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A szelektív hulladékgyűj-
tésre jelenleg szolgáló sár-
ga zsákok helyett a Dareh 
Bázis zrt. szelektív hulla-
dékgyűjtő edényeket biz-
tosít díjmentesen az érin-
tetteknek. A sárga színű 
kukákat október közepe és 
november vége között vi-
szik házhoz Békéscsabán, 
a családi házas területe-
ken. A részletekről Nagy 
Ferenc alpolgármester 
számolt be lapunknak. 

– A nagyobb városokban 

jellemzően el kell menni a 
kukákért a gyűjtőpontokra, 
Békéscsabán azonban úgy 

döntöttünk, hogy kivisszük 
azokat az érintetteknek. 
Így nem kell adott esetben 

autóba téve vagy az utcán 

végighúzva hazavinni. Októ-
ber 12-étől a tervek szerint 
legkésőbb november végéig 
házhoz szállítjuk a kukákat, 
ha nagyobb havazás lenne 
novemberben, akkor esetleg 
lehet némi csúszás. A kiszál-
lításban közreműködnek a 
Dareh Bázis Zrt., az önkor-
mányzat, a TAPPE Kft. és az 
általuk megbízott külső cég 
munkatársai is. Békéscsaba 
területén mintegy 14–15 000 
kukát kell kiosztani, ez időt 
vesz igénybe. 

– Honnan értesülnek az 

emberek arról, hogy az ő utcá-

jukba, az ő házukba várhatóan 

mikor szállítják a sárga kukát? 

– Minden érintett háztar-
tásba tájékoztatót juttatunk el, 

ami egyébként Békéscsaba 
honlapján (bekescsaba.hu)  
is megtalálható. A szórólapon 
a részletes információk mel-
lett rajta van az is, hogy mely 
időpontokban, mely utcákba 
visszük a hulladékgyűjtőket. 
Mivel a kukák átadás-átvétele 
egy kis időt vesz igénybe, azt 
nem tudjuk megjelölni, hogy 
az adott napon pontosan hány 
órakor érkeznek a szállítók, 
viszont kérjük az érintetteket, 
hogy a megjelölt napon tartóz-
kodjanak otthon. 

– Hogyan zajlik a hulla-

dékgyűjtő edények átadása? 

– A kukák a Dareh Bázis 
Zrt. tulajdonát képezik, azo-
kat tehát használatra kapják 
a lakosok. A szakemberek a 
hulladékszállítás adatbázisá-
ból név és cím szerint tudják, 
hogy ki az, aki a hulladék-
gyűjtésért fi zet, kinek kell 
kivinniük a kukát. A lakó a 

kiszállításkor igazolja a sze-
mélyazonosságát, ezután 
egy használati szerződést, 
illetve egy átvételi elismer-
vényt kell még aláírnia, és 
megkapja a kukát.

– Ha valaki a megjelölt na-

pon nincs otthon, mit tehet? 

– A postaládákba bedo-
bott tájékoztatóban van egy 

üres meghatalmazás is. Ha 
az érintett a szomszédját 
megkéri, akkor ő a kitöltött 
meghatalmazással átveheti a 
hulladékgyűjtőt. Amennyiben 
nincs ilyen meghatalmazás, 
előzetes egyeztetés után a 
Tappe ügyfélszolgálatán is 
átvehető a hulladékgyűjtő. 

– Milyen gyakran ürítik a 

sárga kukákat, és mi kerülhet 

bele? 

– Az elszállítás gyakorisá-
ga nem változik, tehát havon-
ta egy alkalommal, minden 
hónap utolsó szombatján 

viszik el. A sárga kukákba is 
ugyanaz kerülhet, mint eddig 
a sárga zsákokba: összehaj-
togatott papír csomagolási 
hulladék, légmentesen össze-
préselt műanyag- és fém cso-
magolási hulladék vegyesen. 
Üveg- és rongyhulladékot a 
sárga kukába sem szabad 

elhelyezni, ezeket továbbra 
is a meglévő hulladékgyűjtő 
szigetekre érdemes elvinni. A 
kuka átadásakor kapnak egy 
matricát a lakók, azon egyér-
telműen fel van tüntetve, mi 
gyűjthető az edényben. 

– Akinek kérdése van, ki-

hez fordulhat segítségért? 

– A TAPPE ügyfélszol-
gálatához a Hunyadi tér 2. 
szám alatt munkanapokon 
8 és 15 óra között. Az e-mail 
címük titkarsag@tappe.hu 
és hívhatók  a 66 /439-934-
es számon is.

Mikóczy Erika

Százötvenmillió forintból 
épül új Védőnői Centrum 
Békéscsabán. Az egész-
ségügyi alapellátó-rend-
szer fejlesztése az intéz-
mény szolgáltatásainak 
és infrastrukturális feltét-
eleinek korszerűsítését 
célozza. Új tanácsadó-he-
lyiségek és nőgyógyászati 
vizsgálóhelyiség is létesül 
a beruházás során. 

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofi t Kft. által 
benyújtott TOP-6.6.1-16. 
kódszámú pályázat sikeres 
volt, ennek köszönhetően 
létesülhet új védőnői cent-
rum a Dedinszky utca 14. 
szám alatt.

A védőnői szolgálat 
centruma jelenleg a Békés 

Megyei Központi Kórház 
(Réthy Pál Kórház) békés-
csabai területén található. A 
jelenlegi központ nem felel 
meg a jogszabályi előírá-
soknak, a két tanácsadásra 
használt helyiség folyama-
tosan foglalt. Nem alkalmas 
a hely közösségi programok 
megtartására, azokat más 
intézménybe kihelyezve 
kell megoldani. Nincs ba-
bakocsi-tároló és a szolgá-
lati kerékpárokat sem lehet 
tárolni. Az új védőnői cent-
rum megoldja a fent említett 
problémákat és a szolgálat 
rendeletekben előírt műkö-
dését.

Mint azt Herczeg Tamás 

tanácsnok elmondta, jelen-
tősen tágasabb és a babák-
hoz, édesanyákhoz méltóbb, 

az ellátandó feladatokra 

alkalmasabb környezetben 

fogadhatják majd a védő-
nők a szülőket és kisgyer-
mekeiket, ha az új centrum 
elkészül. A beruházás során 
három tanácsadó-helyiség, 
vizsgáló, pelenkázó és tá-
gas közösségi tér is létesül. 
Kialakítanak egy babako-
csi-tárolót és nőgyógyászati 
vizsgálóhelyiséget is önál-
ló váróval. A védőnőknek 
dolgozószoba is készül, az 
épület pedig természetesen 
akadálymentesen használ-
ható lesz, a megközelítést 
az udvarról induló rámpa és 
lépcső biztosítja. Ráadásul 
energetikai korszerűsítés és 
az elektromos hálózat fel-
újítása is megvalósul az új 
centrumban. 

– Közel tízéves álmuk va-
lósul meg ezel a védőnők-
nek, az önkormányzatnak és 
azoknak, akik igénybe veszik 
a védőnői szolgálatot. Az ed-
digi két helyiség, amelyben 
a tanácsadások zajlottak, 
kevésnek bizonyult, minden-
képpen indokolt volt az új vé-
dőnői centrum létrehozása – 
szögezte le Herczeg Tamás.

Dr. Sódar Anita, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofi t Kft. cégvezetője 
hozzátette: a beruházás 150 
millió forintból valósul meg, 
a befejezés határideje 2019. 
május 31.  A pályázat jelen-
leg az engedélyeztetés fázi-
sában van, a végleges terve-
ket 2018. március 31-ére kell 
elkészíteni.

Szabó Rita

édes, krémes és igen látvá-
nyos alkotásokat vonultattak 
fel október 7–8-án a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban 
megtartott Tortamustrán.

A múzeum profi  és amatőr 
cukrászok számára írt ki pá-
lyázatot, amelyre idén há-
rom kategóriában összesen 
hatvan nevezés érkezett. A 
dizájntorták között számos 
látványos alkotás volt a verse-
nyen: ház-, cipő- és tündértor-
tával is készültek az alkotók. 

Minden évben van egy 
adott témakör, ami alapján ki-
írják a pályázatot. A múzeum 
igazgatójától Ando György-

től  megtudtuk, hogy ebben 
az évben az innováció volt a 
középpontban: az új ízek, for-
mák és technológiák a torta 
világában. A zsűri több szem-
pontot is fi gyelembe vett a bí-
rálat során. 

– Fontos volt, hogy meny-
nyire tudnak a cukrászok elru-
gaszkodni a mindennapi élet-

től, és hogyan jelenítik meg az 
új elemeket, új alapanyagokat, 
új technológiákat. Néztük az 
összhatást is – emelte ki Pro-

hászka Béla, a zsűri elnöke. 
Az olimpiai bajok mester-

szakács lapunknak elmondta, 
az idei versenyre beérkezett 
torták díszítése példaértékű 
volt, az ízeknél pedig a ha-
gyományosabb alapanyagok 
mellett már megjelentek a 

merészebb ízvilágú sütemé-
nyek is. Példaként említette a 
zöldfűszeres, a bazsalikomos 
és a céklával, tökmaggal ké-
szített süteményeket.

A Tortamustrán a profi  
cukrászok kategóriájában a 
„Tündérmuffi nt”, a sütni sze-
rető lelkes amatőrök kategó-
riájában a „Painted dream” 
elnevezésű tortát találta a leg-
jobbnak a zsűri. A harmadik 
kategóriában, ahol mindkét 
csoport képviseltette magát, 
a „Csak mák, csak túró” nevű 
különleges torta nyert. 

Szabó R.

Új védőnői centrum épül a Dedinszky utcában
Méltó körülmények közé kerülnek a babák, az anyukák és a védőnők

Tortamustra 
Új ízek, formák, technológiák

Rövidesen házhoz érkeznek a sárga kukák
November végéig kiosztják a szelektív hulladékgyűjtő edényeket 

A jelenlegi centrum kicsi, és nem felel meg az előírásoknak

Kategóriagyőztes lett az Avatar torta (Painted dream)

Október 12-én kezdik házhoz szállítani a sárga hulladékgyűjtő edényeket



CSABAI MÉRLEGKÖZÉLET

Szeptember 28-án tartotta a nyári szünet utáni első so-
ros ülését Békéscsaba közgyűlése. A legfontosabb dön-
téseket a testületi ülés utáni napokban értékelte Szarvas 
Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSzP, a Job-
bik, az lMP és a DK képviselői.

Szarvas Péter a közgyűlés 
utáni tájékoztatóján kiemelte: 
az aggodalmakkal ellentétben a 

város költségvetése kiegyensú-
lyozott, ám ezentúl óvatosabban 
kell kezelni a kiadásokat. Közöl-
te azt is, hogy az önkormány-
zat magasabb összeggel, 600 
ezer forinttal támogatja azokat 
a szakoktatókat, akik a nyom-
dászképzésben vesznek részt.

Szarvas Péter beszélt azokról 

a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Programból (TOP) 
fi nanszírozott békéscsabai projektekről, amelyeknek kivitelezőjét 
most hirdették ki. Kiemelte, hogy a városnak több mint 60 TOP-os 
projektje van. Kitért arra is, hogy a Modern Városok Programja ke-
retében a Széchenyi-ligetben kertészeti, útburkolati és játszótér-kor-
szerűsítést hajtanak végre, valamint egy futófolyosót építenek, míg a 
Gőzmalom téren új zöldfelületet és sétányt alakítanak ki. 

A városvezető kiemelten kezelte a városgazdálkodási cég 
megalapításáról szóló heves vitát. Véleménye szerint rossz dön-
tés a vállalat megalapítása az üzleti terv és pontos kalkulációk 
hiányában, emellett rávilágított arra, hogy a több évtizede a pol-
gármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők átszervezése sem 
szerencsés. Szarvas Péter leszögezte: ez a lépés azoknak a 
békéscsabai vállalkozásoknak az érdekét is sérti, akik jelenleg a 
városüzemeltetési feladatok ellátásával foglalkoznak. Példátlan-
nak nevezte a többségi frakció vezetőjének a vitával kapcsolatos 
reakcióját, dr. Ferenczi Attila viselkedése véleménye szerint minő-
síthetetlen, a politikusnak a szervezeti és működési szabályzattal 
kapcsolatos indítványa pedig Szarvas Péter szerint a polgármes-
ter szólási lehetőségét csorbíthatja. 

A polgármester a későbbiekben bejelentette, hogy élve az önkor-
mányzati törvényben foglalt jogaival, október 10-ére soron kívüli köz-
gyűlést hív össze, mivel a városgazdálkodási cég megalapításával 
kapcsolatos döntést elhamarkodottnak érzi.

A jelenlegi nehéz költségvetési helyzetben az az egyik legfon-
tosabb, hogy olyan megoldást találjon az önkormányzat, amely 
házon belül tartja a forrásokat – emelte ki a Fidesz-KDNP frakci-
ójának vezetője a közgyűlést értékelve. Dr. Ferenczi Attila hozzá-
tette: a takarékosságra nyújt megoldást a Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft. megalapítása.

Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta, hogy a jelenleginél jelentősen 
gyorsabb, rugalmasabb reagálást biztosíthat a kft. mind a szolgál-
tatások, mind a beszerzések (például játszótéri eszközök, padok) 
vonatkozásában, hiszen jelen helyzetben sokszor hosszú idő telik 
el a lakossági igény megfogalmazásától az önkormányzati beszer-
zésig. Hozzátette, hogy az önkormányzat saját tulajdonában álló 
társaság által megvalósított tevékenységekhez nem szükséges 
hosszadalmas közbeszerzési eljárásokat lefolytatni. Ráadásul a 
cég költséghatékonyabb gazdálkodást biztosíthat, hisz profi tját 
visszaforgathatja a közszolgáltatások színvonalának emelésére. 

Hanó Miklós alpolgármester kiemelte: a város költségvetéséből 
az ezekre a célokra történő ráfordítás mindenképpen Békéscsabán 
marad, az önkormányzat, a csabai polgárok pénzéből működő, azo-
kat szolgáló cégcsoport gazdasági erejét erősíti. Tehát nem kiszer-
vezésről, hanem az önkormányzat pénzügyi rendszerébe történő 
visszaszervezésről lehet beszélni.

A tájékoztatón szóba került az is, hogy újabb pályázatok be-
nyújtásáról döntött a közgyűlés. Az egyik egy 807 millió forint 
összköltségű program, amelyből szolgálati lakások újulhatnak 
meg, játszóterek és kerékpárutak épülhetnek. Emellett lakossági 
támogatásokról is döntöttek.

– Az önkormányzat alkotott egy új rendeletet, mely szerint azok 
a társasházak, illetve azok a lakástulajdonosok, akik az energia-
felhasználás racionalizálása és a megújuló energiahasználat ér-

A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
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V IS SZ AT E K I N T É S  A  KÖZ GY Ű L É SR E

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila 

Szarvas Péter: 
Rossz döntés a városgazdálkodási cég alapítása 

Fidesz: A takarékosságra nyújt megoldást a kft.

MSzP: 
Kezelni kell a kialakult költségvetési helyzetet

Takács Péter: 
A testület nem ad hoc döntést hozott

Jobbik: Nehéz hónapok elé nézünk

dekében egy pályázati projektben részt vesznek, havi ezer forin-
tos támogatást kapnak hét éven keresztül – mondta el Herczeg 

Tamás, a Fidesz-KDNP frakcióvezető-helyettese.
A tanácsnok kiemelte: a közgyűlés odaítélte a „Kiváló Szociális 

Munkáért” kitüntetést a Fövenyes Utcai Idősek Klubja nyugalma-
zott vezetőjének, Csatári Istvánnénak és a pszichiátriai betegek-
kel foglalkozó Béthel Alapítványnak.  

Októberben kezelni kell a 
kialakult költségvetési helyze-
tet – hangzott el az MSZP köz-
gyűlést értékelő tájékoztatóján, 
ahol arról is beszéltek, hogy a 
városgazdálkodási kft. optimá-
lis működés esetén pozitív ha-
tással lehet a költségvetésre.

Az MSZP képviselői emlé-
keztettek arra, hogy már a költ-
ségvetés tervezésekor jelez-
ték: a tervezett bevételek nem 

lesznek tarthatóak. Ugyanak-
kor a Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft. megalapításának véleményük szerint pozitív hatá-
sa lehet a költségvetésre.

– Fontos, hogy jól átláthatóan működjön az új cég. Készüljön 
el egy üzleti terv, amely minden adatot, minden számot tartal-
maz. Készüljenek el a szabályzatok, legyen meg a feladat-ellátá-
si modell, legyen jól kidolgozott a vállalati környezet. Ha mindez 
meglesz, akkor jól működő városi gazdasági társaság jöhet létre 
– mondta el Fülöp Csaba.

A közgyűlésen vita nélkül fogadták el a kistérségi társulás 
ügyével kapcsolatos beszámolót, azonban Miklós Attila nem 

elégedett a nyomozás eredményével.
– Nyáron a nyomozóhatóság lezárta a kistérség ügyét, nem 

folytatja tovább a nyomozást. Nem tartották bűncselekménynek 
azt, hogy szerződés nélkül történtek kifi zetések, hogy szakmai 
képzettség nélkül végeztek bizonyos tevékenységeket. Nem tar-
tották gyanúsnak azt, hogy aránytalan kifi zetések történtek, nem 
volt gyanús az, hogy több mint 60 szerződést kötött egy jól körül-
határolható érdekkör, és ennek következtében 167 millió forintot 
tudtak az intézményrendszertől elvinni. A kistérségi társulás ve-
zetését, a tanácsot az ügyészség károsultnak tekintette, én pedig 
azt gondolom, ők tették lehetővé, hogy ez a család ennyi pénzt 
vigyen el az intézményrendszertől – hangsúlyozta Miklós Attila.

A képviselő úgy fogalmazott: arra van még lehetőség, hogy 
polgári eljárásban próbálja meg néhány igényét érvényesíteni a 
társulás vagy az önkormányzat.

Az idei költségvetés első 
féléves teljesítésével kapcso-
latban Takács Péter az LMP 

tájékoztatóján elmondta, hogy 
az önkormányzati fenntartású 
intézmények időarányosan jól 
teljesítettek. Az adóbevételek 
közül az iparűzési adó félévkor 
közelítette a 45 százalékos, a 
gépjárműadó pedig a 60 szá-
zalékos teljesítést. Takács Péter 
kiemelte: ha az első félév ered-
ményei ilyen pozitívak, akkor az 
év végére százszázalékban tel-
jesülhetnek a célok. 

A képviselő szerint a testület nem ad hoc döntést hozott, ami-
kor elfogadta a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. megalapítá-
sát, ezzel ugyanis csökkenhetnék Békéscsaba kiadásait. Takács 
Péter úgy látta, az előzetes elemzések részletesen tartalmazzák, 
hogy mikor, melyik vállalkozásnak szűnik meg az önkormányzattal 
kapcsolatos közszolgálati szerződése, és milyen eszközparkra van 
szüksége a cégnek, hogy el tudja végezni a rábízott feladatot.

– Külön munkacsoport foglalkozott a kérdéssel, és egy megala-
pozott anyagot tettek le elénk. Az elhangzottak szerint évente akár 
45 millió forintot is meg lehet spórolni azzal, ha az eddig kiszervezett 
munkákat a város cége látja el – jegyezte meg Takács Péter. A kép-
viselő hozzátette: annak idején a városfejlesztési kft. megalapítását 
is nagy vita előzte meg, de bebizonyosodott, hogy az egy nagyon jó 
döntés volt, a cég rendkívül hatékonyan működik, pályázatai révén a 
TOP-források lehívásában élen jár Békéscsaba. Reményét fejezte 
ki, hogy a városgazdálkodási kft. is hasonlóan jól működik majd. 

Végezetül Takács Péter örömmel számolt be arról, hogy nem kell 
kivágni az Élővíz-csatorna mentén levő fákat. A bejáráson ő is vé-
gigment a területen, és mint mondta, a szakemberek szerint csak a 
fűzfák visszametszésére van szükség.  

Rossz döntésnek tartja a 
Jobbik önkormányzati képvi-
selője a városgazdálkodási kft. 
megalapítását. Kocziha Tünde 

a közgyűlést értékelő sajtótá-
jékoztatóján kifejtette, hogy a 
költségvetéssel kapcsolatosan 
is vannak kételyei.

– Nehéz hónapok elé né-
zünk. Akár már októberben 
felül kell vizsgálnunk a költ-
ségvetést, hiszen a bevételek 
nem a tervek szerint alakultak. 
Át kell gondolnunk, milyen költ-
ségmegtakarításokat tudunk alkalmazni. Az adóbevételek és az 
ingatlanértékesítésből származó bevételek is alacsonyabb szinten 
teljesültek a vártnál. Ennek a helyzetnek elsősorban a kormány az 
oka, hiszen olyan költségeket hárít az önkormányzatokra, amelye-
ket nem a helyi költségvetésből kellene fi nanszírozni: például a szo-
ciális dolgozók ágazati pótlékának vagy a közszférában dolgozók 
minimálbér-emelésének költségei, illetve az óvodai kisegítő sze-
mélyzet béremelése – fogalmazott Kocziha Tünde, kiemelve, hogy 

Miklós Attila, Fülöp Csaba

Takács Péter

ezeknek a fedezetét nem kapja meg a város, ráadásul emellett a 
hulladékszállításban is benne van még az önkormányzat pénze.

A képviselő megdöbbentőnek tartja a városgazdálkodási kft. lét-
rehozását, mint mondta, ez az utolsó olyan terület, ami még a hivatal 
fennhatósága alá tartozik. Véleménye szerint a Fidesz mindent a sa-
ját irányítása alá kíván vonni a médiacentrumtól a városfejlesztésig. 

Kocziha Tünde aggályosnak tartja a városgazdálkodási kft. 
üzleti tervének hiánya mellett azt is, hogy hatósági jogköröket is 
kiszerveznek a kft.-be. 

– Ha például egy párt területfoglalási engedélyt szeretne kér-
ni, ehhez a céghez kell fordulnia, ahol adott esetben a Fidesz 
delegáltjai döntenek majd arról, hogy kap engedélyt vagy sem 
– tette hozzá a Jobbik képviselője. 

Kocziha Tünde

Kaposi: Nem lesz elég a TOP-projektekre nyert forrás

Kaposi László önkormány-
zati képviselő a közgyűlés után 
kiemelte: a Demokratikus Ko-
alíció számára elfogadhatatlan 
a Békéscsabai Városgazdálko-
dási Kft. megalapítása. Beszélt 
a költségvetéssel kapcsolatos 
kételyeiről is. 

– Amikor nem lehet alátá-
masztani megfelelő érvekkel, 
hogy a városgazdálkodási kft. 
létrejötte milyen előnyökkel jár 
és hogy ebből mit profi tál a vá-
ros, akkor ki kell jelenteni, hogy ez a mai rendszerbe nem illik bele. 
Ezzel a döntéssel vállalkozóktól és azok alkalmazottaitól veszik el a 
munkát egy kellően meg nem tervezett próbálkozás kedvéért. Arra 
hivatkoznak, hogy a megmaradt hasznot majd a város fogja bezse-
belni, viszont szerintem gazdaságilag sem lehet levezetni, hogy az 
új konstrukcióban jobban működne a városgazdálkodás, mint most 
– fejtette ki a Demokratikus Koalíció képviselője.

A politikus hangsúlyozta, a költségvetésből százmilliók hiá-
nyoznak. Hozzátette: a tervezéskor több bevétellel számoltak, 
mint amennyi reális lett volna. Kaposi László meglátása szerint 
nem biztos, hogy minden Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Programban elindított projekt megvalósulhat. 

– A programok előkészítése óta a projekteknél nagy áremel-
kedés jelentkezett. Ez azt vonja maga után, hogy vagy nem tud-
juk az összes tervezett programot megvalósítani, vagy hozzá kell 
tennie a városnak még forrásokat – fogalmazott a képviselő.

Kaposi László szerint kellene egy stáb, amelynek tagjai azt 
fi gyelik, hogy csak annyi projekt legyen beadva, amennyire ele-
gendő a forrás plusz önrészek nélkül.

z. E., V. D., Sz. R., K. M. 

Kaposi lászló
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Ü L É SEZ ET T  A  KÖZ GY Ű L É S

Több Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Prog-
ramból (TOP) finanszíro-
zott projektnél indulhatnak 
el a munkálatok, miután a 
közgyűlés kivitelezőt vá-
lasztott az egyes beruhá-
zásokhoz.

Lezajlott a közbeszerzési el-
járás a belváros rehabilitáció 
harmadik ütemének (Mun-
kácsy-negyed), a Széchenyi li-
get, a Gőzmalom tér, valamint 
az Élővíz-csatorna partjának 
rekonstrukciójára vonatkozó 
programelemre. Előbbi ese-
tében tájépítészeti beavatko-
zást, útburkolat- és játszótér-
korszerűsítést hajtanak végre, 
valamint egy futópályát építe-
nek, közel 291 millió forintból. 
A ligeti munkálatokat a SADE-
Magyarország Mélyépítő Kft. 
végzi majd. A Gőzmalom tér-
nél új zöldfelületet és sétányt 

alakítanak ki, emellett csök-
kentik a parkolók számát, a 
munkákra 266 millió forint áll 
rendelkezésre. A kivitelezés 
első részére a BÓLEM Épí-
tőipari Kft.-t, második részére 
pedig a GALÉRIA INVEST 
Kft.-t választották.

A CsabaPark új látogató-
központjának megépítésénél 
a Kopp Export-Import Kft. lesz 
a kivitelező, a beruházás össz-
költsége itt több mint 214 millió 
forint. A Körte sori fogadóépü-
letet a Nagy Akantusz Kft. építi 
meg közel 156 millióból.

Drágábban az eredetileg 
tervezettnél, de felújítják a ja-
minai háziorvosi rendelőket 
is. A többletet az okozta, hogy 
plusz műszaki tartalom került 
a tervekbe, illetve az építőipa-
ri munkadíjak is emelkedtek. 
A beruházást a BÓLEM Épí-
tőipari Kft. valósítja meg 362 
millió forintból.

Egy, a városgazdálkodási 
feladatokat ellátó cég létre-
hozásáról vitázott a grémi-
um szeptemberben. A tervet 
februárban már elfogadták, 
az alapításról szóló döntést 
a legutóbbi ülésén hozta meg 
a képviselő-testület. Ám a 
folyamatot megakasztotta, 
hogy a közgyűlést követően a 
polgármester a cégalapításról 
hozott döntés újratárgyalását 
kezdeményezte.

A városüzemeltetési fel-
adatokat ellátó új vállalat 

jövőre kezdené meg tevé-
kenységét és a Békéscsaba 

Vagyonkezelő Zrt. törzsházá-
nak részét képezné. Az ülé-
sen heves vita után a többség 
megszavazta a cégalapítást 

és azt, hogy a koordinációs 
feladatokat a polgármesteri 
hivatalból ide szervezzék át. 
A vállalat vezetőjének Fekete 

Józsefet tették meg.
A közgyűlésen több képvi-

selő és maga a polgármester 
is hiányolta a vállalat üzleti 
tervét, amelyből kiderülne, 
milyen terhet róna a cégala-
pítás az önkormányzat bü-
dzséjére, ahogy azt sem lát-
ták, milyen bevételekkel és 
eszközigényekkel kalkulálna 
a társaság. Hiába szavazta 
meg azonban a vállalat létre-
hozását a többség, Szarvas 

Péter soron kívüli közgyűlést 
hívott össze azért, hogy újra-
tárgyalják az érintett két na-
pirendet.

Egészségfejlesztési irodát 
létesítenének Békéscsabán 
az Emberi Erőforrás Fejlesz-
tési Operatív Program segít-
ségével. A Bartók Béla úton 
található, 300 négyzetméte-
res alapterületen fekvő, volt 
gyermekkórház helyén alakí-
tanának ki a célnak megfele-
lő helyiséget és ideköltözne 
a jelenleg a belvárosi bölcső-
dében működő pszichológiai 
tanácsadó és mentálhigiénés 
gondozó is. Emellett az ön-
kormányzat az épület teljes 
energetikai felújítására is pá-
lyázik (a Lencsési Közösségi 
Házzal egyetemben) a Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Programban.

Az önkormányzat 2015 óta 
biztosít anyagi hozzájárulást a 
nyomdászati szakképzésben 
tevékenykedő oktatóknak. A tá-
mogatás felét a város adja, má-
sik részét az ágazati gazdasági 
társaságok fizetik. Közgyűlési 
döntéssel az elmúlt tanévben 

biztosított havi 450 ezer forint 
600 ezer forintra emelkedik. 
Mivel a fennmaradó hozzájá-
rulás felét a nyomdaipari cégek 
adják, ezért az emelést időará-
nyosan vezetik be.

A szeptemberi ülés elején 
adták át Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 
Elismerése kitüntetést Már-

ton Anita atlétának és a Bé-
késcsabai Röplabda Sport-
egyesületnek. A díj azoknak 
a magánszemélyeknek vagy 

közösségeknek adható, akik 
kimagasló teljesítményt nyúj-
tottak és Békéscsabán hosszú 
ideje rendszeresen kiemelke-
dő munkát végeztek az élet 
bármely területén, vagy egy 
jelentős tevékenységgel öreg-
bítették a város jó hírnevét (bő-
vebben a 13. oldalon).

A Fövenyes Utcai Idősek 
Klubjának nyugalmazott ve-
zetője, Csatári Istvánné és 

a pszichiátriai betegekkel 
foglalkozó Béthel Alapítvány 
kapja idén a „Kiváló Szociális 
Munkáért” díjat. Az elisme-
résben azok részesülhetnek, 
akik a szociális ellátásban, 
a rászorulók segítésében ki-
emelkedő teljesítményt nyúj-
tanak, vagy olyan közösség 
kaphatja, amely a Békéscsa-
bán élő nehéz sorsú embere-
kért végzett munkájáért kiér-
demelte a megbecsülést.

Medovarszki János nevét 
viseli majd a Tünde utcai fu-
tófolyosó. Az elmúlt években 
több felújításon is átesett, 
új sportburkolatot kapott a 
Tünde utcai létesítmény. A 
szeptemberi közgyűlésen el-
hangzott: a futófolyosó méltó 
módon őrizné meg Medo-
varszki János középiskolai 
testnevelő tanár, főiskolai do-
cens emlékét. Éppen ezért 
születése 80. évfordulójának 
alkalmából a létesítmény 

megkapja a Medovarszki Já-
nos Futófolyosó elnevezést.

A közgyűlésen arról is szó 
volt, hogy a 2014-ben elhunyt 
testnevelő sportpályafutása, 
sportvezetői tevékenysé-
ge, sporttörténeti kutatásai, 
kimagasló edzői munkája, 
emberi nagysága egyaránt 
méltóvá teszi arra, hogy Bé-
késcsabán sportlétesítményt 
nevezzenek el róla. A tervek 
szerint tiszteletére emléktáb-
lát is avatnak majd.

Kamatmentes kölcsönre 
lehet pályázni uniós forrás-
ból lakások és társasházak 
energetikai korszerűsíté-
sére – a törlesztésben az 
önkormányzat is segít.

Április közepén jelent meg 
az európai uniós forrásból 
finanszírozott Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Ope-
ratív Programban (GINOP) 
az a felhívás, melynek se-
gítségével az ipari techno-
lógiával épült lakóépületek 
energia-megtakarítást célzó 
felújítására, illetve megújuló 
energiaforrás alkalmazására 
lehet pályázni.

Magánszemélyek minimum 
ötszázezer, legfeljebb tízmil-

lió forintos kölcsönt vehetnek 
fel, társasházak vagy lakás-
szövetkezetek lakásonként 

legfeljebb hétmillió forintot 
igényelhetnek. Mindkét eset-
ben tízszázalékos önerőre 
van szükség, a futamidő húsz 
év. A hitelprogram a Magyar 
Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. 
pénzügyi közvetítői hálózatán 
keresztül működik, a kérelme-
ket április vége óta lehet be-
nyújtani az MFB-pontokon.

Azért, hogy minél több 
helyi család részt tudjon 
venni a programban, a köz-
gyűlés arról döntött, hogy az 
önkormányzat támogatást 

biztosít a hitel törlesztésé-
hez. Az egyik kitétel, hogy 
olyan társasházról legyen 

szó, amelyben minimum tíz 
lakásos és legalább három 
emeletes.

Az ülésen arról is szó 
esett, hogy az eddigi jelzések 
alapján 2017-ben háromszáz 
békéscsabai lakás korszerű-
sítésére nyújthatnak be for-
rásigényt. Az elképzelések 
szerint hosszú távon akár 
hatezer lakás is pályázhat, 
így pozitív hitelbírálat esetén 
összesen tizenkét-tizenöt 
milliárd forint kamatmentes 
kölcsönhöz juthatnak a helyi 
lakóközösségek. Ha elegen 
csatlakoznak a programhoz, 
az első években az önkor-
mányzatnak közel harminc-
hat millió forintot kell biztosí-
tania a támogatáshoz.

Arad, Békés és Temes me-
gyében található kórházak 
fognak össze azért, hogy 
visszaszorítsák a daganatos 
megbetegedések számát.

A Békés Megyei Közpon-
ti Kórház is részt vesz az 
„Interreg V-A Románia–Ma-
gyarország” programban meg-
hirdetett közös, magyar–román 
határon átívelő uniós projekt-
ben. Ennek segítségével fej-
lesztenék az onkológiai ellátást 
a daganatos megbetegedések 

szűrési intenzitásának foko-
zásával, illetve az eszközállo-
mány korszerűsítésével. Emel-
lett az Arad, Békés és Temes 
megyékben található négy 
kórházban fejlesztenék az 
info-kommunikációt, javítva az 

orvos–beteg és a gyógyászok 

közötti távkapcsolaton.
A projekt szakmai vezetője 

várhatóan a Temesvári Városi 
Kórház lesz, a Békés Megyei 
Központi Kórház partnerként 
kapcsolódik a beruházáshoz. 
A pályázatban rendelkezés-

re álló 11,8 millió eurós teljes 
költségvetésből hozzávetőle-
gesen 4–5 millió euró forrást 
használhat majd fel a Békés 
megyei intézmény. A békés-
csabai közgyűlés a projektben 
való részvételhez adta elvi 
hozzájárulását.

A Békéscsabai Gyermekélel-
mezési Intézmény a diétás 
étkeztetést már évek óta vá-
sárolt szolgáltatás útján látja 

el. Mivel az eddigi szerződés 
június végén lejárt az étele-
ket készítő céggel, ezért az 
intézménynek új árajánlatot 
kellett bekérnie. 

Sem az első, sem a má-
sodik körben nem jelentke-
zett más vállalkozó, ezért az 
intézmény kénytelen volt le-
szerződni a Junior Zrt.-vel az 

ellátás zavartalan biztosítása 
érdekében, holott árajánlatá-
ban közel hatvan százalékos 
nyersanyag- és kilencven 
százalékos rezsiköltség-nö-
vekedés szerepelt.

A diétás étkeztetéssel 
kapcsolatos többletköltsé-
gek egy része a szülőket (öt-
ven százalékos kedvezmény 

feletti rész megtérítése), va-
lamint az intézményt terheli 
(rezsiköltség növekménye, 
ötven százalékos kedvez-

mény biztosítása). Utóbbinak 
a soron következő költség-
vetési rendeletmódosításnál 
ebből fakadóan 4 millió forin-
tos többletigénye lesz.

A speciális étkeztetés a 
féláras kedvezmény figye-
lembevételével az általános 

iskolás korosztály számá-
ra tízórai, ebéd és uzsonna 
esetén 693, csak ebéd ese-
tén 413 forintba, a középfo-
kú oktatásban csak az ebéd 

450 forintba kerül.

A Széchenyi-liget is megszépülhet

Indulhat a kivitelezés Kamatmentes kölcsönre lehet pályázni

Az oldalt írta
Varga Diána



CSABAI MÉRLEGKÖZÉLET

TÁJÉKOZTATÓ

Foglalkoztatási paktum
Több mint kétszázan kapnak munkát 

Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Ál-
latvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint 
a tartás helye szerint illeté-
kes települési önkormányzat 
ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve 
a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel háromévente 
legalább egy alkalommal eb-
összeírást végez, amely alap-
ján az adatokról helyi elektro-
nikus nyilvántartást vezet. 

Az Állatvédelmi tv. alapján az 
eb tulajdonosa és tartója az eb-
összeíráskor köteles a jogsza-
bály szerinti adatokat rendelke-
zésére bocsátani. Aki ennek nem 
tesz eleget, állatvédelmi bírságot 
köteles fi zetni. Az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. 
melléklete szerint a kiszabha-
tó állatvédelmi bírság összege 
30 000 Ft. 

A hivatkozott jogszabályi ren-
delkezés alapján 2014. év utolsó 
negyedévében megtörtént az 

ebösszeírás, így a következő so-
ros ebösszeírást az önkormány-
zatnak 2017. december 31. nap-
jáig ismételten el kell végeznie.

Az adatlap elérhető a www.
bekescsaba.hu oldalon, a Csabai 
Mérlegben, valamint az állatorvo-
si rendelőkben.

KITÖlTéSI ÚTMuTATÓ
Az I. pont esetében az eb tu-

lajdonosa lehet ugyanaz, mint az 
ebtartó, de el is térhet a két sze-
mély. Egyezés esetén is kitölten-
dő mindkét rovat. 

A II. pontnál az eb fajtája a 
törzskönyv alapján vagy az eb 
külleme alapján azonosítható be, 
de meg nem határozható fajtajel-
legek hiányában „keverék” meg-
jelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponde-
res (mikrochip) jelölést végre-
hajtó állatorvos által kibocsátott 
okmányon feltüntetett mikrochip 
sorszámát kell beírni, ezen, illetve 
a pecsétlenyomaton szerepel a 
beültetést végző állatorvos neve 
és a kamarai bélyegzőjének szá-
ma is. Ugyanez vonatkozik az 
ivartalanításra és a kisállat-útlevél 
kiállítására is. 

A IV. pont az állatorvos által az 
eboltási könyvben rögzített ada-
tok alapján tölthető ki, amellyel 
már minden ebtartónak rendel-
keznie kell.

Az V. pontban a veszettség 
szempontjából aggályos eb meg-

fi gyelési státuszát kell megjelölni, 
azaz, hogy az eb megfi gyelés 
alatt áll-e, vagy sem, illetve az 
eb veszélyessé lett-e minősítve, 
vagy nem.

HA ElVESzETT Az OK-
MÁNy: az okmány száma helyett 
„elveszett” szöveget írjon be, és 
töltse ki, hogy melyik állatorvos 
(név és székhely) végezte a be-
avatkozást, vagy adta ki az ok-
mányt. 

HA NINCS OKMÁNy: (nincs 
chip beültetve, nincs ivartalanít-
va az eb, nincs kisállat-útlevél, 
nem oltatta, az eb még nem érte 
el a 4 hónapos kort): a sorszám, 
vagy szám helyett „nincs” szö-
veget kell beírni.

Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként kell kitölteni és eljut-
tatni 2017. december 31. napjáig 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Közigaz-
gatási Osztálya részére az alábbi 
módokon:

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási Osztályán elhe-
lyezett gyűjtőládába (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. 
szám földszintjén).

Levélben postai úton az 5600 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 
szám alatti címre.

Több mint 200 álláskeresőt 
juttat biztos munkához a 
tervek szerint a Békéscsa-
bai Járási Foglalkoztatási 
Paktum. A Békéscsabát 
és térségét érintő foglal-
koztatási együttműködés 
legfontosabb célja, hogy a 
munkáltatókat és a leendő 
munkavállalókat össze-
kösse, és ezzel csökkent-
se mind a munkaerőhiányt, 
mind a munkanélküliséget. 
A teljes programra több 
mint egymilliárd forint áll 
rendelkezésre.

A Békéscsabai Járási Fog-
lalkoztatási Paktum nyújtotta 
lehetőségeket a közelmúltban 
szakmai fórumon mutatták 
be Csorváson. Solti Lajos, a 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztályának 
TOP koordinátora kiemelte, a 
paktum projektben olyan kép-
zéseket lehet megvalósítani, 
amelyek a valós munkáltatói 
keresletre épülnek. A Békés-
csabai Járásban három infor-
mációs pontot alakítanak – az 
egyiket Csorváson – azért, 
hogy a munkáltatók igényeiről 
tájékoztassák a közfoglalkoz-
tatottakat és a munkaerőpia-
con inaktív lakosságot. 

– A munkáltatót és a mun-
kavállalót össze kell hozni. 
Amikor ez megtörténik, akkor 
derül ki, hogy a munkáltatónak 

milyen jellegű képzésre van 
szüksége, és azokat indítjuk el. 
Motivációt kell találni, hogy az 
emberek elmenjenek ezekre a 

képzésekre. A munkáltatóknak 
pedig lehetőségük van arra, 
hogy különbözőféle támoga-
tásokat vegyenek igénybe – 
emelte ki Herczeg Tamás, a 
Békéscsabai Járási Foglalkoz-
tatási Paktum irányító csoport-
jának elnöke.

Csorvás polgármestere, 
Baráth Lajos szerint a mini-
málbér emelésének és egyéb 

kormányzati intézkedéseknek 
köszönhetően ma megéri el-
helyezkedni a versenyszférá-
ban akkor is, ha utazni kell az 
új munkahelyre. 

A foglalkoztatási paktu-
mon belül már októberben 

22 hiányszakmához kap-
csolódó képzést indítanak 
el, novemberben további 
19, decemberben pe-
dig egy új tanfolyamot 

hirdetnek meg. A képzések 
ideje alatt a résztvevők a 
közfoglalkoztatotti bérnek 
megfelelő összegű támoga-
tást kaphatnak. A részletekről 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztályán 
nyújtanak tájékoztatást az ér-
deklődőknek.

A program a TOP-6.8.2-15-
BC1 – 2016-00001 azonosító-
számú  „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város terü-
letén és a város térségében” 
című projekt keretében való-
sult meg.helyezkedni a versenyszférá-

ban akkor is, ha utazni kell az 

A foglalkoztatási paktu-
mon belül már októberben 

22 hiányszakmához kap-

sult meg.

A gyermekápolási táppénz 
a 12 éven aluli gyermek 
betegsége esetén a bizto-
sított és pénzbeli egész-
ségbiztosítási járulék fi -
zetésére kötelezett szülőt 
megillető pénzbeli ellátás. 

A gyermekápolási táp-
pénzre jogosultság feltéte-
lei megegyeznek a táppénz 
általános jogosultsági felté-
teleivel, vagyis az ellátásra 
ugyanazok  a biztosítottak 
jogosultak, akik saját ke-
resőképtelenségük esetén 
táppénzben részesülhetnek. 
A gyermekápolási táppénz-
re jogosultság alapfeltétele 
a fennálló biztosítási jog-
viszony, a keresőképtelen 
személy pénzbeli egészség-
biztosítási járulék fi zetésére 
kötelezettsége, valamint az 
orvos által megállapított és 
igazolt keresőképtelenség.

A közös háztartásban élő 
gyermek jogán gyermekápo-
lási táppénzre mindegyik 
szülő külön-külön szerezhet 
jogosultságot a jogszabály-
ban meghatározott időtar-
tamra. A gyermekápolási 
táppénz folyósításának idő-
tartama elsődlegesen a 
beteg gyermek életkorától 

függ, továbbá attól, hogy a 
gyermekápolási táppénzt 

igénybe vevő szülő egyedül 
neveli-e a gyermeket. 

Az egyévesnél idősebb 
gyermek betegsége esetén 

járó gyermekápolási táppén-
zes napok nem naptári évre 
vonatkozóan járnak, hanem 
a gyermek életkorához iga-
zodóan, a gyermek születése 
napjától a következő szüle-
tésnapjáig terjedő időtartam-
ra. Például az 1 évesnél idő-
sebb, de 3 évesnél fi atalabb 
gyermek ápolása címén 
évenként és gyermekenként 

84 naptári nap gyermekápo-
lási táppénz folyósítható. 
A 3 évesnél idősebb, de 6 
évesnél fi atalabb gyermek 
ápolása címén évenként és 
gyermekenként a szülőnek 
42, egyedülálló szülőnek 84 
naptári nap gyermekápolá-
si táppénz állapítható meg. 
A 6 évesnél idősebb, de 12 

évesnél fi atalabb gyermek 
ápolása címén évenként és 
gyermekenként a szülőnek 
14, egyedülálló szülőnek 28 
naptári nap gyermekápolási 
táppénz folyósítható.

A gyermekápolási táppénz 
összege a táppénz alapjának 
50 vagy 60 százaléka lehet.

A gyermekápolási táppénz 
iránti kérelmet, amennyiben 
a beteg gyermek szülőjének 
munkáltatója társadalom-
biztosítási kifi zetőhelyet mű-
ködtet, a kifi zetőhely, ennek 
hiányában a foglalkoztató 
székhelye szerint illetékes – 
megyeszékhely szerinti – já-
rási hivatal bírálja el. 

Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Mikor vehető igénybe gyermekápolási táppénz?

„ T B ”  S A R O K
Mikor vehető igénybe gyermekápolási táppénz?

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2017.

(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)

Az eb
tulajdonosának neve: tartójának neve:

címe: címe:

telefonszáma: telefonszáma

e-mail címe: e-mail címe:

Az eb
fajtája: színe:

neme*:      SZUKA        KAN: hívóneve:

telefonszáma: tartási helye: Békéscsaba, 

oltási könyvének száma: legutóbbi veszettség elleni védőoltásának időpontja:

oltási könyvét kiadó állatorvos neve és kamarai  
bélyegzője száma (bélyegzőlenyomaton található):

legutóbbi veszettség elleni védőoltása során használt 
oltóanyag neve és gyári száma:

legutóbbi oltását végző állatorvos neve és kamarai 
bélyegzője száma (bélyegzőlenyomaton található) :

Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státusza:       megfigyelt – nem megfigyelt *

Az eb veszélyessé minősítve:        igen – nem*

kezdő időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja:

időtartama:

Mikrochippel ellátott eb esetén Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező eb 
esetén

a chip sorszáma: az ivartalanítás időpontja: útlevél száma:

beültetés időpontja: útlevél kiállításának időpontja:

a beültetést végző állatorvos neve 
és kamarai bélyegzője száma
(bélyegzőlenyomaton található):

az ivartalanítást végző állatorvos 
neve és kamarai bélyegzője száma
(bélyegzőlenyomaton található):

az útlevelet kiállító állatorvos neve 
és kamarai bélyegzője száma
(bélyegzőlenyomaton található):

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a 
kitöltött nyomtatványhoz!

Dátum: Békéscsaba, 2017…………….                 ………………………………………………………
       aláírás
     (név olvasható módon:…………………………………)
 



CSABAI MÉRLEG KÖZÉLET, FEJLESZTÉSEK

Forgalomkorlátozások

„Békéscsaba Kultúrájáért” 

Kerékpárforgalmi létesítmény
Jaminában már elkezdődött a munka

Újabb nyertes megyei pályázatok

A kerékpárforgalmi létesít-
mények építése elkezdődött. 
Kérik a megjelölt utcákban köz-
lekedőket, vezessenek óva-
tosabban, vegyék fi gyelembe 
a kihelyezett közúti táblák 
utasításait, legyenek türelme-
sebbek. Az építkezés idején, 
egyes szakaszokon sebes-
ségkorlátozásra, útszűkületre, 
félpályás korlátozásra kell szá-
mítani. Rakodási munkálatok 
miatt esetenként rövid ideig 
tartó forgalmi akadályoztatás is 
előfordulhat. A kivitelező folya-
matosan tájékoztatja az érin-
tett ingatlantulajdonosokat a 
tervezett beavatkozásokról.

Bánát utca: a Tessedik 
utca és a Csányi utca közötti 
szakaszon szegélyek bon-
tása, elszállítása, autóbusz-
megálló átépítése jellegű 
kiviteli munkák végzése tör-
ténik.

Arany János utca: széle-
sítés, földkiszedés, szállítás, 
terítés, aszfaltozás jellegű 
kiviteli munkák elvégzése 
történik.

Csányi utca: az Arany 

János utca és Bánát utca 

közötti szakaszon szélesítés, 
földkiszedés, szállítás, terí-
tés, aszfaltozás jellegű kiviteli 
munkák elvégzése történik.

Pataky lászló utca: a 

Szarvasi úttól a Franklin ut-
cáig terjedő szakaszon csa-
padékvíz-elvezetéssel és 
kerékpárút-építéssel kapcso-
latos munkákat végeznek. 

Berényi út: a Szarvasi 
úttól a Hajnal utcáig terjedő 
szakaszon csapadékvíz-elve-
zetéssel kapcsolatos munkák 
kezdődnek. A kivitelező folya-
matosan tájékoztatja az érin-
tett ingatlantulajdonosokat a 
tervezett beavatkozásokról.

gyulai út: a CsabaPark 
bejárata és a Körte sor kö-
zötti szakaszon  földmunkák 
kezdődnek. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 1999-ben „Békés-
csaba Kultúrájáért” kitüntetést alapí-
tott. A kitüntetés odaítélésének mód-
ját és feltételeit Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 
20/2005. (VII. 14.) számú rendelete 
tartalmazza.
A rendelet értelmében évente 
legfeljebb két kitüntetés adomá-
nyozható: 
- a kimagasló teljesítményt nyújtó 
alkotó- és előadóművészeknek, 
alkotó- és előadóművészi közössé-
geknek, valamint mindazon szemé-
lyeknek vagy közösségeknek, akik/ 
amelyek Békéscsaba város kultúrá-
jáért, hazai, illetve nemzetközi elis-

mertségéért maradandót alkottak, 
illetve tettek; 
- a városban hosszabb időn át ki-
emelkedő művészeti és közműve-
lődési tevékenységet végző szemé-
lyeknek és közösségeknek. 
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: Békéscsaba 

város önkormányzati képviselői, a 
közgyűlés kulturális ügyekkel foglal-
kozó bizottsága, a városban műkö-
dő közművelődési, közgyűjteményi 
és művészeti intézmények, alkotó- 
és előadó-művészeti közösségek, a 
kisebbségi önkormányzatok.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
Egyéneknél: a kitüntetésre java-
solt nevét; születési adatait (hely, 

év, hó, nap); anyja nevét; lakhelyét; 
az adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység részletes ismertetését, 
méltatását.
Közösségeknél: a közösség pon-
tos megnevezését; a tagok nevének 
felsorolását; azt, hogy mióta dolgoz-
nak együtt; az adományozás alap-
jául szolgáló tevékenység részletes 

ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2017. október 31-

ig kell megküldeni a Polgármesteri 
Hivatal Oktatási, Közművelődési 
és Sport Osztályára (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.)

Bővebb információ a vargat@
bekescsaba.hu e-mail címen vagy az 
523-830-as telefonszámon kérhető.

Elkezdődtek a Pataky 
lászló – Franklin utcai ke-
rékpárforgalmi létesítmény 
munkálatai. A Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Programból fi nanszí-
rozott beruházás végezté-
vel ez a szakasz köti össze 
majd a városközpontot 
Jaminával. A munkálatok 
miatt forgalomkorlátozás-
ra számíthatnak az arra 
járók.

Három kerékpárutat építenek 
meg jövő nyár végéig Békés-
csabán, és ezeket összekötik 
a már meglévő kerékpárút-
hálózattal. A három kerék-
párútra összesen 813 millió 
forintos, 100 százalékos 
támogatást nyert a város a 

Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programból. 
A Pataky László – Franklin 
utcai beruházás el is kezdő-
dött.

– A vasúti aluljárót és a 
Szerdahely utcai aluljárót 
köti össze a szakasz, majd a 
Frankin utca – Pataky utcáról 
ez kimegy a Szarvasi útra. 
Itt is kiváltja azt a részt, ami 
a körforgalomig tart, ezál-
tal végig kerékpárúton lehet 
majd kimenni a városból. Ez 
a beruházás azért is nagyon 
fontos, mert a rendkívül for-
galmas úton is biztonság-
ban közlekedhetnek majd a 
kerékpárosok. A kerékpárút 
lehetővé teszi azt is, hogy 

a Békéscsaba határában 
lévő munkahelyekre akár 
biciklivel is könnyedén eljut-
hassanak majd a dolgozók 
– emelte ki dr. Csicsely Ilona 

önkormányzati képviselő.
A Pataky László utcai sza-

kaszt 776, a Franklin utcait 
571 méter hosszúra tervezik. 
A szakértők elmondták, hogy 
a kerékpárút a szabványok-
nak megfelelően útalappal, 
alatta ágyazattal és két ré-
teg aszfalttal, valamint a két 
szélén kerti szegéllyel épül. 
A Franklin utcán – ahol az 
út szélesítését kell elvégez-
ni – az útpálya szerkezetével 
azonos vastagságú rétege-
ket tesznek le. 

Csiaki Tamás, a polgár-
mesteri hivatal városüze-
meltetési osztályának 
vezetője tájékoztatott 
arról, hogy ez egy több 
szakaszban épülő ke-
rékpárút lesz, amely 

tömegközlekedési utat is 
érint, ezért jelentős forgalom-
korlátozásra lehet számítani 
azon a területen. Félpályás 
lezárásokra, illetve idősza-
kosan hosszú oldalsó korlá-
tozásokra is számítanak az 
ott lakók, akiknek a türelmét 
és megértését kérik. 

A szakértők szerint a 
napokban már megkezdőd-
nek a kerékpárút szerkeze-
ti munkálatai is. A Pataky 
László utcát a tervek szerint 
november végéig befejezik, 
jövőre pedig a Franklin úti 
szakasszal folytatódik a be-
ruházás.

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretében újabb 1,666 
milliárd forint értékben 9 
Békés megyei projektről 
hozott támogató döntést az 
irányító hatóság.

Ebben a fejlesztési ciklusban 
az uniós támogatások 60%-a 
gazdaságfejlesztésre fordítan-
dó, ennek egyik fontos része 
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP). 
Békés megye indikatív TOP 
kerete a 2014–2020-as prog-
ramozási időszakban 57, 94 
milliárd forint. A Békés megyére 
jutó TOP források lényegesen 
magasabbak a fejlettebb nyu-
gat-magyarországi megyékhez 
képest, országosan a negyedik 
legnagyobb fejlesztési forrással 
rendelkezik megyénk, a felhívá-
sok kedvezményezettjei az ön-
kormányzatok, egyházak, civil 
szervezetek. A pályázati felhí-
vások legtöbb esetben 100%-os 
támogatási intenzitással bírnak, 
nem igényelnek az önkormány-
zatoktól önrészt, és a támogatá-
si szerződések megkötése után 
a támogatás 100%-a előlegként 
igényelhető. 

Korábban 8,1 milliárd forintnyi 
pályázat (foglalkoztatási pak-
tum, közlekedésfejlesztés) már 
pozitív elbírálást kapott, május 
elején született meg 18,3 milliárd 
forint értékben 179 pályázatról 
támogató döntés, majd 3,625 
milliárd forint összegben 32 pro-
jekt kapott zöld utat. Valamennyi 
nyertes projektet támogatotta a 
Békés Megyei Önkormányzat a 
döntés-előkészítő bizottságban. 

Az alábbi felhívásokban 
született pozitív döntés:

TOP-1.1.3-15 Helyi gazda-
ságfejlesztés (helyi piac):

– Kevermes Nagyköz-
ség Önkormányzata nyert 

50 000 000 forintot.
TOP-3.1.1-15 Fenntartható 

települési közlekedésfejlesz-
tés (kerékpárút):

– Sarkad Város Ön-
kormányzata nyert 

149 992 755 forintot
– Dévaványa Város Önkor-

mányzata nyert 386 746 534 
forintot

TOP-3.2.1-15 Önkormány-
zati épületek energetikai kor-
szerűsítése (energetika):

– Doboz Nagyköz-
ség Önkormányzata nyert 

173 993 597 forintot

– Szarvas Város Önkor-
mányzata nyert 76 645 007 
forintot

TOP-3.2.2-15 Komplex 
energetika:

– Zsadány Község Önkor-
mányzata nyert 260 520 377 
forintot

TOP-4.1.1-15 Egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturá-
lis fejlesztése (egészségügyi 
alapszolgáltatás):

– Nagybánhegyes Köz-
ség Önkormányzata nyert 

37 168 974 forintot
–  Csanádapáca Köz-

ség Önkormányzata nyert 

31 808 836 forintot.
TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari 

parkok, iparterületek fejleszté-
sére (ipari park):

– Újkígyós Város Önkor-
mányzata nyert 500 000 000 
forintot.

A Magyar Államkincstár mi-
előbb felveszi a kapcsolatot a 
kedvezményezettekkel a támo-
gatói szerződések megkötése 
érdekében, a közös cél, hogy 
mielőbb aláírt szerződése le-
gyen minden nyertes pályázó-
nak, ezután indulhat a pályáza-
tok megvalósítása.

F é l i d ő b e n 
Miklós Attila: Közös fellépésre van szükség

Miklós Attila az MSzP színe-
iben a Békés megyei 1-es 
választókerület elnöke és 
megyei területi szövetségé-
nek elnökségi tagja, Békés-
csabán listás önkormány-
zati képviselő. Mint mondja, 
ahhoz hogy a város hosszú 
távon fennmaradjon és fej-
lődjön, közös fellépésre van 
szükség. 

– Közéleti pályafutása kez-

dete óta az MSZP-ben politi-

zál. Milyen tapasztalatokat 

szűrt le ez idő alatt?

– Ahhoz, hogy valaki a köz-
életben tevékenykedjen, há-
rom fő dolog kell. Az első és 
a legfontosabb: nem szabad 

közpénzt elvenni. A második, 
hogy igazat kell mondani, azt 
és úgy közölni, ahogy való-
ban történt. A harmadik pedig 
az, hogy be kell ismerni azt is, 
ha valami nem megy. 

– Ebben a ciklusban is 

számos fejlesztés jellemzi 

Békéscsabát. Hogyan érté-

kelné ezeket? 

– Szüksége van Békés-
csabának arra, hogy fejlődjön, 
szükség van nagyberuházá-
sokra, látványberuházásokra, 
idegenforgalmi fejlesztésekre, 
gazdasági fejlesztésekre és 
ezekben együtt kell működ-
nünk. A polgármesternek, a Fi-
desznek, az ellenzéknek – tehát 
mindenkinek az a kötelessége, 
hogy a város előrelépéséért 

tegyen. Mindenki ezt is mond-
ja, azonban ennek eredménye 
sokszor látszattevékenység. A 
vezetés mintha megelégedne 
félmegoldásokkal. 

– Mit ért látszattevékeny-

ség és félmegoldás alatt? 

– Úgy tűnik, a városvezetés 
megelégszik azzal a főtérrel, 
amit nevezhetünk akár a kitört 
sarkak terének, tönkremenő 
szökőkutak belvárosának. 
Vagy ott a Csabagyöngye, 
ahol nem jó a szigetelés, a 
szennyvíz visszaömlik a ház-
ba, a CsabaParkról pedig ne 
is beszéljünk. Ráadásul a fél-
megoldásokat, kudarcokat si-
kerként tálalják. Ne mondjuk, 
hogy de jó, van IC vagonunk, 
amikor megszűnt az IC vonat, 
és ne mondjuk azt se, hogy de 
jó, épül az M44-es amit 2018-
ra ígértek és (talán) 2022-re 
lesz kész. Vállvetve kellene 
küzdenünk azért, hogy ne csak 
a kritikus Tiszakürt–Kondoros 

szakasz épüljön meg, hanem 
mielőbb a teljes, Kecskemétig 
tartó út. Vesszőparipám a kis-
térség ügye: tudjuk, hogy itt va-
lami nagyon nem stimmel, és 
hogy ez kihez köthető. Érezzük 
azt is, hogy ezt fel lehetne derí-
teni és példát lehetne statuálni 
– de nem tesszük. 

– Hogyan lehetne a város 

helyzetén javítani? 

– Kell, hogy legyen olyan 
stratégiánk, ami nem csak az 
adott ciklusról szól, hanem 
nagyobb távlatokban gon-
dolkodik. Jövőre lesz Békés-
csaba újratelepítésének 300. 
évfordulója. Szeretném, hogy 
ennek kapcsán ne csak arról 
beszéljünk, milyen volt az el-
múlt 300 év, hanem arról is, 
hogy van-e még 300 évünk, 
és az milyen lehet. Ehhez 
együttműködés kell, ehhez 
az kell, hogy közösen tudjunk 
fellépni a város ügyeiben.

Mikóczy Erika

„A vezetés mintha megelégedne félmegoldásokkal” Az építkezés idején forgalomkorlátozásra lehet számítani

ni – az útpálya szerkezetével 
azonos vastagságú rétege-

, a polgár-
mesteri hivatal városüze-
meltetési osztályának 
vezetője tájékoztatott 
arról, hogy ez egy több 
szakaszban épülő ke-
rékpárút lesz, amely 

ruházás.



CSABAI MÉRLEGHIRDETÉS

280x409mm_NK_soros.indd   1 2017. 10. 03.   16:23:04



CSABAI MÉRLEG KÖZÉLET

– Miért merült fel az a gon-

dolat, hogy a városüzemelte-

tési feladatokat egy gazdasá-

gi társaság tevékenységébe 

szervezzék át? 

– Először is: többször elő-
fordult, hogy a lakossági kez-
deményezések megvalósítása 
elhúzódott. Az önkormányzat 
költségvetésének tervezésekor 

már korábban is felvetődött, 
hogy meg kellene vizsgálni a 
megyei jogú városok gyakorla-
tát. Azaz, hogy mások hogyan 
látják el a városüzemeltetési 
feladatokat, milyen szervezeti 
formában, milyen fi nanszírozá-
si megoldásokat alkalmaznak. 
A 2016 novemberi közgyűlés 
határozott is ebben a tárgyban. 
Úgy döntött a grémium, hogy 
megkezdik a kérdés vizsgá-
latát. Ennek során megállapí-
tottuk, hogy Békéscsaba az 
egyetlen megyei jogú város, 
ahol a polgármesteri hivatal 
szervezésében, külső vállal-
kozások megbízásával végzik 
ezeket a tevékenységeket. Így 
az ezzel kapcsolatos kiadások 
közel fele nem is békéscsabai 

székhelyű vállalkozásokhoz 
került. Debrecenben, Nyír-
egyházán, Pécsett vagy akár 
Hódmezővásárhelyen az ot-
tani önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok hosszú 
évek óta, nyereséges gaz-
dálkodás mellett, a polgárok 
megelégedésére biztosítják a 
feladatok ellátását. Az elsődle-
ges elvárásunk az volt, hogy a 
csabai lakosság igényeit gyor-
sabban és olcsóbban szolgál-
juk ki. 

– Mi történt az elmúlt egy 

évben? 

– Az elmúlt időszakban 
több alkalommal is tárgyalta 
a közgyűlés a kérdést, azaz, 
hogy a városüzemeltetési fel-
adatokat egy, az önkormány-
zat saját tulajdonában álló 

gazdasági társaság végez-
ze. A feladat végrehajtására 
a közgyűlés felhatalmazta 
a pénzügyi, gazdasági és 
városfejlesztési bizottságot, 
hogy állítson fel egy munka-
csoportot, amelynek tagjai 
koordinálnák, megszervez-
nék és lebonyolítanák a vá-

rosüzemeltetési feladatok 
átadását. A munkacsoport 
(Hanó Miklós alpolgármester, 
Nagy Ferenc alpolgármester, 
Fülöp Csaba képviselő, Her-

czeg Tamás tanácsnok, dr. 

Bacsa Vendel jegyző, Kozma 

János vezérigazgató, Bánfi  

Ádám szakértő, Tarné Stuber 

Éva és Tőgye Ildikó osztály-
vezetők, valamint én) számos 
alkalommal tárgyalt a feladat-
ellátás tervezett formájáról 

és a működés kérdéseiről. 
A munkacsoport javaslatát a 
pénzügyi, gazdasági és vá-
rosfejlesztési bizottság leg-
utóbbi ülésén előterjesztettük, 
majd annak támogatásával a 

közgyűlés elé vittük. 
– Milyen célokat fogalmaz-

tak meg elvárásként a létre-

hozandó gazdasági társaság 

számára? 

– A cél az, hogy a város-
üzemeltetési feladatok ellá-
tása a lakosság igényeihez 
a korábbinál jobban igazod-
jon. A jelenleginél jelentősen 

gyorsabban, rugalmasabban 
reagálhatnánk mind a szol-
gáltatások nyújtása, mind a 
beszerzések (parkgondozási 
tevékenység, járdák karban-
tartása, stb.) esetén. Jelenleg 
ugyanis sokszor akár másfél 
év is eltelik a lakossági igény 
megfogalmazása és az ön-
kormányzat által történő meg-
valósítás között. Amennyiben 
létrejönne az önkormányzat 

saját gazdasági társasága, 
arra sem lenne szükség, hogy 
hosszadalmas, több hónapon 
át tartó közbeszerzési eljárá-
sokat folytassunk le, ugyanis 
a közgyűlés döntése alapján – 
a források biztosítása esetén 
– haladéktalanul megtörtén-
het a megvalósítás. A jelen-
legi feladatok – leszámítva az 
igen speciális felkészültséget 
igénylőket – mintegy 80 szá-
zalékát végezhetné az önkor-
mányzati cég. 

– Pénzügyi szempontból 

mit jelent az önkormányzat 

számára a változás? 

Cél a városüzemeltetési feladatok olcsóbb és gyorsabb ellátása
– Az önkormányzati tulaj-

donú cég költséghatékonyabb 
gazdálkodást biztosíthat, hi-
szen az eredményét vissza-
forgathatja például a város-
üzemeltetési tevékenységek 
színvonalának emelésére. 
Az előzetes számítások alap-
ján a működés során komoly 
megtakarítást érhetnénk el. A 
külső, sok esetben nem bé-
késcsabai vállalkozások által 
felszámolt magas díjazáshoz 
képest olcsóbban kivitelezett 
projekteknek köszönhetően, 
a tevékenység teljes felfutá-
sának idejére (2020-ra) akár 
mintegy 25–30 millió forintot 
spórolhatna a város. Békés-
csaba kiegyensúlyozott költ-
ségvetésének biztosítása ér-
dekében szükségesnek látjuk 

a városüzemeltetési feladatok 
ellátása során is a takarékos 
gazdálkodást, a lehetséges 
ésszerű megtakarítások el-
érését. Az önkormányzat költ-
ségvetéséből ezekre a célokra 
költött összegek mindenkép-
pen a városban, helyben ma-
radnának. Az önkormányzati 
– a csabai polgárok pénzéből 
működő – cégcsoport gaz-
dasági erejét tudná növelni. 
Egyes állításokkal ellentétben 
kiszervezésről nem, sokkal in-
kább az önkormányzat pénz-
ügyi rendszerébe történő visz-
szaszervezésről kell beszélni. 
Ezenkívül bizonyos pénzügyi 
előnyöket biztosíthat még az 
is, hogy amennyiben támoga-
tásként kapja a cég az önkor-

mányzati források egy részét, 
áfamentes bevétele keletkez-
het ebben a körben. Valamint 
arról se feledkezzünk meg, 
hogy a cég tevékenységeinek 
felfutásával több tíz munka-
hely közvetlen megteremté-
sével, megtartásával számos 
békéscsabai család megélhe-
tését segítheti elő. 

– A lakossági ügyek inté-

zése hol fog történni a jövő-

ben? 

– Mindenképpen a bel-
városban lesz lehetősége a 
lakosságnak arra, hogy ügye-
iket intézhessék. 

– A közgyűlési vitában he-

ves szóváltás volt a napirend 

kapcsán a polgármester és 

ön között…

– A kritikával illetett hozzá-
szólásomban semmiféle mó-
don nem kezdeményeztem a 

polgármester úr szólási jogá-
nak, vagy joggyakorlásának 
korlátozását. Ezzel szemben 
azt kezdeményeztem, hogy 
módosítsuk a szervezeti és 
működési szabályzatot azért, 
hogy a képviselők egyes, a 
költségvetést érintő esetek-
ben többlet szólási lehetősé-
get kapjanak. Ezenkívül már 
nem először emlegetnek re-
pülővásárlást a szúnyoggyé-
rítési tevékenység kapcsán. 
Ezért ismételten és határozot-
tan leszögezem: soha nem kí-
vántunk repülőt vásárolni. Ja-
vaslom, hogy olvassák vissza 
a közgyűlés jegyzőkönyveit a 
hitelesség kedvéért.

Békéscsaba képviselő-testülete még a februári közgyű-
lésen döntött arról, hogy 2018. január 1-jétől a városüze-
meltetési feladatokat a Békéscsaba Vagyonkezelő zrt. által 
vezetett törzsház konszern keretében működő, újonnan 
alapítandó gazdasági társaság lássa el. A legutóbbi köz-
gyűlésen a kérdés heves vitát váltott ki, és bár a többség 
végül megszavazta a cég létrehozását, Szarvas Péter pol-
gármester soron kívüli közgyűlést hívott össze ez ügyben. 
Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, a pénzügyi, gazdasági és 
városfejlesztési bizottság elnöke az ügy hátteréről tájékoz-
tatta lapunkat. 

Önerő a beruházáshoz
Kezdődhet a jaminai rendelő felújítása

Jövőbetekintő megállapodás
Békéscsaba önkormány-
zata 350 millió forint visz-
sza nem térítendő támo-
gatást nyert a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében az 
egészségügyi alapellátás 
fejlesztésére. Az elnyert tá-
mogatásból az erzsébethe-
lyi (jaminai) orvosi rendelő 
teljes körű felújítása és bő-
vítése valósulhat meg. Az 
önkormányzat ehhez több 
mint 58 millió forint önerőt 
biztosít.

A Kolozsvári utcai rendelő 
felújításával, bővítésével a 
városrész sok ezer lakosa 

számára jó színvonalú létesít-
ményben válik majd elérhe-
tővé az egészségügyi alap-
ellátás. A rendelőintézetben 
jelenleg hat felnőtt házior-
vos, egy házi gyermekorvos 
és három fogorvos látja el 
pácienseit, betegeit, valamint 
három területi védőnői körzet 
ellátása történik ugyancsak 
ebben az épületben. A be-
ruházással egy olyan egész-
ségügyi komplexum jön létre, 
ahol az egészségügyi szol-
gáltatásokat továbbra is egy 
helyen vehetik igénybe a ja-
minaiak, de lényegesen jobb 
körülmények között.

 A projekt keretében a ren-
delő kibővül a mellette álló 
lakóépülettel. A beruházás 
során megvalósul az épület 

energetikai korszerűsítése 
is, ez a megfelelő hőszige-
telés kialakítását, korszerű 
homlokzati nyílászárók be-
építését, elektromos és fű-
tésrendszer korszerűsítését 
jelenti. Valamennyi belső 
és külső felület megújul, to-
vábbá a létesítményben biz-
tosítják az akadálymentes 
közlekedést, a bővítmény-
ben felvonó is készül majd. 
A felújítás érinti az udvart, az 
épület közvetlen környezete 
olyan módon újul meg, hogy 
az is az egészségügyi ellá-
tás színvonalának emelését 
szolgálja. A projekthez tarto-
zik eszközbeszerzés is. 

Szeptember 28-án Bé-
késcsaba képviselő-tes-
tülete fajsúlyos döntést 

hozott a beruházást 
illetően. A közgyűlés 
határozata alapján 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a be-
ruházás eredményes megva-
lósítása érdekében az uniós 
támogatáshoz további bruttó 
58 284 715 Ft összegű ön-
erőt biztosított.

A munkaterületet rövidesen 
átadják. A tervek szerint elő-
ször a bővítményben kezdődik 
meg a munka, a rendelő épü-
letében csak korlátozott mér-
tékű lesz a beavatkozás ebben 
az évben. A beruházás várha-
tóan jövő nyár elejére fejező-
dik be. 

Ünnepélyes keretek között 
együttműködési megál-
lapodást kötött a Békés 
Megyei Kormányhivatal és 
a Békés Megyei építészka-
mara.

A megállapodást dr. Takács 

Árpád kormánymegbízott és 
Fajzi Tamás, a kamara elnö-
ke írta alá 2017. október 6-án 
az Építész Szakmai Nap ke-
retein belül. A rendezvényen 
részt vett Füleky Zsolt, építé-
szeti és építésügyi helyettes 
államtitkár is, aki az alkotói 
és életmű díjak átadását kö-
vetően „Építészek, TAK, Jö-
vőkép” címmel tartotta meg 
előadását.

Fajzi Tamás elnök meg-
nyitóbeszédében köszöntöt-
te a szakmai nap résztvevő-
it, majd megemlékezett az 
1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc aradi hő-
seiről. A történelmi kitekintés 
után elmondta, megtisztelte-
tés számukra, hogy a megál-
lapodást az építészek világ-
napján írhatják alá.

A megállapodás kapcsán 
dr. Takács Árpád kormány-
megbízott hangsúlyozta, az 
együttműködés a jövőnek 
szól. A megállapodás elsődle-
ges célja, hogy az építészmér-
nökök naprakész jogszabályi 
ismeretekkel rendelkezzenek, 
melynek eredményeként gör-
dülékenyebben és hatéko-
nyabban valósíthatják meg a 
mindenkori tervezési és kivi-
telezési folyamatokat. A jogi 
segítségnyújtáson túlmenően 

kiemelt célként fogalmazódott 
meg a felek közötti folyamatos 
párbeszéd, közös fórumok 
megszervezése, valamint a 
rendszeres információ- és 
tapasztalatcsere is. A megál-
lapodás teljesítésében a kor-
mányhivatal több szervezeti 
egysége és járási hivatala is 
közreműködik majd annak ér-
dekében, hogy hivatali részről 
a lehető leghatékonyabb tá-
mogatást biztosítsák az épí-
tész szakma számára.

az is az egészségügyi ellá-
tás színvonalának emelését 
szolgálja. A projekthez tarto-
zik eszközbeszerzés is. 

Szeptember 28-án Bé-
késcsaba képviselő-tes-
tülete fajsúlyos döntést 

hozott a beruházást 
illetően. A közgyűlés 
határozata alapján 

dik be. 

Együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei 
Kormányhivatal és a Békés Megyei építészkamara.

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
C s a b a i  M é r l e g 
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Az Országos Könyvtári 
Napokhoz a Békés Megyei 
Könyvtárral együtt har-
mincegy intézmény csat-
lakozott a megyében. Az 
október 2-a és 8-a között 
zajlott programsorozattal a 
könyvtárhasználatot és az 
olvasást igyekeztek nép-
szerűsíteni.

Dézsi János, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Békés 

Megyei Szervezete elnöke a 
rendezvényen elmondta: a 

könyvtárak egyik legfontosabb 
szerepe manapság az, hogy 
hiteles információkat nyújtsa-
nak. 

– Ha valakinek a kezébe 
adunk egy információhordo-
zót, legyen az digitális vagy 
könyv formájú, az olyan for-
rást tartalmazzon, amit nyu-
godt szívvel felhasználhat az 
illető, legyen hiteles, amelyre 
hivatkozni is tud – jegyezte 
meg Dézsi János.

Rakonczás Szilvia, a Békés 

Megyei Könyvtár igazgatója 
kiemelte: az Országos Könyv-

tári Napok keretében arra töre-
kedtek, hogy megismertessék 
a lakosságot az új könyvtári 
szolgáltatásokkal, emellett 
természetesen az olvasás 

fontosságára és szeretetére 

hívták fel a fi gyelmet. 
Idén a könyvtári napok szlo-

genje „Csak tiszta forrásból” 
volt, amely részben arra utalt, 
hogy a kultúrát tiszta forrásból 
merítsék az emberek, más-
részt pedig a víz fontosságát 
emelte ki. A Lencsési Könyvtár 
egyebek mellett gyermekrajz-
kiállítással, a Jaminai Könyv-
tár helytörténeti kiállítással 
kapcsolódott a rendezvény-
hez. A megyei könyvtárban a 
programsorozatban volt pél-
dául víz-kvíz, fellépett a Bartók 
Béla Vegyeskar, bemutatták 
Gazda János A Golgota útján 

című könyvét, megemlékeztek 
Szabó Magdáról, de betekin-
tést nyerhettek az érdeklődők 
a regényes történelembe és a 

lélek hullámaiba is, a könyvtári 
éjszakán pedig a spanyol kul-
túrába. 

Sz. R., M. E.

Minden az alma körül for-
gott a CsabaParkban azon 
a rendezvényen, amelyet a 
város nagycsoportos óvo-
dásainak rendeztek a kö-
zelmúltban. A szervezők 
játékos programokon ke-
resztül hívták fel a gyerekek 
fi gyelmét az egészséges 
életmódra és a gyümölcs-
fogyasztás fontosságára.

Szinte teljesen megtelt 
óvodásokkal a CsabaPark az 
almanapon, amelyen nyolc 
óvodából több mint ötszáz 
gyermek vett részt. Idén a 
főszervező a Százszorszép 
Óvoda volt Kócsi Sándorné ve-
zetésével, valamint a Kölcsey–

Ligeti Óvoda dr. Péter József-

né vezetésével. A gyerekek 
közül a helyszínen többen 
megfogalmazták, hogy nagyon 
szeretik a lédús gyümölcsöt. A 
nagycsoportosok izgatottan 
teljesítették a gyümölccsel 
kapcsolatos feladatokat és 
vettek részt az óvodák közötti 
versenyeken.

– Azzal a céllal rendezzük 

már negyedik éve az almana-
pot, hogy a gyerekek jobban 
megismerjék ezt a gyümöl-
csöt, hiszen mindennapi éle-
tünkhöz az alma szervesen 
hozzátartozik. Rengeteg ás-
ványi anyag és vitamin van 
benne. A legkedveltebb gyü-
mölcsök egyike, így könnyű 

megszerettetni velük – ecse-
telte dr. Péter Józsefné.

– Ha beépül az alma a 
gyerekek étrendjébe, ha 
megszokják, hogy naponta 
legalább egy almát egyenek, 
akkor ez felnőttkorukban is 
hasznukra válhat. Szeret-
nénk, ha ezekből a kisgyere-
kekből egészséges felnőttek 
lennének. Ezért hívjuk fel a 
fi gyelmüket a gyümölcsök-
re, az egészséges étkezésre 
és a mozgás fontosságára – 

emelte ki dr. Ferenczi Attila 

tanácsnok, háziorvos.
Az egészséges életmód 

megismertetése mellett arra 
is törekedtek a szervezők, 
hogy az almatermesztés 

alapismereteibe is beavas-
sák a kicsiket.

– Úgy gondolom, fontos, 
hogy a gyerekek a 21. szá-
zadban is felismerjék, melyik 
évszakban milyen gyümölcs 
terem. Szeretnénk továbbad-
ni nekik egyebek mellett azt a 
tudást is, hogy mi a teendő a 
gyümölcsöskerttel – jegyezte 

meg Herczeg Tamás tanács-
nok.

Az almanap nemcsak azok-
nak a gyerekeknek szólt, akik 
részt vettek a CsabaParkban 
rendezett programon, ezen 
a napon ugyanis valamennyi 
óvoda étrendjében szerepelt 
az alma és az almalé. 

Papp Ádám 

A Békéscsaba Ifjúságáért 
Kitüntetést ebben az év-
ben ugrai gábor pedagó-
gusnak és Medgyesi István 
zoltán rendőr őrnagynak 
ítélte oda a közgyűlés. Az 
elismerést a díjazottak a 
Csabai garabonciás Napo-
kon vehették át.  

Medgyesi István Zoltán rend-
őr őrnagy a Békéscsabai 
Rendőrkapitányságon, a 
bűnügyi osztály kiemelt fő-
előadójaként 2007 augusztu-
sától látja el az ifjúsági bűn-
megelőzési feladatokat. A 
gyermek- és ifjúsági korosz-
tály bűnmegelőzési oktató 
munkáját végzi Békéscsabán 
három általános iskolában, a 
DADA-program, azaz rend-
őrség biztonságra nevelési 
programja keretében.

Az őrnagy a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum 
Koós Károly Építő-, Fa- és 
Szolgáltatóipari Szakképző 
Iskolájában 2014-től iskolai 
bűnmegelőzési tanácsadói 
szolgálatot lát el, a Szebe-

rényi Gusztáv Adolf evan-
gélikus iskolában pedig az 
„iskola rendőre” programmal 
kapcsolatos feladatokat vég-
zi. Medgyesi István Zoltán 
emellett a „Szülők és csa-
ládok a rendőrség kiemelt 
partnerei a kábítószer bűnö-
zés megelőzésében” című 
program városi koordinátora 
is. A Békéscsabai Rendőrka-
pitányság illetékességi terü-
leteihez tartozó települések 
iskoláiban az iskolák kéré-
sére bűnmegelőzési órákat, 
szülői értekezleteket tart. 

A Békéscsabai Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fó-
rumban a Békéscsabai 
Rendőrkapitányságot képvi-
seli. Munkája elismeréseként 
2010-ben megkapta „Az év 
DADA rendőre” országos 
kitüntetést. A szakterületén 
jelentkező feladatokat folya-
matosan magas színvonalon 
végzi, mindezek elismerése-
ként most a Csabai Gara-
bonciás Napokon átvehette 
a „Békéscsaba Ifjúságáért” 
kitüntetést.

Ugrai Gábor a Jankay Ti-
bor Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola történelemta-
nára, mentortanár, az iskolai 
Ember és Művészet munka-
csoport, a városi történelem 
munkaközösség vezetője, 
valamint a Békéscsabai Vá-
rosvédő és Városszépítő 
Egyesület elnökségi tagja. 
Munkáját példamutatóan 
végzi, tanítványai körében 
nagy tisztelet övezi. Az is-
kolai tehetséggondozáson 
túlmutató értékeket képvisel, 
városi és megyei történel-
mi, helytörténeti vetélkedők 
szervezője, valamint olyan 
események koordinátora, 
amelyek újszerű kezdemé-
nyezésnek számítanak a 
köznevelés terén. Ilyenek a 
tanulók számára a tapasz-
talati úton szervezett prog-
ramok, illetve a kooperációra 
épített tudásmegosztás.

Ugrai Gábor ars poeticája 
az ifjúság történelmi szem-
léletének fejlesztése, amely 

minden helyzetben megnyil-
vánul: a városi rendhagyó 
történelemóráktól kezdve a 

határon átnyúló nemzetközi 
kapcsolatok építésén át a 
videotóriumban megjelení-
tett országos publikációkig. 
A Vasárnapi iskola program-
jainak szervezője és megva-
lósítója a Partiumban, illetve 
helyi történelmi értékek fel-
kutatója is. 

A Jankay iskolában meg-
álmodta a kommunizmus 
békéscsabai áldozatainak 
állított emlékfalat, amelyet 
a tanítványaival közös ku-
tatások eredményeként va-
lósított meg. Az emlékfal a 
kiindulópontja annak az ő 
ötlete nyomán elindult kez-
deményezésnek, amelynek 
során a város fi ataljai fel-
keresik az emlékhelyeket, 
így bővítve helytörténeti is-
mereteiket. Tevékenységei 
elismeréseként vehette át 
a „Békéscsaba Ifjúságáért” 
kitüntetést. Medgyesi István zoltán bűnmegelőzési tanácsadó is

ugrai gábor vezeti a városi történelem munkaközösséget

A Bartók Béla Vegyeskar fellépése a könyvtárban

Szinte teljesen megtelt óvodásokkal a CsabaPark

„Békéscsaba Ifj úságáért” kitüntetést kapott 
Ugrai Gábor és Medgyesi Zoltán

„Aranyalma ághegyen”– almanap óvodásoknak a CsabaParkban

Könyvtári napok
Tiszta forrásból merítsünk
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CSABAI MÉRLEGHIRDETÉS

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
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A múlt század elejétől, mi-
vel megnőttek a művészek 
bemutatkozási lehetősé-
gei, országos tendencia 
volt, hogy többen harma-
dik nevet vettek fel a be-
azonosíthatóság kedvéért. 
így tett Perlrott Vilmos, 
Wagner József és Pataj 
Mihály is, akiket kortársai 
és az utókor Perlrott Csa-
ba Vilmos, Csabai-Wagner 
József és Cs. Pataj Mihály 
néven ismer. 

Akit most közelebbről mutat-
nánk be, az Csabai-Wagner 
József (1888–1967) építész-
ből lett festőművész. Különle-
ges életút az övé. A berényi 
születésű és idős éveit felesé-
ge családja miatt mezőtúron 
töltő Csabai-Wagner édesap-
ja nyomdokain haladva Bu-
dapesten előbb építésznek 
tanult, majd Békéscsabán 
számos, jelentősebbnél jelen-
tősebb épület tervezése, kivi-
telezése vagy átépítése köthe-
tő a nevéhez. Kivitelezőként a 

Jókai Színház, anno Vigadó 
építésén, építésvezetőként a 
mai Munkácsy Mihály Múze-
um megvalósításán, átépíté-
sei közül pedig a Fiume újra-
gondolásán dolgozott. Ilyen 
fontos és sikeres megbízások 
után mégis a Képzőművészeti 
Főiskolára ment, melynek el-
végzését követően már csak 
a művészetnek élt. Tehetsé-
ge, csakúgy, mint építészként, 
festőként is megmutatkozott. 
Számtalan itthoni és fővárosi 
kiállításon szerepelt. Pesten 
műtermet tartott fenn, ám mel-
lette szoros kapcsolatot ápolt 
Békéscsabával. Nemzetközi 
sikereket ért el. 1932-ben részt 
vett az egyik legfontosabb 
szakmai fórumon, a Velencei 
Biennálén, ahol, olyan híreket 
is hallani lehetett, hogy arany-
érmet nyert. A csabai múze-
um csak egy korai festményét 
őrzi, egy vízparti tájképét, de 
későbbi alkotásai közül jó 
néhány darab gazdagítja a 
képzőművészeti gyűjteményt. 
Ennek része ez az önarcké-

pe, mely már az idős mestert 
mutatja, aki példamutatóan, 
nyílt tekintettel, közvetlenül 
néz ránk, csabaiakra, utóda-
ira, akik épületei és esetleg 
alkotásai között élünk. Csabai 
Wagner József idén ötven éve 
hunyt el. 

Ván Hajnalka
művészettörténész

Közel egymillió forint 
gyűlt össze a békéscsabai 
testvérpár, Bonnyai Anna 
és Sándor kezdeménye-
zésére, amelyből nehéz 
sorsú, Kárpátalján élő ma-
gyar gyerekeknek vásá-
roltak tanszereket. A „Nyi-
tott Szemmel” Közhasznú 
Egyesület egy „Köszönöm 
konferenciát” szervezett 
annak érdekében, hogy 
tolmácsolhassák a kárpát-
aljai gyermekek köszöne-
tét.

A két lelkes önkéntes az or-
szág több pontjáról érkezett 
felajánlásokból egy bereg-
szászi nagykereskedésben 
vásárolt füzeteket, írószere-
ket, valamint festő- és gyur-
makészleteket. Ezekből 340 
csomagot állítottak össze 
Bótrágy, Dimicső, Kisdobrony 
és Tiszaágtelek település 
gyermekeinek. Pár héttel az 
iskolakezdést követően a Bé-
kés Megyei Könyvtárban vár-
ta a testvérpár mindazokat, 
akik segítették az akciót.

Nagy László és a „Nyi-
tott Szemmel” Közhasznú 
Egyesület is felfigyelt a 
testvérpár önkéntes mun-
kájára, így augusztusban 
egy előadáson lehetősé-
get biztosítottak arra, hogy 
Bonnyai Anna és Sándor 

bemutatkozzanak, mesél-
jenek az önkéntességről és 
arról, hogy kiknek és miért 
gyűjtenek. A sikeres akció 
után pedig élménybeszá-
molót szerveztek azoknak, 
akik támogatták ezt az 
ügyet.

– Nagyon jó élmény volt 
újra visszatérni a kárpátaljai 
településekre. Elénk szalad-
tak a gyerekek, akik már isme-
rősként köszöntöttek minket. 
Rögtön kézen fogtak, mesél-
tek, hogy mi történt velük, jó 
barátként fogadtak – mesélt 

Bonnyai Anna a tanszerosz-
táskor átélt élményeiről.

A kisiskolások hálájuk je-
leként rajzokkal készültek az 

adományozóknak, az alkotá-
sokból pedig egy kiállítás nyílt 
a könyvtárban.

Kovács Dávid

Emlékezni, tiszteletet adni 
gyűltek össze a békéscsa-
baiak október 6-án az Aradi 
vértanúk ligetében álló kopja-
fáknál. 

– Nem csupán a gyásznap-
ra ad lehetőséget az 1848–
49-es forradalom és sza-
badságharc leverését követő 
megtorlás, a nagy magyar mi-
tológia megszületésével a 
büszkeségre is okunk van 
– fogalmazott Szabó László 

történelemtanár. Mint mondta, 
hősök születtek akkor, akiknek 
eszményét az utánuk követke-
ző időszak bár megpróbálta, 
nem tudta elfeledtetni. Németh 
Lászlót idézve arra fi gyelmez-
tetett, hogy ennek megőrzésé-

hez széthúzás helyett összefo-
gásra, háború helyett szellemi 
csatározásra, azaz vitára és 
megegyezésre van szükség.

A kopjafáknál az András-
sy Gyula gimnázium diákjai 
adtak műsort, amelyet dr. 

Mázorné Rácz Erika pedagó-
gus szerkesztett. Zárásként 
az állami és civil szervezetek 
képviselői helyezték el koszo-
rúikat az aradi vértanúk emlé-
kére emelt kopjafánál.

zsíros András

A Re:formáció – meg-
újuló világ középiskolai ve-
télkedő országos döntőjén 
a békéscsabai Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium csapata har-
madik helyezést ért el. A 
csapattagok: Bohus Viola, 

Székács Linda, Frankó Gá-

bor, Szathmári Dominik és 

Tóth Milán voltak, felkészítő 
tanáruk Paluska Krisztina. 
A vetélkedő célja az volt, 
hogy a tanulók ismerete-

ket szerezzenek azokról a 

művészeti és tudományte-
rületekről, amelyekben a 
reformáció és annak hatása 
új értékeket teremtett, vala-
mint az, hogy felfedezzék a 
reformáció kultúránkra gya-
korolt hatását a jelenben. 
Az országos döntőben hat 
csapat versengett egymás-
sal, voltak kvíz feladatok, 
éneklésre és színjátszásra 
építő kihívások, valamint vi-
tában is helyt kellett állniuk.

Múlt évben, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
60. évfordulóján nyílt meg a 
Kazinczy iskola Csaba utcai 
épületében az a kiállítóhely, 
amely Vánsza Pál és a Békés 

Megyei POFOSZ gyűjtemé-
nyének ad helyet. A forradal-
mi relikviákat is tartalmazó 
emlékpont ugyanabban az 
épületben talált otthonra, ahol 
Fekete Pálnak, Békéscsaba 
díszpolgárának a gyűjtemé-
nye is látható. A Magyar Októ-
ber Baráti Társaság most elő-
adássorozatot szervezett oda.  
Elsőként Fekete Pál beszélt a 
kilencedik iksz közelében is 
igazi pedagógusként az Arany 
balladákról és a történelemről, 

bele-beleszőve a mondaniva-
lóba néhány megszívlelendő 
tanácsot is. 

– Felgyorsult a világ, folyton 
versengenek az emberek. Mi, 
magyarok rá volnánk szorulva 

arra, hogy jobban egymáshoz 
tartozzunk, mégis sokan bánt-

ják a másikat. Szeretnék egy 
kis melegséget hozni, hogy 
közelebb kerüljünk egymáshoz 
– fogalmazott Pali bácsi, aki 
ezúttal a történelem és az iro-
dalom összefonásával hozta 
össze az embereket. 

M. E.

CSABAI MÉRLEG SZÍNES

Aki büszke volt arra, hogy csabai

Csabai-Wagner: Önarckép 

MESÉLŐ MÚZEUM A szeretet a járható út 
Megköszönték a támogatást Bonnyaiék 

„Büszkeségre is van okunk”

Harmadikok lettek a 
Re:formációban

Fekete Pál előadása
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Békéscsaba a három ki-
emelt hazai helyszín egyike 
volt az Európai Diáksport 
Napon, amelynek keretében 
Baji Balázs gátfutóval, a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club ki-
válóságával mozoghattak az 
Andrássy Gyula gimnázium 
diákjai. 

Szeptember 29-én Euró-
pa 26 országában több mint  
2 millióan, köztük 300 ezer 
magyar tanuló sportolt egy-
szerre két órán keresztül, 
szabadon választott program 
keretében. Baji Balázs világ-
bajnoki bronzérmes gátfutó 
elmondta: örömmel tért vissza 
egykori iskolájába, az emlékek 
mellett eredményeivel példát 

is szeretne állítani a fiatalság 
számára.

– Az egész életemet meg-
határozta a sport. Nagyon bí-
zom benne, hogy a példámat 
követve sokan elkezdenek 

sportolni, ennek nagyon örül-

nék, és megtisztelő is lenne. 
Ha valamennyit tudok segí-
teni, akár pár jó szóval vagy 
azzal, hogy itt vagyok, akkor 
már megérte – fogalmazott a 

sportoló.
Szabó Rita

Az egészséges életmód 

fontosságára és a békéscsa-
bai értékekre hívta fel a figyel-
met az a rendezvény, amellyel 
a Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club az Európai Sporthét 
programjához csatlakozott. 
Az esemény rendhagyó test-
nevelésórával, egy olyan futó-
versennyel indult, amelyen a 
helyi iskolák diákjai – mintegy 
négyszázan – mérték össze 

erejüket. Ezután tájékoztató 
hangzott el a Munkácsy-ne-
gyed tervezett fejlesztéseiről.

A város képviselő-testü-
lete Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Elismerése 
kitüntetést adományozott 
Márton Anita és a Békéscsa-
bai Röplabda Sportegyesü-
let részére. A kitüntetést a 
legutóbbi közgyűlésen ad-
ták át.  

Márton Anita 2007 februárjá-
tól – egy év kihagyással – a 
Békéscsabai Atlétikai Club 
sportolója. Szülővárosában, 
Szegeden 2001-ben kezdett 
atletizálni Eperjesi László irá-
nyításával. A felnőtt magyar 
atlétikai bajnokságokon disz-
koszvetésben és súlylökés-
ben mindösszesen 39-szeres 
magyar bajnok, illetve három-
szoros súlyemelésben. Anita 
felnőtt versenyzőként súlylö-
késben vált a világ egyik leg-
jobbjává, ért el kiemelkedő 
eredményeket a kontinens- és 

világversenyeken. A 2016-os 
riói olimpián 3. helyezett lett, 
és megkapta a „Békéscsaba 
Sportjáért” kitüntetést. Idén 
márciusban megvédte a 2015-
ben kiharcolt Európa-bajnoki 
címét, májusban a világbaj-
nokságon súlylökésben ezüst-
érmet nyert, majd a Gyémánt 
Liga sorozatban második lett. 

A díjátadón nem tudott 
részt venni, az elismerést a 
nevében Czeglédi Katalin, a 
klub marketingvezetője és dr. 

Ferenczi Attila, a klub elnöke 
vette át. 

A Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület 2000-ben jött 
létre, és már az első pillanattól 
kezdve kiemelt hangsúlyt he-
lyeztek az utánpótlás-nevelés-
re, a minőségi szakmai mun-
kára. Az évek során – a saját 
utánpótlásbázisra építve – elő-
rébb lépett az egyesület, a fel-
nőtt csapat előbb az NB II-es 
küszöböt lépte át, majd követ-

kezett az élvonal. Az igazi nagy 
átalakulás az új menedzsment 

felállásával történt. Az új klub-
vezetés nem csupán új szem-
léletet hozott, hanem szakmai 
téren is változtatott, sikerrel. 
Mára a BRSE a legsikeresebb 
a három Békés megyei élvo-
nalbeli csapat közül, 2014-ben 
a csapat megkapta a „Békés-
csaba Sportjáért” kitüntetést. 

A 2016–2017-es idényben 
a BRSE már a 4. bajnoki cí-
met szerezte meg, a 2. Magyar 
Kupán első helyet, a MEVZA 
kupán 1. helyet szereztek. 
Kiemelendő, hogy a klub be-
mutatkozott a legrangosabb 

európai kupaküzdelemben, a 
Bajnokok Ligájában, valamint 
a CEV kupa negyeddöntőjéig 
is eljutott. A közgyűlés elisme-
rését Baran Ádám elnök, Kor-

mos Mihály szakmai igazgató 
és Molcsányi Rita, a csapat 
válogatott röplabdajátékosa 
vette át. 

Elismerés a legjobbaknak
Kitüntetést kapott Márton Anita és a BRSE 

Baji Balázzsal futottak 
Európai Diáksport Nap az Andrássyban 

Futottak és tanultak

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

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

PROgRAMOK:

Október 16., hétfő 13.30–18.00
Gészi robotbemutató a könyvtárban.

Október 17., kedd 9 és 15 órától 
„Mire jó a Micro:bit?” – előadás a 
Kódolás hete rendezvénysorozat 
keretében. További programokért 
látogasson el a könyvtár honlapjá-
ra.

Október 18., szerda 17.00 
Csabai-Wagner Józsefre emlékező 
kiállítás nyílik a könyvtárban.

Október 27., péntek 
Halloween a Lencsési Könyvtárban

November 4. szombat 14.00 
Beszélgetős délután óvodáskorú 
gyermekeknek és szüleiknek az is-
kolaérettség témában a BMK-ban. 
4 szakterület képviselőjétől hallgat-
hatnak meg rövid előadást a témá-
ban, majd a szakértők válaszolnak 
a felmerült kérdésekre. Miközben a 
szülők az előadásokat hallgatják, a 
gyerekek a gyermekkönyvtár által 

szervezett programon vehetnek 
részt. A részvétel ingyenes

Papírfonás Klub a könyvtárban: 

Legyen Ön is tagja a Csoda Mű-
helynek és ismerkedjen meg a 
papírfonás technikájával páros he-
teken hétfőnként 14 és 18 óra kö-
zött a Békés Megyei Könyvtárban, 
páratlan heteken hétfőnként 14 és 
18 óra között a Lencsési Könyvtár-
ban.

SzOlgÁlTATÁSOK: 

Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: 
térjen be egy fi nom kávéra, teára 
vagy válogasson kedvére a süte-
mény, péksütemény, szendvics kí-
nálatunkból!

 

Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 7.30-tól 15.30-ig, 
szombaton és vasárnap zárva.

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

Október 15., (vasárnap) 14.00
Megyeri Főzőműhely: A kenyérsütés 
iskolája

Október 20., (péntek) 14.00
’56-os megemlékezés, majd koszorú-
zás az emlékműnél a művelődési ház 
csoportjainak közreműködésével

JAMINAI KÖzÖSSégI HÁz

Szeptember 14. Családi Egészség 
Szombat

9.00 Testébresztő torna Kraszkó Eme-

se aerobic-oktatóval
9.15 Boros László, a Formabontó Rek-
reációs Központ elnökének előadása 
Egészséges táplálkozás címmel
10.00 Dr. Viberál Zsuzsanna csecse-
mő- és gyermekorvos előadása Az őszi 
megbetegedések kezelése, megelőzé-
se, lázcsillapítás címmel
11.00 Dr. Bajusz Norbert fogorvos elő-
adása Helyes fog- és szájápolás cím-
mel

12.00 A Stark Adolf Kertbarát Kör "Ker-
tek alatt" című rajzpályázatának ered-
ményhirdetése
Kísérőprogramok: gyümölcslé- és zöld-
ségkrém-kóstoló, kreatív szendvicské-
szítés, ügyességi feladatok, babajátszó. 
Az előadások ideje alatt gyermekfel-
ügyeletet biztosítunk.

Október 14. és 28., (szombat) 13.00
ReMekkElek – „Elfeledett technikák 
új köntösben” családi kreatív délután: 
Hobbit ház 

Október 20., (péntek) 17.00
Rágyanszki Erzsébet pedagógus kiállí-
tásának megnyitója

MuNKÁCSy EMléKHÁz

Múzeumok Őszi Fesztiválja

Október 18., (szerda) 11.00
Mesterek és alkotók: Nyitott ajtó 
Szurcsik József Munkácsy-díjas fes-
tőművész modern világára
Kiállításmegnyitó beszélgetés a ma-
gyar festészet napján, a művésszel 
Baji Miklós Zoltán beszélget. A tárlat 
november 18-ig látogatható.

Október 20., (péntek) 17.00
Nyitott ajtó a múlt világára: Pincétől a 
padlásig
Lieb Misi nyomában a Munkácsy Em-
lékházban – rendhagyó tárlatvezetés 
családoknak

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

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 
gólörömre

Október 29., (vasárnap) 
15.00 és 19.00
Hattyúk tava – a Szentpétervári 
Balett Színház előadása

Október 31., (kedd) 19.30
Őszi Művészeti Hetek:
a Filharmónia Magyarország ren-
dezésében: Budapesti Fesztivál-
zenekar

November 3., (péntek) 19.00
Őszi Művészeti Hetek:
Földes László: Hobo a Gulágon

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
Október 18., (szerda) 17.30 
a magyar festészet napján Ezüst 
Györgyre (Békéscsaba, 1935 – 
Budapest, 2017) emlékezünk – A 
Békéstáji Művészeti Társaság ki-
állításmegnyitója

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

info@csabagyongye. com • www.csabagyongye. com

JAzz-CSÜTÖRTÖK
2017. október 19-én, csütörtökön, 20 órától

BROTHERS IN ART
Eichinger Tibor- gitár, Stefan Varga- gitár, Megyaszay István- basszus-

gitár, Madai Zsolt- dob

Helyszín: KUPAK kézműves sörház Békéscsaba, Szent István tér.

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

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.

Ismeretterjesztő előadás
Október 16., hétfő 14.30 óra – dr. Duray Balázs egyetemi docens vetítés-
sel egybekötött előadása A klímaváltozás hatása az időjárásra címmel. 

Kiállítás
Október 25., szerda 17 óra – dr. grin Igor fotográfus kiállításának 
megnyitása. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház 
vezetője. Megnyitja Novák Attila képzőművész. Megtekinthető novem-
ber 8-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Családi játszóház
Október 28., szombat 10-től 12 óráig – mécsesek és őszi termések-
ből, levelekből virágcsokrok készítése a Mindenszentekre. A foglalko-
zást Mazán Erzsébet óvónő vezeti. Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődő gyermeket és szülőt, nagyszülőt. 

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.

CSABAgyÖNgyE KulTuRÁlIS KÖzPONT

Még ha az arcszőrzet 
nem is mindenkinek áll jól, 
a mostani modern szakáll-
trendek segítségével bárki 
megtalálja a hozzá legin-
kább illő fazont. A lényeg, 
hogy nem a formázatlan, 
elhanyagolt borosta a divat, 
hanem az ízlésesen, arcfor-
mához igazított arcszőrzet a 
trendi. Ha egy férfi szakállat 

visel, az szimbolizálhatja 
az erőt, érett, lázadó énjét, 
lezser karakterét.  A frizura 
és a hozzá tökéletesen illő 
szakáll kombinációja sokat 
hozzátesz a férfi kifinomult 
és szexi megjelenéséhez.

Manapság szinte minden 
divatos frizurát párosítanak 
szakállal. Legyen az rövid 
haj vagy hosszú, a kombi-

nációk lehetősége határta-
lan! Azonban, kedves fér-
fiak, legyetek óvatosak, ha 
szakállat növesztetek! Fon-
tos, hogy arcszőrzeteteket 
megfelelően ápoljátok és 
rendben tartsátok! 

Annak ellenére, hogy né-
hány férfi azt vallja, azért 
van szakálla, mert lusta bo-
rotválkozni, a szakáll ápo-

lása nem igényel kevesebb 
törődést, sőt! Először is 
fontos a megfelelő speciális 
sampon, balzsam és fésű. 
Nyírásnál, formázásnál fon-
tos a szakáll határainak a ki-
jelölése a nyak vonalánál, de 
ugyanilyen lényeges, hogy 
a szájra sem lóghat rá. Ha-
vonta pedig mindenképpen 
érdemes egy frissítő vágást 

eszközölni a szép és ápolt 
szakáll érdekében. Aki nem 
akarja házi módszerekkel 
ápolni a szakállát, hanem 
szeretne biztos, szakértő ke-
zek közé kerülni, keresse fel 
a Lívia Borbély Műhelyt. És 
hogy mit kap itt a vendég? 
Profi szolgáltatást laza han-
gulatban és autentikusan 
berendezett környezetben.

A szakálldivat újra visszatért! 



CSABAI MÉRLEG MŰSOR, KITEKINTŐ

október 16–október 29.október 16–október 29.október 16–október 29.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2017. október 16., 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: röplabda-mér-

kőzés BRSE–Gödöllő
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 17., 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 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér-

kőzés Békéscsabai–Szolnok
22.00 Épí-Tech (építészeti mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 18., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech 

  (építészeti magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér-

kőzés BRSE–Gödöllő
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 19., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmag.)
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 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér-

kőzés Békéscsabai–Szolnok
22.00 Méhek nélküli világ 

  (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 20, 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 Halak megmentése 

  (dok.-fi lm)
21.30 Múltidézés (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 21., 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 Békéscsabai–Szolnok
11.20 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/9. (ismeretterjesztő 
fi lmsorozat)

20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
21.55 Ikarosz zuhanása 

  (dok.-fi lm)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed 

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

2017. október 22., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
11.45 Szarvasi híradó
11.00 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 Púder (női magazin)
18.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/10. (ismeretterjesztő 
fi lmsorozat)

20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Horgászvizeink Békésben  

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

2017. október 23., 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 Musical neked 2/1.
12.00 Híradó
12.20 Musical neked 2/2.
13.00 Kezdőkör: BCS–Szolnok foci
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 Rómeó és Júlia 
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 24., 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 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér-

kőzés Békéscsabai–DVSE
22.00 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 25., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag 

 (közéleti 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)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés Békéscsabai–Szolnok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 26., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. 

 (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör 

 (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő 

 (egyházi magazin)
9.40 Spektrum 

 (életmódmag.)
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  élőben
   (a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális 

  (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
21.00 Áramlat-Flow 

  (dok.-fi lm)
22.00 Kikötő 

  (egyházi magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 27., péntek

66.00 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 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

kőzés Békéscsabai–Szolnok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 28., 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 Közgyűlés közvetítése 

(ismétlés)
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 Tudományos estek 5/1
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
21.00 Terefere
22.05 Föld sója (dok.-fi lm)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 29., 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: vízilabda-mér-

kőzés Békéscsabai–DVSE
11.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Spektrum (életmódmag.)
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 Tudományos estek 5/2
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Bűn és bűntelenség 

  (dok.-fi lm)
22.10 Púder (női magazin)
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

gyulán, a vár előtt adták 
át szeptember 30-án azt 
a koraszülöttmentő-autót, 
amelyet közadakozásból 
vásároltak meg. A gyűjtés 
során több mint 43 millió 
forint gyűlt össze. A men-
tőautót 30 millió forintért 
vásárolták , a további for-
rást a működtetésre és 
arra fordítják, hogy kor-
szerű eszközöket szerez-
zenek be. 

A kezdeményezés 2016 jú-
liusában indult el, ám akkor 
még nem lehetett tudni, hogy 
sikeres lesz-e az akció.

– Az ország egyik legsze-
gényebb megyéjében váll-
vetve küzdöttek azért a civil 
szervezetek, önkormányza-
tok, gazdálkodó szervezetek, 
vállalkozások, egészségügyi 
szakemberek, hogy meg 
tudjunk venni valamit, ami 

pénzben kifejezve is nagyon 
drága, de szimbolikus érte-
lemben talán a legdrágább 

– fogalmazott dr. Görgényi 

Ernő, Gyula polgármestere. 
Dr. Ladányi Márta egész-

ségügyi ágazati koordiná-
ciós helyettes államtitkár 
elmondta:  Magyarországon 

az újszülöttek 9 százaléka 
a várandósság 37. hete előtt 
jön világra. A kormány célja, 
hogy a koraszületések ará-
nyát csökkentse.

– A kormánynak min-
den olyan intézkedést meg 
kell tennie az Emberi Erő-
források Minisztériumával 
együttműködésben, ami a 
koraszülés megelőzését 
szolgálja, és ami a meg-
született gyermekek magas 

szintű ellátása érdekében 
szükségessé válik. Különle-
ges jelentőséggel bír, hogy 
ez a koraszülöttmentő a tár-

sadalmi szolidaritás, együtt-
működés eredményeként 
érkezhetett a megyébe – fej-
tette ki dr. Ladányi Márta.

Valóban rendkívül sok ön-
kormányzat, civil szervezet, 
magánszemély, vállalko-
zás tekintette magáénak az 
ügyet, és így jött létre egy or-
szágos tekintetben is példa-
értékű összefogás a nemes 
célért.

– Három fázisú ez a pro-
jekt, az első az megvan, 
hiszen itt a mentőautó. A 
második a műszerek beszer-
zése, nagyon közel vagyunk 
ahhoz, hogy erre is meg-
legyen a pénz. A harmadik 
fázis a működtetés. Termé-
szetesen így, hogy megvan 
a mentőautó, nem áll meg 
a gyűjtés, hanem folytatjuk, 
hogy működhessen a jármű. 
Reméljük, minél hamarabb 
útra tudjuk indítani ezt a 

mentőautót – fogalmazott a 
Viharsarki Koraszülöttmentő 
Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke, dr. Abrulrahman Abdulrab 

Mohamed, aki a kezdetektől 

szinte fáradhatatlanul mun-
kálkodott azon, hogy külde-
tésük sikerrel járjon.

A mentőautó tehát meg-
van, az alapítvány munkája 

viszont a jövőben is folyta-
tódik, hogy zökkenőmentes 
lehessen a jármű működte-
tése. 

Szendi Rita

K I T E K I N T Ő
Átadták a közadakozásból vásárolt koraszülöttmentő-autót Gyulán

gyulán, a vár előtt tömeg fogadta az érkező koraszülöttmentő-autót
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CSABAI MÉRLEG SZÍNES

NyugDíJASOK KÖzgyűléSE
A Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület október 19-

én 14 órakor közgyűlést tart székhelyén, Békéscsabán, a 
Dózsa György út 35. szám alatt.
Napirend:

Elnöki beszámoló az eltelt időszakról.1. 
Az egyesület tervezi a 2018. évi programját, javaslato-2. 
kat várnak ehhez.
Alapszabály-módosítási kérelem megtárgyalása.3. 
Egyebek.4. 

A szakmák világbajnoksá-
gára három Békés megyei fia-
tal is utazhat, a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(BMKIK) anyagi támogatást 
is adott a felkészüléshez. Ok-
tóber 14-e és 19-e között Abu 
Dhabiban (Egyesült Arab Emír-
ségek) tartják a WorldSkills ver-
senyeket, amelyet a szakmák 
olimpiájának is nevezhetünk.

Összesen 19 szakmában 20 
versenyző utazhat a világverseny-
re Magyarországról, köztük Bé-

kés megyei színekben a fodrász  
Kovács Alexandra, a gipszkarton-
szerelő, szárazépítő Lóczi Gábor 

(Gádoros), mechatronikában pe-
dig Takács Zoltán (Békés). A vi-
lágbajnokságon 60 ország 1300 
regisztrált versenyzője szerepel 
majd 51 szakmában. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara tá-
mogatásával valósulhatott meg 
minden versenyző felkészülése, 
hiszen a fiatalok „főállásban” tanul-
tak az elmúlt hónapokban. Kovács  
Alexandra békéscsabai fodrá-

szatban is készült az elmúlt hó-
napokban. Felkészítői a szegedi 
Tombáczné Szemerédi Zsuzsan-

na és az orosházi Cseh István 

fodrászmesterek. Cseh István a 
BMKIK kézműves tagozatának al-
elnökeként egyengette Alexandra 
útját. Alexandra a tanév végén fe-
jezte be tanulmányait a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum Kós Ká-
roly tagintézményében, szakmai 
tanára Palkóné Zámbó Edit volt, 
akivel az országos tanulmányi ver-
senyben első helyen végeztek.

Három Békés megyei indul a világversenyre

Kovács Alexandra lóczi gábor Takács zoltán

lövészet, gránátdobás, 
akadálypálya – csak né-
hány azok közül a feladatok 
közül, amelyeket kipróbál-
hattak a közelmúltban zaj-
lott haditornán az általános 
és középiskolás diákok. 
Tizenhetedik alkalommal 
rendeztek olyan versenyt 
Békéscsabán, amelyen a 
katonai kiképzés és szol-
gálat feladataival találkoz-
hattak a fiatalok.

A szervezők célja a rendez-
vénnyel az volt, hogy a fia-
talok betekintést nyerjenek a 
honvédség munkájába. Lip-

ták József őrnagy elmondta, 
hogy a Magyar Tartalékosok 
Szövetsége kezdte el szer-
vezni ezt a versenyt, később 
kapcsolódott be a Magyar 
Honvédség és a katonai igaz-
gatási iroda is. Vantara Gyu-

la országgyűlési képviselő a 
rendezvényen kiemelte: csak 
közösség tud megnyerni egy 

csatát, egyedül nem szállha-
tunk harcba.

– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a megváltozott biztonsági 
környezetben minden nemzet 
felkészítse a fiatalokat azon 
lehetséges veszélyforrások 
elhárítására, amelyek most a 
világban körülöttünk vannak.– 
fejtette ki a dr. Takács Árpád 

kormánymegbízott.
A résztvevők kipróbálhat-

ták az airsoftot, a szablyaví-
vást, valamint megnézhették 
a rendőrség, a katasztrófa-
védelem és a büntetés-vég-
rehajtás bemutatóit is. Az ön-
kéntes tartalékos jelentkezők 
ezen a rendezvényen írhatták 
alá szerződésüket.

– A területvédelem lé-
nyege, hogy a polgárokat 
felvértezzük azokkal az is-
meretekkel, ami egy veszély-
helyzetben szükséges lehet 
– fogalmazott Takács Attila 

dandártábornok. 
Szendi Rita

A Mohácsy Mátyás Kertba-
rát Kör szeptember végén 
tartotta Őszidő című ren-
dezvényét a lencsési Kö-
zösségi Házban.

A ház nagytermében Takács 

Péter, a közösségi ház veze-
tője köszöntötte a kertbarát 
kör tagjait és az érdeklő-
dőket, majd Hanó Miklós 

alpolgármester számolt be 
arról, milyen turisztikai fej-
lesztések valósultak meg a 

közelmúltban Békéscsabán 

és környékén, illetve mit 
terveznek még a következő 
években. Az alpolgármester 
többek között beszélt a Csa-
bagyöngye szőlőültetvény-
ről, amelynek termését az 
előző években a gyermek-
élelmezési Intézménynek 
és a szociális intézmények-
ben élőknek vitték, de idén 
emellett már árusították is. 

Dr. Kiss Gyula aljegyző a 
kiskerttulajdonosokat érintő 
jogszabályi változtatásokról 
tartott tájékoztatót.

Az összejövetelen kö-
szöntötték „A legszebb kony-
hakertek” verseny nevezőit 
és értékelték munkájukat is, 
majd a jelenlevők a Hunapfel 
Kft. és a Gulyás Pincészet 
tevékenységét ismerhették 
meg közelebbről. 

A nagyterem felé menet 

szebbnél szebb zöldsége-
ket, gyümölcsöket, szemet 
gyönyörködtető savanyúsá-
gokat, befőtteket láthattak 
az érdeklődők, amelyek a 
kertbarát kör munkájának 

eredményeként kerülhettek 
oda. A terményekből, házi-
as termékekből összeállított 
kiállítást  Huszár Endre, a 
Mohácsy Mátyás Kertbarát 
Kör vezetője nyitotta meg.  

Szendi R.

Haditorna
Katonai feladatokkal ismerkedtek

Ősz idő 
Kertbarátok összejövetele a Lencsésin
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Gyakorlatilag a nyitás óta, 
vagyis negyven éve itt vásáro-
lok. Akárhányszor jövök, min-
dig kedvesek, készségesek 
velem az eladók, segítenek 
még a cipekedésben is, ha arra 
van szükségem. Igazán csalá-
dias a légkör. Azért is szeretek 
idejönni, mert az áruválaszték 
igen bőséges, és mindig friss 
termékeket kapok. Előfordul, 
hogy benézek más boltba is, 
de mindig rá kell jöjjek: ez az 
én üzletem! Most 75 éves va-
gyok, jó lenne még vagy tizen-
öt-húsz évig idejárni!

A lakhelyemhez ez az üzlet 
van közel, a legtöbbször itt vá-
sárolok. Amikor belépek ide, 
otthonosan érzem magam. Itt 
már szinte ismerősként üdvö-
zölnek, kedvesek az eladók, 
az áruválaszték igen széles, 
és mindig friss. Törzsvásár-
lóként gyűjtöm a pontokat, 
amiért aztán 10% vásárlási 
kedvezményt kapok, és fi gye-
lem az akciókat is. Az eladók, 
pénztárosok mindig előzéke-
nyek, kedvesek, köszönnek,  
és úgy látom, ez nemcsak 
az üzletpolitika része, hanem 
ösztönösen jön az itt dolgozó 
emberekből. 

Huszonöt éve dolgozom itt, 
előtte a tanulóidő is idekötött. 
Szeretem ezt a helyet, mert 
kitűnő a kollektíva, változatos 
munkakörök vannak. Az pe-
dig különösen kedves a szá-
momra, hogy vannak „Marika 
nénik”, „Józsi bácsik”, olyan 
törzsvásárlóink, akiket név-
ről ismerünk, akiknek mindig 
van pár jó szavuk hozzánk 
és természetesen nekünk is 
hozzájuk. Többször volt felújí-
tás, ma már a legmodernebb 
eszközökkel dolgozunk, bí-
zunk benne, hogy a vásárlók 
megelégedésére.  

1977 óta itt dolgozom, 
ezen a helyen voltam tanu-
ló. Mivel belvárosi üzletről 
van szó, rengetegen betér-
nek hozzánk. 

A presszó részlegünkön 
is gyakran hosszú sor áll.
Ha van külön kérés, kíván-
ság vagy akár különleges 

torta rendelés, azt is igyek-
szünk gyorsan megoldani. 
Bár vidékről járok dolgozni, 
nagyon szeretem Békés-
csabát, különösen ezt a 
boltot.

Én idetartozom.

Hatvan-hetven évvel ez-
előtt még földszintes 
polgári házak álltak ott, 
ahol 1977-ben felépült 
az univerzál Áruház és 
a Százas ABC. Az utcá-
ban évtizedekkel ezelőtt 
is üzletek váltották egy-
mást, többször változtak 
a cégtáblák, volt ott óra-
ékszer, cipőbolt, fodrász-
üzlet és nagy ruházati 
áruház. Anno egy bolt-
íves kapubejárat vezetett 
a Petőfi nyomdához, mely 
később a kereskedők 
klubháza lett. Bizonyára 
néhányunk emlékében 
még él az udvarban lévő 
„keripálya” és felidéződ-
nek az egykori kézilabda-
mérkőzések.

Az Andrássy út (akkor még 
Tanácsköztársaság útja) és 
az Irányi utca sarkán 1977. 
október 19-én nyitotta meg 
kapuit a Százas ABC a la-
kossági igényeknek eleget 
téve. Kínálatuk igazodott az 
akkori elvárásokhoz és lehe-
tőségekhez. 

1991-ben alakult meg az 
egykori Békés Megyei Élel-
miszer Kereskedelmi Vállalat 
15 ABC áruházának – köz-
tük a Százas ABC-nek – az 
üzemeltetésére az Élésker 
Kft. A társaság a megalaku-
lását követő néhány évben 
kizárólag kiskereskedelmi 
tevékenységet folytatott, 
azonban az ezredfordulótól 

– előbb a CBA, majd 2005-
től a Reál hálózat tagjaként 
– egyre nagyobb szerepet 
vállalt a nagykereskedelem-
ben is. 

A Százas arculata, be-
rendezései többször meg-
újultak, a korábbiak helyett, 

amint lehetett, átálltak az 
automata mérlegekre, az 
érintőképernyős kasszára. 
Kármán Hajnalka kilenc éve 
a Százas ABC vezetője. 
1991-ben tanulóként került 
az Élésker Kft.-hez, majd 
ott is állt munkába. Végig-
ment a ranglétrán, minden-
hol igyekezett helytállni, ma 
boltvezetőként azon dol-
gozik, hogy a Százas egy 
családias hely maradjon a 
vásárlók és a munkatársak 

megelégedésére.  
– Fontosnak is tartom és 

jó érzéssel tölt el, hogy a mi 
üzletünk nem „multisodott 
el”. Hagynak bennünket 
kereskedni, hagyják, hogy 
érvényesítsük azt, amit an-
nak idején az igazi keres-
kedelemről tanultunk. Tud-
juk, hogy a mai felgyorsult 
világban még inkább oda 
kell fi gyelni arra, hogy meg-
feleljünk a kor kihívásainak, 
a vevők változó, formálódó 
igényeinek. Tagadhatatlanul 
fontos, hogy jó forgalmunk 
legyen még a nehéz piaci 
helyzetekben is. Ugyanak-
kor nagyon örülök annak, 
hogy itt sikerült megtartani 
a családias légkört. Ha ma 
kellene választanom, hogy 
kereskedőként hova menjek 
dolgozni, ma is ezt választa-
nám! – szögezte le Kármán 

Hajnalka, hozzátéve, hogy 
a Százas ABC-ben ma is 
igazi kereskedők dolgoznak, 
munkatársaiknak átadják 
azt a szellemiséget, azt a 
vevőorientáltságot, ami az 
Élésker üzleteit jellemzi. 

40 éves a Százas ABC, 
amely nyitott kapukkal várja 
Önöket nap mint nap az ok-
tóber végéig tartó születés-
napi ünnepi időszakban is!

Dr. Bodrogközy 
Tamásné

Barnáné Szabó 
Márta 

Fazekas 
Julianna

Balogh 
Sándorné

Ma is vevőorientált és családias a Százas ABC

40 ÉVES A SZÁZAS ABC
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Nyereményjáték
Kedves gyerekek!

Fejtsétek meg, milyen üdvözlőszöveget készített Csabi! A 
megfejtést küldjétek be, vagy hozzátok be a médiacentrumba 
legkésőbb október 20-án, pénteken 14 óráig. A megfejtés 

mellé írjátok oda a neveteket és azt a telefonszámot vagy email címet, ahol 
értesíthetünk. 
A helyes megfejtők között a Százas ABC jóvoltából 3 ajándékcsomagot 
sorsolunk ki, amelyet a nyertesek az üzletben vehetnek át. Címünk: Békéscsabai 
Médiacentrum Kft., 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20-22.

TÁJÉKOZTATÓ IVÓVÍZHÁLÓZAT MOSATÁSRÓL 

Tisztelt Békéscsabai Felhasználók! 
 

Békéscsabán ütemezett  
ivóvízhálózat-mosatási  
munkálatokat végzünk.  
A munkálatok idején  
a város egyes részein  
nyomáscsökkenés és időszakos,  
1-2 órás vízhiány is előfordulhat.  

 
Az ivóvíz-főkör éjszakai mosatását  

október 13-án (péntek) és 14-én (szombat)  
este 19 órától reggel 7 óráig végezzük el.  

 

Ezen a két éjszakán   
a város kerületeiben (egymást követően)  

több órás vízhiányra lehet számítani 
 

A mosatás időszakában felmerülő esetleges 
kellemetlenségekért megértésüket köszönjük. 

 

Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
www.alfoldviz.hu 

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. 
Redőny, reluxa, szalagfüg-
göny, roletta, harmonikaajtó, 
szúnyogháló-készítés, sze-
relés, javítás. liker Balázs 

70/212-6776 66/454-171 
e-mail: lkb600@gmail.com
Szakdolgozatok nyom-
tatása, kötése, soron kívül: 
Tel.: 20/770-0494.
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 utcában 

820 m2-es karbantartott belterüle-
ti telek  fúrott kúttal eladó. Villany-, 

telefonvezeték az utcában, vízve-
zeték a csatorna 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.
Békéscsaba Penza-lakótele-
pen akadálymentesített, magas-
földszinti, 2 szoba + hálófülkés, 
fűtéskorszerűsített lakás eladó 
Tel.: 30/928-0834.

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.
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Szépkorúak

Békészki györgyné
90 éves

Eke Mihályné
90 éves

Páska lászlóné
90 éves

„Jókais sztárszereposztásban” mutatja be a színház Csokonai művét

Zárva tart a múzeum
Átépítési munkák zajlanak az intézményben

Mint arról már olvashat-
tak lapunkban is, 200 mil-
lió forintos támogatásból új 
közösségi és kiállító teret 
alakítanak ki a Munkácsy 
Mihály Múzeumban a Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretéből. 
Az átépítés miatt októbertől 
a múzeum határozatlan ide-
ig zárva tart. A beruházás 
keretében a múzeum két 

épületét kötik össze egy lé-
tesítménnyel.

– Az 1914-ben épült régi 
épület és az 1970-ben épült 
másik létesítmény, a mosta-

ni Jankay-Kolozsvári-Tevan 
gyűjtemény lesz összekötve 
egy nagy közösségi, illetve 
kiállítótérrel, ami majdhogy-
nem 200 négyzetméteres 

nagyságrendű lesz – mondta 
el Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója 
aki a látogatók megértését 
és türelmét kéri.

Csokonai Vitéz Mihály éle-
tének legdrámaibb, legki-
látástalanabb időszaká-
ban született Az özvegy 
Karnyóné és a két szele-
burdiak című „tündéri bo-
hózat”. Kézirata nem volt, 
az író rögtönözve diktálta 
csurgói tanítványainak 
a dialógusokat, innen a 
nyolcféle verzió, amelyek 
közül Jókai József szöve-
gét alkotta színpadra zalán 
Tibor dramaturg. A Békés-
csabai Jókai Színház az új 
évad ifjúsági bérletében 
diákoknak ajánlja előadá-
sát. 

„Jókais sztárszereposztás-
ban” mutatja be a színház 
Csokonai művét, éppen a 
legjobb színészek foglalkoz-
tatása érdekében kerül az 

eredetileg tavaszra tervezett 
premier ősszel, október 24-
én a közönség elé. Ezzel 
köszöntötte Seregi Zoltán 

igazgató az olvasópróba 
résztvevőit, majd ismertette 
a szereposztást. Karnyónét 
Fehér Tímea játssza, férjét, 
az idős kalmárt Jancsik Fe-

renc. Samut, a fi ukat Czitor 

Attila kelti életre, Karnyóné 
szobalányát, Borist Kovács 

Ágnes színészhallgató, 
boltoslegényét, Lázárt pedig 
a Jászai-díjas Bartus Gyula. 
Lipittlotty pesti gavallér fi gu-
ráját Katkó Ferenc, Tipptopp 
párizsi gavallérét Tege An-

tal alakítja, Kuruzs doctort, 
alchimistát, poétát Nagy Ró-

bert.

Egyed Zoltán tervezi a 
díszletet, Petrovszki Árpád 

a jelmezeket. Király Péter a 

zeneszerzője, Kerekes Judit 

a koreográfusa, Galambos 

Hajnalka a korrepetitora a 
zenés bohózatnak.

Seregi Zoltán hangsúlyoz-
ta: a Jókai Színházban fon-
tos célkitűzés, hogy az évad 
műsortervének gerincét, két-
harmad részét magyar klasz-
szikus darabok adják, ennek 
jegyében mutatják most be 

Csokonai bohózatát, lesz 
még Mikszáth-előadás, Sza-
bó Magda, volt már Tamási 
Áron drámája.

Merő Béla elárulta, hogy 
kamaszkora kedvenc szer-
zője volt Csokonai, a magyar 
felvilágosodás kiemelkedő 
költője, írója, s különösen kö-

zel állt hozzá Az álom című 
verse, amelynek gondolati-
sága jellemző a bohózatra 
is. Már rendezte 22 évvel ez-
előtt Zalaegerszegen Az öz-
vegy Karnyónét, akkor kicsit 
szimbolista felfogásban, de 
ma már teljesen más megkö-
zelítésben állítja színpadra a 
művet.

- A bohózatot a magyar 
irodalom első groteszk alko-
tásának, első abszurd drá-
májának nevezem, hiszen 
Csokonai után egészen Ör-
kényig kellett várni, hogy a 
következő abszurd remekmű 
megszülessen – jegyezte 

meg Merő Béla, aki arról is 
szólt, hogy a bohózat alap-
ja az iskolai színjátszás, és 
ezt a különös világot igyek-
szik színpadra állítani. Mint 
mondta, bohózatot játszanak, 
ugyanakkor mély drámaisá-
got ígér. A „lillás helyzetből” 
fakadó szerelmi csalódás, el-
hagyottság, kisemmizettség, 
az öregedéstől való félelem 
határozza meg minden sze-
replő világát. Valamennyien 
azért nevetnek, hogy ne sír-
janak.

Niedzielsky Katalin

Klasszikus Csokonai mű
Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak a színházban
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CSABAI MÉRLEGHIRDETÉS

Október 19. csütörtök

MOKRY SÁMUEL-SÁTOR
10.00-12.00 Nemzetközi szárazkolbászverseny és a 2016. évben a Krajcsó 

Pál-emlékversenyen készült szárazkolbászok zsűrizése –  
közel 200 szál szárazkolbász

13.00-17.00 Antovszki Band
17.00-17.40 Csillagszeműek
17.40-18.00 Fellép: ifj. Mahovics Tamás, a békési Belencéres  

Néptáncegyüttes szólistája
18.00-19.00 A fesztivál ünnepélyes megnyitója - a nemzetközi  

szárazkolbászverseny és a Krajcsó-emlékverseny  
szárazkolbász-eredményhirdetése

19.00-19.30 Koomurri Performance Troupe (Ausztrália Aboriginal)
19.30-19.50 Fővárosi Nagycirkusz meglepetésműsora
21.30-23.00 TANKCSAPDA élő nagykoncert
23.30-02.30 Dj Metzker Viktória, Dj Jackwell

CSARNOK
10.00-18.00 Közlekedési élményprogramok (Tóbiás és Balambér),  

Bábika játszóház - kézműves-foglalkozás és népi játszótér

MUNKÁCSY-SÁTOR
10.00-12.00 Ifjúsági kolbászkészítő verseny 250 csapat ingyenes  

részvételével - a színpadon kolbászgyúró-bemutató
09.00-19.00 Silver zenekar 
15.00-16.00 Ifjúsági gyúrás eredményhirdetése
16.00-17.30 Silver zenekar
18.00-19.00 Over3
20.00-21.30 KASZA TIBI
22.00-00.00 PARNO GRASZT ÉS SZIROTA JENNIFER
00.00-02.00 Buli a Parno Graszttal és Szirota Jenniferrel

DISZNÓTOROS HELYSZÍN
12.00               Disznóvágás-bemutató, Csabai Kolbászklub
14.00               Disznóvágás-bemutató, Csabai Kolbászklub

SZABADTÉRI SZÍNPAD
10.00  Amatőr zenekarok fellépése

Október 20. péntek

MOKRY SÁMUEL SÁTOR
09.00-16.00 Mediterrán zenekar
11.00-13.00 Nyugdíjasok, civil szervezetek , nagycsaládosok és hátránnyal 

élők támogatott gyúróversenye
16.00-17.00 Gyúróverseny eredményhirdetés
17.30-19.00 VARGA VIKTOR
20.30-22.00 MAGNA CUM LAUDE
22.00-23.30 Dj Dandee, Dj Hlasznyik
23.30-02.30 Dj Szecsei, Dj Andro

CSARNOK
10.00-18.00 Bábika Játszóház - kézműves foglalkozás és népi játszótér

MUNKÁCSY-SÁTOR
13.00-18.00 Bibuczi Zenekar
19.00-20.30 SOULWAVE
22.00-23.30 HALOTT PÉNZ
00.00-01.30 3+2 ZENEKAR

DISZNÓTOROS HELYSZÍN
10.00               Disznóvágás-bemutató, Csabai Kolbászklub
13.00               Disznóvágás-bemutató, csabai családi disznóvágás

SZABADTÉRI SZÍNPAD
10.00-18.00 Amatőr zenekarok fellépése

Október 21. szombat

MOKRY SÁMUEL-SÁTOR
08.00-18.00 Silver zenekar
10.00-12.00 Nemzetközi kolbászkészítő verseny 750 csapat  

részvételével
17.30-18.00 Koomurri Performance Troupe (Ausztrália Aboriginal)
18.00-19.00 A nemzetközi kolbászkészítő verseny eredményhirdetése
21.00-22.30 QUIMBY
23.00-03.00 PESTY PARTY SHOWBAND

CSARNOK
08.00-22.00 Antovszki Band
10.00-12.00 Nemzetközi kolbászkészítő verseny 750 csapat  

részvételével
18.00-19.00 A nemzetközi kolbászkészítő verseny eredményhirdetése
19.30-22.00 Antovszki Band

MUNKÁCSY SÁTOR
08.00-17.00 Mediterrán zenekar
10.00-12.00 Nemzetközi kolbászkészítő verseny 750 csapat  

részvételével
18.00-19.00 A nemzetközi kolbászkészítő verseny eredményhirdetése
19.00-20.30 MARGARET ISLAND
22.30-00.00 PUNNANY MASSIF
00.00-03.00 Dj Dora, Dj Bricklake

DISZNÓTOROS HELYSZÍN
10.00               Disznóvágás, Csabai Kolbászklub
13.00               Disznóvágás, Érd vendégváros

SZABADTÉRI SZÍNPAD
10.00-13.00 Amatőr zenekarok fellépése
11.00               Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Katonazenekar
 
Október 22. vasárnap

CSALÁDI NAP  50% KEDVEZMÉNY 

MOKRY SÁMUEL-SÁTOR
09.00-18.00 Bibuczi zenekar – Krajcsó Pál emlékverseny,  

nagypapák – unokák versenye
14.00-15.00 JOLLY & SUZY
16.00-16.30 Krajcsó Pál gyúróverseny eredményhirdetése
18.00-19.30 HONEYBEAST
20.00-22.00 BUDAPEST BÁR ÉS VENDÉGEI – Rutkai Bori, Németh Juci,  

Kiss Tibor, Mező Misi, Szűcs Krisztián

CSARNOK
10.00–18.00 Bábika játszóház – kézműves-foglalkozás, népi játszótér és  

babajátszó, közlekedési élményprogramok (Tóbiás és Balambér) 
11.00                 Levente Péter – Varázsóra zenés gyermekműsora 
14.00                 Napsugár Bábszínház 
15.00                 Tücsök Peti és Hangya Levi 

MUNKÁCSY-SÁTOR 
08.00–16.00 Silver zenekar 
16.30–17.30 BISZTRO BALESET BAND 
18.00–20.00 WELLHELLO

DISZNÓTOROS HELYSZÍN 
11.00–13.00  Disznóvágás bemutató, „Csabai családi disznóvágás” 

SZABADTÉRI SZÍNPAD 
09.00–13.00 Töltöttkáposzta-főző verseny 
09.00–16.00  Az élőzenét a Parno Graszt, Szirota Jennifer  

és Szilágyi Tóni biztosítja 
10.00–17.00 Egy Csepp Figyelem Alapítvány ingyenes egészségszűrés
16.00                Töltöttkáposzta-főző verseny eredményhirdetése

Október 19. csütörtökOktóber 19. csütörtök

CSARNOK
08.00-22.00
10.00-12.00

18.00-19.00
19.30-22.00

MUNKÁCSY SÁTOR
08.00-17.00
10.00-12.00


