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A legnagyobb attrakció az október 20-án tartandó nagy gyúróverseny lesz

Két keréken Lassan „visszafoglalhatjuk” a múzeumot
Városi mobilitási napok Októberben ismét lesz tortamustra, és néprajzi konferenciát is tartanak 

Extrém Triál bemutató a Szent István téren

Az utolsó simításokat végzik a múzeum régi és új épületét összekötő impozáns, új kiállítótér építésén

Rövidesen befejeződik a 
Munkácsy múzeum 200 
millió forintos felújítása 
és bővítése. Folyamatban 
vannak a műszaki átadá-
sok, jövő hónap közepén 
már országos néprajzi 
konferenciának ad ott-
hont az újonnan felépült 
épületrész, október végén 
pedig ismét jön a múzeum 
tortamustrája. 

Az utolsó simításokat végzik 
a múzeum régi és új épületét 
összekötő impozáns, új kiál-
lítótér építésén, már a fölötte 
kialakított terasz korlátai is 
a helyükre kerültek. Múlt év 
októberében zárt be a mú-
zeum és vették át a területet 
a kivitelezők, pár héten belül 
azonban véget ér a beruhá-
zás és „visszafoglalhatják” 

az épületet a múzeum dol-
gozói és a látogatók. 

Mint azt Ando György, a 
múzeum igazgatója elmond-
ta, a felújítás idején az intéz-
mény ugyan zárva tartott, de 
a háttérben komoly szakmai 
munka folyt ez idő alatt is. 

– A raktárakat, kiállí-
tási anyagokat néztük át, 
és kiállítást is rendeztünk 
más településeken a gyűj-
teményünkből. Szolnokon 
a Damjanich Múzeumban 
a CsabArt – Békéscsaba 
művészetének progresszív 
irányai és eredményei cím-
mel 24 városunkból szárma-
zó képzőművész alkotásait 
mutatjuk be, Hévízen pedig 
egy karikatúra-kiállítás van 
gyűjteményünkből, amelyet 
kiegészítettünk néprajzi, tör-
téneti tárgyakkal. Az M44-

es régészeti feltárásának is 
részesei voltunk, Szarvas 
és Kondoros között 21 kilo-
méteren, Kétsoprony és Bé-
késcsaba között 17 kilomé-
teren fejeztük be a munkát. 
Az említett első szakaszban 
a régészeink 30 ezer négy-
zetméternyi, a második sza-
kaszban 100 ezer négyzet-
méternyi területet tártak fel: 
jelentős és érdekes leleteket 
találtak. A későbbiekben 
ezeket is szeretnénk majd 
kiállításon bemutatni, addig 
is a készülő évkönyvünkben 
kaphatnak információt az 
ásatásokról az érdeklődők – 
tudtuk meg Ando Györgytől.

Az igazgató beszélt arról 
is, hogy egy új koncepcióra 
épített állandó kiállítást ké-
szítenek elő a kollégáik. Ez 
a kiállítás Békéscsaba törté-

netét mutatja be egy idővo-
nalra ráfűzve, kitekintéssel 
arra, hogy mi történt ugyan-
abban az időben, az ország-
ban és a világban. Békés-
csaba Munkácsy városa, 
éppen ezért az új állandó ki-
állításon a legnagyobb teret 
Munkácsy kapja.  

A műszaki átadások be-
fejeztével rövidesen átadják 
az épületet a nagyközön-
ség számára, aztán egyes 
részeket ismét bezárnak 
majd, amíg az állandó kiállí-
tás elkészül. Annyi azonban 
már bizonyos, hogy október 
10–12-én a múzeumban 
rendezik meg az országos 
néprajzi konferenciát, októ-
ber 27-én pedig jön a torta-
mustra, amelynek a témája 
idén a hagyomány. 

M. E.

Már csak három hét és kez-
dődik a 22. Csabai Kolbász-
fesztivál: október 19-e és 
22-e között ismét itt gyúr-
hatja és töltheti majd a kol-
bászt velünk együtt minden 
határainkon belülről és túl-
ról érkező vendég. Mint azt 
Hégely Sándor fesztiváligaz-
gató elmondta, a fő cél most 
is a csabai kolbászkészítés 
hagyományainak ápolása, 
őrzése és továbbadása, de 
újdonságokkal és számos 
programmal is jelentkeznek. 
A fesztivál díszvendége idén 
Budapest lesz. 

– A tematika már megszokott: 
a fő attrakció a szombati gyú-
rás, de van gyúróprogramunk 
a gyerekeknek, fiataloknak és 
a nyugdíjasoknak is. Újdon-
ság, hogy idén a mangalicát 

helyezzük a fókuszba. Szer-
vezünk olyan kolbászgyúró 
versenyt, ahol az alapanyag 
ennek az állatnak a húsa lesz, 
ráadásul a töltöttkáposzta-fő-
ző versenyen is mangalica-
húst használunk fel. Naponta 
két disznóvágás-bemutatóval 
készülünk, ott szintén man-
galicát vágnak majd a kol-
bászklub mesterei – mondta 
el Hégely Sándor, hozzátéve, 
hogy a mangalica belföldön 
és külföldön is keresett, így ez 
reményei szerint új üzleti lehe-
tőségeket is hozhat majd az 
állattartással foglalkozóknak. 

A fesztivál legszakmaibb 
része minden évben a 
vastagkolbászok megmé-
rettetése. Változás, hogy 
idén nem a fesztivál nagy 
programkavalkádjában ren-
dezik meg a szárazkolbászok 

versenyét, hanem előrehoz-
zák, hogy még jobban felhív-
ják rá a figyelmet. Most te-
hát október 1-, 2-, 3-án lehet 
kolbászokat leadni a Csabai 
Rendezvénypajtában, és ok-
tóber 4-én, a Kolbászházban 
lesz a zsűrizés.

Kedvezményekkel is csábít 
a fesztivál: október 22-én, a 
családi napon fél áron lesznek 
kaphatók a disznótoros ételek, 
október 18-áig pedig olcsób-
ban vásárolható meg online a 
négy napra szóló bérlet.

A kolbászfesztiválra min-
den évben próbálják elhozni 
Magyarország legszínvonala-
sabb előadóit és zenekarait, 
idén például Rúzsa Magdinak 
lesz koncertje, de jön Majka, 
a Magna Cum Laude, a Bu-
dapest Bár és még hosszan 
sorolhatnánk a fellépőket.

Szeptember 21-én és 22-
én rendezték meg Békés-
csabán a Szent István té-
ren és a Csabagyöngye 
Kulturális Központban a 
városi mobilitási napokat a 
kerékpározás jegyében.

 A Szent István téren mind-
két napon kerékpáros-okta-
táson, kerékpáros-kvízeken 
vehettek részt és tesztet tölt-
hettek ki az érdeklődők, akik 
ezért kerékpárlámpát, -csen-
gőt, kerékprizmát, láthatósá-
gi mellényt, illetve egészsé-
ges finomságokat is kaptak. 
A Csabagyöngyében közle-
kedési, környezetvédelmi, 
fenntartható fejlődési és köz-
lekedésbiztonsági előadáso-
kat tartottak, valamint Mé-
száros Mihály és Zsombok 
Réka adott műsort. A mo-
bilitási napok keretében ke-
rékpáros- konferenciát is 
rendeztek, ahol a kerékpá-
rozás környezetvédelmi vo-
natkozásairól, a Wenckheim-
kerékpárút építéséről, illetve 
a Körte sor–Gyulai úti, a Be-

rényi úti, a Pataky László és 
Franklin utcai kerékpárfor-
galmi létesítmény beruházá-
sának részleteiről adtak tájé-
koztatást.

Szombaton délután volt 
az óvodásoknak kiírt rajz-
verseny és családi tesztes 
vetélkedés eredményhirdeté-
se. Emellett Tour de Tacx vir-
tuális kerékpárversenyre, a 
Baross Imre artistaképző ze-
nés, táncos műsorára, Heve-
si Imre gyermekműsorára, a 
Criticall Mass eseményeire, 
Extrém Triál bemutatóra és 
az Acoustic Planet koncertjé-
re is várták az érdeklődőket. 

A rendezvényen részt 
vevők között kerékpárt és 
kerékpár-felszereléseket sor-
soltak ki. A kerékpárt a hely-
színen átvette a nyertes, az 
alábbi tombolák tulajdonosai 
pedig Kiss Józsefet hívhatják 
nyereményükért a 20/938-
6599 számon: piros 50; kék 
● 97; kék ● 24; kék ● 2; kék 
macska 63; piros 39;  zöld 11; 
kék ● 56; piros 41; piros 12.



A 2018. évi költségvetés 
féléves teljesítéséről szóló 
előterjesztés tartalmazza, 
hogy a betervezett vagyoni 
bevételek – közel 400 mil-
lió forint – csak ötszázalé-
kos mértékben teljesültek. 
Komoly erőfeszítéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy 
– 2017 évhez hasonlóan – a 
bevétel hiánya ne billentse fel a költségvetés egyensúlyát. 
Tény ugyanakkor, hogy a 48 milliárdos költségvetésben több 
tízmilliárd forint az EU-s és nemzeti fejlesztési forrás, mely-
nek jelentős részét már leutalták Békéscsabának. Remélem, 
az országos költségvetés nehéz helyzete miatt ezen össze-
geket, vagy egy részét nem kéri vissza a kormányzat – fogal-
mazott Takács Péter a közgyűlés után.

Az LMP képviselője beszélt arról, hogy a közgyűlés 2021-
ig továbbra is húsz lakást biztosít a Békés Megyei Központi 
Kórháznak bérlőkijelölési joggal. Ennek célja, hogy a 850 főt 
foglalkoztató Réthy Pál tagkórház megfelelő szolgálati férő-
helyet tudjon biztosítani a szakembereinek. Ez támogatható 
döntés, még akkor is, ha tudjuk, rendkívül szerény az önkor-
mányzati bérlakások száma a városban. 

A képviselő szerint a vagyonkezelő zrt. törzsházszintű első 
féléves beszámolójából említést érdemel, hogy a nagy viták 
után az elmúlt évben megalapított városgazdálkodási kft. 
alapvetően jól teljesít. Az első hat hónapban már minimális 
nyereséget is mutat a gazdálkodása. 

– Komoly vitát váltott ki a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont igazgatóhelyetteseinek kinevezésével kapcsolatos 
egyetértési jog gyakorlása. A státuszt eddig egy fő töltötte 
be és látta el a feladatokat, így magam sem támogattam ket-
tő kinevezését. Megjegyzem, a pályázati kiírás is egy főre 
szólt, más kinevezési dátumokkal, mint ami realizálódott. A 
két pályázat pedig – véleményem szerint – sem terjedelmi, 
sem tartalmi szempontból nem volt szinkronban a betöltendő 
pozícióval – zárta mondandóját Takács Péter. 

A DK közgyűlés utáni tájé-
koztatóján Kaposi László ki-
emelte, hogy a költségvetést 
illetően a tavalyi év első fél 
évéhez képest most lényege-
sen jobban áll a város. Ez jó-
részt annak köszönhető, hogy 
a helyi adók tekintetében tel-
jesült az előirányzat. 

– Probléma most az in-
gatlanértékesítéseknél látható, ezen a területen június 30-áig 
mindössze az előirányzott összeg öt százaléka teljesült. Úgy 
tudom, azóta sikerült eladni ingatlant, tehát némileg javult a 
helyzet, de még így is mintegy 200 millió hiányzik a tervekhez 
képest – jegyezte meg Kaposi László.

A képviselő beszélt arról, hogy számára mindig öröm, ha 
egy oktatási folyamatot támogat az önkormányzat. Éppen 
ezért fontosnak tartja, hogy továbbra is havonta 600 ezer fo-
rinttal járul hozzá a város a nyomdaipari oktatók jövedelmé-
hez. Mint mondta, ma már a nyomdászatban is munkaerőhi-
ány van, a nyomdaipari cégek keresik a lehetőségeket. Egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a nyomdászok képzése, amelyet az 
önkormányzat ilyen módon támogat. 

Kaposi László szerint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-hez 
olyan sok terület tartozik, hogy azokat már nehéz átlátni. Rá-
adásul évek óta veszteséges az Árpád fürdő, de a CsabaPark 
működtetése is, tehát időszerű lenne az üzemeltetésük átte-
kintése. 

A DK képviselője kitért arra is, hogy a Sargentini jelentés-
ben foglaltak miatt az Európai Unió visszatart korábban Ma-
gyarországnak odaítélt összegeket. Mivel a kormány megelő-
legezte az önkormányzatoknak ezeket a fejlesztési forrásokat, 
az ország költségvetésében több mint 1500 milliárdos hiány 
keletkezett. A kormány most az önkormányzatoktól vár vissza-
fizetéseket, ami Kaposi László szerint Békéscsaba költségve-
tésére is kihathat.

Kocziha Tünde, a Jobbik 
képviselője szerint a 2018. évi 
költségvetés első féléves tel-
jesítéséről szóló beszámoló 
alapján elmondható, hogy a 
város költségvetése jelenleg 
stabil, de akár több százmilliós 
hiány is keletkezhet év végére, 
ha nem a tervezett módon tel-
jesülnek a vagyoni bevételek. 

– Az, hogy évről évre egyre nehezebb megtervezni, majd 
egyensúlyban tartani a költségvetést, nem a rossz gazdálko-
dás, hanem a kormány hibája, mivel már szokássá vált, hogy 
központi finanszírozású feladatokra az állam csak a szüksé-
ges összeg egy részét adja oda. Ez vezetett oda, hogy a ta-
valy bekövetkezett béremelések többletköltsége miatt hiány-
nyal zártuk az előző évet, és ezt a hiányt kellett pótolnunk az 
idén a magasra tervezett vagyoni bevételekkel. Meglátásom 
szerint az év hátralevő részében további terhekkel kell szá-
molnunk, mivel az EU nagymértékben lelassította a támoga-
tások utalását a Magyarországon uralkodó korrupcióra hivat-
kozva, miközben a kormány előre leutalta a településeknek 
az uniós beruházások összegét, ami igen komoly központi 
költségvetési hiányt idézett elő – fogalmazott Kocziha Tünde. 

A képviselő megjegyezte, több önkormányzattól visszakérték 
a már elutalt pénzeket, ez a veszély Békéscsabát is fenyegetheti. 
A vagyoni bevételeket illetően kiemelte, hosszabb távon nem lesz 
tartható a város vagyonának kiárusítása még akkor sem, ha a be-
vétel egy részét a pályázati beruházások önerejére fordítja a város.

A közgyűlés tárgyalt arról, hogy közpon-
ti forrásból azon települések lakói is részesülhetnek 
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Szeptember 20-án tartotta soron következő ülését Békés-
csaba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter 
polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP, a Jobbik 
és a DK képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket.

Szarvas Péter nem elégedett a vagyonkezelővel

MSZP: Túlzás lenne pozitívan értékelni a költségvetést

LMP: Remélhetőleg nem kéri vissza a pénzt a kormányzat

Jobbik: A kormány hibája, hogy nehéz tervezni

Továbbra sem elégedett az önkormányzati vagyonkezelő 
működésével – közölte Szarvas Péter a közgyűlés után tartott 
értékelőjén. Az inkubátorház működtetésén nincs profit, az Al-
máskerti Ipari Park húsüzemének egyharmada kihasználatlan, 
a CsabaPark húsüzemének pedig nincs önálló elszámolása – 
többek közt ezeket a hibákat rótta fel a polgármester a Békés-
csaba Vagyonkezelő Zrt.-nek azt követően, hogy a közgyűlés 
megismerte a törzsház féléves beszámolóját.

– Ezeken a döntéseken évente több tíz millió forintja múlik a 
városnak. Sokszor küzdünk azzal a problémával, hogy egy-egy 
fontos célra milliókat kell előteremteni, ezzel szemben azt látjuk, 
hogy a vagyonkezelő számos hiányossággal működik – fogal-
mazott Szarvas Péter.

A polgármester emellett kitért a Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatóhelyettesi pozícióinak kérdésére. Véleménye 
szerint nincs szükség két főre, hisz nincs annyi feladat az intéz-
ményben, ugyanakkor jogi aggályainak is hangot adott. A város-
vezető ezenfelül kitért a nyomdaipari oktatók javadalmazásának 
további támogatására, és arra, hogy a Magyar Kézilabda Szö-
vetség támogatásával a belvárosi általános iskolában újítanak 
fel egy sportpályát. Beszélt arról is, hogy a Munkácsy-negyed 
projekt részeként megújul az Omaszta park.

A költségvetésért felelős alpolgármester, Nagy Ferenc arról 
tájékoztatott, hogy az önkormányzat a kitűzött célok szerint mű-
ködik, a bevételek és kiadások egyenlegének pozitív alakulása 
lehetővé tette, hogy a folyamatos pénzügyi egyensúly és a fi-
zetőképesség fenntartása mellett a közgyűlés által kijelölt célok 
teljesüljenek.

Borbola István fejlesztési tanácsadó végül az Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégia módosításáról és a Békéscsabát, illet-
ve Gyulát érintő turisztikai pályázatról tájékoztatott.

A Magyar Szocialista Párt 
önkormányzati képviselőinek 
közgyűlés utáni tájékoztató-
ján Fülöp Csaba a város első 
féléves költségvetési beszá-
molóját értékelte.

A képviselő kifejtette: a 
költségvetést összességében 
túlzás lenne pozitívan értékel-
ni. A bevételi oldal ugyanis döntően az uniós és kormányzati 
támogatásokból befolyó összeget tartalmazza, amelyeket a vá-
ros bizonyos fejlesztési célokhoz kap. Ezeknek a tételeknek a 
jelentős része átfutó tétel, a költségvetésnek ez a része az ön-
kormányzat működésétől független. Ennél fontosabb a büdzsé 
működési oldalát vizsgálni.

Fülöp Csaba kiemelte: a város több mint négymilliárd forin-
tos helyi adó bevételt irányzott elő 2018-ra. A 2017. évi időará-
nyos teljesülésnél eddig jobb a helyzet, és valószínűleg ezen a 
területen lehet a legjobb a teljesülési arány. Vagyoni bevételek 
tekintetében viszont eddig nem alakult túl jól az év. Június 30-
áig az előirányzott bevételek mindössze öt százaléka teljesült. 
Amennyiben az ingatlanértékesítésből származó bevétel nem a 
tervek szerint alakul, akkor ezen az oldalon a tavalyihoz hason-
lóan ismét 100 milliós hiány fog keletkezni. A képviselő hozzátet-
te: fontosnak tartja, hogy a város és intézményei folyamatosan 
működnek, és a fizetőképesség sem labilis. Viszont a saját be-
vételek teljesülése nagyon fontos ahhoz, hogy az önkormányzat 
teljesíteni tudja a vállalt feladatait és valóban biztonságos legyen 
a működése.

Miklós Attila a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. első féléves 
beszámolóját értékelve kifejtette: a város legnagyobb cégé-
nek az a feladata, hogy hatékonyan működtesse a városi va-
gyont. A fürdő üzemeltetése ezzel szemben évek óta veszte-
séges, de a CsabaPark is deficites. Kérte, hogy mutassák ki, 
a veszteség miből adódik, és hogyan lehetne a későbbiekben 
hatékonyabb működést biztosítani.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. féléves beszámolója okozta 
az egyik legnagyobb vitát az idei első közgyűlésen. Kozma János, 
a cég vezérigazgatója a Fidesz frakció közgyűlést értékelő sajtó-
tájékoztatóján reagált az elhangzottakra.

 – A sertéskarajnál 5 százalék, a sertéslapockánál 0,5 száza-
lék, a sertéscombnál pedig 0 százalék, összességében 3 szá-
zalékot el nem érő volt az emelés mértéke – sorolta a példákat 
Kozma János, ezzel cáfolva meg a polgármester azon feltétele-
zéseit, miszerint a húsoknál 20-30 százalékos áremelést alkal-
maztak a gyermekélelmezés felé. Kozma János elmondta azt 
is, hogy 2017-ben egy évre adtak ajánlatot a húsféleségekre az 
intézménynek, ez 66 millió forint volt. 2018-ban pedig a gyermek-
élelmezés javaslatára, 2019 december végéig, tehát 18 hónapra 
adtak ajánlatot, ami 105 millió forint lett, ez zavarhatta meg Szar-
vas Pétert. A polgármester a közgyűlésen kifogásolta, hogy több 
épület is üresen áll, Kozma János megjegyezte, hogy eközben a 
vagyonkezelő 90 százalékos bérbeadási rátával rendelkezik.

A közgyűlésen a városgazdálkodási kft. működése vitát vál-
tott ki. Hanó Miklós alpolgármester hangsúlyozta, mivel saját cég 
végzi ezt a feladatot,  nyereséggel is lehet számolni.

– Ha szól egy-egy körzet képviselője, vagy lakossági panasz 
érkezik, akkor a városgazdálkodás napok múlva megoldja a prob-
lémát, nem kell végigvárni egy közbeszerzési folyamatot – tette 
hozzá Hanó Miklós. Az alpolgármester a költségvetés féléves tel-
jesítése kapcsán elmondta, ezekben az adatokban már benne 
van több, a Modern Városok Programban megvalósuló fejlesztés 
előkészítésére biztosított forrás is. Kiemelte a Fürjesi elkerülő utat, 
amelyre a közeljövőben írnak ki közbeszerzési eljárást.

Bíró Csaba szerint eddig a tervek szerint alakulnak a költ-
ségvetési számok. Tolmácsolta a frakció gratulációját a köz-
gyűlésen kitüntetett Szabóné dr. Kállai Klára és a Békés Me-
gyei Népművészeti Egyesület felé.

Opauszki Zoltán fejlesztési tanácsadó kiemelte, hogy Gyula és 
Békéscsaba a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közös turisztikai 
pályázatot nyújt be, amelynek az a célja, hogy a térségbe több lá-
togató érkezzen. A Békéscsabai Médiacentrum költségvetésével 
kapcsolatban pedig megjegyezte, a cég eddig mindig pozitív mér-
leggel zárt. Az éves bevételt csak a december 31-ei számlázási 
határidő után lehet megállapítani, ez várhatóan pozitív lesz majd.

Fidesz: A tervek szerint alakul a költségvetés

tüzelőanyag-támogatásban, ahol van vezetékesgáz-szolgál-
tatás. Kocziha Tünde megjegyezte: a Jobbik a rezsicsökken-
tés kezdetétől küzd azért, hogy az ország összes háztartása 
egyenlő mértékben részesüljön a kedvezményekből. Bízik 
abban, hogy ezt a költséget nem a városnak kell majd finan-
szíroznia az állam helyett.

DK: Jobban áll a költségvetés, mint tavaly ilyenkor

Varga Diána, Kovács Dávid, Kovács Andrea, Szendi Rita



Új igazgatóhelyettesei 
lesznek a Csabagyöngye 
Kulturális Központnak. A 
békéscsabai közgyűlés a 
szeptember 20-ai ülésen 
ismerte meg a jelölteket 
és hagyta jóvá a lépést.

Miután májusban Herczeg 
Tamás korábbi igazgató-
helyettest országgyűlési 
képviselővé választották, 
szükségessé vált a poszt 
betöltése. Az intézmény 
pályázatot hirdetett, mely-
re hárman jelentkeztek, 
közülük két jelöltet, Hajnal 
Editet és Forczek Győzőt 
választották ki. Az intéz-
ményvezető az igazgató-
helyettesek számának nö-
velését a megnövekedett 
feladatkörrel, a feladatok 
egyre markánsabb elkülö-
nülésével indokolta.

A döntés nem várt vitát 
váltott ki a képviselők között, 
többen ugyanis nem látták 
indokoltnak, hogy két helyet-
tes lássa el a jövőben a fel-
adatokat, illetve a pályázat 
kiírásánál jogi aggályokat 
vetettek fel.

Az ülésen Szente Béla 
igazgató hangsúlyozta: 
szakmai okok indokolják a 
lépést, két helyettesre pedig 
már régóta szükség lenne. 
A grémium az előterjesztést 
végül 11 igen és 6 tartózko-
dás mellett fogadta el.
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Ü L É SE Z ET T  A  KÖZ G Y Ű L É S
Térfigyelő kamerák

Ezzel is védik az értékeket
Újabb térfigyelő kamerákat 
helyez el az önkormány-
zat Békéscsabán. A bel-
város-rehabilitáció harma-
dik ütemeként megvalósuló 
Munkácsy-negyed program 
költségvetése külön forrást 
tartalmaz térfigyelő kamerák 
elhelyezésére.

Az indoklás szerint a belvá-
ros-rehabilitációs programok 
eddigi ütemében kiépített tér-
figyelő kamerarendszer által 
rögzített felvételek több bűn-
cselekmény elkövetőjének 
sikeres felderítéséhez szol-
gáltattak adatot, amely együtt 
jár a lakosság biztonságérze-
tének növekedésével is. Az 
önkormányzat beruházásai, 
fejlesztései sok értéket te-
remtettek városszerte, ame-
lyeknek megőrzése is kiemelt 
fontosságú. Ehhez szintén 

jelentős segítséget nyújtanak 
a kamerák.

A korábbi közgyűlési dön-
tésnek megfelelően, a Békés-
csabai Rendőrkapitányság-
gal egyeztetve a kamerák a 
Széchenyi liget több pontjára 
(például a katolikus és izra-
elita temetőnél, a Körösök 
Völgye Látogatóközpontnál, 
a játszótérnél), a Gőzmalom 
téren, az Árpád sori szobor-
sétánynál, a Kossuth téren 
(a Szlovák étteremnél és az 
állomás épülete előtt), illetve 
a Hunyadi térre kerülnek. Az 
eszközöket várhatóan októ-
ber 10-én helyezik el, melyek 
kezelője a polgármesteri hiva-
talhoz tartozó Közterület-fel-
ügyelet és Mezei Őrszolgálat 
lesz, illetve a városháza épü-
letében kiépített diszpécser-
központba csatlakoznak.

A megszépült belváros több pontján is lesznek kamerák

Forczek Győző és Hajnal Edit

Kozma János: Az év végén lehet teljes mérleget vonni

A turizmus fejlesztése a cél
Közösen pályázik Gyula és Békéscsaba

A közgyűlési jóváhagyást követően Békéscsaba önkormányzata pályázatot nyújt be 
konzorciumi partnerként, amely később a megyeszékhely és a fürdőváros térségének 
fejlesztését és turisztikai pozicionálását segítheti.

A pályázat célja a Gyu-
la–Békéscsaba térségben 
megjelenő turisztikai ke-
reslet koncentrációjának 
oldása, a költés, illetve a 
vendégéjszakaszám növelé-
se, valamint a desztinációk 
egységes márkájának, arcu-
latának, termékkínálatának 
kialakítása.

A pályázat részeként 
fontos megoldandó feladat 
a látogatófolyam irányítá-
sához szükséges eszköz-
rendszer desztinációs szin-
tű kialakítása és a kereszt 
promóció bevezetése. A 
hazai piacon történő előre-

lépés, valamint a nemzetkö-
zi piacra történő komolyabb 
belépés feltétele, hogy 
versenyképes, a turisztikai 
szolgáltatási lánc elemei-
nek egyediségével kitűnő, 
magas minőséget képviselő 
kínálat jöjjön létre. Ehhez 
elengedhetetlenek olyan 
jellegű fejlesztések, ame-
lyek a térség települései 
között szorosabb turisztikai 
együttműködés kialakítását 
és a desztinációs szemlélet 
megalapozását szolgálják.

A pályázat sikeres elbí-
rálása esetén – várható-
an 2019. március és 2020. 

szeptember között – min-
den eddiginél átfogóbb, a 
Gyula–Békéscsaba térség 
egységes pozicionálásának 
alapjait lefektető, összesen 
300 millió forint költségve-
tésű projekt valósulhat meg, 
amely azt a célt szolgálja, 
hogy közép- és hosszú tá-
von a Gyula–Békéscsaba 
térség még versenyképe-
sebb turisztikai célponttá 
váljon mind a belföldi, mind 
a külföldi turisztikai értéke-
sítések során.

A képviselők az előter-
jesztést egyhangúlag elfo-
gadták.

Két helyettes a Csabagyöngyében

Ingatlanokat értékesítenek
A közgyűlés két, az ön-

kormányzat tulajdonában 
álló ingatlan értékesítéséről 
döntött. A Kolozsvári utca 24. 
szám alatt található társas-
házi ingatlanra vételi aján-
lat érkezett. A Jaminában 
található, 913 négyzetmé-
ter nagyságú telken egy 55 
négyzetméteres gyermek- 
háziorvosi rendelő is van, ám 
annak funkciója szeptember 
végén megszűnik, ezért ja-

vasolták a helyiség értéke-
sítését. Az ingatlan értékét 
a szakértő bruttó 8,8 millió 
forintban határozta meg.

Szintén az önkormány-
zat tulajdona a Csaba u. 3. 
szám alatt található, 1206 
négyzetméter területű volt 
szociális otthon. A korábbi 
tervek szerint az épületet a 
Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület kapta volna meg 
regionális alkotóház létre-

hozására, ám pályázatuk 
tartaléklistára került. Felme-
rült annak ötlete is, hogy itt 
létesüljenek kollégiumi férő-
helyek a Röplabda Akadémi-
ához kapcsolódóan, de mint 
utóbb kiderült, annak fenn-
tartása nem lenne kifizetődő. 
Mivel az épület két éve üres, 
a közgyűlés úgy határozott, 
hogy az ingatlant értékesítik. 
A szakértői vélemény szerint 
a ház 88 millió forintot ér.

Vagyonkezelő
Az önkormányzati vagyonkezelőnek félévente beszá-
molási kötelezettsége van a közgyűlés felé. Ez alapján 
a törzsházkonszern adózott eredménye 11,3 millió fo-
rint volt 2018 első felében. A Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt. nyeresége 7,9 millió, a Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft.-é 26,2 millió, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-é 
1,2 millió forint. Az Árpád Fürdő Gyógyászati Kft. veszte-
sége 1,5 millió, a Békéscsabai Médiancentrum Kft.-é 18 
millió, a Békés Megyei Temetkezési Kft.-é 3,7 millió forint.

A tanácskozáson el-
hangzott, hogy ezek nem 
a végleges számok, több 
cég esetében a második 
fél évben várható jelentős 
nagyságú bevételek telje-
sülése, így természetesen 
év végén lehet teljes mér-
leget vonni.

Az ülésen egyúttal kri-
tikai megjegyzések is el-
hangzottak, a polgármester 
többek közt elmaradt nye-
reségről, ingatlanok, üzlet-
ágak kihasználatlanságáról 
beszélt, egyúttal kiemelte: 
nem tartja helyesnek, hogy 
a Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft. az eddigie-

ken felül további közpénzt 
költene eszközbeszerzésre.

Kozma János, a vagyon-
kezelő vezérigazgatója vá-
laszában kifejtette, hogy a 
városgazdálkodási kft.-nél 
voltak kezdeti hibák, de a 
cég mára jó eredményeket 
ér el. Hozzátette: több üzlet-
ág esetében előre kalkuláltak 
a veszteség mértékével, a 
CsabaParkban például a je-
lenleg zajló beruházás miatt 
rendezvényeket kellett visz-
szamondani. Hangsúlyozta: 
ha egyes üzletágak vesztesé-
ge esetén komoly kockázatot 
láttak volna, azt előre jelezték 
volna a közgyűlésnek.

Kitüntetés

Segítők

A békéscsabai képviselő-
testület szeptember 20-ai 
ülése kitüntetések átadásá-
val indult. A Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Közgyűlé-
sének Elismerése kitüntetést 
idén Szabóné dr. Kállai Klára 
klinikai szakpszichológus, a 
Békéscsabai SOS Telefonos 
Lelkisegély Szolgálat vezető-
je vehette át a pszichológia 
terén régóta végzett, áldo-
zatos munkájáért. Szintén 
ezt a kitüntetést kapta meg a 
Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület hagyományápoló 
tevékenységéért. A díjazot-
takról a Csabai Mérleg követ-
kező számában számolunk 
be bővebben. 

A testület a Kiváló Szociális 
Munkaért díj adományozá-
sáról is döntött. Elismerés-
ben részesülhet az, aki a 
szociális ágazatban a Bé-
késcsabán élő, nehéz sor-
sú emberekért szűkebb és 
tágabb környezetében vég-
zett munkájáért kiérdemelte 
a megbecsültséget. A díjat 
Szferléné Dénes Pálmának, 
az Egyensúly AE Egyesület 
terápiás munkatársának és 
a Békés Megyei Szociális, 
Gyermekvédelmi Központ 
és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat kollektívájá-
nak ítélték oda. 

Békéscsaba 300

Kézilabdapálya

A közgyűlés a Békéscsaba 
újratelepítésének három-
századik évfordulója alkal-
mából létrehozott emlékév 
programjainak megszerve-
zésében jeleskedők kitünte-
téséről is döntött. A grémi-
um határozata értelmében 
heten részesülnek elisme-
résben. A kitüntetést Ando 
György, Gécs Béla, Jároli 
József, Kutyejné Ablonczy 
Katalin, Kutyej Pál, Mácsai 
Sándor és Varga Tamás 
kapja majd a rendezvények 
szervezésében betöltött ak-
tív szerepvállalásért.

A tervezettel szemben nem 
a Széchenyi István Két Ta-
nítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakgimnázium területén, 
hanem a Békéscsabai Belvá-
rosi Általános Iskolában léte-
sül az a rekortán kézilabda-
pálya, amelynek költségeit a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
állja. Az országos program 
részeként a meglévő pálya 
új, nagy teherbírású burko-
latot kap, palánkrendszert 
építenek köré és új, hálós 
kapukat is elhelyeznek. A 
munkálatokra 90 nap áll majd 
rendelkezésre.

Az oldalt írta:
Varga Diána
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Sziasztok! A nevem Pál Kitti Orsolya, a Freedawn-nal mi képviseljük az Andrássy 
Gyula Gimnáziumot a 27. Garabonciás Napokon. Szeretnénk felnyitni az emberek 
szemét arra, hogy igenis ki lehet szabadulni a szürke hétköznapok monotonitásából. 
Lássuk meg az élet apró örömeit, mint például a szeretet, barátság, család és a tudás, 
hiszen ezek hozzák el az igazi szabadságot. Éljünk, és ne csak létezzünk, mivel 
évek múlva sajnálni fogjuk az elmulasztott lehetőségeket. Szabadság az, amikor 
megválaszthatjuk kitől és mitől függjünk, szabadság, az, amikor nem félünk. Ezt 
szeretnénkszeretnénk a témánkkal is szemléltetni, ahogy a nevünk is utal rá a, „Freedawn” két 
angol szóból tevődik össze, a freedom tehát szabadság és a dawn, azaz hajnal. Légy 
részese te is a szabadság hajnalának!

Babinszki Patrik vagyok, a Keri idei diákpolgármester-jelöltje. Nevünk Age Of Keri, 
amelynek jelentése a Keri kora. Témánk a kor, meg szeretnénk mutatni az eddigi 
korok világát, hogy mennyire megvoltak az emberek telefon és internet nélkül is. A di-
ákságot ki szeretnénk zökkenteni mindennapjaikból, rengeteg színes szabadtéri prog-
rammal próbáljuk elérni, hogy ne a telefon nyomkodásával töltsék el azt az 5 napot, 
hanem a szabadban legyenek, ismerkedjenek, barátkozzanak és új kapcsolatokat épít-
senek ki. Az utolsó napot a jövővel zárnánk, hogy mi vár az emberiségre? A robotok 
és a túlzott technológia. Ha a diákok meglátják a valódi értékeket, akkor rájönnek, 
hogy mással is lehet az idejüket tölteni, nem csak az internetezéssel. Akkor értelmet 

nyer a témánk, legalább ebben a kis városban.

Gyebnár Dániel vagyok, a HoRISEon stáb jelöltje. A KÖZGÉ idén azt a célt tűzte ki 
maga elé, hogy felhívja a társadalom figyelmét egy aggasztó jelenségre. Sokatok szá-
mára ismerős lehet a bullying kifejezés, amit akkor használunk, amikor a társaink által 
elnyomva érezzük magunkat. Fizikailag és szellemileg megpróbálnak uralkodni raj-
tunk. Ez gyakran kezelhetetlen méreteket ölt és legtöbbször nem tudunk, vagy nem 
merünk segítséget kérni. Kampányunk arra világít rá, hogy ennek a fajta egrecírozta-
tásnak nem kell befolyásolnia az egész életünket és nem kell börtönben éreznünk ma
gunkat mindennapjaink során. Mindenki felül tud emelkedni ezen, a megfelelő segít-
séggel. „Emelkedj felül! A menekülés nem megoldás.”

Szeretet és szerelem… ez a legmegfoghatatlanabb téma, hiszen mindenki mást 
szeret, mindenki mást csinál szenvedélyesen és minden egyes ember másvalakibe 
szerelmes. Ebben szeretnénk segíteni, támogatást nyújtani nektek, hogy mindenki 
igazán megérezhesse az ízét. Én Balog Mihály vagyok, a Vízmű és az Affection stáb 
jelöltje. Reméljük, hogy elnyerjük a tetszéseteket, és megszerettek minket. Három 
célkitűzésünk van: a diákok által létrehozott és üzemeltetett adománygyűjtés, szing-
li-parti Békéscsaba területén a diákság részére, a már hagyománnyá vált bál, mely 

témája és kialakítása mások szeretete és érzelmeink kifejezése.témája és kialakítása mások szeretete és érzelmeink kifejezése.

Kedves diákság! Kedves Békéscsaba!

A 2018-as év őszén ismét lesz 
egy hét, amikor Békéscsaba 
diákjai összefogva felpezs-
dítik a várost. szeptember 30. 

és október 5. között.
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Sziasztok! Karácsonyi Máté vagyok, a Dreamage jelöltje, mi képviseljük az 
idei Garabonciás Napokon a Belvárt. Manapság generációnk körében azt ta-
pasztaljuk, hogy a diákok motiválatlanok. A sok negativitás miatt félnek a jö-
vőtől. Nem hisznek magukban és az álmaikban, amik a szívük legmélyebb 
bugyrában rejtőznek. Ráadásul a megélt kudarcok miatt végleg feladják őket... 
Pedig ha telerakod a fejed álmokkal, nem marad helye a kétségnek. Merj! Vál-
toztasd meg gondolataidat és kezdj el járni a célod felé, amit igazán szeretnél! 
Értékes vagy! Legyőzhetetlen vagy! Nincs számodra lehetetlen! Tudod miért? 
Mert minden, amit keresel, az benned van, csak tegyél érte, küzdj szenvedély-
lyel és soha ne add fel az álmaid! Hajrá Belvár! Hajrá Dreamage!

Sziasztok, Fagyas Dávid vagyok a Trefort Ágoston szakgimnázium Gara je-
löltje. Young Renegades a nevünk. Szeretnénk a diákok összetartozás érzését 
erősíteni és a programjainkon keresztül az iskolánkat erős közösséggé ková-
csolni. Célunk, hogy olyan lehetőséget biztosítsunk a Gara hetén, ahol külön-
böző játékos és csapatépítő programokon keresztül a diákok jobban megis-
merkedhetnek egymással. Továbbá szeretnénk az iskolák közötti kapcsolatot 
erősíteni, az egymással szembeni előítéleteket enyhíteni. Tervezünk a békés
csabai középiskolásoknak nyári tábort és egy hatalmas közös bulit, ahol min-

denkinek lehetősége nyílik szórakozni és új barátságokat kötni.

Sziasztok, Simon Máté vagyok, a MovieMates, azaz a Gészi jelöltje. Manap-
ság sokan lelik örömüket filmek, sorozatok nézésében, az emberek otthon 
vannak ebben a témában, ezért mi elhozzuk nektek.A filmek sem egyformák, 
pont, ahogy mi, emberek sem. A Garabonciás Napok során szeretnénk, hogy 
jól érezzétek Magatokat a standunknál, és részt vegyetek a programjainkon. 
Célunk, hogy megtudjátok azt, hogy milyen színésznek lenni, és hogy egyes 
szerepek eljátszásához mi kell, hogy meglegyen egy színészben. A kampány 
soránsorán én fogom elhozni nektek Hollywoodot, a Gara után a célkitűzéseink a 
következők: évenként megrendezni a középiskolások számára egy rendezett 
rövidfilm versenyt, továbbá szeretnénk az óvodákkal és általános iskolákkal 
közreműködni a gyerekek filmkultúrájának alapozásában.

Sziasztok! Frajsták Florina vagyok a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium, azaz a Beg tanulója és a Beglimpses stáb jelöltje. Témánk a hála. 
Rengeteg pozitív és negatív benyomás ér bennünket életünk során, sokszor 
átsiklunk ezeken a történéseken, nem is igazán gondolunk bele, hogy ezek a 
dolgok, tapasztalatok építik a jövőnket is, pedig hálásak lehetünk, hogy meg-
történtek, mert ezekből építkezünk, nyerünk tapasztalatot a későbbiek során. 
Szeretnénk nektek bepillantást nyújtani, hogy átlássatok a sorok között és 
hogyhogy hálásak legyetek a múltatokért, értékeljétek a jelent, afelé törekedve, 
amire igazán vágytok. Ez a Beglimpses célja. "Légy hálás, azért amid van, 

miközben afelé törekszel, amire vágysz!”

támogatóink:

https://www.garabonciasnapok.hu/ https://hu-hu.facebook.com/garabonciasnapok/
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Jubiláltak a nyomdászok
S z á z n e g y ve n öt  é ve s  B é k é s c sa ba  n y o m d á s z a ta

Szeptember 21-én ünnepeltük Békéscsaba nyomdászatának 145. évfordulóját. Ennek 
tiszteletére szeptember közepén megemlékezést tartottak Békéscsabán, amelynek 
keretében emléktáblákat koszorúztak, emlékülést tartottak és kiállítás is nyílt.

A program a nyomdász-
emléktáblák koszorúzásával 
kezdődött a Szlovák Kultúra 
Házánál, majd a Jókai színház 
mellett lévő Tevan Andor-em-
léktáblánál folytatódott. Gécs 
Béla, elismert nyomdászként 
megjegyezte, hogy Békéscsa-
ba nyomdászváros; az elmúlt 
145 év alatt egyszer sem for-
dult elő, hogy településünkön 
szüneteljenek a nyomdák.

A jubileumi ünnepséget 
a Békés Megyei Könyvtár 
nagytermében tartották, ahol 
Rakonczás Szilvia, a könyv-
tár igazgatója köszöntötte az 
érdeklődőket, majd Nagy Fe-
renc alpolgármester beszélt a 
nyomdászat jelentőségéről. 

– A mai sikeres gazda-
ságfejlesztés egyik oszlopa 

a nyomdaipar: városunkban 
42 nyomdaipari vállalat és 
vállalkozás működik. Ezek fo-
lyamatos fejlődésben vannak, 
a munkaerőigényük egyre nő, 
ezért fontos a képzés fejlesz-
tése is – emelte ki az alpol-
gármester.

A Modern Városok Prog-
ram keretében egy Nyom-
daipari Tudás- és Kép-
zőközpontot szeretnének 
létrehozni Békéscsabán, 
amely modern nyomdaipari 
szakképzést tesz lehető-
vé. Nagy Ferenc reményét 
fejezte ki, hogy a későbbi-
ekben egy felsőfokú nyom-
daipari képzést is el tudnak 
majd indítani. 

Balog Miklós, az egykori 
Kner Nyomda nyugalmazott 

vezérigazgatója úgy fogal-
mazott: a nyomtatott szöveg 
mindennapos része az em-
berek életének még akkor is, 
ha a napilap-, illetve könyv-
nyomtatás jelentősége mára 
csökkent. Mint mondta, bár 
az elektronikus hírközlés 
sok területet átvett, a ma-
gazinok, illetve könyvek ma 
is részei az emberek életé-
nek. Ezenkívül a nyomtatás 
az élet sok más területén is 
jelen van.

– A nyomdaipar jövője a 
digitalizálás, ami valószí-
nűleg a csomagolóanyag- 
iparban is megjelenik majd 
– vélekedett Muzsik István, 
a Marzek-Kner Packaging 
Kft. gyárigazgatója.

Gyemendi Réka

Békés megye jövője, fel-
lendítése, a népesség-
megtartó erő növelése 
– a „kiművelt emberfők” 
helyben tartása –, a me-
gyei felsőoktatás helyzete 
egyaránt a témája volt a 
Békés Megyei Kormányhi-
vatal évadnyitó értekezle-
tének. A közös cselekvés 
szellemiségében invitálta 
évadnyitó munkaértekez-
letre a kormányhivatal ve-
zetése azon érdekképvise-
leti szervek, köztestületek, 
kamarák vezetőit, valamint 
a megyében működő felső-
oktatási intézmények kép-
viselőit, amely szerveze-
tekkel, intézményekkel már 
korábban együttműködési 
megállapodást kötött. A 
közelmúlt történései mel-
lett a jövő feladatai, célkitű-
zései is terítékre kerültek. 

Megnyitóbeszédében  Ta-
kács Árpád  nyomatéko-
sította, hogy közösen kell 
dolgozni Békés megye meg-
felelő helyre pozicionálásá-
ért. Mindehhez elengedhe-
tetlen az együttműködés, a 
közös gondolkodás. Ugyan-
akkor azt is bejelentette, 
hogy a Békés Megyei Kor-
mányhivatal – társadalom-
szervező feladatkörében 
– a közeljövőben együttmű-
ködési megállapodást köt a 
Magyar Vöröskereszt Békés 
Megyei Területi Szerveze-

tével, valamint a soraiban 
mintegy 95 tagszervezetet 
számláló Civil Szervezetek 
Szövetségével. A nem túl tá-
voli jövőben feláll a soraiban 
14 tagot számláló, anyagi el-
lentételezés nélkül működő 
kormánymegbízotti tanács-
adó testület, s debütál a 
kormányhivatal tudományos 
bizottsága is. A kormány-
megbízott, a kormányzati 
elképzeléseket ismertetve, 
a bürokráciacsökkentés fon-
tosságát hangsúlyozta.

A Takács Árpád kormány-
megbízott kezdeményezé-
sére megrendezett munka-
értekezleten részt vett  dr. 
Görgényi Ernő, Gyula város, 
illetve dr. Mokán István, Sar-
kad polgármestere is. A évad-
nyitó munkaértekezleten ott 
volt Kozsuch Kornél, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
Békés megyei alelnöke, Hra-
bovszki János, az Országos 
Magyar Vadászkamara Bé-
kés Megyei Területi Szerve-
zetének elnöke, Fajzi Tamás, 
a Békés Megyei Építész Ka-

mara elnöke, Búzás Zoltán, a 
Békés Megyei Mérnök Kama-
ra elnöke, dr. Orosz Tivadar, a 
Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke és dr. 
Vincze Gábor, a Magyar Or-
vosi Kamara Békés Megyei 
Területi Szervezetének elnö-
ke is. Képviseltette magát a 
Gál Ferenc Főiskola, a Kodo-
lányi János Egyetem, illetve a 
Szent István Egyetem Agrár- 
és Gazdaságtudományi Kara 
Tessedik Campusa is.

A Gál Ferenc Főiskola 
képviseletében  dr. Kozma 
Gábor  rektor úgy fogalma-
zott, hogy új típusú főiskolára 
van szükség és a felsőokta-
tási szakképzések mellett az 
úgynevezett hivatásképzés 
fontosságát hangsúlyozta.

A Kodolányi János Egye-
tem rektora, dr. Szabó Péter 
az intézmény létrejöttét ele-
venítette fel és nyomatéko-
sította, hogy elköteleződtek 
a megye mellett, küldetésük 
nemcsak Orosházára korlá-
tozódik, hanem az egész me-
gyét érinti.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének 
szeptemberi ülésén Simon 
István Tamás Fidesz-KDNP 
frakcióvezető önálló kép-
viselői indítványára hatá-
rozati javaslatot fogadott 
el a megyegyűlés a Stras-
bourgban megszavazott 
Sargentini-jelentés kap-
csán. A továbbiakban tá-
jékoztatók hangzottak el a 
munkaerő-piaci helyzetről, 
a közúthálózati fejleszté-
sekről, valamint döntés 
született a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjrendszerhez 
történő 2019-es csatlako-
zásról.

Simon István Tamás hatá-
rozati javaslata komoly vitát 
váltott ki a jelen lévő DK-s és 
jobbikos képviselők, valamint 
a Fidesz-KDNP frakció tagjai 
között. A Fidesz-KDNP frak-
cióvezetője hangsúlyozta: 
kettős mércét alkalmaznak 
hazánkkal szemben. A köz-
gyűlés egyhangú szavazás-
sal, melyben az ellenzéki 
képviselők nem vettek részt, 
az EU Parlament magyaror-
szági ellenzéki képviselőit le-
mondásra szólította fel.

Az országos folyamatok 
alapján Békés megyében 
is javuló tendenciát mutat a 
foglalkoztatás és továbbra is 
csökken a munkanélküliség 

szintje, tájékoztatta a képvi-
selőket Pántya Imre, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Fog-
lalkoztatási Főosztályának 
főosztályvezetője. Kiemelte, 
hogy a nyilvántartott álláske-
resők száma 2011 óta folya-
matosan csökken, az akkori 
34 ezer főről mára 11 ezer 
főre mérséklődött. A mun-
kanélküliségi ráta a 2014-es 
10,9 százalékról 4,8 száza-
lékra apadt, a foglalkoztatási 
arány pedig 48,4 százalékról 
57,7 százalékra növekedett 
az elmúlt négy évben.

2018-ban mintegy 70 km-
es szakaszon zajlik útfelújítás 
megyeszerte, tájékoztatta a 
képviselőket Virág Mihály, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Békés megyei igazgatója. 
Hozzátette, hogy ezekre a 
munkálatokra a megyei ön-
kormányzat által koordinált 

Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programból 3,5 
milliárd Ft, hazai forrásokból 
3,4 milliárd Ft áll rendelkezés-
re, a fennmaradó részt pedig 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
saját forrásból végzi. Meg-
említette, hogy az M44-es 
gyorsforgalmi út 2019 őszére 
tervezett átadását akadályo-
zó tényező nem befolyásolja, 
illetve folyamatban van az 
M47-es gyorsforgalmi út dön-
tés-előkészítő dokumentuma-
inak kidolgozása.

Döntés született arról, 
hogy a Békés Megyei Önkor-
mányzat 2019-ben is részt 
vesz a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer lebonyolí-
tásában. A 2018. évi pályáza-
ti fordulóban 59 település 570 
pályázó diákja kapott kiegé-
szítő támogatást a megyei 
önkormányzattól.
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A Szlovák Kultúra Házánál is megkoszorúzták az emléktáblát

BÉK ÉS MEGYEI ÖNKOR MÁNYZAT

Lemondásra szólították fel az EP magyar ellenzéki képviselőit
D e b ü t á l  a  t u d o m á n y o s  t a n á c s

Célegyenesben a tanácsadó testület
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Elnökségi ülés az iparkamaránál
Soros elnökségi ülését tar-

totta a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szep-
tember 20-án Békéscsabán, 
a Penza-lakótelepi székházá-
ban, ahol meghívott vendég 
volt a Békés Megyei Közgyűlés 
elnöke is. A napirendi pontok 
között a kamara elmúlt idősza-
kának tevékenységéről szóló 
beszámoló szerepelt, továb-
bá javaslat született a „Kiváló 
Gyakorlati Képzőhely 2018” 
díjak odaítélésére. Tájékozta-
tó hangzott el a BMKIK 2018. 
évi tagdíjfizetési és a kamarai 
hozzájárulás befizetésének 
helyzetéről, a befizetést el-
mulasztókkal szemben tett in-
tézkedésekről, és határoztak 
a tagsági kötelezettségüket 
elmulasztó tagvállalkozások 
kizárásáról.

Tájékoztató hangzott el to-
vábbá az iparkamara pályázata-

iról: két nyertes és egy elbírálás 
alatt álló pályázatban érintett a 
kamara. Kettő a magyar–román 
határon átnyúló programban 
van, melyből az egyik megvaló-
sítása márciusban kezdődött el, 
a másik esetében még várják a 
végleges döntést. A nyertes ten-
derben hármas partneri körben 
dolgoznak egy nagyváradi isko-
lával és a Körös-Maros Nemzeti 
Parkkal. A projektben azt mu-
tatják meg, miként tudnak a vál-
lalkozások környezettudatosan 
működni. Az elbírálási fázisban 
lévőben a szakemberhiány mér-
séklése a cél a pályaorientáció 

által. A harmadik kiemelendő 
pályázat az Erasmus+ kereté-
ben valósul meg. Két szakmai 
tanulmányútra is finanszírozást 
nyertek, 10-10 fős szakértői cso-
port utazhat el. 

Míg korábban az iparka-
mara számolt be a megye-
gyűlésen a 2017-es tevékeny-
ségéről, most Zalai Mihály, a 
megyei közgyűlés elnöke tá-
jékoztatta a kamarai elnökség 
jelen lévő tagjait a TOP Békés 
megyei vonatkozásairól, annak 
előrehaladását, eredményei-
nek egy részét ismertette az 
elmúlt időszakból.



A belváros-rehabilitáció 
harmadik ütemében össze-
sen egymilliárd forint értékű 
fejlesztéssel gazdagodott a 
város. A projektelemekre öt 
nyertes vállalkozóval kötött 
szerződést az önkormányzat, 
akik tavaly október végén vet-
ték át a munkaterületeket. A 
beruházást összességében 
idén október végére kell befe-
jezniük, de már több mindent 
birtokba vehettünk. Az elmúlt 
időszakban több mint 75 ezer 

négyzetméternyi közterület 
újult meg, ebből közel 50 ezer 
négyzetméternyi a zöldterü-
let. Zajlanak a műszaki átadá-
sok, közben az esetlegesen 
felmerülő hibákat is kijavítják.

A Széchenyi liget és kör-
nyezete a legjelentősebb 
eleme a projektnek. A fel-
újítás magában foglalta a 
liget teljes zöldfelületének 
rekonstrukcióját, a növény-
zet és a meglévő faállomány 
ápolását, pótlását, új növé-

nyek telepítést, a parkban 
lévő sétautak rekonstrukció-
ját, tanösvények kialakítását, 
rekreációs elemek építését. 
Talán a leglátványosabb ré-
sze a fejlesztésnek a meglé-
vő játszótér felújítása és bő-
vítése volt, színes, Munkácsy 
Mihály festői munkásságára 
emlékeztető elemekkel, pél-
dául paletta alakú homokozó-
val, krétahintával, festéktubus 
alakú mászókával, képkere-
tekkel.  A Gőzmalom téren a 

burkolt felület a zöldfelület 
és pihenésre szolgáló felület 
javára csökkent. Megújult a 
kétsávos út, megszépült a 
vízpart, az Aradi Vértanúk li-
gete és a Beliczey kert, újak 
a padok és a közvilágítás. A 
végéhez közeledik a munka 

a Kossuth téren és a Hu-
nyadi téren is.

Alighogy birtokba vehettük 
a szoborsétányt és az Élő-
víz-csatorna stégjét, akadt, 
aki gyújtogatott, rongált, és 
sajnos hasonló történt pár 
hete a Széchenyi ligeti ját-

szótéren is. Október 10-én 
tizenhat térfigyelő kamerát 
helyeznek el a felújított bel-
városban annak érdekében, 
hogy ami megépült, minél to-
vább ilyen szép is maradjon, 
mindnyájunk örömére.

M. E.
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Munkácsy Mihály emlékét idézi a tubus mászóka is az új játszótéren

A Gőzmalom téren nőtt a pihenésre szolgáló terület A Széchenyi liget és környezete teljesen megújult A paletta homokozó is átadásra vár

F E J L E S Z T É S E K

Beszámoló a kivitelezés előrehaladásáról

T O P - 6 . 9 . 1 - 1 6 - B C 1 - 2 0 1 7 - 0 0 0 0 1

Csapadékcsatorna-építés

A terveknek megfelelő-
en folynak a TOP-6.3.3-
1 6 - B C 1 - 2 0 1 7 - 0 0 0 0 1 
azonosítószámú, „Bé-
késcsaba csapadék- és 
belvízhálózat-fejleszté -
se” tárgyú projekt meg-
valósításának építési 
munkái.

A Bethlen utcai zárt csapa-
dékcsatorna építése során 
a zárt csatornaszakaszok 
tervezett fenékszintjéhez 
igazodó fenékszinttel a zárt 
szakaszok végpontjai-hoz 
igazodó vezérárok kiala-
kítása elkészült. Az utca 
első szakaszán szükséges 
szennyvízvezeték-kiváltás 
megtörtént. Megkezdődtek 
az utcaszakaszon terve-
zett aknák megépítéséhez 
szükséges előkészületek.

A Keleti kertek városrész-
ben a Buzogány utcában el-
készült a nyílt csapadékcsa-
torna kialakítása. A Szöcske 
utcában folyamatosan zajlik 
a csapadékcsatorna-építés. 
Szeptember 20-án a Bogár 
utcában is megkezdődtek 
az építési munkák.

A Kastélyszőlők város-
részben (Gulyás utca) a 
nyílt csapadékcsatorna ki-

alakítása elkészült. Néhány 
esetben a szükséges köz-
műkiváltás az üzemeltető-
vel történő egyeztetés után 
valósulhat meg. Az egyez-
tetések lefolytatása után a 
kivitelező ezeket a munká-
kat is elvégzi. Az esetleges 
lakossági igények következ-
tében felmerülő helyreállítá-
si problémákat a kivitelező 
rövid időn belül orvosolja.

Kivitelező – Bethlen utca:
BÓLEM Kft.
Péter József munkavezető
Telefonszám: +36-30/257-3685

Kivitelező – Keleti kertek, Kastélyszőlők:
Galéria Invest Kft.
Szikora György építésvezető
Telefonszám: +36-30/456-8091

Projektmenedzsment szervezet:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Megyeri Sándor projektmenedzser
Telefonszám: +36-20/454-5693

Az építéssel kapcsolatos észrevételeket az alábbi telefonszámokon jelezhetik a lakosok:

Helyi szintű komplex programok 
Békéscsaba területén

További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet
Telefon: +36-66/510-13E-mail: 
bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu;
tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Honlap: www.bcsegyuttmukodes.hu

Sikeresen 
pályázott 
B é k é s -
c s a b a 
M e g y e i 
Jogú Vá-

ros Önkormányzata, a Kö-
rösök Völgye Natúrpark 
Egyesület, az Egyensúly 
AE Egyesület és a MERSZ 
Közhasznú Alapítvány ál-
tal alkotott konzorcium a 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
konstrukcióján belül. A 
projekt célja elsősorban a 
leszakadó és leszakadás-
sal veszélyeztetett városi 
területeken élők közösségi 
és egyéni szintű társadalmi 
integrációja. Az infrastruk-
turális beavatkozásokat a 
társadalmi hátrányok kom-
penzálását célzó szociális, 
oktatási, mentálhigiénés, 
kompetenciafejlesztő, fog-
lalkoztatási, egészségügyi, 
antidiszkriminációs és köz-
biztonsági programok egé-
szítik ki. Fontos, hogy a szo-
ciális városrehabilitációs 
projekteket kísérjék végig a 

közösségfejlesztő progra-
mok, amelyek lehetővé te-
szik a városrehabilitációval 
érintett területen élő lakos-
ság bevonását a tervezés-
be és a megvalósításba, 
továbbá erősítik a helyi kö-
zösség kohézióját. 

A projekt a foglalkozta-
tásra, a kompetenciafej-
lesztésre, az oktatásra, az 
egészségügyre, a szociális 
szolgáltatásokra, a közös-
ségfejlesztésre és az elkü-
lönítés megszüntetésére 
irányuló tevékenységek ál-
tal segíti a társadalmi kohé-
ziót is. A számszerűsíthető 
eredményeken túl a projekt 
hozzájárul az akcióterüle-
ten élők életminőségének 
javulásához azáltal, hogy 
saját igényeiknek megfele-
lő programokban vehetnek 
részt, valamint a pszichés 
és a már szomatizálódott 
betegségeik is kiszűrésre 
kerülnek és megfelelő 
ellátásban is részesül-
nek. A projekt kere-
tein belül az Egyen-
súly AE Egyesület 

által a leszakadó és lesza-
kadással veszélyeztetett te-
rületeken folyamatosan biz-
tosított a szociális munka. 

A projekt hatása kiter-
jed minden korosztályra a 
gyermekektől kezdve az ak-
tív korú népességen át az 
idősekig. A közösségi élet 
fejlődik az akcióterületeken, 
a lakosok egészségi állapo-
ta, munkaerő-piaci helyzete 
javul. A konzorciumi tagok 
2017. év decemberében ér-
tesültek a 283 millió forint 
értékű támogatás elnyeré-
séről, azóta már sor került 
a Támogatási Szerződés 
aláírására is. A pályázat 
jóvoltából 2021 tavaszáig 
több mint 2000 program ke-
rül lebonyolításra, amelyek 
kivétel nélkül ingyenesen 
lesznek megtekinthetőek az 
érdeklődők számára.

Tubusok és festőpaletta a ligeti játszótéren
M e g s z é p ü l t  a  b e l v á r o s  –  ó v j u k  m e g ,  h o g y  m i n é l  t o v á b b  ö r ü l h e s s ü n k  n e k i !

Napról napra végigkövethettük, hogyan szépül, alakul Békéscsaba belvárosa. Hogyan 
lesz egyre vonzóbb az Élővíz-csatorna partja, a szoborsétány, szépül meg a Kossuth 
tér, alakul át a Hunyadi tér. Szeptember 20-án megkezdődött a Széchenyi liget és kör-
nyezete, valamint a Gőzmalom tér, Aradi Vértanúk ligete és a Beliczey kert felújítá-
sának műszaki átadása is – befejezéséhez közeledik tehát a belváros-rehabilitáció 
harmadik ütemében, a Munkácsy-negyed programján belül a Zöld város kialakítása 
elnevezésű projekt. A belváros szebb lett, mindnyájunk érdeke és  felelőssége, hogy 
ilyen is maradjon.



Kézműves-bemutatót és 
kirakodóvásárt tartottak 
szeptember 21-én a 
CsabaPark játszóterén. A 
program célja a helyi kéz-
műves termékek és mester-
ségek népszerűsítése volt.

Vass Csaba, a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. projektmanagere el-
mondta: a CsabaPark – Zöld 
város pályázat keretén belüli 
fejlesztéséhez kapcsolódó 
programok részeként szer-
vezték meg a bemutatót és 
vásárt. A rendezvényen a 
gyerekek megismerhették 
a régi idők mesterségeit és 
játékait. Jelen volt egy ko-
vács-, illetve egy fazekas-
mester, de a szövés és a 
bőrművesség rejtelmeibe is 
bepillanthattak a látogatók. 
Ezenkívül a játszóházban 
nemezelhettek, fonalból al-

kothattak, és egy olyan kü-
lönleges játszótér is volt, 
ahol régi játékokat próbál-
hattak ki a gyerekek.

– A bemutatott játékok 
mintegy 100 éves múltra te-
kintenek vissza. Akkoriban 
olyan anyagokból készítet-
tek játékot, ami otthon volt: 
például fából vagy dióból. 

Jó visszanyúlni ezekhez ma, 
amikor már sok minden mű-
anyagból készül. Ráadásul a 
játékokat a szabad levegőn, 
szép környezetben próbál-
hatják ki a gyerekek – je-
gyezte meg Uhrin Györgyné, 
a népművészeti egyesület 
tagja. 

Gyemendi Réka

Nagyapáink, nagyanyáink játékait próbálhatták ki
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Köszönet minden résztvevőnek!

Kerékpáros akcióKeKeK réééééékkkkkkpppppááááárooooooossss aaaaaakkkkció
ÚJ LEHETŐSÉGEKKEL

2018. október 05. (péntek)

REGISZTRÁLTASSA KERÉKPÁRJÁT EGYEDI AZONOSÍTÓVAL
1600–2000 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron!

Gyülekező: 1830 órakor, indulás 1900 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri Elektro Pont Áruház parkolójából;
Gyulán a Kossuth téri parkolóból;
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, sorsjegyet kap,
és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 1945 órakor Békéscsabán a
Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723, 30/418-8229
www.police.hu balesetmegelőzés/aktuális rovatában
www.facebook.com/bekesmegyeirfk/

Vegyen részt a rendezvényen és éljen az akció nyújtotta lehetőségekkel, amelyeket az alábbiakban felsorolt 
kerékpárszervizek és a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kínál Önnek!

SZERVIZEK:
Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér; Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); 
Speedy Kerékpár Szaküzlet, Gyóni Géza utca 22.; Fa-Bi-Ke Kerékpáros Bolt és Szerviz, Franklin u. 33.; Balocom Kft. Kerékpártechnikai Szaküzlet, 
Illésházi u; Kloki-Busz Kft. Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fő u. 45.; Békéssámson: „Griffi thi” Gazdabolt, 
Szabadság út 123.; Csorvás: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.; Doboz: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Iparcikk Üzlet, 
Faluhelyi utca 7.; Füzesgyarmat: Kábel Elektro Kft., Petőfi  út 1.; Gyomaendrőd: Jármű Műszaki Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner Kerékpár 
Szaküzlet és Szerviz, Árpád utca 17.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa, Nagyváradi út 23.; Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki 
és Kerékpár Szaküzlet, Petőfi  utca 9.; Mezőkovácsháza: Sárközi Üzletház, Árpád utca 197.; Tótkomlós: Farkas Műszaki Kultúrcikk Üzlet, Fő u. 10. 
Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Szarvas: Balázs Kerékpár Üzlet és Szerviz, Béke utca 4.; Pazsa Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, 

Kossuth u. 60-62.; Szeghalom: Vésztőker Kft., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: Vésztőker Kft. Kossuth u. 150. 

1. Ellenőriztesse kerékpárja műszaki állapotát! Nézesse meg, hogy rajta vannak-e 
a biztonságot szolgáló kötelező felszerelések!

Sorsjegyet adunk Önnek, mellyel ajándéksorsoláson vehet részt. Díjmentesen 
pótoljuk a hiányzó küllőprizmát és kerékpárját fényvisszaverő matricával látjuk el!

2. Vásárolja meg kedvezményes áron  kerékpárja első világítását! Ajándékba adjuk a hátsó világítást!

3. Tegye még láthatóbbá kerékpárját: vásároljon szelepvilágítást, küllőre szerelhető 
prizmát vagy fényt, refl excsíkos gumiköpenyt vagy prizmás pedált kedvezményes áron!

Fényvisszaverős termékekkel (mellény, tornazsák, egyéb) segítjük Önt, hogy 
még láthatóbb legyen.

4. „Legyen hátul is szeme, legyen hallhatóbb!”: Vásároljon kerékpárjára kedvezményes 
áron visszapillantó tükröt, vagy erőteljesebben szóló klasszikus csengőt! Lámpa és prizma szettet adunk ajándékba!

5. Tegyen kerékpárja műszaki állapotáért! Ellenőriztesse a fékeket, szükség esetén 
cseréltessen kedvezményes áron fékbetétet azért, hogy időben meg tudjon állni! Átvállaljuk a szerelés díját!

6. Fokozza saját biztonságát! Vásároljon kedvezményes áron fejvédő sisakot, térd- 
és könyökvédőt, gyermekülést, stb.! Lámpa és prizma szettet adunk ajándékba!

Az akció a készlet erejéig érvényes! A 5. lehetőséggel csak a szervizzel is rendelkező üzletekben élhet! 

KERESSE FEL A FELSOROLT SZERVIZEK EGYIKÉT ÉS VÁLASSZON AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL:
HA TESZ A SAJÁT BIZTONSÁGÁÉRT, MI SEGÍTÜNK ÖNNEK, MEGAJÁNDÉKOZZUK ÖNT!

A régi időket idézték a CsabaParkban

Makettkiállítás a Csabagyöngyében
A Körös Makett Klub a Csa-
bagyöngye Panoráma Termé-
ben rendezte meg a 24. Nem-
zetközi Makett Kiállítását és 
Versenyét, ezúttal 41 kategó-
riában. Ebben az évben külön 
figyelmet szenteltek a 80 éves 
magyar légierőnek és a 170 
éves magyar honvédségnek. 
Az érdeklődők végignézhették 
a maketteket, makettbörzén 
vehettek részt, vetítéseket, 
előadásokat láthattak.



Zenés, beszélgetős ízelítő az új repertoárból
A  Jó k a i  s z í n há z  n y i l vá n os  é va d n y i tó  ü n n e p sé ge  a  k ö z ö n sé g ge l

A Jókai színházban nyá-
ron sem volt szünet, a társu-
lat játszott a Csabai Nyár, a 
Szarvasi Vízi Színház, vala-
mint a Gyulai Várszínház est-
jein. Seregi Zoltán köszönetet 
mondott a sok munkáért és 
gratulált a fesztiváldíjasoknak. 
Majd arról szólt, hogy az új 
évadban hat bemutatót ter-
veznek a nagyszínpadon és 
a kamarában, három mese-
előadást, repertoáron marad 
több sikerdarab, továbbá stú-
diószínházi előadások is ké-
szülnek. Az első premier a Sík 
Ferenc Kamaraszínházban 
Noël Coward Vidám kísértet 
című komédiája.

Tege Antal és Czitor Attila 
műsorvezető is köszöntötte 
a közönséget, majd bekon-

ferálták Kocsák Tibor–Bozsó 
József Kukac Kata kalandjai 
című meséjéből a Gondol-
kodjunk! című dalt, amit Fejes 
Katica és Puskás Dániel szí-
nészhallgató adott elő. Ezután 
beszélgetés hangzott el Papp 
Barbarával, aki Arthur Miller 
Pillantás a hídról című elő-
adásában Catherine figuráját 
játssza, majd a Kukac Katából 
Gábor Anita Csiga Bige da-
lát adta elő. Seregi Zoltánt, a 
Detektívjátszma című előadás 
rendezőjét is megszólaltatták 
a műsorvezetők, a beszélge-
tés alatt az 1972-es Mester-
detektív című filmből láthatott 
részleteket a közönség.

Gulyás Attila, aki Noël 
Coward Vidám kísértet című 
előadásában a férfi fősze-

replő, énekével örvendez-
tette meg a közönséget. 
Weber Kristóf–Zalán Tibor A 
sHÓwKIRÁLYNŐ című ze-
nés mesejátéka lesz az évad 
második gyermekbemutatója, 
amelyből Liszi Melinda – aki a 
címszereplő karakterét alakítja 
– Kosztolányi Dezső Virágok 
beszéde című írásából adott 
elő részleteket. Beszélgetés 
hangzott el Nemlaha György-
gyel is, aki az Elnémult haran-
gok című regény dramatizált 
változatát írta, közben vetítés 
volt az 1940-es filmből, majd 
Csonka Dóra, az Elnémult 
harangok egyik szereplője elő-
adta Katona Klári Játssz még! 
című dalát.

Szente Béla Szárnyad ár-
nyékában című történelmi já-
tékát 2019 januárjában mutatja 
be a színház, ősbemutatóként 
Békéscsaba újratelepítésének 
300. évfordulójára. Ehhez kap-
csolódott Tomanek Gábor, aki 
Bagdi László Csaba legendája 
című művéből adott elő részle-
teket, miközben fotómontázst 
láttunk a város elmúlt 300 

évéről. Szarka Gyula–Zalán 
Tibor: Az igazmondó juhász 
és az aranyszőrű bárány című 
meseelőadásáról Zalán Tibor 
beszélt. Mészáros Mihály, aki 
Az igazmondó juhász és az 
aranyszőrű bárány című me-
sében Burkus karakterét ala-
kítja, a Burkus király bánata 
című dalfeldolgozást adta elő.

Ezután a Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül című elő-
adáshoz kapcsolódott a be-
szélgetés Katkó Ferenccel, az 
előadás rendezőjével, közben 
részletet láttunk az 1979-es 
filmből. Terrence McNally–Da-
vid Yazbek Alul semmi című 
előadásáról beszélt a rendező 
Tege Antal, s megelevenedtek 
az 1997-es film jelenetei. 

A műsor zárásaként a 
már végzett és jelenlegi tánc 
szakos hallgatók (Fazekas 
Döníz, Lehoczki Orsolya, 
Medovarszki Petra, Korom Gá-
bor és Józsa Bence) előadták 
Kerekes Judit koreográfiáját, 
amit majd A sHÓwKIRÁLYNŐ 
című előadásban láthatunk vi-
szont.

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

A szlovák ünnepen koncertet adtak a Kassai Állami Filharmonikusok

Az evangélikus kistemplomban a zenekart Zbyněk Müller karmester vezényelte

Nyílt nap a szőlőben
Ismerd meg a Csabag yöng yét

A gyerekek meg is kóstolhatták a szőlőt Nemlaha Györggyel Seregi Zoltán beszélgetett

Az Erzsébethelyi iskolából negyvenen érkeztek Nagy sikert arattak a zenés ízelítők

Az Ismerd meg a Csabagyöngyét program keretében az 
Erzsébethelyi iskola diákjai látogattak el szeptember kö-
zepén a Csabagyöngye szőlőültetvényre a Békéscsabai 
Turisztikai Egyesület szervezésében.

A hagyományoknak megfelelően, a Békéscsabai Jó-
kai Színház most is a közönséggel együtt tartotta meg 
nyilvános évadnyitó ünnepségét szeptember közepén, 
a teátrum előtti téren. Seregi Zoltán igazgató először 
a publikumot köszöntötte, a társulat nyári szerepléseit 
értékelte, majd a 2018–2019-es évad bemutatóit, bérlet-
rendszerét ismertette. Az új produkciókból a szerzők, 
rendezők, színészek adtak zenés-táncos ízelítőt.

Gulyás Péter, az egyesület 
elnöke kiemelte, fontosnak 
tartják, hogy Békéscsaba 
egyik értékét, a Stark Adolf ál-
tal nemesített Csabagyöngye 
szőlőt jobban megismerjék a 
gyerekek is, ezért mutatják be 
nekik a város által létrehozott 
ültetvényt. Az Erzsébethelyi 

Általános Iskola Madách ut-
cai épületétől legutóbb negy-
ven tanuló kerékpározott el a 
helyszínre a pedagógusok-
kal, hogy információkat tud-
janak meg Stark Adolfról, a 
szőlő telepítéséről és persze 
azért, hogy meg is kóstolják a 
finom Csabagyöngye szőlőt. 
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A Szlovák Köztársaság 
Főkonzulátusa meghívá-
sára ismét Békéscsabára 
érkeztek a Kassai Állami 
Filharmonikusok. A zene-
kar a Szlovák Alkotmány 
Napja tiszteletére adott 
koncertet Békéscsabán, 
az evangélikus kistemp-
lomban szeptember 19-
én, ahol sokan ünnepel-
tek velük. 

Szlovákia 1992. szeptem-
ber 1-jén az alkotmány alá-
írásával elkezdte építeni 
nemzeti államát, és 1993. 
január 1-jén önálló állammá 
vált. A korábbi Csehszlová-
kia a két nemzet megálla-
podása alapján szűnt meg. 
Mint azt Igor Furdík főkon-
zul kiemelte, Magyarország 

és Szlovákia is önálló állam. 
Ennek értelmében nemcsak 
a megyék, a települések és 
az emberek léphetnek kap-
csolatba egymással, hanem 
a nemzetközi jogok alapján 
országaink is különböző 
együttműködési szerződé-
seket köthetnek. 

– Mindkét nemzet egyen-
rangú az Európai Unióban, 
és jók az államközi kapcso-
lataink. Országainkat a köl-
csönös tisztelet és bizalom 
jellemzi, ezt nagyon fontos 
megbecsülni, mert ha meg-
rendül, akkor csak nehezen 
állítható vissza. Őrizzük és 
ápoljuk azokat az értékeket, 
amelyek együttműködésünk 
alapját jelentik. A békéscsa-
bai közösség ebben igen jó 
példát mutat – fogalmazott 

Igor Furdík az ünnepen, 
hozzátéve: fontosnak tartja, 
hogy a szlovák felmenőkkel 
rendelkezők megtanulják és 
átörökítsék majd a szlovák 
nyelvet. 

Békéscsabán, a főkon-
zulátuson fogadással, az 
evangélikus templomban 
pedig – a nagyközönség-
gel együtt – koncerttel 
emlékeztek meg a Szlo-
vák Alkotmány Napjáról. A 
Kassai Állami Filharmoni-
kusok Ján Cikker Szlovák 
népzenei variációit adták 
elő nagyzenekarral, vala-
mint elhangzottak Beetho-
ven- és Dvořák-darabok is. 
A karmester Zbyněk Müller 
volt, szólista pedig Mátyás 
Mézes (hegedű).



Zenés áhítattal és hálaadó 
szentmisével emlékeztek 
meg a 25 éves jaminai Jé-
zus Szíve templom építő-
iről szeptember harma-
dik szombatján, a nyitott 
templomok éjszakáján. Az 
egész estét betöltő prog-
ram az Ars Sacra Feszti-
válhoz kapcsolódott. 

Egy átlagos őszi hétközna-
pon, 1992. szeptember 28-án 
az esti órákban összegyűltek 
fiatalok és idősek, és égő 
gyertyákat helyeztek el egy 
üres, jaminai földterületen. 
Mire besötétedett, a pislákoló 
lángok egy épület alapjának 
vonalait rajzolták ki, az ott ál-
lók tekintetében pedig felcsil-
lant a remény, hiszen ők már 
lelki szemeik előtt látták a fa-
lakat, a tornyot, és bizakodva 
tekintettek a jövőbe, amely-
ben a városrész katolikus hí-
veinek végre saját temploma 
lehet. Ezen a helyen kondult 
meg negyedszázaddal ké-
sőbb, szombaton este a Jé-
zus Szíve katolikus templom 
harangja, és hívta hálaadásra 
a híveket. 

A közösség tagjai mellett 
főként Bielek Gábor néhai 
apátplébános álma volt ez, 
aki utolsó hivatalos szolgá-
lati helyén kezdeményezte 
egy, az egyházban is párat-
lan hajlék megépítését. A ta-
valy, 88 esztendősen elhunyt 
lelkipásztor kicsi templomot 
szeretett volna, hogy mise 
közben közel legyen hozzá 
a gyülekezet – hangzott el 
a visszaemlékezések között, 
amit többek között archív té-
véfelvételek is igyekeztek kö-
zel hozni ezen az estén. 

A jubileum tiszteletére tar-
tott hálaadó szentmisén az 
egyházközségben hat év óta 
plébánosi szolgálatot ellátó 

Bauer Csaba atya megillető-
dötten mondta, az ima azo-
kért is szól, akik keze mun-
kájának köszönhető, hogy 
van hol hálát adni, azonban 
ők maguk már nem érhették 
meg e pillanatot: az apátplé-
bános Bielek Gábornak, az 
építész Mosonyi Lászlónak, 
a festő Patay Lászlónak és 
a beltérben látható kő- és 
bronzplasztikákat készí-
tő, 2016-ban elhunyt Kiss 
György szobrásznak. Őértük 
is ragyogtak ezen az estén 
a mécsesek az oltár előtt 
elhelyezett alaprajzon, visz-
szautalva arra a kezdeti, őszi 
estére.

Zsíros András

MESEHÁZ 30
Szeretettel meghívunk

2018. szeptember 27-én, csütörtökön 18 órától
a MESEHÁZ születésnapi ünnepségére.

Közreműködnek barátaink
és a sepsiszentgyörgyi ÉG-VILÁG együttes.

Szeretettel várunk mindenkit, aki valaha is boldog volt itt nálunk.
És a kíváncsiakat is.

APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományőrző délután

2018. október 6-án, szombaton 14 órától
a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 17.)

Kalendárium: Mindszent hava, őszi munkák a tél beállta előtt
Műhelymunka: őszi manó, levél, sün figurák készítése textilből

Nagymama kamrája: mákos kukorica

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. október 10-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
ARANJUEZI SZÉP NAPOK
Wim Wenders filmje, 2016.

A programokra a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Nyitott templomok éjszakája
H á l a a d á s  a  25  é ve s  Jé z u s  S z í ve  te m p l o m ba n

Megtelt a templom a jeles alkalomra

TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén fek-
szik, Békéscsaba belvárosából 
indulva kellemes, ötperces sé-
tával megközelíthető.

Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása le-
hetőséget teremtenek arra, hogy 
konferenciák, illetve nagyobb 
családi rendezvények, pl. eskü-
vők 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

Körösök Völgye
Látogatóközpont

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/ 

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM: 
Hétfő, szombat: 14.00–19.00  •  Kedd–péntek: 11.00–19.00

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

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

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

Országos Könyvtári Napok Békéscsabán
Október 1., (hétfő) 17.00 Nehéz 
idők. Kötetbemutató beszélgetés: 
Pillár Csaba szerzővel Hévizi Ró-
bert intézményvezető beszélget.

Október 2., (kedd) 17.00 "Az 
élet metszette el a szárnyainkat". 
Hajdú Hajnalka szerzővel Kovács 
Mária beszélget.

Október 3., (szerda) 10.00 
Szépségideák. Komjáthy Nóra 
előadása középiskolásoknak. 
17.00 A sikeres családok titka. 
Egyed Kornélia tanácsadó szak-
pszichológus előadása.

Október 4., (csütörtök)  
11.00–19.00 Dró-
tos Tóthék kincsestára. 
14.00–17.00 Szelekovszky Lász-
ló fafaragó bemutatója.
14.30 Zorkóczy Zenóbia: Zénó, 
az elképesztő madárijesztő. In-
teraktív gyermekelőadás 7–13 
éveseknek.

17.00 „Békés születés”. Beszél-
getés Mátyusné Gálik Zsuzsanna 
dúlával.

Október 5., (péntek) 18.00 Ra-
jongók voltunk. Kötetbemutató 
beszélgetés: Hartay Csaba íróval 
Kiss László író beszélget.

Október 6., (szombat) 
14.00–24.00 IX. Könyvtári Éjsza-
ka. Kastélyok, várak, a kulturális 
örökség bástyái.
17.00 Kötetbemutató beszél-
getés: Bauer Barbara íróval 
Lukoviczki Anna igazgatóhelyet-
tes beszélget.

Október 7., (vasárnap) 7.45–
16.00 Autóbuszos helyismereti 
kirándulás a Mezőkovácsházi Vá-
rosi Könyvtárba, a mezőhegyesi 
Ménesbirtokra és a dombegyházi 

"Makovecz-féle" Könyvtárba.
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ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Október 1., hétfő 16 óra – A Mohácsy Mátyás Kertbarát kör bor- 
bemutatóval és kóstolóval egybekötött pincelátogatása Sajben György 

borlovagnál. 
Október 8., hétfő 14.30 óra – Magyar várak a Kárpát-medencében.

A Nyugdíjasklub vendége Bagyinszki Zoltán fotográfus. 

KIRÁNDULÁS 
Október 9., kedd – a Természetjáró kör kirándulása Budapestre. 
Program: Barangolás a Budai-hegységben (fogaskerekű, gyermekvas-
út, libegő). Indulás: 7.19-kor vonattal – gyülekező 6.45-től a vasútállomá-

son. Várható hazaérkezés 18 óra körül. 

KIÁLLÍTÁS
Október 12., péntek 17 óra – Lopusnyiné Gyulai Ágnes békéscsabai 
alkotó festményeiből összeállított kiállítás megnyitója. A megjelenteket 
köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Megnyitja Nagy Ferenc 

nyugalmazott iskolaigazgató. Megtekinthető november 5-éig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

TORNÁK 
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. 

Fitt-N Taekbo team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. 
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

A leendő M44-es út Ka-
muttól délre eső szakaszán 
zajló megelőző feltárások 
során folyamatosan kerülnek 
elő az izgalmasabbnál izgal-
masabb leletek és régészeti 
jelenségek. Jelenleg az ása-
tások két lelőhelyen zajlanak. 
A feltárásokon a X. századi 
megtelepedésre utaló lelet-
anyag mellett továbbélő po-
gány hagyományokra utaló 
anyag (kettévágott kutyák, 
lófogyasztásra utaló jel) is 
napvilágot látott. A feltárások 
elsősorban egy Árpád-kori 
falu mindennapjaiba nyújta-
nak számunkra betekintést. 

Ettől a lelőhelytől nyugatra 
található az a szintén Árpád-
kori lelőhely, melyen a régé-
szeti munkákat vezetem. A 
két lelőhely sok hasonlóságot 
mutat egymással – hasonló 
épületek, kemencék, csont 
és kerámiaanyag –, bár ez 
utóbbi lelőhely kevésbé sűrű, 
a település szórtabb, a mai 
tanyabokrokhoz, az egykor 
általános szeres település-
szerkezetre emlékeztet. Fel-
tételezhetően a megtelepe-
dés szélén, a szorosan vett 
településhatáron kívül került 
elő egy szintén az Árpád-kor-

ra keltezhető lófej, mely alól a 
bontás során egy madártojás, 
majd egy hamus, faszenes 
réteg is felszínre került, mely 
égetésre, tűzgyújtásra utal. A 
jelenség kapcsolatba hozható 
a korábbi ásatásokon előke-
rült pogány szokásokra utaló 
jelenségekkel: a lófej a keleti 
eredetű lovas-nomád népek-
nél gyakran része az áldozati 
és temetkezési szertartások-
nak. Szakrális értékkel bír, 
nem ritkán égőáldozatokban, 
avagy a sírokban túlvilági há-
tasként is megjelenik. A tojás 
többnyire az élet, az újjászü-
letés jelképeként van jelen – 
a látszatra élettelen tojás az 
új élet lehetőségét hordozza 
magában – ezért szintén he-
lyet kap mind a temetkezési, 
mind az építkezési rítusokban 

és áldozatokban. Hazánk-
ban a tojás használata építé-
si áldozatként még a néprajzi 
irodalomban is nyomon kö-
vethető, a huszadik század 
első évtizedeiből is gyűjtöt-
tek Békés megyéből hason-
lókat. Az építkezés során a 
falba helyezett tojás, kakas- 
vagy tyúkcsont házmegóvó, 
erősítő szerepe hasonló a 
Kőműves Kelemenné balla-
dájában megismert ember-
áldozathoz. Ahogy az időben 
haladunk előre, többnyire 
az áldozatok egyre jelképe-
sebbé válnak, így pótolja az 
embert előbb az állat, majd 
az egész állatot annak egy 
része, végül pusztán csak 
egy tojás.

Nagy-Laczkó Balázs
régész-muzeológus

Városunk első csabai 
nyomdászai a Povázsay 
testvérek és Takács Árpád 
voltak, akik itt létesítettek 
nyomdát. Utóbbitól vette 
át Szihelszky József a ti-
pográfiát. Hozzá került a 12 
esztendős Gesmey Soma 
betűszedő inasnak. Róla 
szól az 1888-ban induló kis 
történet.

Szihelszky Corvina-nyomdája 
a Ferencz József (ma Sza-
badság) tér 20. szám alatti 
földszintes házban működött. 
Itt készült egy ideig Csaba 
első újságja, a Békésmegyei 
Közlöny. Bartóky József szor-
galmasan írogatta bele írásait. 
Ezeknek volt lelkes olvasójuk 
az inaskodó Gesmey Soma. 
Az író-szerkesztő és hűsé-
ges olvasója között kedélyes 
viszony fejlődött ki. Bartóky 
megszerette a fürge észjárású 
kis inasgyereket, akit – talán 
nagyülepű nadrágja miatt – el-
nevezett „Samu nadrágjának”.

Teltek az évek, s a kis Sa-
muból Soma, Bartóky Jós-
kából pedig méltóságos úr 
lett, magas rangú, mezőgaz-
daság-ügyi államtitkár. A se-
gédként felszabadult Gesmey 

éppen állás nélkül ődöngött 
Budapesten, amikor eszébe 
jutott, hogy van neki a nagyvá-
rosban egy nagyúr barátja, aki 
bizonnyal segíteni tud rajta.

A minisztériumban a titkár 
bizalmatlanul nézett végig 
rajta, de azért bejelentette. 
Hosszú idő múlva jött meg a 
válasz, hogy a méltóságos 
úr nem fogadhatja, tessék a 
titkárnak előadni a kérését. 
Soma azonban Bartóky elé 
akart jutni, de hiába jelentette 
be magát újra, csak nem nyert 
bebocsátást. Végre mentőötle-
te támadt: – Tessék azt mon-
dani, „Samu nadrágja” van itt  
– szólt a titkárnak.

A titkár bement, de a kö-
vetkező pillanatban már nyílt 
is a szárnyas ajtó, s maga a 
méltóságos úr invitálta befelé 

az ő régi kis cimboráját. Kö-
vetkező nap Gesmeyt fel is 
vették az államnyomdába. 

Gesmey Soma csaknem 15 
évig dolgozott a Corvinában, 
onnan Gyomára került, az-
után visszatérve, Csabán nyi-
tott nyomdát, a főtéren pedig 
könyvkereskedést rendezett 
be. Megindította a „Békés-
megyei Függetlenség” című 
hetilapot, amelyben szer-
kesztőként a 48-as eszméket 
propagálta. Jó hírű cég lett a 
Gesmey-nyomda. A rengeteg 
munka azonban felőrölte ideg-
zetét, és 1922-ben teljesen el-
vesztette szeme világát. 

Gesmey Soma 61 éves 
korában hunyt el, 1937. szep-
tember 10-én temették el a 
ligeti zsidó temetőben.

Gécs Béla

MESÉLŐ MÚZEUM

A Teremtés hete Tanári hangverseny
A magyar keresztény egy-
házak körében már kezdett 
meggyökerezni az a nemzet-
közi kezdeményezés, hogy 
ökumenikus módon ünnepel-
jük meg a Teremtés hetét, és 
fordítsunk fokozott figyelmet 
a teremtett világ védelmére. A 
Békéscsabai Keresztyén Ifjú-
sági Egyesület (KIE) idén egy 
előadás-sorozattal csatlako-

zik a kezdeményezéshez. A 
hét idei témája: Közösségben 
a teremtett világért. Ennek 
keretében mindennap meg-
hívott vendégekkel beszél-
getnek október 1-je és 7-e kö-
zött 17 órától a KIE-házban, 
a Kinizsi utca 11. szám alatt. 
Október 1-jén, hétfőn a téma 
a magány, vendég Szlávik 
Krisztina. Kedden a párkap-

csolatról beszélgetnek Skul-
tétiné Barna Anitával, szerdán 
a közösségkapcsolatról Bá-
rány Nikolettával, csütörtökön 
a segítésről Karácsony Zsolt-
tal. Pénteken jön a közösség-
közösségi tér témakör Zsótér 
Máriával, szombaton a sze-
génység Bonnyai Annával, 
vasárnap pedig az egyház 
Péterné Benedek Ágnessel.

A Premier Művészeti Szak-
gimnázium és AMI művész-
tanárai hangversenyt ad-
nak október 15-én, hétfőn 
19.30 órától a Békéscsabai 
Jókai Színház Vigadójá-
ban.
A hangversenyen közremű-
ködnek: Hajtmann Ildikó, 
Bálint Zsuzsa, Berki Csaba, 
Bodó Vass Éva, Csontos Jó-

zsef Attila, Falusi László, Far-
kas András, Horváth Elek, 
Kulcsár Sándor, Lell-Őssy 
Gábor, Rázga Áron, Szőke 
Gábor, Tóth Sándor, Vozár 
Márton Krisztián.
Az est háziasszonya: Szabó 
Ila.
Jegyek a Békéscsabai Jókai 
Színház jegyirodájában vá-
sárolhatók.

Samu nadrág ja – rég i  csabai nyomdásztörténet

BÉ K É S C S A BA  A N NO
Érdekes régészeti jelenség az M44-es ásatásokon
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17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV (magazin)
18.30  Öko-Logikus (körny.-véd.)
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18.00  Hírek
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23.10  Utánpótláslesen (sportm.)
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24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
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10.00  Híradó
10.20  Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45  Szarvasi híradó
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Kikötő (egyházi magazin)
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.30  Öko-Logikus (körny.-véd.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Kezdőkör:
           labdarúgó-mérkőzés,
           Békéscsaba–Kaposvár
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

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

  7.00  Hírek
  7.10  Szempont (politikai mag.)
  7.30  Zöld 7. (körny.-véd. m.)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Praktikák
  9.10  Művészbejáró (kult. mag.)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
            kosárlabda-mérkőzés,
            Békés–MEAFC
11.50  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Üzleti Negyed (gazd. m.)
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen (sportm.)
18.30  Zöld 7. (körny.-véd. m.)
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
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23.15  Híradó
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24.00  KÉPÚJSÁG
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  7.25  Kezdőkör (sportmagazin)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Épí-Tech (építészeti m.)
  9.10  Utánpótláslesen (sport)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           kézilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Siófok
11.50  KÉPÚJSÁG
16.00  Praktikák
16.30  Művészbejáró (kult. mag.)
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Csabai forgatag (közéleti)
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.30  Öko-Logikus (körny.-véd.)
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kikötő (egyházi magazin)
21.00  Rómeó és Júlia
           a cirkuszban
22.05  Föld sója (dok.-film)
22.50  Híradó
23.10  Kikötő (egyházi magazin)
23.40  BRSE TV (magazin)
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Kikötő (egyházi mag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Kezdőkör (sportmag.)
  8.10  Szomszéd vár
  8.40  Praktikák
  9.10  Épí-Tech (építészeti mag.)
  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  Üzleti Negyed (gazd. m.)
18.00  Hírek
18.05  Kikötő (egyházi mag.)
18.30  Praktikák
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  BRSE TV (mag.)
21.00  Kezdőkör:
           labdarúgó-mérkőzés,
           Békéscsaba–Budafok
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  BRSE TV (magazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.05  Aktuális (magazin)
  6.25  Kezdőkör (sportmag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  BRSE TV (mag.)
  8.10  Csabai forgatag (közéleti)
  8.40  Praktikák
  9.10  Kikötő (egyházi magazin)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Utánpótláslesen (sport)
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  Öko-Logikus (körny.-véd.)
21.00  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           BKG–Príma Békés
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Öko-Logikus (körny.-véd.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Öko-Logikus (körny.-véd.)
  8.10  Kezdőkör (sportmagazin)
  8.40  Épí-Tech (építészeti mag.)
  9.10  Kikötő (egyházi magazin)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  BRSE TV (magazin)
10.45  Szarvasi híradó
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Kezdőkör (sportmagazin)
18.00  Hírek
18.05  Aktuális (magazin)
18.30  Üzleti Negyed (gazd. m.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  ARTista Café 4/4.
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. m.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

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

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális (magazin)
  7.30  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Üzleti Negyed (gazdasági)
  9.10  Csabai forgatag (közéleti)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           labdarúgó-mérkőzés,
           Békéscsaba–Budafok
12.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00  Hírek
18.05  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30  Utánpótláslesen (sportm.)
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Ki népei vagytok
           (dok.-film)
22.55  Híradó
23.15  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00  KÉPÚJSÁG

  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  Szomszéd vár
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           BKG–Príma Békés
11.50  KÉPÚJSÁG
16.00  Praktikák
16.30  Művészbejáró (kult. mag.)
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.25  Öko-Logikus (körny.-véd.)
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV (magazin)
20.00  Híradó
21.00  Mit akar ez az ember
           (dok.-film)
22.30  BRSE TV (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Kikötő (egyházi magazin)
23.40  Púder (női magazin)
24.00  KÉPÚJSÁG

Békés megyeiek is népszerűsítették a magyar hagyományokat Pekingben
Első ízben rendeztek 

Magyar Szüreti Mulatságot 
és Szüreti Bált Pekingben 
szeptember 12–15. között. 
A résztvevők beszámolója 
alapján az esemény exkluzív 
platformot kívánt teremteni 
a magyarországi politikai, 
üzleti, kulturális, oktatási és 
egyéb kapcsolatainak infor-
mális találkozóihoz, továbbá 
Magyarország láthatóságát 
kívánja növelni a kínai fővá-
rosban tapasztalható igen 
erős nemzetközi verseny-
ben. Az eseményen Békés 
megyeiek is képviselték ha-
zánkat. 

A gasztrovonalat a napi 
háromszor feltálalt, büféjel-
legű étkeztetés jelentette, a 
négy nap alatt több mint 400 
kilogramm magyar sült kol-
bász fogyott el.  A négynapos 
rendezvény csúcspontja a 
szombat esti szüreti bál volt. 
A magyar konyhaművészet 
és szórakoztató ipar bemuta-

tása mellett szerepet kapott a 
Pekingi Magyar Kulturális In-
tézet Kodály Pontjának okta-
tásában részt vevő Montes-
sori Szülői Munkaközösség 
kórusának minikoncertje. A 
Hudák Szalon ruhakollekci-
ójának bemutatója a magyar 
kreatívipar képviselőjeként 
kívánta illusztrálni, hogyan 
kerülnek a múlt értékei a mai 
életmódunkba. A magyar 
népzenei és táncbemutató 
szintén az egyediség hang-
súlyozására törekedett, sőt, 
a résztvevők megtanulhat-
ták a palotás alapjait és más 
magyar néptáncok lépéseit is 
elsajátíthatták.

Az eseményen a magyar 
hagyományokat képviselte 
többek közt: Prohászka Béla 
mesterszakács, Tímár And-
rás és Tímár Andrásné mes-
terszakács, Balogh László 
mestercukrász, Márkus Éva 
és Márkus Károly kürtőska-
lács-készítő, Sikentánc Szil-

veszter, Zsille Viktória Dóra, 
Fekete Krisztián, Szilágyi Bá-
lint, Kánai Bence és Vámosi 

Csaba néptánc- és népze-
nészcsoport, valamint Hudák 
Mariann divattervező is.

Prohászka Béla (b) mesterszakács a kínai konyhán

Szarvas Péter polgármester, Nagy Ferenc és Kiss Tibor 
alpolgármesterek, valamint dr. Bacsa Vendel jegyző
és dr. Kiss Gyula aljegyző fogadónapjára időpontot

egyeztetni az 523-800-as telefonszámon lehet.
Hanó Miklós alpolgármester érkezési sorrendben fogadja 
az érdeklődőket a békéscsabai városházán, a fogadónapon.

2018. szeptember 28.  – Kiss Tibor alpolgármester
2018. október 5.  – Dr. Bacsa Vendel jegyző
2018. október 12.  – Szarvas Péter polgármester
2018. október 19.  – Hanó Miklós alpolgármester
2018. október 26.  – Dr. Kiss Gyula aljegyző
2018. november 9.  – Nagy Ferenc alpolgármester
2018. november 16.  – Hanó Miklós alpolgármester
2018. november 23.  – Szarvas Péter polgármester
2018. november 30. – Dr. Bacsa Vendel jegyző
2018. december 7.  – Kiss Tibor alpolgármester
2018. december 14.  – Dr. Kiss Gyula aljegyző
2019. január 18.   – Nagy Ferenc alpolgármester
2019. január 25.   – Hanó Miklós alpolgármester
2019. február 1.   – Dr. Bacsa Vendel jegyző
2019. február 8.   – Szarvas Péter polgármester
2019. február 15.  – Kiss Tibor alpolgármester
2019. február 22.  – Dr. Kiss Gyula aljegyző
2019. március 1.  – Nagy Ferenc alpolgármester
2019. március 8.  – Hanó Miklós alpolgármester



A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF 
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd
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Több mint 5 éve adategyez-
tetési eljárás keretében is 
történhet a nyugdíjra jo-
gosító szolgálati idő, és a 
nyugdíj alapjaként figye-
lembe vehető keresetek 
elismerése.

Az egyeztetési eljárás legfon-
tosabb célja, hogy a leendő 
nyugdíjasok a nyugdíjbiztosí-
tási nyilvántartásban szerep-
lő biztosítási jogviszonyaikról, 
azaz ledolgozott, valamint 
egyéb, szolgálati időként elis-
merhető éveikről, a nyugdíjnál 
figyelembe vehető keresete-
ikről aktív korban – akár év-
tizedekkel a nyugdíjkorhatár 
betöltése előtt – tájékoztatást 
kapjanak.

Az eljárás célja továbbá, 
hogy a nyugdíjnyilvántar-
tásban nem, vagy hibásan 
szereplő, illetve hiányzó ada-
tok minél hamarabb beszer-
zésre, kiegészítésre, a téves 
adatok pedig javításra, tör-
lésre kerülhessenek. 

Az egyeztetési eljárást a 
fővárosi/megyei kormányhi-
vatalok kerületi/járási hivata-
lai hivatalból, illetve elektro-

nikus ügyintézés keretében 
benyújtott kérelemre foly-
tatják le. Egyeztetési eljárás 
megindítása iránt kérelem 
évente egy alkalommal nyújt-
ható be. Kérelemre az eljá-
rás kizárólag ügyfélkapun 
keresztül indítható meg.

Az eljárás során a nyug-
díjbiztosítási szerv az ügyfe-
let nyilatkozattételre hívhatja 
fel, adatokat kérhet be, bizo-
nyítási eljárást folytathat le, 
illetve adóhatósági eljárást is 
kezdeményezhet.

Az eljárás határozattal 
zárul, mely tartalmazza az 
érintett személy elismerhe-
tő szolgálati idejét, a nők 
kedvezményes nyugdíjához 
figyelembe vehető jogosult-

sági időt, korkedvezményes 
időt és a nyugdíj megállapí-
tásánál figyelembe vehető 
kereseteket, egyéb tényeket. 
Az adategyeztetés eredmé-
nyeként a nyugdíj elbírálá-
sának folyamata gyorsabbá 
válik, a nyugdíjak megálla-
pítására és folyósítására ha-
marabb kerülhet majd sor.

A kérelem és az eljárás 
részletes szabályai elérhe-
tőek az alábbi honlapról: 
http://www.bekesijarasok.hu/
adategyeztetesi-eljaras

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási

és Társadalombiztosítási 
Főosztály
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Szolgáltatás
Síremléktisztítás gyorsan, 
kedvező áron. 
www.bekessirkotisztitas.hu 
Tel.: 20/774-7455, 
30/384-1726. 
Iroda-, lépcsőház-takarítást 
vállalok számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. 
Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521, 
20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó SC  
várja jelentkezésedet 6 éves 
kortól. 
Bencsik Éva, 30/506-4202.
Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, 
javítása, kulcsmásolás: 
Lencsési út 26/1.  
Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, 
Dobos István u 20.  
Tel.: 70/335-7584, 
66/636-135.

Ingatlan
Békéscsabán, a Mester 
utcában 760 m2-es, karban-
tartott belterületi telek áram-
mal, fúrott kúttal, fafészerrel, 
gyümölcsfákkal eladó. Tele-

fonvezeték az utcában. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Egyéb
Eladó: 2 db képcsöves 
televízió, 2 db új napozóágy, 
1 db női kerékpár.  
Tel.: 30/684-5745.
Eladók Békéscsabán: 
Nagy méretű majomkenyér-
fa (crassula), tripla virágú 
hibiszkusz, szimpla rózsaszín 
virágú leanderek, Daewoo 
40" és Graetz 60" tv, fém 
vállfás akasztó vagy virágtar-
tó, gyermekíróasztal, azonos 
stílusú 7-7 darabos sütemé-
nyes- és kompótoskészlet, új 
178 x 228 cm-es zöld színű, 
bambusznád mintás, erős 
anyagú asztalterítő, új ülőkés 
táska, 
5,8 m hosszú vascső 
Tel.: 30/574-0913, délután.
Eladók: tacskók, utánfutó, 
gázfőző, mázsa, Trabant- 
futómű, láncfűrész, vastag 
diófa, zsákok, somfa, fügefa, 
ketrecek, befőttesüvegek. 
Tel.: 66/436-086.

Társkeresés
Szép arcú, csinos, kedves, 
nőiesen telt, 60–65 év 
közötti barátnőt keres át-
lagos, 67 éves békéscsabai 
férfi. Telefon: 70/654-1229.

A P R Ó H I R D E T É S

„ T B ”  S A R O K
Hogyan ellenőrizhetjük a nyugdíjra jogosító szolgálati időt?

Á L L Á S H I R D E T É S
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. karbantartói munkakörbe gyakorlattal

rendelkező villanyszerelőt keres.
Elvárás: legalább 5 éves szakmai gyakorlat, villamosgép ismeret.

Fényképes szakmai önéletrajzot a fizetési igény megjelölésével az alábbi e-mail
címre várjuk: vagyonkezelo@globonet.hu. A szakmai önéletrajz beadható

személyesen is a társaság székhelyén, az Irányi u. 4-6. I. emeleti Titkárságon.
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22. Csabai Kolbászfesztivál
2018. október 19–22.   •   Békéscsaba, Sportcsarnok és környéke

www.csabaikolbaszfesztival.hu   •   www.facebook.com/kolbaszfesztival

 A világ legnagyobb gyúróversenye    Élelmiszer- és Meződazdasági Kiállítás   Hagyományőrző gyermekprogramok, népi játszóház
 Belföldi vendégváros: BUDAPEST, külföld: THAIFÖLD

PUNNANY MASSIF    RÚZSA MAGDI    MAJKA LIVE    KOWALSKY MEG A VEGA    MAGNA CUM LAUDE
  CSÍK ZENEKAR  FERENCZI GYÖRGY ÉS AZ 1SŐ PESTI RACKÁK    NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI  

BUDAPEST BÁR, vendégek: Mező Misi, Tóth Vera, Lovasi András, Frenk, Ferenczi György, Kollár-Klemencz László
  KOVÁCS KATI nagykoncert    FREDDIE    BOHEMIAN BETYARS & PARNO GRASZT  

BALKÁN FANATIK    VARGA VIKTOR    KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI    HORVÁTH TAMÁS    OPITZ BARBI    HAM KO HAM    3+2 ZENEKAR
  PÁL ISTVÁN  „SZALONNA” ÉS BANDÁJA    PA-DÖ-DŐ    DINO SHOW    WALT DISNEY    DJ. BÁRÁNY ATTILA    DJ. SZECSEI    HAMVAI P.G.    NO SUGAR  

NAPSUGÁR BÁBSZÍNHÁZ    DJ. METZKER VIKTÓRIA    DJ. DOMINIQUE    DJ. LOTFI BEGI    VIRTUÁLIS JÁTÉKOK    DIRTY SLIPPERS    OVER 3

GOURMET BISTRO, A KOLBÁSZFESZTIVÁL VIP-CLUBJÁNAK FELLÉPŐI:  ACOUSTIC PLANET    PARNO GRASZT
  PESTY PARTY SHOWBAND    GÁJER BÁLINT    RAKONCZAI IMRE    MINDEN ESTE RETRO DJ PARTY

A versenyekre jelentkezz online!


