
né Varjú Blanka a Csaba-
gyöngyében, a hetvenedik 
születésnapjára rendezett 
playback színházi előadá-
son, amikor arról faggat-
tam, hogy mit írjak a neve 
mellé: mentálhigiénés 
szakember, családterape-
uta, pszichodráma-vezető 
vagy esetleg valami mást.

A Sorsfonó Társulatnak ez 
a playback színházi előadá-
sa más volt, mint a többi. A 
playback előadások úgy zajla-
nak, hogy egy vagy több me-
sélő elmond az életéből egy-
egy történetet, amit a játszók 
az érzések mentén mutatnak 
be különböző technikákkal. 
Vannak olyan alkalmak, ami-
kor a közönségből mesél az, 
aki erre indíttatást érez, de 
vannak olyanok is, amikor 
egy-egy ember élete kerül a 

középpontba. Ezúttal a fősze-
replő a most 70 éves Galam-
bosné Varjú Blanka volt, aki 
maga is a társulat tagja.

Mint azt Novák Magdol-
na mentálhigiénés szakem-
ber, a Sorsfonó Önismereti 
Egyesület vezetője elmond-
ta, az egyesület egyik leg-
fontosabb célja az életve-
zetési tudatosság segítése, 
a képességfejlesztés, kész-
ségfejlesztés, ezt pedig leg-
inkább a playback színházi 
műfaj kereteiben művelik. 
Galambonsé Varjú Blanka 
az egyesület alapító veze-
tőségi tagja, akit születés-
napján ezen a különleges 
módon szerettek volna kö-
szönteni.  

Az est folyamán az ünne-
pelt elmesélte, hogy élete első 
18 évében olyan pokoljárás-
ban volt része, ami hatalmas 
alap volt ahhoz, hogy egyszer 
majd, felnőttként jó segítő le-
gyen. A közönség megtudhat-
ta, hogy az akkoriban műkö-

dő bentlakásos bölcsődétől 
édesapja elhurcolásán át a 
kitaszítottságig sok mindent 
megélt. Elmesélte, milyen volt 
számára népművelőként a 
kezdet, milyen volt az az idő-
szak, amikor a békéscsabai 
családsegítőt vezette, milyen 
volt segítővé válnia, és hogy 
hány, de hány próba elé ál-
lította és állítja még ma is a 
sors – a playbackesek pedig 
igyekeztek mindezt az érzé-
sek mentén, sűrítve visszatük-
rözni számára. 

Galambosné Varjú Blanka 
elmondta azt is, honnan jön a 
motiváció, az erő, hogy min-
dig megújuljon, mindig meg-
lássa az új utakat maga körül 
és el is induljon rajtuk. 

– A betegségeim mindig 
átgondolásra késztetnek. 
1999-ben úgy nézett ki, hogy 
mindennek vége… Aztán fel-
álltam, és a segítőim, Szabó-
né dr. Kállai Klára és dr. Túry 
Ferenc azt mondták: te ak-
kora tananyagot elsajátítottál 

már, hogy az nem maradhat 
csak a tiéd. A segítségük-
kel egy füzetet készítettem, 
amely a párkapcsolattól a ba-
baváráson át sok mindenről 
szólt. 2001. május 2-án újból 
elindultam, úgy fogalmaznék: 
újraszülettem. Mindaz a po-
koljárás és mindaz a Menny-
ország, amiben részem volt, 
egy kincsestár lett számom-
ra. Úgy gondolom, főnix ma-
dárként váltam segítővé, aki 
mindig a saját hamvaiból, fáj-
dalmaiból építi fel az újabb ön-
magát. Megtanultam tisztelni, 
és ítélkezés nélkül elfogadni a 
bajban lévő embert. Tudom, 
hol vannak a határaim, így ha 
nem tudok segíteni, máshová 
irányítom a segítséget kérőt 
– fogalmazott Galambosné 
Varjú Blanka, akit az előadás 
után sok-sok olyan ember is 
köszöntött, akinek az ő útmu-
tatásával sikerült kibogoznia 
élete összekuszálódott szá-
lait. 

Mikóczy ErikaA playbackesek visszatükrözték az érzéseket

galambosné Varjú Blanka és Novák Magdolna

A két nagy reformátor arcszobra az evangélikus gimiben

Szák Kocsis Pál

A Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskolában gyűltek össze 

Galambosné Varjú Blanka 70 éves
„Írd csak azt, hogy segítő vagyok, abban minden benne van”

Udvarhölgyek, királyok, várnagyok a Szent László utcai iskolában 

Reformáció 500
Reformátorok arcképcsarnoka 



Csaba első postaháza 
1787-ben létesült a gyulai 
út külső részén lévő vásár-
téren. A postakincstár a 
postai szolgálatok céljára 
a nagy háború előtti évek-
ben telket vásárolt a bel-
városban, amely elkerítve 
1925 tavaszáig csúfította 
a város főterét. Ekkor vet-
te kezdetét Kálmán Aladár 
építész terve alapján az új 
postaépület építése.

A kivitelezést Lipták János 
csabai építővállalata nyerte el, 
és két év alatt, 1927 tavaszára 
fejezte be. A külsejében látvá-
nyos, emeletes saroképület 
1927. július 24-én nyílt meg. A 

sarokbejáraton át jutott a be-
lépő a világos nagyterembe, 
ahol jobbról, balról elegáns fül-
kék sorakoztak. Felettük felira-
tok mutatták a küldeményfajták 
neveit. A bejárat két oldalán ké-
nyelmes telefonfülkék, hátrább 
a jobb oldali sarokban 120 fi ók-
ból álló szekrény foglalt helyet.

A terem közepén hatalmas 
tölgyfa asztal mellett, kényel-
mes kárpittal bevont székek 
szolgálták az írást és várako-
zást. A földszinti épület akko-
ri Apponyi utcai (ma József 
Attila utcai) első bejáratán át 
jutottak az ügyfelek a cso-
magfelvevő helyiségbe. Itt is 
volt telefonfülke, s a pénztár-
nál mindenfajta értékcikket is 

lehetett vásárolni. A második 
számú bejárat a főlépcsőház-
ba vezetett, ahonnan az eme-
leten elhelyezett telefon- és 
távíróhivatalok kaptak helyet. 
A telefon eleinte régi rendsze-
rű volt, de később világító lám-
pásost is felszereltek. 

A szolgálat zavartalan ellá-
tása céljából önálló áramtelepe 
is volt a postának. A személy-
zet részére külön szekrény, 
mosdó állt rendelkezésre, 
ugyanis a hivatali helyiségbe 
csak hivatali egyenöltözetben 
léphettek be az alkalmazottak. 
A fél évszázadon át szolgáló 
postahivatal 1979 őszén költö-
zött el, zárta be kapuit.

gécs Béla
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A Munkácsy Mihály Múze-
um állandó kiállításai kö-
zül az 1998-ban megépült 
Pro Natura kiállítás Békés 
megye élővilágát mutatja 
be. A földtörténeti múltunk 
emlékeivel kezdődő részen 
különösen látványos a jég-
korszakban itt élt gyap-
jas orrszarvú (Coelodonta 
antiquitatis) jó állapotban 
megmaradt koponyája. 

A pelisztocén kori hideg 
mamutsztyeppék lakójának 
maradványa a lőkösházi ka-
vicsbányából került elő 1975-
ben, 20 m mélységből. Az állat 
magassága 2 m, hossza 3-4 
m lehetett, tömege pedig közel 
3 tonnát nyomott. Testét sűrű, 
világosszürke szőrzet – gyapjú 
– fedte. Orrán két hatalmas tül-
köt viselt, melyek közül az első 
az egyméteres hosszúságot is 

elérhette. A gyapjas orrszar-
vú legközelebbi élő rokona a 
mára a kihalás szélére sodró-
dott szumátrai orrszarvú.

A Kárpát-medencében élő 
jégkorszaki ember kortársa 
volt, őseink vadászták és a 
barlangok falain ábrázolták 
ezt a viszonylag ritka állatot. 
Úgy élhettek itt, a mai tundrá-
hoz hasonló viszonyok között, 
mint afrikai rokonaik a mai sza-
vannákon, általában egyedül 
vagy kis csoportokban, legin-
kább békésen legelészve.

Mintegy tízezer éve tűnt el 
ez a bizarr óriás, valószínűleg 
az utolsó glaciálist követő fel-
melegedés miatt pusztulhatott 
ki. Más vélemények szerint 
az ősember általi túlzott vadá-
szata okozhatta eltűnésüket. 
Magyarországon nemrégen 
találtak egy szerencsés lele-
tet Pécel határában, ahol az 

orrszarvúcsontok mellett pat-
tintott dárdahegyekre is buk-
kantak, ami arra utal, hogy az 
állatot vadászok terítették le. 
Sőt, érdekes felvetést lehet 
olvasni a gyapjas orrszarvúval 
kapcsolatosan: a jövőben akár 
klónozással „újjá is éleszthetik” 
a fajt, köszönhetően egy másik 
szerencsés leletnek. Jakut-
földön, Oroszország területén 
ugyanis egy orrszarvúkölyök 
jégbe zárt holttestére bukkan-
tak, melynek szerves részeit is 
egészen jól konzerválta a ter-
mészet „hűtőszekrénye”.

A múzeumunkban található 
lelet azért is értékes, mert a ma-
mut- és ősbölénycsontokkal 
ellentétben a gyapjas orrszar-
vú-maradványok viszonylag 
ritkának számítanak.

Váncsa Klára
ökológus, 

segédmuzeológus

A Pro Natura kiállítás bizarr óriása

Szépkorúak

A postapalota egykorú látképe 1931-ből

Romvári Jánosné 90 éves Koreck Ferenc 90 éves

Békéscsaba anno
90 éve nyílt meg az új postahivatal

MESÉLŐ MÚZEUM

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/ 

oRSzágoS KÖNyVtáRI NAPoK:
Békés Megyei Könyvtár
október 2–7. Víz-kvíz 
(online vetélkedő)
Október 2., (hétfő) 19.00 Emlékezés 
Kodály Zoltánra. Fellép a békéscsa-
bai Bartók Béla Vegyeskar
október 3., (kedd) 17.00 Gazda Jó-
zsef: A Golgota útján című könyvének 
bemutatója 
október 4–6. Szabó Magda 100. 
Emlékezés Szabó Magdára.
október 4., (szerda) 17.30 Regé-
nyes történelem: Benkő László íróval 
Szabó László történész beszélget
október 5–6. 11.00–19.00 Böngész-
de: használt könyvek vására
október 5., (csütörtök) 10.00 Víz-
zel-lélekkel. Az Alföldvíz Zrt. bemuta-
tója iskolásoknak. 17.00 Versmondó 
evezős. Vendég: Takács Bence elő-
adóművész-műsorvezető (M5)
október 6., (péntek) 17.00 Lelkünk 
hullámai. Találkozó dr. Belső Nóra 
pszichiáterrel  
október 7., (szombat) 14.00–23.00 
Könyvtári Éjszaka. Spanyol nap 
 15.00–16.00 Szakmai gya-
korlaton Spanyolországban 
 15.30–16.30 „Mascarada” 
jelmezverseny 

 16.00–17.00 Camino – 
Vendégünk: Radnótiné Rózsa
 16.30–17.30 Barangolás 
a spanyol festészetben Novák Attila 
művésztanárral
 17.00–17.30 A rózsabokor 
sárkánya c. spanyol mesét felolvassa 
Kiss Ildikó gyermekkönyvtáros
 18.00–18.30 Spanyol jelle-
gű étel- és italkóstoló
 19.00–20.00 „Zöld sze-
retlek, zöld imádlak” – válogatás 
Federico Garcia Lorca és más spa-
nyol költők műveiből. Közreműköd-
nek: Soós Emőke és Biró Gyula, a 
Napsugár Bábszínház művészei
 20.00–22.00 „Bajo la 
luna” („A hold alatt”)  Flamencoest és 
táncház – Barsy Laura tánc, Andras 
Vargas gitár
 15.00–19.00 Régi adathor-
dozók vására: videokazetta, magnó-
kazetta, bakelitlemez
október 8., (vasárnap) 8.00 Au-
tóbuszos helyismereti kirándulás a 
sarkadi városi könyvtárba, Gesztre 
és a biharugrai halastavakhoz

KÖlCSÖNzéS, olVASÓtEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

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

ÜgyElEt: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:

Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ

október 1., (vasárnap) 08.00–16.00
IV. Szent Mihály Napi Birkapörköltfőző 
verseny

október 11., (szerda) 15.00
Rímszerda – vendégünk: Leel-Őssy 
Sándor költő

október 13., (péntek) 16.00
Szedlják István lemezdomborító népi 
iparművész és tanítványai kiállításá-
nak megnyitója

október 15., (vasárnap) 14.00
Megyeri Főzőműhely – A kenyérsütés 
iskolája

JAMINAI KÖzÖSSégI Ház

Szeptember 29., (péntek) 17.00
Szent Mihály Napi Forgatag

október 3., (kedd) 17.00
„Van egy perced?” – irodalmi teadélután 
Vendég: Herczeg Tamás, a Csabagyön-
gye Kulturális Központ igazgatóhelyet-
tese

október 9–14.
Jaminai Egészséghét
Ingyenes előadások szakemberek be-
vonásával, gyümölcs- és zöldségnap, 
főzőklub, egészségügyi állapotfelméré-
sek, a Stark Adolf Kertbarát Kör „Kertek 
alatt...” című rajzpályázatának ered-
ményhirdetése.

október 14., (szombat) 13.00
ReMekkElek – „Elfeledett technikák 
új köntösben” családi kreatív délután: 
Hobbit ház I.

MUNKáCSy EMléKHáz

Szeptember 29., (péntek) 15.00
Szent Mihály Napi Csabaiságok: Eskü-
vői ruhák és kellékek kiállítása

Szeptember 30., (szombat) 10.00
Múzeumok Őszi Fesztiválja – Sétálj, 
gyalogolj, bringázz velünk!  
Irodalmi (cool)túra a szabadkígyósi 
kastélyba

október 4., (szerda) 10.00–13.00
Múzeumok Őszi Fesztiválja: Utazó 
múzeum
Kopogtatás a Lencsési lakótelep ajta-
ján – Múzeumi bemutatkozó iskolák-
nak, óvodáknak
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház

október 5., 16.30–17.30, minden hé-
ten csütörtökönként
KISFESTŐ SZAKKÖR indul 
Baji Miklós Zoltán képzőművész veze-
tésével 4–11 éves korú gyerekeknek.

október 10., (kedd) 15.30 
Művészettörténet előadás-sorozat 
2017/1. Párizsi magyar képzőművészek 
kiállítása az emlékházban – stílusokról, 
művészi újításokról, alkotói egyénisé-
gekről. Előadó: Mészáros Zsuzsanna 
múzeumpedagógus

CSABAgyÖNgyE KUltURálIS KÖzPoNt

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖzÖSSégI Ház éS A MUNKáCSy 

EMléKHáz PRogRAMJAI
Körösök Völgye Látogatóközpont

TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén 
fekszik, Békéscsaba belvá-
rosából indulva kellemes, 
ötperces sétával megközelít-
hető.

Elhelyezkedése, felsze-
reltsége, termeinek kialakí-
tása lehetőséget teremt arra, 
hogy konferenciák, illetve 
nagyobb családi rendezvé-
nyek, pl.: esküvők kedvelt 
színhelyévé váljon. 

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, ál-
latokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal, 
madarakkal, rovarokkal. 
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet 
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.

A kiállítás látogatása ingyenes.

Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő. 

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001

kvlatogatokozpont@gmail.com
www.korosoknaturpark.hu

Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye



Aki látta a Bernarda Alba 
házát 2015 januárjában a 
Békéscsabai Jókai Szín-
házban, sejthette, hogy 
Béres László rendező Ta-
mási Áron színművéből, az 
Ősvigasztalásból rendkívüli 
előadást teremt. Aki átélte 
Szélyes Imre és Szőke Pál, 
a két öreg székely alakítá-
sát Sütő András Advent a 
Hargitán című drámájában, 
Kovács Frigyes lear kirá-
lyát, a 2017–2018-as évad-
nyitó premiert, már előre 
bevéshette a felejthetetlen 
előadások sorába. 

Tamási Áron Ősvigasztalását 
mutatta be a Békéscsabai Jókai 
Színház az őszi évad nyitánya-
ként. A darabban Csorja Ádám 
„székely ősgyökér” fi guráját a 
Jászai-díjas Kovács Frigyes 
mély átéléssel, emlékezetes 
alakítással kelti életre. Megrázó 
konok elszántsága, ahogyan 
küldetését teljesíti, bujdosik a 
halál elől, hogy nemzetségét 
fenntartsa. Ambrust, a bátyját 
Szőke Pál formálja szintén ki-
válóan, meggyőzően. Kispál 
Julát Liszi Melinda játssza ked-
vesen, szenvedélyesen. Talán 
a legnagyobb áldozat ez a lány, 

hiszen mindenkit elveszít, akit 
tisztelt, szeretett, mégis képes 
túlélni. Botár Márton szerepét 
a szintén Jászai-díjas Szélyes 
Imre játssza kimagaslóan, har-
col a nép megőrzéséért, apai 
szeretettel védi-óvja Julát. Gálfi  
Bence bonyolult fi guráját Katkó 
Ferenc kelti mesterien életre. 

A másik oldalt, a hatalmat, 
a törvényességet a jegyző és 
a bíró(ság) képviseli, Gulyás 
Attila és Mészáros Mihály játé-
kával. Balázs Csongor, Nagy 
Róbert és Ragány Misa több-
funkciós szerepkörben reme-
kel: három legénykét, törvény-
bírákat, csendőröket és a nép 
hangját képviselik, táncos, 
humoros kórusként emelik az 
előadás színvonalát.

Pribojszki Ferenc és Schäfer 
Szilveszter népi hangszereken 
zenél, de a bírósági kihallga-
tás jelenetében még technikai 
szereplőként is részt vállal. A 
díszlet remekmű, amit Csíki 
Csaba a Sík Ferenc Kamara-
színházban alkotott, ő tervezte 
a jelmezeket is, amelyek szo-
lidan jellemzik a karaktereket, 
a maszkok együttese ugyan-
csak markáns elem. A kör-
színház, a körtemplom, a szer-
tartássorozat koreográfi ája 
Farkas Tamás ötleteit dicséri.  

A színház nagyon magasra, 
világszínvonalra tette a lécet, 
az Ősvigasztalás beírta magát 
a legértékesebb, legemlékeze-
tesebb produkciók sorába. 

Niedzielsky Katalin

több mint 600 bomba zu-
hant Békéscsabára 1944. 
szeptember 21-én. A má-
sodik világháborúban ez 
a támadás okozta a leg-
nagyobb károkat a tele-
pülésen. Hetvenkilencen 
vesztették életüket és több 
százan sérültek meg. A 
bombázás 73. évforduló-
ján emléktáblát avattak 
az áldozatok tiszteletére a 
vasútállomáson.

1944. szeptember 21-én, az 
akkor 7 éves Vasvári Mihály 
hallotta, ahogy Fürjes felől 
bombázók tartanak Békés-
csaba felé. Amikor megszó-
laltak a légitámadást jelző 
szirénák, édesanyjuk egy 
lisztesládába menekítette őt 
és testvérét, ott vészelték át a 
pusztítást. A légitámadás úgy 
tíz percig tartott, lebombázták 

a vasútállomást és környékét, 
a Kakas szállót, a Jaminába 
vezető hidat és a Kolozsvári 
utcai katolikus templomot is

Botyánszki János, a Ma-
gyar Államvasutak Zrt. békés-
csabai forgalmi csomóponti 
főnökségvezetője elmondta, 
hogy az emléktáblát most ép-
pen ott helyezték el az épüle-
ten, ahol azt akkoriban elta-

lálta a bomba. Szarvas Péter 
polgármester a tábla avatásán 
megjegyezte: Békéscsabán 
sokan élnek még köztünk 
olyanok, akik kisgyermekként 
átélték a második világhá-
borút, amelynek mi, később 
születettek is tapasztalhattuk 
pusztító hatásait. A mi felelős-
ségünk az emlékezés. 

z. E.

Három különböző terem-
ben változatos és kreatív 
programokkal várták a ja-
pán kultúra és az anime 
szerelmeseit a Csabagyön-
gyében szeptember 16-án. 
A Batarashiit hatodik al-
kalommal rendezte meg a 
Békés Megyei Anime tár-
saság.

A klub tagjait azok a fi atalok 
alkotják, akik szeretik a japán 
kultúrát és az animék világát. 
Kezdetben még csak heti 
rendszerességgel találkoz-
tak, majd hat évvel ezelőtt az 
egyesület úgy döntött, egy 
nagyobb rendezvénnyel is 
kedveskedik a tagoknak. Tóth 
Tünde, a program egyik szer-

vezője elárulta, hogy a na-
gyobb rendezvényeikre 200-
300 fő jön el. A Batarashiin 
most kvízzel, retro konzollal, 
vetítéssel, táncszőnyeggel 
és előadásokkal is várták az 
érdeklődőket. Volt cosplay 

verseny, amikor egy anime 
karakter ruháját, jelmezét kell 
elkészíteniük és gettocosplay 
is, ahol adott témában és dol-
gokból kellett jelmezt készíte-
ni. 

Sz. R.

A hónap első hétfő estjén 
a Sík Ferenc Kamaraszín-
házban rendhagyó egyetemi 
rendezvény vár mindenkit. A 
Mindentudás Színházi Egye-
teme a színház és társmű-
vészeteinek találkozása egy 
tudományos közegben; ne-
ves professzorok előadásai, 
amelyek a tudomány oldalá-
ról közelítenek színházhoz, 
zenéhez, irodalomhoz, tánc-

hoz, képzőművészethez kö-
zérthető formában.

A programsorozat ebben 
az évadban október 2-án 
Novák Ferenc koreográfus 
előadásával, 18 órakor indul 
útjára a Sík Ferenc Kamara-
színházban. A Kossuth-díjas 
koreográfus, néprajzkutató az 
esten arra ad választ, hogy mi-
lyen táncot jártak a honfoglaló 
magyarok és milyen hatások-

ra, hogyan alakultak ki azok a 
táncformák, amelyeket ma is 
ismerünk. A mintegy ezer évet 
felölelő tánctörténeti előadás-
ban a Balassi Táncegyüttes 
tagjai is közreműködnek. Az 
estek háziasszonya: Kovács 
Edit színész, esztéta. 

Az előadás díjmentes, 
jegyek a Jókai színház 
szervezőirodájában igé-
nyelhetők.
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A darab beírta magát a legértékesebb produkciók közé1944-ben tíz perc alatt lerombolták az állomás környékét

Szeptember 30., (szombat) 09.00
Szent Mihály Napi Csabaiságok: V. 
CSAKK Halfőző Verseny

október 1., (vasárnap) 19.30
Őszi Művészeti Hetek megnyitója:
Nova Filharmonija és a Zuglói Fil-
harmónia

október 7–8. és 14–15. 
(szombat–vasárnap)
Agykontroll-tanfolyam

október 14–15. 
(szombat–vasárnap) 10.00–18.00 
I. Csabai Csokifesztivál

október 14., (szombat) 20.00
Bagossy Brothers Company-
koncert

október 19., (csütörtök) 19.30
Őszi Művészeti Hetek:
Tóth Péter zongoraművész 
koncertje

október 21., (szombat) 
10.00–13.00
Százholdas Pagony – interaktív 
családi kalandjáték

október 26., (csütörtök) 
18.00 és 20.30
Bödőcs Tibor estje – Nincs idő gól-
örömre

október 29., (vasárnap) 
15.00 és 19.00
Hattyúk tava – a Szentpétervári Ba-
lett Színház előadása

Előzetes

November 23., (csütörtök) 19.00
WHITNEY – QUEEN OF THE 
NIGHT

December 6., (szerda) 19.00
EXPERIDANCE: CINDERELLA – 
Mese az elveszett cipellőről és a 
megtalált boldogságról

Kiállítások
Szeptember 28., 
(csütörtök) 17.30
„Minden egy mosollyal kezdődik...” 
– Pete Norbert amatőr fotós kiállítá-
sának megnyitója
Megtekinthető november 30-áig.

Szeptember 29., (péntek) 17.00
„Hangoskép” – A Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Kolozs-
vári Karának filmművészet, fotómű-
vészet, média szakon végzős diák-
jai fotókiállításának megnyitója.
Megtekinthető október 30-áig.

CSABAgyÖNgyE KUltURálIS KÖzPoNt
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye. com • www.csabagyongye. com

MESEHázI BolDogSágBEtAKARÍtÓ ÜNNEP
Schéner: Játék Plasztika, Rajz c. könyv bemutatója

2017. október 3-án, kedden 19 órától a Meseházban.
Improvizációs koncert Schéner Mihály műveire,

Horányi Sándor – gitár, Tóth Sándor – szaxofon előadásában.

APáRÓl FIÚRA
családi hagyományőrző délután

2017. október 7-én, szombaton 14 órától a Meseházban.
Kalendárium: Szent Dömötör, a pásztorok patrónusa.

Műhelymunka: tanyamakett, állatok készítése csutkából, kukoricaszárból.

tHURy gáBoR REtRo-MozIJA
2017. október 11-én, szerdán 18 órakor

a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 15.).
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:

Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében
Gian Maria Volonté, 1970.

ŐSZI AJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA
Óvodás- és iskoláscsoportok fi gyelmébe ajánljuk kézműves ötleteinket. 

gyertyamerítés, díszítés növénnyel
diófi gurák készítése (babakocsi, teknős, egér, szarvasbogár)

baglyos ajtódísz természetes anyagokból
nemezelés (virág, sárkány, baba)

körte, alma készítése textilből
agyagozás

csutkababa nemez hajjal (fi ú, lány)
Előzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 326-370 

vagy a 30/383-4743 telefonszámon. Belépődíj: 300 Ft/fő.

Kiállításaink megtekintése Csaba Kártyával rendelkezők számára 
ingyenes.

CSABAgyÖNgyE KUltURálIS KÖzPoNt

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAgyÖNgyE KUltURálIS KÖzPoNt

lENCSéSI KÖzÖSSégI Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel. /fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com

Káosz ellen Ősvigasztalás
Tamási Áron imái Béres László templomában

Emléktábla az áldozatoknak
73 évvel ezelőtt bombázták Békéscsabát

Mindentudás Színházi Egyeteme

Japán a Csabagyöngyében

Baba-mama klub
Szeptember 29., péntek 10 óra – évadnyitó foglalkozás – programegyez-
tető megbeszélés. A klub a működésével a kisgyermekek kiegyensúlyozott 
testi-lelki fejlődését szolgálja az anyukák közötti tapasztalatcserével, szak-
emberek (védőnő, logopédus, pszichológus, gyermekorvos, gyógytornász) 
előadásaival, tanácsadásaival, valamint közösségi programokkal. A foglal-
kozásra szeretettel várnak minden kedves anyukát gyermekével együtt.

Ismeretterjesztő előadás
Október 9., hétfő 17 óra – Aktuális teendők a kertekben, termények 
tárolása. A Mohácsy Mátyás Kertbarát kör vendége Lukács Ágnes kertész-
mérnök. 

Kirándulás
október 15., vasárnap – A természetjáró kör gyalogtúrája a Gyula és 
Békéscsaba közötti „Bermuda háromszögbe”. Útvonal: a pósteleki elága-
zásig busszal, onnan 5 km gyalogtúra. Indulás 9 órakor a buszpályaudvarról 
menetrend szerinti járattal Gyula felé.

Angol szakkör ovisoknak
Hétfői napokon 17.00 (kezdő csoport) és 17.30 órai (haladó cso-
port) kezdettel. Irányított angol nyelvű foglalkozások keretében lehe-
tőség nyílik arra, hogy az óvodás gyerek a lehető legtermészetesebb 
közegben, játék közben tanulja a nyelvet. A foglalkozásokat Baráthné 
Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 2800 Ft/hó/fő. Bővebb 
felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292. 

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. 
Alakformáló torna • – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 
19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató. 
taekbo•  – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. 
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
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KAMATTAL
0%

Igényelje az MFB európai uniós forrású, 0%-os kamattal elérhető 
hitelét családi házának, lakásának energetikai korszerűsítésére!

Válassza az MFB kiszámítható hitelét,

• amely felhasználható többek között szigetelésre, a nyílászárók cseréjére,  
fűtéskorszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,

• amely mindössze 10%-os saját forrás mellett akár 20 éves futamidővel 
igénybe vehető,

• melynek elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári 
megtakarítását,

• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!

Csökkentse költségeit az MFB 0%-os hiteleivel! 
További információ a www.mfbpont.hu oldalon, illetve az MFB Pontokon, vagy hívja az 
MFB Pont központi információs telefonszámát: +36 1 354-3000

280x409mm_MFB_kamat.indd   1 2017. 09. 14.   10:43:47
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A múlt századot idéző hangulatú, de a mai igé-
nyeket maximálisan kielégítő borbélyszalon nyílt 
Békéscsabán.

Végre egy hely, ahol a rohanó életstílus mellett 
a férfiaknak is lehetőségük nyílik egy kis kényez-
tető kikapcsolódásra, miközben magabiztos meg-
jelenést, egyedi stílust kapnak borbélyainktól.

Olyan különleges szolgáltatásokat lehet igény-
be venni, amik a századelőn teljesen természetesek 
voltak minden férfi számára. Klasszikus meleg törül-
közős borotválás, pengés szakálligazítás, valamint 
hajvágás.

Ami már a mai trendet követő pluszszolgálta-
tás, az a szakállfestés és az őszhaj-árnyalás.

Ez egy megfizethető luxus, ami már nem csak 
a pesti úri nép kiváltsága.

Hogyan zajlik egy klasszikus, késes borotválás? 
Először az arcszőrzet megfigyelése történik, majd fel 
kell puhítani a szőrt, így a következő lépés a meleg 
törülköző, amelyet körülbelül 3–5 percig hagyunk az 

arcon. Attól függően, hogy gyenge vagy erős arcszőr-
zete van a vendégnek. Ezután következik a borotva-
zselé vagy a borotvakrém felvitele. Majd hátradöntjük 
a széket, és a kinyitható, cserélhető pengéjű késsel 
elkezdődik a borotválás. Utána egy kellemes, hűsítő 
ápolót viszünk fel az arcbőrre, egy kis arc- és nyak-
masszázzsal felfrissítjük a vendéget, majd az utolsó 
lépés – azoknál a vendégeknél, akiknél szükséges – 
a kilógó szemöldök, illetve fülszőr eltávolítása.

Őszi áresés a Profi sPortnál!
Túrázók, figyelem! Megérkeztek a SALOMON túracipők a Profi Sporthoz!

Gore texes túracipők, teniszcipők és teremcipők nagy választékban 
most őszi akciónk keretében 20–30% kedvezménnyel kaphatók 

a Profi sport Hungary Kft. üzletében 

Békéscsabán, a Gyóni Géza u. 6. szám alatt.
Továbbá gyerek- és junior pólók, nadrágok, melegítők, tenisz-, tollas-, squash-

ütők, táskák, hátizsákok, gripek és kiegészítők rendkívül kedvező áron,  
csak nálunk!

„Profi sPort, Profi szaKérteleM”

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.

+36-20/325-5367

SÍRKÕKÉSZÍTÉSSÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.

Ismét roma gasztronómi-
ai napot rendezett a Halász-
csárdában a csabai roma 
nemzetiségi önkormányzat. 
Mint azt Kovács Erzsébet el-
nök elmondta, a céljuk ezzel 
immár negyedszázada az, 
hogy a többségi társadalom 
minél jobban megismerje a 
roma főzési szokásokat, be-
pillantást nyerjen a változatos 
ízvilágukba, ezen keresztül a 
hagyományaikba. Hozzátette: 
mindig pozitív visszajelzése-
ket kapnak, és ennek örülnek, 
mert így tudják javítani a romák 

megítélését is. Kovács Erzsé-
bet megjegyezte: a mostani 

jubileumra még gazdagabb 
menüvel készültek. 

Szeptember 14–16-án a 
Kárpátaljai Magyar Műve-
lődési Intézet meghívására 
határon túl vendégszere-
pelt a Csabai Színistúdió. A 
26 tagú csapat szeptember 
14-én Beregszászra, 15-
én Eszenybe látogatott el, 
majd Ungváron is fellépett 
– számolt be Vandlik-Varga 
Nelli, a Csabagyöngye Kul-
turális Központ kommuni-
kációs vezetője.

A társulat mindkét helyszínen 
eddigi legsikeresebb darabját 
adta elő. A musical comedyt 
Békéscsabán szakmai zsűri is 
elismerte, illetve kivétel nélkül 
álló és vastaps zárta. Utóbbiak 

Kárpátalján sem maradtak el. 
A turné harmadik napján Ung-
vár felé vették az irányt, ahol a 
hUNGary Fest 2017 szabad-
téri színpadjára állhattak fel. A 
fesztiválon magyar pop-rock 
és musical dalokból álló re-

pertoárt adtak elő. A rendez-
vényt Magyarország Ungvári 
Főkonzulátusa szervezte. A si-
ker nemcsak tapsban, hanem 
könnyekben is mérhető volt. A 
színistúdió felkérést kapott egy 
következő szereplésre is.

Rövidülnek a nappalok, fon-
tos, hogy a kerékpárral iskolába 
járó gyermekek biciklijén legye-
nek rajta a kötelező felszerelé-
sek. Éppen ezért a gyermekek 
kerékpárjait ellenőrizte a Ka-
zinczy Ferenc iskolában a Bé-
késcsabai Rendőrkapitányság 
baleset-megelőzési előadója. 
A rendőrség kéri a szülőket, ne 
engedjék el olyan kerékpárral 
a gyermekeket, amelyen nincs 
az első keréken két prizma, 
illetve első és hátsó lámpa, 
emellett rendszeresen ellen-

őrizzék a kormány és a fékek 
állapotát is! A külterületről isko-

lába járó gyermekek viseljenek 
láthatósági mellényt.  

Határon túli siker
Kárpátalján vendégszerepelt a Csabai Színistúdió 

Roma gasztronómiai nap

Lámpák, prizmák, fékek
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Jegyek vásárolhatók az iskola titkárságán.
További infó a 66/327-085 vagy a 30/285-9107 számon.

SzolgáltAtáS

Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali 
és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986. 
Irodák, lépcsőházak takarítá-
sát vállalom számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726. 
Békéscsabai Női Labdarúgó 
SC várja jelentkezésed 6 éves 
kortól. 
Bencsik Éva: 30/506-4202. 
Fűkaszával fűnyírást, bozót-
irtást vállalok. 
Tel.: 30/366-9699, Petri.
Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, javí-
tása, kulcsmásolás: 
Lencsési út 42. 
Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos 
István u. 20. Tel.: 70/335-7584, 
66/636-135. 

INgAtlAN

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es karbantartott 
belterületi telek  fúrott kúttal 
eladó. Villany-, telefonvezeték 
az utcában, vízvezeték a csator-
na túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.

Békéscsabán, a Vandháti úton 
családi okok miatt eladó egy 
vegyes fűtésű (gáz + vízteres 
kandalló), 5 szobás + nappalis, 
étkezős, nagy konyhás, három 
fürdőszobás téglaház kétállá-
sos garázzsal, rendezett kerttel. 
Vállalkozársa is alkalmas. Busz-
megálló 5 percre. Csere esetén 
első emeleti háromszobás, erké-
lyes, vagy kisebb sorházi lakás 
szóba jöhet értékegyeztetéssel, 
lehetőleg a belvárosban. 
Tel.: 30/574-0913, délután.
2 szobás 1. emeleti lakás Bé-
késcsabán eladó. 
Telefon: 70/519-3376.

EgyéB

Eladók Békéscsabán: 
Új 178 x 228 cm-es, zöld szí-
nű, bambusznád mintás, erős 
anyagú asztalterítő, hollóházi 
(6 tányér, 6 csésze) kávésgar-
nitúra, új ülőkés táska, új, L-es 
férfi Levi’s farmerdzseki, fém 
vállfás akasztó vagy virágtartó, 
gyermekíróasztal, azonos stílu-
sú 7-7 darabos süteményes- és 
kompótoskészlet.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E t é S

Skaliczki lászló, a kézilab-
dacsapat szeptember 16-
ai, Dunaújváros elleni ve-
resége után a 7.tv-nek azt 
nyilatkozta, hogy felajánlja 
a lemondását. Három nap-
pal később a vezetőedző, a 
menedzser és a klubveze-
tés képviselői egy asztal-
hoz ültek, hogy tárgyalja-
nak a kialakult helyzetről. 
Az edző végül Békéscsa-
bán marad, a klub vele 
folytatja a bajnokságot. 

Skaliczki László, az EUbility 
Group-Békéscsabai Előre 
NKSE vezetőedzője számos 
sikert tudhat már maga mö-
gött. A kézilabda NB I. 2. for-
dulójában azonban a Duna-
újváros már negyedóra után 
1–10-re vezetett a csabai 
sportcsarnokban, és a végén 
tizenkét gólos sikert aratott, 
az eredmény 22–34 lett. A 
szurkolók rosszul fogadták 
ezt a helyzetet, a vezetőedzőt 
hibáztatták, aki a meccset 
követően úgy fogalmazott: 
felajánlja lemondását. 

Fülöp Csaba, az NKSE 
gazdasági vezetője elmond-
ta, hogy a megbeszélést 
követően a vezetőség nem 
fogadta el Skaliczki László 
lemondását, a felek abban 
maradtak, hogy folytatják a 
közös munkát. 

– A klubvezetés bizalma 
töretlen a vezetőedző irányá-
ban, és bíznak abban, hogy 
közösen el tudják érni a kitű-
zött célokat. Tudott tény volt 
már a szezonkezdet előtt, 
hogy a bajnokság rendkívü-

li módon megerősödött, a 
csabainak, az egyik legfiata-
labb átlagéletkorú csapatként 
ezért még nehezebb dolga 
van. Ezért, amennyiben az 
anyagi lehetőségek megen-
gedik, a vezetés szeretné to-
vább erősíteni a keretet, hisz 
mindenki számára fontos, 
hogy az egyik legtradicioná-
lisabb magyar kézilabdaklub 
tartósan az első osztályú 
bajnokság szereplője legyen 
– fogalmazott Fülöp Csaba 
gazdasági vezető.

több mint százan vál-
lalkoztak arra, hogy az 
Arany János-emlékév ap-
ropóján átkerekezzenek 
a Békéscsabától mintegy 
ötven kilométerre elte-
rülő Nagyszalontára, a 
költő szülőhelyére, hogy 
még jobban megismerjék 
életét, munkásságát. A 
legtöbben a csabai Szent 
István térről indultak, de 
voltak, akik gyulán vagy 
Sarkadon csatlakoztak a 
túrához.

A Fenntartható Térségért Ala-
pítvány eddig kétszer szerve-
zett kerékpártúrát Nagysza-
lontára a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium „Kerékpárral 7 
határon át” programja támo-
gatásával. A szeptember 16-
ai volt a harmadik alkalom, 
amelyet az alapítvány ezúttal 
Békéscsaba önkormányzatá-
val együttműködésben való-
sított meg. 

Az Arany János-emlékév-
ben idén már több helyen és 
több módon emlékeztek meg 

a költőről. A  Szent István 
téren Szarvas Péter polgár-
mester mondott útravalóul 
néhány gondolatot, kiemel-
ve, hogy az önkormányzat 
szívesen segít népszerűsíte-
ni a kerékpáros közlekedést 
és felidézni Arany János 
szellemiségét. Bár nem ke-
rékpáron, de a polgármester 
is elment Nagyszalontára, 
ahol az Arany-portán Török 
László nagyszalontai pol-
gármesterrel együtt mond-
tak beszédet és helyeztek el 

koszorút. A túra egyik külön-
legessége volt, hogy Nagy-
szalontán is több helyen 
szavalt Bartus Gyula Jászai 
Mari-díjas színművész is. 

A túra résztvevői Nagy-
szalontán megnézték Arany 
János szülőházát, elláto-
gattak a Csonkatoronyba, 
a református templomba és 
az azt övező szoborparkba, 
majd újabb ötven kilométert 
lekerekezve értek vissza 
Békéscsabára.

Mikóczy Erika

Rövid ideig tartott Milica 
Bezarevic békéscsabai pálya-
futása. Kevesebb mint két hét 
után döntöttek úgy a felek, hogy 
elválnak útjaik, a klub sok sikert 
kívánt a szerb sportoló további 
pályafutásához. Azóta már alá 
is írta szerződését a bajnok-
csapathoz az a Lucija Mlinar, 
aki a horvát röplabdázás egyik 
legnagyobb tehetsége. A 22 
éves ütő komoly nemzetközi ta-
pasztalattal rendelkezik, nevelő 
klubja a Mladost Zagreb, illetve 
tavaly a belga bajnokságban 

érdekelt Charleroi színeiben is 
megmérettette magát az euró-
pai kupákban, emellett a World 

Grand Prix 2. csoportjában sze-
replő horvát válogatott megha-
tározó játékosa volt.

Gödöllőre látogatott a közel-
múltban a Békéscsabai Röp-
labda SE U-19-es csapata, 
hogy egy meghívásos U-21-
es tornán mérje össze erejét 
a Penta Gödöllői RC, az MTK 
Budapest és az UTE csapa-
tával. Nagy Attila tanítványai 
először a jó erőkből álló UTE 
ellen léptek pályára, akiket na-
gyon koncentrált játékkal sike-
rült megverniük. A döntőben a 
házigazdák vártak a viharsar-
kiakra. A fináléban egy szettnyi 
megingástól eltekintve maga-

biztos csabai játékot láthatott 
a szépszámú publikum, így a 

BRSE tornagyőzelemmel han-
golt az U-19-es bajnokságra.

Rövidesen kezdődik a 
2017–2018-as OB I. B-s baj-
nokság, amelyben az eddigi 
Csabai Csirkefogók VK el-
nevezés helyett a jövőben 
Swietelsky-Békéscsaba né-
ven rajtol el a megyeszékhelyi 
felnőtt csapat, sőt, az orszá-

gos utánpótlás-bajnokságban 
szerepelő három korosztályos 
együttes is. A klub és az oszt-
rák hátterű, az építőipar teljes 
spektrumában tevékenykedő 
Swietelsky cég ugyanis egy-
éves együttműködési támoga-
tói szerződést kötött. 

A csabai az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapatEzúttal több gyerek is nekivágott az útnak

Skaliczki László marad
A vezetőség nem fogadta el a lemondását

Arany János nyomában
Két keréken Békéscsabáról Nagyszalontára

Légióscsere a BRSE csapatábanGyőzött a BRSE U-19-es csapata

Swietelsky-Békéscsaba 

15Csabai Mérleg sport

Fo
tó

: B
R

SE



16 Csabai MérlegCsabai garabonCiás napok

Október 1–6-a között Békéscsaba diákjai ismét fel-
pezsdítik a várost. Bemutatkoznak az idei diák-
polgármester-jelöltek, akik stábjaikkal gondos-
kodnak az egy hétig tartó ingyenes programokról.
Idén a Szent István Egyetemmel együttműködésben 
zajlanak a Csabai Garabonciás Napok rendezvényei, 
ezért annak helyszínéül az egyetem campusa szolgál.
További információk a rendezvény facebook oldalán és a 
www.garabonciasnapok.hu oldalon találhatók.

JELÖLT

Harangozó
István

Iskola: BSZC Gépészeti és Szá-
mítástechnikai Szakgimnáziu-
ma és Kollégiuma
Stáb: SoundStorm

Stábunk témája a zene, célunk 
pedig nem más, mint az egyes 
zenei stílusokkal kapcsolatos 
sztereotípiák, negatív előíté-
letek ledöntése. Ezenfelül, a 
Gara után, szeretnénk a me-
gyéből feltörekvő előadóknak 
egy koncertet szervezni, és a 
többi középiskolával összefog-
va egy online rádiót indítani a 
békéscsabai diákságnak.

 között Békéscsaba diákjai ismét fel-
pezsdítik a várost. Bemutatkoznak az idei diák-
polgármester-jelöltek, akik stábjaikkal gondos-
kodnak az egy hétig tartó ingyenes programokról.
Idén a Szent István Egyetemmel együttműködésben 
zajlanak a Csabai Garabonciás Napok rendezvényei, 
ezért annak helyszínéül az egyetem campusa szolgál.
További információk a rendezvény facebook oldalán és a JELÖLT

Nagy
Levente

Iskola: BSZC Kemény Gábor 
Logisztikai és Közlekedési 
Szakközépiskola
Stáb: Interaction

Stábunk témája a szocializá-
lódás, a beilleszkedés a tár-
sadalomba. Szeretnénk több 
év kihagyás után jó helyezést 
elérni a Garabonciáson. Olyan 
programokkal készülünk, ahol 
a résztvevők ismerkedni, be-
szélgetni, barátkozni tudnak. A 
Garabonciás hete után szeret-
nénk egy városi szintű rendez-
vényt létrehozni a cél megvaló-
sítása érdekében.

JELÖLT

Horcsák
András

JELÖLT

Cseke
Zoltán

JELÖLT

Horváth
Gergő

Iskola: BSZC Szent-Györgyi Al-
bert Szakgimnáziuma és Kollé-
giuma
Stáb: Social Media

Stábunk a Social Media nevet 
viseli, ami tükrözi a témánkat 
és a célunkat. Programjainkkal 
szeretnénk szemléltetni a kü-
lönbséget az internet világa és a 
valóság között. A központban sok 
a kihasználatlan terület, az üres 
épületekben ifjúsági központokat 
lehetne létrehozni, amiből kevés 
található és ez probléma. Az ilyen 
helyek kialakítása növelhetné az 
ifjúsági programok számát, me-
lyekre bőven van igény.

Iskola: BSZC Trefort Ágoston 
Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma
Stáb: Treforce

Stábunk neve a Trefort és a force 
angol szóból ered, ami az erőt 
jelenti. Ezzel azt szeretnénk su-
gallni, hogy teljes erőbedobás-
sal odatesszük magunkat. Cé-
lunk az iskolai ellentétek, rossz 
hírek lerombolása, melyekkel 
már mindenki találkozott. Sze-
retnénk az iskolák tanulói között 
a kapcsolatokat erősíteni külön-
böző programokkal, mindezt a 
rock, mint műfaj témával.

Iskola: Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium, Művé-
szeti Szki., Ált. Isk., Óvoda, Alap-
fokú Művészeti Isk. és Kollégium
Stáb: Beginning

Valószínűleg sokatokban felme-
rült már az a gondolat, hogy ked-
vet kaptatok valamihez, de nem 
mertetek belekezdeni. Stábunk 
célja, hogy segítsen Nektek! A 
Garabonciás hetében változatos 
programokkal várunk Titeket, 
hogy minél több és számotokra 
új dolgot kipróbálhassatok. Re-
méljük, ez a hét végére minden-
kinek sikerülni fog!

JELÖLT

Fazekas
Zsolt

JELÖLT

Arbel
Dániel

JELÖLT

Altmann 
Norbert

Iskola: Andrássy Gyula Gimná-
zium és Kollégium
Stáb: Reallusion

Kampányunkkal szeretnénk 
bemutatni Nektek, hogy nem 
minden csak fekete és fehér: 
gyakran amit elsőre tapasz-
talunk, az nem a valóságot 
tükrözi. Fontos az, hogy ne 
felszínesen éljük az életünket, 
szánjunk időt arra, hogy elmé-
lyüljünk egy-egy dologban. Re-
méljük, sikerül a Garabonciás 
héten átadnunk Nektek valami 
olyat, amit a saját életetekben 
is hasznosíthattok!

Iskola: Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium 
Stáb: DiscriminEyes

Célunk felhívni a fi gyelmet 
arra, hogy mindenki tele van jó 
tulajdonságokkal, még akkor 
is, ha csak a rosszat, a ször-
nyet vagyunk képesek észre-
venni. Mielőtt még másokban 
keressük a hibát, előbb ismer-
jük meg magunkat és ahelyett, 
hogy kifogásként használjuk, 
tanuljuk meg uralni a belső 
szörnyünket. Hajrá, Belvár! 
Hajrá, DiscriminEyes!

Iskola: BSZC Zwack József Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája 
Stáb: Revolution

Mottóm: Ne ítélkezzünk senki 
felett, nem minden a pénz!

A kampányunk témája a ter-
mészeti dolgok megbecsülé-
se, többek között ilyen a szere-
tet, ami nem megvásárolható. 
Szeretnénk rávezetni a diáko-
kat, hogy a belső értékrendek 
nem a pénzen alapulnak. 

JELÖLT

Molnár
István

JELÖLT

Bodorló
Balázs

Iskola: BSZC Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvű Közgazda-
sági Szakgimnáziuma és Kol-
légiuma 
Stáb: Equality

Programunk legfontosabb 
pontja felhívni a fi gyelmet az 
egyenlőségre. Világunk sok-
színű – ami nagyon jó –, mégis 
egyesek elítélik társaikat más, 
a sajátjuktól eltérő gondolko-
dásuk, életvitelük miatt. Vá-
lasztásunk éppen ezért esett 
a kettősségre, ami a hagyomá-
nyos és a modern világ közti 
különbség.

Iskola: BSZC Vásárhelyi Pál 
Szakgimnáziuma és Kollégiu-
ma
Stáb: BeBetter

Témánk a motiváció, amely egy 
országos szintű probléma, és 
nem csak a diákok életében. A 
motiváció hiányának köszön-
hetően nem érjük el azt a célt, 
amit kitűzünk magunk elé. 
Kampányunkkal szeretnénk 
mindenkit „motiválni”. Kicsi-
ben kell elkezdeni. Jelölt, stáb, 
Békéscsaba, végül az egész 
ország! Megmutatjuk, hogyan 
lehet az álomból valóság!


