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A Csabai Mérleg következő száma 2019. január 17-én jelenik meg.

A Linamar Hungary Zrt. 17,6 
milliárd forintos autóipari be-
ruházást telepít Békéscsa-
bára – jelentette be Szijjártó 
Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter Budapesten. 
Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő kiemelte: Békés-

csaba továbbra is partnere 
kíván lenni a fejlesztésekben 
a nagy befektetőknek és a 
kormánynak.

Szijjártó Péter elmond-
ta, hogy a kormány a fejlett 
technológiára, a kiemelkedő 
hozzáadott értékre és a 250 

új munkahelyre tekintettel 3,9 
milliárd forinttal támogatja a 
Linamar beruházását. A 10 
ezer négyzetméteres gyár-
tócsarnokban a kanadai hát-
terű vállalat saját fejlesztésű 
elektromos hajtásláncot állít 
elő a német Daimler új, Ame-
rikában és Kínában is piacra 
kerülő autóihoz.

A külügyminiszter hang-
súlyozta, a világgazdaság 
jövőjét az autóipar határoz-
za meg, a magyar nemzet-
gazdaság sikere ezért azon 
múlik, hogy újabb gyártók és 
fejlesztők befektetéseit tudja 
megszerezni.  

– A vasúti és a közúti fej-
lesztéseknek köszönhetően 
nő a befektetők érdeklődése 
Békés megye iránt. A nyom-
da- és csomagolóipar, a me-
zőgazdasági feldolgozóipar 
és a gépipar beruházásait te-

kintve is látszik az előrelépés. 
Mindemellett fontosnak tar-
tom a felzárkózás gyorsítását, 
hiszen a térség eredményei 
továbbra is elmaradnak az or-
szágos átlagtól – fogalmazott 
Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő.

A Linamar Hungary Zrt. 
vezérigazgatója beszélt arról, 
hogy a vállalat helyszűkével 
küzd Magyarországon az 
autóipar bővülése miatt. Ha-
vasi Csaba kiemelte, hogy a 
beruházástól hatév alatt 127 
milliárd forintot meghaladó 
többletárbevételt várnak, a 
beszállítóknál pedig új mun-
kahelyek százai jöhetnek lét-
re. Mint mondta, a békéscsa-
bai üzem a Linamar harmadik 
telephelye és negyedik gyára 
a régióban, európai e-mobili-
tási bázisaként a hosszú távú 
versenyképességet biztosítja.

Kétszázötven új munkahely Békéscsabán
A Linamar 17,6 milliárdos autóipari beruházást telepít a városba

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a világgazdaság jövőjét az autóipar határozza meg

Bökfi Jánossal, Hursán Zsófiával és a közelmúltban elhunyt Petrovszki Mihállyal bővült 
a Békéscsaba Halhatatlan Sportcsillagainak köre

Suhajda Lászlóné Czeglédi Katalin
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Folytatás a 8. oldalon →

Jók között a legjobbak – 2018 sikereit idézték fel az élsportolói fogadáson
Az év legjobbjait ünnepel-
ték a közelmúltban meg-
tartott élsportolói fogadá-
son a Csabagyöngyében. 
A rendezvényen átadták 
a Békéscsaba Sportjáért 
kitüntetéseket, és bővült 
a Békéscsaba Halhatatlan 
Sportcsillagainak köre.

– Azért gyűltünk össze, hogy 
ünnepeljünk a sportot, az idei 
év nagyszerű eredményeit, és 
zokat, akik áldozatos munká-
jukkal támogatják Békéscsa-
ba sportéletét – fogalmazott  
Szarvas Péter. A polgármester 
felidézte az év legnagyobb 
békéscsabai sportsikereit Taj-
ti-Márton Anita fedettpályás 
világbajnoki aranyérmétől a 
BRSE bajnoki címén át Dé-
kány Kinga és Apáti Bence 
ifjúsági olimpiai szerepléséig. 

Az évzáró rendezvényen 
adták át a Békéscsaba Sport-

jáért kitüntetéseket. Elsőként 
Czeglédi Katalin, a Kopp Bé-
késcsabai Atlétikai Club mar-
ketingvezetője vehette át az 
elismerést. Mint mondta, a 
klub bebizonyította, hogy min-
dig a szakmát helyezi előtér-
be. Mindig a sportolókért, a jó 
eredményekért dolgoznak jó 
szívvel és egy jó csapattal.

Szintén Békéscsaba Sport-
jáért kitüntetést kapott Suhaj-
da Lászlóné, a Békéscsabai 
Belvárosi Általános Iskola és 

Gimnázium pedagógusa, aki 
egész életében sporttal és 
gyerekekkel foglalkozott. A 
díjazott visszatekintett a kez-
detekre, amikor Lukács József 
és felesége kiválasztotta, és a 
tornasportba került. Kiemelte, 
hogy azóta is ők a példaképei,  
pontosságot, következetessé-
get, gyerekszeretetet tanult tő-
lük, és mindezeket az értéke-
ket ő is igyekszik továbbadni.



LMP: Jól látja el feladatait a városfejlesztési kft.

A közgyűlésen a város ország-
gyűlési képviselője jelentette 
be, hogy 250 új munkahely 
jönne létre a 44-es és a 47-es 
főút találkozásánál a Modern 
Városok Program keretében 
kialakított ipari parkban. Ez 
pozitív fejlemény, remélem, 
hozzájárul ahhoz is, hogy Békés megye bérfelzárkóztatása el-
kezdődjön és belátható időn belül elérje a közép-magyarországi 
szintet – fogalmazott Takács Péter a közgyűlés után.

Az LMP képviselője megjegyezte: a költségvetési koncepció-
ból úgy tűnik, mintha minden rendben lenne a város anyagi kon-
dícióit illetőleg, pedig ez nincs így. A koncepció hibájának tartja, 
hogy a 2017–2018-ban keletkezett, költségvetéssel kapcsolatos 
feszültségekre nem nyújt megoldást, még elvi szinten sem. 

Az Esélyegyenlőségi Programot alaposan előkészített, szín-
vonalas anyagnak tartja Takács Péter. Hangsúlyozta, hogy ér-
demes a szociális ellátás két elemét, a beiskolázási és a tüzelé-
si támogatást oly módon változtatni, hogy minél több rászoruló 
számára legyen elérhető, pont az esélyegyenlőség érdekében.  

Beszámolt a városfejlesztési kft., mely 2018-ban közel 500 
szerződést kezelt, továbbá 40 közbeszerzési eljárást bonyolított 
le és az uniós és a nemzeti fejlesztési programokkal összefüg-
gésben 31 milliárd forint értékben menedzselt projekteket. A kép-
viselő szerint feladatát jól látja el, beleértve a Csabagyöngye-ül-
tetvény gondozását is, amely bekerült a Magyarország Legszebb 
Szőlőskertje és Szőlőlugasa verseny első 10 helyezettje közé. 

A közgyűlés végén Takács Péter képviselői kérdést intézett 
egy, a Féja Géza tér parkolójában több mint egy éve álló, rend-
szám nélküli személygépkocsival kapcsolatban. Még januárban 
tett bejelentést írásban a polgármesteri hivatalnak, de az elha-
gyott autó még mindig ott áll a parkolóban. Jegyző úr ez ügyben 
adott válaszát a képviselő nem fogadta el, mert semmi biztosí-
tékot nem talált arra, hogy a tulajdonost belátható időn belül rá 
tudják bírni a gépkocsi eltávolítására.

Jobbik: Az illetményemelést áthárítja a kormány 

A közgyűlés legfontosabb napirendi pontja a 2019. évi költ-
ségvetés tervezete volt, amelyet pozitívnak értékelt a Jobbik 
önkormányzati képviselője. Kocziha Tünde meghívására, 
dr. Steinmetz Ádám országgyűlési képviselő is részt vett a 
közgyűlés utáni sajtótájékoztatón. 

Egyetért a jövő évi költségvetési tervezettel, ezért meg is sza-
vazta az erről szóló előterjesztést – mondta Kocziha Tünde. A 
képviselő fontosnak tartja, hogy jövőre sem lesz helyiadó-eme-
lés és újabb adókat sem szeretne a város kivetni. Az adóerő-
képesség növekedésével azonban 110 millió forinttal csökken a 
központi támogatás mértéke. Kocziha Tünde kiemelte: a város 
összes 2019. évi bevétele, a működés 75-80 százalékának biz-
tosítására lesz elegendő, a hiányzó 20-25 százalék fedezetét va-
lahonnan elő kell teremteni. Ezeket fejlesztési hitel tervezésével, 
illetve vagyoni bevételekkel, tehát önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok eladásából származó forrásból tervezi a város megoldani.

A Jobbik képviselője aggasztónak tartja, hogy a 120 millió 
forintos többletköltséget jelentő köztisztviselői illetményalap-
emelést illetve a béremelések anyagi fedezetének biztosítását 
ismét az önkormányzatokra hárítja a kormány. Megjegyezte: 
ha az ezekhez szükséges összes forrást megkapná a város, 
jobban alakulna a költségvetés. Kocziha Tünde szerint ezt az 
álláspontot kellene a parlamentben képviselnie Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőnek is. Ezért azt kérte tőle, hogy vesse 

DK: Kockázat a hitelfelvétel és a vagyon kiárusítása 

Kaposi László, a Demok-
ratikus Koalíció képviselője 
írásban reagált a közgyűlésen 
elhangzottakra a következő-
képpen: Elkészült Békéscsa-
ba 2019. évi költségvetésének 
koncepciója. Ehhez szinte 
minden képviselőnek volt hoz-
záfűznivalója, bár a pontos számok és az elosztás ismeretének 
hiányában érdemi vita nem alakulhatott ki. A költségvetés ren-
delettervezetét a 2019 januári közgyűlésen ismerhetik meg a 
képviselők. 

A költségvetési koncepcióban meghatározott prioritások, me-
lyek az önkormányzat folyamatos működésének biztosítását, a 
foglalkoztatottak bérhelyzetének kezelését, valamint a fejlesz-
tések megvalósítását helyezik előtérbe, elfogadhatóak. Békés-
csaba önkormányzata már a 2017. év számításai alapján átlépte 
a költségvetési törvényben meghatározott 32 000 Ft/fő adóerő-
képesség határt, amely felett már bizonyos központi támogatá-
sok nem igényelhetőek (2018-ban 37 596 Ft/fő volt az összeg) 
így a támogatások csökkenése meghaladhatja a 100 millió fo-
rintot. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy még nem ismerjük a 
2019. év január 1-jétől alkalmazandó minimálbér és a garantált 
bérminimum nagyságrendjét, de várható, hogy összegük pár 
százalékkal növekedni fog. Mivel nagymértékű központi támo-
gatás nem várható ez irányba sem, így a forrást az önkormány-
zatnak saját bevételeiből szükséges kiegészítenie. A kormány 
bérfejlesztési programjához egy járulékcsökkentési program is 
társul, ez az adócsökkenés némi fedezetet nyújthat a kötelező 
bérfejlesztések finanszírozásához.

Kaposi László szerint továbbra is kockázati tényező, hogy a 
költségvetés hitel felvételére, az adóbevétel növekedésére, va-
lamint a vagyon kiárusítására támaszkodik.

fel ezeket a problémákat az országgyűlésben és tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy az önkormányzatok finanszíro-
zásában pozitív változás történjen.

Dr. Steinmetz Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője a 
túlórával kapcsolatos munkatörvénykönyv módosításáról be-
szélt. Hangsúlyozta: a Jobbik  szeretne minden alkotmányos és 
demokratikus lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy 
ez a törvény ne lépjen hatályba.
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A Magyar Szocialista Párt képviselői a közgyűlés után hangsú-
lyozták: a jövő évi költségvetés felelős tervezésére van szükség. 
Kiemelték azt is, hogy széles körű összefogás kell 2019-ben a 
csabai campuson induló új képzés erősítéséért.

Miklós Attila megjegyezte, hogy a jövő évi költségvetési kon-
cepció végre tartalmaz a fejlesztések fenntarthatóságához fű-
ződő mondatokat. Kockázatként értékelte a tervezett adóbevé-
telek teljesülését, a kiadási oldal nagyságát, és figyelmeztetett, 
hogy a város lassan az eladható ingatlanjai végére ér. Jelezte 
azt is, létre kellene hozni egy befektetési stratégiát.

Fülöp Csaba szerint a költségvetés kiindulási pontja jobb, 
mint tavaly ilyenkor volt, ezt részben a helyi vállalkozásoktól 
befolyó adóknak tulajdonította. Rávilágított az önként vállalt fel-
adatok fontosságára, amelyeket folytatni kell és indokolt az idei 
szinten tartani. Rendezni kell az intézményeknél felmerülő prob-
lémákat, emellett az új típusú kiadásokkal is számolni kell.

A képviselő hangsúlyozta: 2019-ben elindulhat a minőségirá-
nyító szakképzés, amely érdekében Békéscsaba legnagyobb 
vállalatai már összefogtak, ehhez kellene az önkormányzatnak 
biztosítania plusz évi 7 millió forintot.

A kockázatokról szólva Fülöp Csaba kiemelte, a tömegközle-
kedés miatt több 10 millió forintos növekményre kell számítani, 
a hulladékgazdálkodás terén 100 milliós lehet a kiesés, kezelni 
kell a béremelés kérdését, el kell kezdeni törleszteni a fejlesztési 
hiteleket, az adóerő-emelkedés miatt pedig a város a központi 
támogatások egy részétől elesik. Emiatt úgy véli, hogy az ön-
kormányzatnak bevételnövelő fejlesztéseket kellene generálnia. 
Mint mondta, ismét feszes évre lehet számítani.

A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
December 13-án tartotta idei utolsó ülését Békéscsaba 
képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter pol-
gármester, valamint a Fidesz, az MSZP, a Jobbik, az LMP 
és a DK képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket.

Békéscsaba 2019-es költségvetését a fejlesztések határozzák 
meg, de továbbra is takarékosságra van szükség – hangsúlyoz-
ta a polgármester.

Szarvas Péter a jövő évi költségvetési koncepcióról úgy fogal-
mazott: ismét a fejlesztések állnak majd a középpontban, több 
beruházás is elindul, illetve fejeződik be. A polgármester kiemel-
te: várhatóan 50 milliárd forint lesz a költségvetés főösszege, 
melynek 60-70 százalékát fejlesztésekre fordítják. Véleménye 
szerint a nagyobb vitát az váltotta ki, hogy hitelfelvétellel kell 
számolni, de ez szerinte elengedhetetlen. Megjegyezte azt is, 
hogy új adó nem lesz, a meglévőket nem emelik.

A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolója 
kapcsán nem vitatta a cég erős aktivitását, de néhány esetben 
körültekintőbb és alaposabb előkészítésre kérte a kft.-t. Kitért 
a Csabagyöngye szőlőültetvényre is, hangsúlyozva, hogy Stark 
Adolf komoly munkát végzett, de a munkásságának ápolására 
létrehozott ültetvénynek célszerű takarékosan működnie. 

Nagy Ferenc alpolgármester a 2018-as büdzsé módosításá-
ra tért ki. Mint mondta, tovább stabilizálódott a pénzügyi helyzet, 
a növekmény mintegy négymilliárd forint. Kiemelte, ez annak is 
köszönhető, hogy az intézmények és az önkormányzat jól gaz-
dálkodtak. 

Borbola István polgármesteri fejlesztési tanácsadó a Csa-
nádapácai és Kétegyházi úti ipari parkok fejlesztését illetően 
arról tájékoztatott, hogy a Kétegyházi úton 3,88 hektáron 128 
millió forintból infrastruktúrafejlesztést hajtanak végre, míg a 
Csanádapácai úton 14 hektáros területen mintegy 300 millió fo-
rintból végeznek fejlesztéseket. Szólt arról is, hogy a Jókai szín-
ház felújítása helyett 12 önkormányzati intézményre telepítenek 
háztartási méretű, napelemes kiserőművet.

Fidesz: Egyre több cég érdeklődik Békéscsaba iránt

A 2019. évi költségvetés esetében is szeretnék, ha folytatódna a 
stabilitás – hangsúlyozta dr. Ferenczi Attila a Fidesz-frakció tájé-
koztatóján. A frakcióvezető hozzátette: fontos, hogy olyan beruhá-
zásokat hozzanak létre a városban, mint az ipari parkok, amelyek 
bérleti díjai állandó bevételt jelenthetnek a város számára.

Dr. Ferenczi Attila kifejtette: vannak kockázatok a 2019-es 
költségvetésben, éppen ezért javasolták, hogy a tervektől el-
térően januárban is legyen egy közgyűlés, ahol a költségvetés 
első olvasatát tárgyalhatja a testület. Továbbá elmondta: javas-
latot tettek arra, hogy azok a köztisztviselők és egyéb körben 
foglalkoztatottak is átlagos béremeléshez jussanak, akiknek ezt 
a törvény nem írja elő. Kiemelte: egy differenciált, nyolcszázalé-
kos köztisztviselői béremelésre tettek javaslatot. 

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, nagyon fontos a 
szakképzés beindítása. Mint mondta, a Linamar az új beruhá-
zásával 250 új munkahellyel bővíti kapacitását, ezért a frakció 
elengedhetetlennek látja, hogy – a nyomdászképzés támogatá-
sához hasonlóan – a város támogassa a békéscsabai mérnök-
képzés elindítását is.

Dr. Ferenczi Attila úgy fogalmazott: ahogy az M44-es egyre 
közelebb kerül az átadáshoz, egyre több cég érdeklődik Békés-
csaba iránt. Ezért döntőek az olyan beruházások, mint a Csa-
nádapácai és a Kétegyházi úti ipari területek fejlesztése.  Hoz-
zátette, hogy jelenleg a város főként az adókra és a központi 
bevételekre támaszkodik, ezért fontos, hogy olyan beruházáso-
kat valósítsanak meg, amelyek pluszbevételeket hozhatnak. 

A tájékoztatón Paláncz György kitért a bölcsődefejlesztéssel 
kapcsolatos előterjesztésre. A pénzügyminisztérium 4,5 milliárd 
forint keretösszegű pályázatot hirdetett, amelyre Békéscsaba 
is pályázhatna. A képviselő elmondta: a megyeszékhelyen is 
szükség van újabb bölcsődei férőhelyek biztosítására, a felmé-
rések szerint leginkább Jaminában. Arra tettek javaslatot, hogy 

a februári ülésig az önkormányzat munkatársai készítsék elő 
azokat a javaslatokat, amelyek e tekintetben Erzsébethelyet 
érintik. Paláncz György kiemelte az Esélyegyenlőségi Program 
jelentőségét is. 

Szarvas Péter: Jövőre is takarékoskodni kell

MSZP: Összefogás kell az új csabai szakképzésért

Varga Diána, Kovács Andrea, Zámbori Eszter



Indulhat a kivitelezés a 
Kétegyházi és Csanádapá-
cai úti iparterületek fejleszté-
se kapcsán.
 Békéscsaba önkormányza-
ta még 2017-ben nyújtott be 
pályázatot a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Programban ipari parkok, ipar-
területek fejlesztésére. A köz-
gyűlés kivitelezőt választott a 
két projekthez. A Csanádapá-
cai és Kétegyházi úti ipari par-
kok fejlesztését részletezve ar-
ról volt szó, hogy a Kétegyházi 
úton 3,88 hektáron 128 millió 
forintból infrastruktúrafejlesz-
tést hajtanak végre, míg a Csa-
nádapácai úton 14 hektáros 
területen mintegy 300 millió fo-

rintból végeznek fejlesztéseket. 
Emellett a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Békéscsabai 
Járási Hivatal Agrárügyi Fő-
osztály Földhivatali Osztálya 
előírta több mint 12,3 millió 
forint földvédelmi járulék meg-
fizetését. A Békéscsabai Vá-

rosfejlesztési Nonprofit Kft. 
tájékoztatása alapján a föld-
védelmi járulék a projektben 
a források szűkössége miatt 
nem elszámolható költség, 
ezért ennek megfizetése 
külön önkormányzati forrást 
igényel.

Elkészült Békéscsaba új, 
öt évre szóló Helyi Esély-
egyenlőségi Programja.

Az eddig érvényben lévő 
programot az elmúlt időszak-
ban többször felülvizsgálták 
és módosították, ezért indo-
kolt volt inkább egy új Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 
(HEP) készítése.

Az esélyegyenlőség 
segíti, hogy mindenkinek 
esélye legyen jó minőségű 
szolgáltatásokra, függet-
lenül attól, hogy nő vagy 
férfi, egészséges vagy fo-
gyatékossággal él, milyen a 
származása vagy az anyagi 
helyzete. Az önkormányzat 
a város működését, fejlesz-
tését meghatározó alap-
vető dokumentumaiban az 
egyenlő bánásmód tiszte-
letben tartásával érvényesíti 
ezeket a szempontokat. A 
dokumentumban hangsú-
lyozzák a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok együttmű-

ködését és a város sokszínű 
kulturális értékeit.

A társadalmi problémák 
összefüggenek egymással, 
ezért a hátrányos helyzetű 
emberek társadalmi részvé-
telének javítása érdekében 
a komplex beavatkozást cé-
lozzák meg. Nagy jelentő-
sége van a foglalkoztatási, 
lakásügyi, az oktatási, az 
egészségügyi, a közbizton-
sági és az esélyegyenlősé-
gi problémák kezelésének, 
amelyben a hatékonyság 
érdekében minden érintett 
szereplő bevonása szüksé-
ges. A HEP megvalósítá-
sában az önkormányzaton 
kívül kiemelt szerepe van a 
nemzetiségi önkormányza-
toknak, a szociális szolgálta-
tást nyújtó szervezeteknek, 
a munkaügyi központoknak, 
a rendvédelmi szerveknek, 
a civil szervezeteknek, va-
lamint a hátrányos helyze-
tű csoportok érdekvédelmi 
szervezeteinek.A Pénzügyminisztérium Böl-

csődei fejlesztési program 
címmel indított pályázatot, 
amely lehetőséget biztosít 
az önkormányzatok számára 
új bölcsőde, mini bölcsődei 
intézmény, valamint a már 
működő, önkormányzati tulaj-
donban lévő bölcsődeépület 
átalakításával, bővítésével 
további férőhelyek kialakítá-
sára. Erre pályázhat az ön-
kormányzat.

Az igényelhető támogatás 
összege a bölcsőde újranyi-
tása, jelenleg is bölcsődeként 
használt, illetve más célra 
használt, önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan átalakítása 
esetén férőhelyenként legfel-
jebb bruttó négymillió forint, 
míg új bölcsőde építése vagy 
meglévő épület bővítése ese-
tén férőhelyenként legfeljebb 
bruttó nyolcmillió igényelhető. 
Az önkormányzat 36 gyermek 

ellátását szeretné biztosítani 
a pályázat révén.

A fejlesztéshez több hely-
szín is szóba jött, többek közt 
az Andrássy Úti Társaskör 
épülete, egy Trefort utcai te-
lek, illetve egy Kétegyházi úti 
ingatlan, de az ülésen több-
ször is elhangzott, hogy nagy 
igény van egy új, jaminai in-
tézményre. A kérdést még 
vizsgálják, később ismét a 
közgyűlés elé kerül.
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Az oldalt írta:
Varga Diána

Költségvetés Kitüntetések

Temetkezés

Városfejlesztés

Energetikai korszerűsítés
Tárgyalták a koncepciót Színházfelújítás helyett napelemek

Habár nem kötelező, ha-
gyomány, hogy a követ-
kező évi költségvetés ter-
vezetét a képviselők már 
decemberben megvitatják. 
A koncepcióban rögzítik 
az elveket, hogy az önkor-
mányzat jövőre mekkora 
összegből gazdálkodhat, 
mennyi kiadása lehet, hol 
kell faragni a költségekből 
és hová lehet átcsopor-
tosítani az így keletkező 
többletet.

Annyi már biztos, hogy a vá-
ros központi forrásokra ezút-
tal is számíthat, bár Békés-
csaba adóerő-növekedése 
miatt bizonyos területeken 
kevesebb lesz a támogatás 
mértéke. Az önkormányzat a 
2014–2020-as európai uniós 
ciklusban jelentős mértékű 
forrásokkal gazdálkodhat, 
vagyis jövőre is folytatódnak 
a megkezdett fejlesztések, 
és lesznek olyan beruházá-

sok, amelyek 2019-ben feje-
ződnek be.

A költségvetés főösszege 
jövőre is megközelíti az 50 
milliárd forintot. Kérdéses, 
hogy a kötelezőeken túl az 
önként vállalt feladatok mek-
kora hangsúlyt kapnak, az 
idei büdzsében ugyanis vol-
tak olyan területek, amelyek-
re kevesebb forrás jutott.

A tervezet szerint tovább-
ra is szükség lesz fejlesztési 
hitel felvételére, ugyanakkor 
többen is jelezték az ülésen, 
hogy az önkormányzatnak 
meg kell kezdenie törleszteni 
az eddig felhalmozott adós-
ságot. A város új adó kiveté-
sét és a meglévőek emelését 
nem tervezte.

A képviselők egyelőre 
csak a költségvetési kon-
cepciót szavazták meg – a 
tervek szerint januárban az 
úgynevezett első olvasatról, 
februárban pedig a végleges 
büdzséről szavaznak majd.

Az eredeti elképzelések-
kel ellentétben mégsem 
újítják fel a Békéscsabai 
Jókai Színház épületét a 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
forrásából, ugyanis az túl 
sokba kerülne, ehelyett – 
amennyiben a város az új 
pályázattal nyer – 12 önkor-
mányzati ingatlanra kerül-
het háztartási méretű nap-
elemes kiserőmű.

Békéscsaba önkormányzata 
pályázatot nyújtott be a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban a Jó-
kai színház épületének ener-
getikai korszerűsítésére. A 
támogatási szerződés 2018. 

január 22-én lépett hatályba, 
az elnyert összeg több mint 
250,5 millió forint volt. Az ügy-
ben már zajlott közbeszerzési 
eljárás, de a pályázók mind-
egyike ennél magasabb ösz-
szegért, több mint 100 millió 
forintos többletforrás fejében 
vállalta volna a kivitelezést. A 
projektet kezelő Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
számításai szerint a díjsza-
bások nem túlzóak, ezért azt 
kezdték el vizsgálni, lehet-e a 
műszaki tartalmat úgy csök-
kenteni, hogy egyrészt bele-
férjenek a keretbe, másrészt 
a korszerűsítés hatékony is 
legyen, de mint kiderült, ez 
sem megoldás. Idő közben 
az is kiderült, ilyen esetben 

lehetőség van arra, hogy az 
önkormányzat elálljon a tá-
mogatói szerződéstől és a 
megmaradó keretösszegre 
új pályázatot nyújtson be.  
Ebben már több másik önkor-
mányzati ingatlan háztartási 
méretű, napelemes kiserő-
művel történő ellátását cé-
loznák meg (köztük a Gyulai 
úti hajléktalanszálló, a város-
fejlesztési kft., a gyermek-
élelmezési intézmény Gyulai 
úti és Trefort utcai, a Mazán 
László utca 18, az Életfa és 
az Ady Endre utcai idősek 
otthona, a Pásztor utcai böl-
csőde, a Családok Átmeneti 
Otthona, illetve a Jókai szín-
ház épületét). A közgyűlés jó-
váhagyta a javaslatot.

A tervek szerint tizenkét  önkormányzati ingatlanra kerülhet napelemes kiserőmű

A képviselő-testület zárt ülé-
sen határozott két kitüntetés 
odaítélésétől. A Békéscsa-
báért elismerést munkás-
ságáért Bojczán István, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
színpadi, műszaki csoport-
vezetője kapja, aki mintegy 
negyven éve az intézmény 
munkatársa. A Békéscsabai 
Életműdíjat kimagasló tevé-
kenységéért Túriné Kovács 
Mártának, a polgármesteri 
hivatal oktatási, közműve-
lődési és sportosztálya ve-
zetőjének ítélték oda. Az 
elismeréseket várhatóan a 
2019-ben tartandó március 
15-ei ünnepségen adják át.

Drágul jövőre a temetkezés 
Békéscsabán. A temetkezési 
helyek megváltása átlagosan 
1400 forinttal emelkedik, pél-
dául egy hatszemélyes sír-
bolthely ára 15 950 forint lesz 
jövő évtől. A sírhelyek ese-
tén a parcella út menti sora-
iban több mint 2500 forinttal 
(19 450 forint), más helyeken 
4320 forinttal emelkednek a 
díjak. Az urnafülkék 7100, az 
újraváltási díj 10 ezer forintba 
kerül majd. A koporsós (fel-
nőtt) sírásás díja 18 200 fo-
rintra emelkedik, a mélyített 
ásás díja 20 ezer forint. Új 
elemként a koporsós (gyer-
mek), urnás sírásás és a 
fedlap levétele, visszahelye-
zése után is felszámítanak 
költséget (egyenként 10 ezer 
forint). A ravatalozó haszná-
lati díja és a környezet előké-
szítése külön 5-5 ezer forint-
ba kerül majd.

A közgyűlésen beszámolt a 
Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft., amely 2015 
óta kezeli az önkormányzat 
uniós forrásból megvalósuló 
pályázatainak előkészítését, 
tervezését, műszaki ellenőr-
zését, illetve hatás- és meg-
valósíthatósági tanulmányok, 
tervek, pályázatok elkészí-
tését, azok végrehajtását és 
fenntartásával kapcsolatos 
feladatokat. A kft. jelenleg 
494 szerződést kezel, vala-
mennyi esetén a cég látja el 
a menedzseri, pénzügyi, köz-
beszerzési, beszerzési, jogi 
és műszaki jellegű felada-
tokat. Jelenleg 20 munkate-
rületen folynak kivitelezési 
munkák, míg 29 TOP-os be-
ruházás esetében fejeződtek 
be a munkálatok. Ezenfelül 
a cég menedzseli a Csaba-
gyöngye szőlő- és gyümölcs-
ültetvényt is, amely bekerült 
Magyarország 10 Legszebb 
Szőlőskertje és Szőlő Luga-
sa közé.

Iparterületek fejlesztése Esélyegyenlőség

Új bölcsőde? – A kérdést
még vizsgálják

Fo
tó

k:
 T

ót
h 

Á
ro

n



4 CSABAI MÉRLEGTÁRSADALMI CÉLÚ HIRDETÉS

 TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!

30 mp

CSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN  
MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.

Szolgáltatásainkról és viszonteladó  
partnereinkről bővebb információ:  
www.nmzrt.hu

Vásároljon indulás előtt autópálya-
matricát okostelefonjáról gyorsan, 
egyszerűen és biztonságosan.

NMF_MobFiz-AUTOPALYA-280x409.indd   1 2018. 11. 27.   15:51



Mint arról már többször be-
számoltunk, a Modern Vá-
rosok Program keretében 
mintegy ötmilliárd forintból 
fejlesztik a békéscsabai 
piacot. Az Óbudai Építész 
Stúdió Kft. elkészítette a 
piac látványterveit, ame-
lyek bemutatásával lakos-
sági fórumot tartottak a vá-
rosháza dísztermében. .

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetője a beruházásról 
elmondta: a mostani, nagy-
bani piac területén létrehoz-
nak egy térségi piacot; fedett  
vásárcsarnokot, ennek csat-
lakozásaként pedig egy félig 
nyitott, félig fedett vásárteret, 
amely asztalos árusításra ad 
lehetőséget. Az előkészülete-
ken már túl vannak, a látvány-
tervek elkészültek. 

A lakossági fórum célja 
az volt, hogy az érintettek is 
megismerhessék a beruhá-
zás részleteit. Dr. Sódar Anita 
kiemelte: a térségi vásártér 
kialakításával nemcsak egy 
korszerű piac jön létre, hanem 
a környék tejes körű rehabili-
tációja is megvalósul,  hiszen 
a  környező utcák is megújul-
nak. A térségi vásártér kivite-
lezési munkálatai előrelátha-
tólag 2019 végén indulnak és 
2021-re készülnek el.

Csernik Tamás, az Óbu-
dai Építész Stúdió Kft. 
szakembere a látványter-
veket bemutatva kifejtette: 
a beruházás részeként egy 
többszintes, közel 300 autó 
tárolására alkalmas parko-
lóházat is építenek, így az 
új piac területén 430 gépko-
csi és 480 kerékpár elhelye-
zését tudják biztosítani.

A lakossági fórumon je-
len lévő kereskedők kérdé-
sei elsősorban azzal voltak 
kapcsolatosak, hogyan tud-
ják majd a több tonna árut a 
helyszínre vinni az új létesít-
ményben, illetve miként kö-
zelíthetik meg pavilonjaikat 
azok, akik csak szerdán és 
szombaton árusítanak. Kér-

désként vetődött fel az is, 
hogy a kivitelezési időszak 
alatt hogyan tudják majd 
megoldani az árusítást.

Dr. Sódar Anita válaszá-
ban hangsúlyozta: az áru-
feltöltési útvonalakat ismét 
átgondolják, Kozma János, 
a Békéscsaba Vagyonke-
zelő Zrt. vezérigazgatója 
pedig biztosított minden-
kit: mint ahogyan a vásár-
csarnok felújítása alatt, a 
vásártér kivitelezésénél is 
megoldást találnak majd 
arra, hogy mindenki árusít-
hasson. Véleménye szerint 
azt azonban már most látni, 
hogy minden standhoz nem 
lehet majd autóval teljesen 
odaállni.

Megújult és 24 férőhely-
lyel bővült a belvárosban, a 
Wlassics sétányon található 
3. számú bölcsőde. Az ün-
nepélyes átadón, december 
14-én részt vett Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő, 
Szarvas Péter polgármester, 
Bíró Csaba bizottsági elnök, 
dr. Sódar Anita, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. cégvezetője és házigaz-
daként Bogár Éva, a Békés-
csabai Alapellátási Intézmény 
igazgatója. 

Az önkormányzat a Te-
rület és Településfejlesztési 
Operatív Program család-
barát, munkába állást segítő 
közszolgáltatás fejlesztése 

keretében 395 millió forin-
tos támogatásban részesült, 
melynek köszönhetően két 
békéscsabai óvoda és böl-
csőde újulhatott meg. Ebből 
a 3-as számú, vagyis a belvá-
rosi bölcsőde felújítására és 
férőhelybővítésére 120 millió 

forintot fordítottak. A forrásból 
az energetikai korszerűsítés 
mellett új szárny is épült a 
bölcsődében, ahol sószobát, 
akadálymentesített mosdót, 
kiszolgálóhelyeket alakítottak 
ki, valamint a játszóház szo-
báját is itt helyezték el. 

Hogy még vonzóbb legyen 
az Élővíz-csatorna partján 
sétálgatni, a belváros felújítá-
sához kapcsolódóan, október 
26-án Boros Péter alkotását, 
egy kacsacsaládot ábrázoló 
szoborcsoportot helyeztek el 
a József Attila utcai híd mel-
lett, a bírósággal szemben. 
A környéken térfigyelő ka-
mera működik, mégis rövid 
idő alatt másodszor rongál-
ták meg a szobrot. Először a 
kacsamama lábát törték el, a 
közelmúltban pedig el is tűnt 
a szobor legnagyobb alakja. 

A rendőrség rövid időn belül 
megtalálta a tetteseket, és 
meglett a kacsamama is. A 
közösségi oldalakon is nagy 
felháborodást váltott ki az 

eset, hiszen fontos lenne, 
hogy mindnyájan megbecsül-
jük azt, amink van, és ne csak 
a saját értékeinkre vigyáz-
zunk, hanem a városéra is. 
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A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Pak-
tum céljai között szerepel az álláskeresők 
és inaktívak, különösen az alacsony isko-
lai végzettségűek foglalkoztathatóságának 
javítása, munkahelyi elhelyezkedésük tá-
mogatása, továbbá az is, hogy a közfog-
lalkoztatásból minél többen kerüljenek be 
a nyílt munkaerőpiacra. 2018-ban e tekin-
tetben igen sikeres évet zártak.

Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője el-
mondta, hogy a projektet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciumi 
partnerével, a Békés Megyei Kormányhivatallal közösen valósítja meg; de a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Békés Megyei Önkormányzat is kiemelt partner 
ebben a munkában. A cégvezető a foglalkoztatás, a munkaerő-aktivitás növelésén túl az 
idei és jövőbeni céljaik között említette meg a munkáltatói igények felmérését és az arra 
való gyors és hatékony reagálást is. 

A paktum keretében a legutóbbi partnerségi rendezvényt december 12-én tartották a 
Csabagyöngye Kulturális Központban, ahol Szatmári Júlia, a Civil Szervezetek Szövetsé-
gének szakmai vezetője az inaktív emberek eléréséről, Ruzsa Alexandra, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának munkatársa 
pedig a jövőképről és az együttműködésről beszélt. A Paktum Iroda és a Foglalkoztatási 
Információs Pontok működését Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser ismertette, ki-
emelve az információnyújtás, mentorálás és az álláskeresési tanácsadás jelentőségét.

Pántya Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztályának vezetője szerint a paktum nagyon sikeres évet zár.

 – Az elvárás az volt, hogy október végéig 152 főt vonjunk be a programba, ezt mesz-
sze túlteljesítettük, több mint 450 embert sikerült bevonnunk. A projekt keretében olyan 
szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek felkészítik az álláskeresőket az elsődleges munkaerő-
piacon történő elhelyezkedésre, és 
ezt a célt szolgálják a támogatások is 
– mondta el az osztályvezető, hozzá-
téve, hogy eddig több mint 280 embert 
sikerült elhelyezniük különböző támo-
gatási formákban, közülük 16 fő a tá-
mogatás segítségével vállalkozó lett. 

Pántya Imre megjegyezte azt is, 
hogy a paktum keretében képzéseket 
indítottak több hiányszakmában, mint 
mondta, jövő évi céljaik között szerepel 
egyebek mellett a képzésben részt ve-
vők számának a növelése is. 

Sikeres évet zár a paktum

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

TOP-6.8.2-15-BC1- 2016-00001 – Helyi foglalkoztatási együttműködések
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és várostérségében

Lakossági fórum a piacról Bővült és megújult a bölcsőde

Becsüljük meg értékeinket

Folynak Békéscsabán a Szarvasi úti kerékpárút, az Ipari úti és a Tevan Andor utcai gyalog- és 
kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény előkészületi 
munkái. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a kerékpárforgalmi létesítményeket  
930 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével fogja megvalósí-
tani. A projekt azonosítószáma: TOP- 6.4.1-16-BC1-2017-00002

A város 930 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP-6.4.1-16) tárgyú felhívás-
ra benyújtott támogatási kérelme alapján. A projekt fizikai befejezésének határideje:

2020. 07. 31. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatás segítségével az alábbi fejlesz-

téseket valósítja meg:
– Szarvasi úti kerékpárút építése: a Szarvasi út Kápolna utca–Pataky utca közötti szakaszán 

megvalósítani tervezett kerékpárforgalmi létesítmény kapcsolatot teremt a város lakóterületei 
és a Szarvasi út mentén nyugati irányban elhelyezkedő munkahelyek között.

– Az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, valamint közvilágítás ki-
építése: a gyalog- és kétirányú kerékpárút kapcsolatot teremt a Berényi úti kerékpárúttal, a vá-
rosközponttal, Mezőmegyer városrésszel, valamint a Békési úti kerékpárúttal és ezáltal Békés 
várossal. Ugyanakkor a fejlesztés révén biztosítva lesznek az Északi Iparterületen foglalkozta-
tottak számára a biztonságos gyalogos- és kerékpáros-közlekedés feltételei. 

– Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény: a Szabolcs utcában az Ihász utca és a Szer-
dahelyi utca közötti szakaszon a kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításával a hálózati foly-
tonosság egyik legjelentősebb hiányossága szűnik meg. A fejlesztés révén létrejön a kapcsolat 
a békéscsabai vasútállomás és autóbusz-pályaudvar, valamint a város lakóterületei továbbá 
a Szarvasi út mellé települt vállalkozások között.  Folytatása a vasútkorszerűsítéssel együtt a 
Szabolcs utcában megépült Andrássy út és Ihász utca közötti gyalog- és kerékpárútnak, amely 
jelenleg a város legjelentősebb közösségi közlekedési csomópontjához csatlakozik. 

A projekt keretében az Ipari úton 223 méter zárt csatorna és 266 méter nyílt csapadékvíz-
árok készül, a Tevan Andor utcában 520 
méter folyóka létesül.

A projektről – amely a Széchenyi 
2020 program keretében valósul meg – 
bővebb információt a www.bekescsaba.
hu oldalon olvashatnak.
További információ:
Békéscsabai Városfejlesztési
Nonprofit Kft.,
tel.: 06 +36-66/241-791;
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
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December 1-jével módo-
sult a családi otthonterem-
tési kedvezményt szabá-
lyozó rendelet, közismert 
nevén a CSOK-rendelet.

A vissza nem térítendő lakás-
célú állami támogatásokat 
illetően változások nem tör-
téntek, azonban a kormány a 
CSOK-rendelet rövid, de an-
nál tartalmasabb módosítása 
révén az új lakást építők, il-
letve vásárlók körének kibő-
vítését, kedvezőbb helyzetbe 
hozását segíti elő. A kedve-
zően módosult szabályozás 
ezzel újabb családoknak biz-
tosít jelentős segítséget.

A módosítások lényege 
az, hogy immár a kétgyer-
mekes személyek számára 
is elérhetővé vált a kedvez-
ményes, maximum 10 mil-
lió forintos lakáshitel, míg a 
három- vagy többgyermekes 
személyek esetében az ott-
honteremtési kamattámo-
gatással érintett hitelintézeti 
kölcsön összege a korábbi 
10 millió helyett 15 millió fo-
rintra emelkedett.

A kedvezményes hitel-
összeg növelése a három-
gyermekes családoknál, a 
kétgyermekeseknél pedig a 
10 millió forintos támogatott 
hitel lehetősége olyan csa-
ládok számára is megoldást 
jelenthet, akik eddig a piaci 

kamatokkal nem tudtak hoz-
zájutni a lakáshitelhez. 

A támogatott hitelek en-
gedélyezésekor a bankok 
ugyanúgy vizsgálják az 
igénylők hitelképességét, 
mint eddig, viszont a (maxi-
mum 25 év futamidejű) fix és 
kedvezményes kamatozású 
hitelek törlesztőrészlete vár-
hatóan alacsonyabb lesz, 
mint a piaci alapon nyújtott 
hitelek törlesztője. Ennek 
okán a bankok hitelbírálata 
során újabb igénylők is hitel-
hez juthatnak.

A kormány évről évre egy-
re többet fordít a családokra, 
bővítették a családtámogatá-

sok körét, számos új kedvez-
ményt, támogatást vezettek 
be. Kiemelten támogatják a 
gyermekvállalást és a gyer-
meknevelést, jövőre minden 
eddiginél magasabb össze-
get fordítanak a családokra. 
Fontos cél a családok anyagi 
biztonságának elősegítése, 
és a magyar nemzet népese-
déspolitikai céljainak megva-
lósítása. 

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Elindult a nemzeti konzul-
táció a családok védelmé-
ről. Mint azt Hanó Miklós 
választókerületi elnök a 
Fidesz békéscsabai irodá-
jában tartott tájékoztatón 
kiemelte, mint minden fon-
tos kérdésben, ebben is 
kikérik a lakosság vélemé-
nyét. Hozzátette, hogy rea-
gálni kell az egész Európát 
érintő népességfogyásra, 
de nem mindegy, hogy mi-
lyen eszközökkel. 

– A kormány fő célkitűzé-
se, a családok támogatása 
megalapozza, hogy orszá-
gos szinten emelkedjen a 
népesség, és ne kelljen más 
nemzeteket, más kultúrákat 
hazánkba telepíteni. Látjuk 
Németország példáján, hogy 
alig van, aki munkát vállalt a 
hozzájuk érkezett migránsok 
közül, így viszont ők plusz-
terhet jelentenek a társada-
lomnak, a támogatásukhoz 
máshonnan kell elvonni a 
forrásokat. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő kijelentet-
te: az a járható út, hogy a 
belső erőforrásokra támasz-
kodjunk a népességfogyás 
megállításához. Megjegyez-
te, hogy ezzel kapcsolatban 
pozitív tendencia látható. Nő 
a gyermeket vállalók száma, 
sokkal kevesebb a válás, 
több a házasságkötés. Kije-
lentette, hogy a hazai népes-

séget kell most még inkább 
megerősíteni.  

– Fontos, hogy a házassá-
got, a gyermekvállalást és a 
munkát össze lehessen kap-
csolni, és ezt megkönnyítse 
az állam. A családtámogatá-
sok például azt is szolgálják, 
hogy a gyermeket vállaló há-
zaspárok könnyebben meg 
tudják oldani a lakhatásukat 
– mondta Herczeg Tamás. 

Paláncz György önkor-
mányzati képviselő szerint 
a kutatások azt bizonyítják, 
hogy a magyar emberek egy-
gyel kevesebb gyermeket 

vállalnak, mint amennyit sze-
rettek volna eredetileg. En-
nek az oka pedig főként az 
anyagi helyzetük. 

– Az anyagi akadályt pró-
bálná elhárítani a fiatalok 
életkezdési támogatásának 
bevezetése. Ez lehetőséget 
ad arra, hogy 5–10 millió 
forint kamatmentes kölcsön 
formájában ilyen jellegű 
támogatáshoz jussanak – 
emelte ki Paláncz György, 
hozzátéve, hogy így min-
denki időben elkezdhetne 
családalapításon gondol-
kodni. 
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A Csabagyöngye a legjobbak között

Hanó Miklós:
A családok támogatása megalapozza,

hogy növekedjen a népesség

Elismerő oklevelet kapott a szőlőültetvény
A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft.,  
mint a Csabagyöngye 
szőlőültetvény kezelője,  
pályázatot nyújtott be a 
Dicenty Dezső Szekszárdi 
Kertbarát Kör által kezde-
ményezett „Magyarország 
legszebb Szőlőskertje és 
Szőlőlugasa” című pályá-
zatra – tájékoztatta lapun-
kat Hanó Miklós alpolgár-
mester.

Az alpolgármester kiemel-
te: a pályázat keretén belül 
a Magyarországon szőlőlu-

gassal, illetve szőlőskerttel 
rendelkező szőlősgazdák 
és ültetvénykezelők nyújt-

hattak be pályá-
zatot. Ebben be 
kellett mutatni az 
adott ültetvény 
történetét, majd 
fotókkal kellett 
illusztrálni annak 
korábbi, illetve 
jelenlegi állapo-
tát.

A pályázat 
benyújtása után 
szakmai bírálatra 
került sor. A bírá-
lóbizottság tagjai 
voltak: dr. Báló 
Borbála, a Ker-
tészeti Egyetem 
szőlőtermesztési 
t a n s z é k v e z e -
tője, illetve Fe-
renc Vilmos, a 
Dicenty Dezső 

Szekszárdi Kertbarát Kör 
alapító elnöke.

Az eredményhirdetést 
Budapesten, a Vajdahunyad 
Várában, a Magyarországi 
Újbor és Sajtfesztivál keretén 
belül tartották. A rendezvény 
fővédnöke dr. Nagy István 
agrárminiszter volt. 

A szakmai zsűri a „Ma-
gyarország legszebb Sző-
lőskertje és Szőlőlugasa” 
pályázaton a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. által kezelt Csabagyön-
gye szőlőültetvényt a legjobb 
10 pályázat közé sorolta. 
Az ünnepélyes díjátadáson 
a szakma jeles képviselői, 
szakemberei és elismert tisz-
teletbeli tagjai vettek részt, 
ahol Vass Csaba projektme-
nedzser a kft. képviseletében 
elismerő oklevelet vehetett át 
az ültetvényen végzett mun-
ka jutalmául.

A társadalom alapsejtje a 
család, illetve annak egész-
sége volt a témája a „Család 
egészsége” elnevezéssel – a 
Szeged-csanádi Egyházme-
gye, a Gál Ferenc Főiskola, a 
Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság, Gyula 
városa és a Békés Megyei Kor-
mányhivatal által – a Családok 
évében megrendezett konfe-
renciának. A gyulai városhá-
za zsúfolásig megtelt patinás 
dísztermében dr. Kiss-Rigó 
László, a Szeged-csanádi Egy-
házmegye megyés püspöke, a 
konferencia védnöke kifejtette: 
a család rámutat arra, hogy 
a Teremtő az embert társas 
lénynek teremtette, a család a 
közösség szimbóluma. 

A Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős állam-
titkár fővédnökségével meg-
rendezett konferencia részt-
vevőit elsőként Kónya István 
alpolgármester köszöntötte. 
A rendezvényen mások mel-
lett részt vett dr. Kovács Jó-
zsef országgyűlési képviselő, 
dr. Polyák Zsolt rendőr dan-
dártábornok, a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezető-
je, illetve Kiss András tűzoltó 
ezredes, a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója is.

Dr. Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi megyés püs-
pök, a Gál Ferenc Főiskola 
nagykancellárja beszédében 
először dr. Fodor Lajos dé-
kánról, a konferencia szerve-
zőbizottságának közelmúltban 
elhunyt tagjáról emlékezett 
meg. 

– A konferencia címe és az 
időpontja sajátos harmóniá-
ban van, hiszen a két legfonto-
sabb, egyetemes érték: a csa-
lád és az egészség szerepel 
benne. Advent ugyanis éppen 
a családról és az egészségről 
szól. A család rámutat arra, 
hogy a Teremtő az embert tár-
sas lénynek teremtette, azért, 
hogy a család közösségében 
magához emelje. Az egész-
ség is kapcsolódik az advent-
hez, hiszen az ember számá-
ra a végső cél az üdvösség. A 
magyarban az üdvösség az 
egészségből ered. Isten arra 

hívja az embert, hogy töké-
letesen egészséges legyen: 
a Megváltó születésében azt 
látjuk, hogy mindez meg is va-
lósult – hangsúlyozta köszön-
tőbeszédében dr. Kiss Rigó 
László megyés püspök. 

– Hiszem és vallom, hogy 
– a férfi és a nő házasságából 
létrejövő közösség – a család 
a legszebb és legszentebb do-
log a világon. Nemzetmegtar-
tó alap, fundamentum, amely-
re identitásunk, kultúránk, 
keresztény hitünk épül. A kor-
mány a 2018-as évet a Csalá-
dok évének nyilvánította. Az 
elmúlt években növekedett a 
családi adókedvezmény, elin-
dult a családi otthonteremtési 
kedvezmény, a gyed-extra 
támogatja az édesanyákat, 
hogy visszatérjenek a munka-
erőpiacra – nyomatékosította 
beszédében Takács Árpád 
kormánymegbízott.

Paláncz György önkormányzati képviselő, 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Hanó Miklós 
választókerületi elnök

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Kiss-Rigó László: Isten azért teremtette az embert,
hogy a család közösségében magához emelje

„ T B ”  S A R O K
Fókuszban a családok: bővült a CSOK
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Éljük át azt a csodát, amire
csak a szeretet tesz képessé 

Hamarosan itt karácsony, még néhány nap, 
és az adventi koszorún mind a négy gyertyát 
meggyújtjuk. Kimondva, kimondatlanul min-
denkiben várakozás lakozik ezekben a napok-
ban, hiszen nincs, aki ne vágyakozna valamire. 
Szerettei közelségére, rég nem látott család-
tagok ölelésére, meghitt beszélgetésre, mo-
solyra, gyermeki kacagásra, mindarra, amiről 
a karácsony szól. A karácsony, ami nem csak 
a kereszténység, hanem a békesség, a sze-
retet, a család ünnepe is. Isten családba he-
lyezte fiát, Mária és József felügyeletére bízta 
Jézust, ezzel is azt üzente, hogy az ember 
természetes közege a család, ami támogat, 
óv és véd, amiben érdemes élni. A szeretet-
teljes légkörben eltöltött ünnep feltölti az em-
bert, erőt ad a hétköznapokban, ugyanakkor 
sokaknak nem adatik meg, hogy családban 
ünnepeljenek. Nem kell azonban nekik sem 
lemondaniuk a család adta érzésről, hiszen tágabb közösségben is megtapasztalhatják 
az ünnepet. Ilyenkor kinyitják kapuikat a templomok, ahol közösen tölthetnek el meghitt 
perceket. De ne feledjük: az ünnep nyugalmát, meghittségét elsősorban magunknak kell 
kialakítani, körülöttünk harmóniát, békességet teremtve. Már az ünnep előtti készülődés-
nek is az öröm forrásának kell lennie, ki kell szakadnunk a hétköznapok felgyorsult vilá-
gából, és ne a rohanás, sokkal inkább a ráhangolódás kell jellemezze a karácsony előtti 
időszakot. Álljunk meg egy pillanatra, itt az alkalom, hogy megnyissuk a szívünket kicsit 
a környezetünk felé, éljük át azt a csodát, amire csak a szeretet teszi képessé az embert. 
Ugyanakkor ne feledjünk el emlékezni azokra sem, akik már nem lehetnek velünk, egy 
percre rájuk is gondoljunk, gyújtsunk egy gyertyát, amikor ünneplőbe öltözve a fenyőfa 
mellett állunk. Tanuljunk meg méltóságteljesen ünnepelni, így elérhetjük, hogy maga a 
karácsony is ajándékká váljon. Ezen gondolatok jegyében kívánok magam és a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevében megyénk minden polgárának örömteli, sze-
retetteljes, áldott, békés karácsonyt!

Zalai Mihály,
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Zalai Mihály

Kedves Békéscsabaiak!
A karácsony már időtlen idők óta a szeretet 
ünnepe, a boldogság és a meghittség nap-
ja, amikor a családok énekelve összegyűlnek 
a karácsonyfa körül. Meggyújtanak egy szál 
gyertyát. Elcsendesednek. És még a legiz-
gatottabban várakozó kisgyermekek is egy 
percre elmerülnek a karácsony misztikumá-
ban. Aligha van olyan ünnep az évben, amely 
annyi káprázatot tartogatna számunkra, mint 
a szenteste hangulata és a családi együttlét 
öröme ezekben a napokban. 

Emlékszem gyermekkorom karácsonyai-
ra, az izgalommal teli várakozás örömére, az 
ajándékok lázas bontogatására, és arra, ami-
kor a család együtt öltöztette ünnepi díszbe a 
fenyőfát. Most családapaként, nagypapaként 
látom gyermekeim és unokám szemében ezt 
a csillogást, amit egykoron én is átéltem. Ma 
én is arra törekszem, hogy megteremtsem 
családom számára az ünnep igazi hangulatát, varázsát.

Az ünnepváró időszakban számtalan rendezvényen vehettünk részt, s eközben lel-
künket is ünneplőbe öltöztethettük. Ahogy Márai Sándor is írta:

"Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben."
/Márai Sándor: Az ünnepekről/

A karácsony rendkívüli ünnep, a csodáról, a reményről, a szeretetről és a hitről szól. 
Nem volt ez másként 1914. december 24-én a fronton sem. Senki sem számított arra, 
hogy a karácsony olyan hatással lesz a katonákra, hogy azt örökre az eszébe vési majd 
az emberiség. A karácsony hangulata annyira magával ragadta a katonákat, hogy úgy 
döntöttek, karácsony idejére felfüggesztik a harcot. A lövészárkokban gyertyát gyújtot-
tak, és ha egyetlen éjszakára is, de béke szállt a harcmezőkre.

A karácsony egy érzés, a szeretet érzése és azt sugallja, hogy a világban, a legsöté-
tebb órákban is mindig marad fény és remény. Az emberek szívébe ilyenkor nyugalom 
és béke költözik, a szeretet ereje és fénye beragyogja a lelkeket. Vigyázzunk erre a 
fényre, ki ne aludjon, hogy melegsége végigkísérhessen minket egész évben. 
Szeretetben gazdag, békés, boldog ünnepeket kívánok Önöknek!

Szarvas Péter,
Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere

Minden másnál szebb a Karácsony hangulata, a 
meghittséget a szeretet hozza el, amikor a hétköz-
napi pillanatokhoz képest sokkal inkább a szeret-
teink, a családunk felé fordulhatunk. Gyermekko-
runk csodavárása, önfeledt boldogsága végigkíséri 
életünket; az első ajándékok, a Jézuska eljövetele 
– soha el nem halványuló emlékek. Ezeknek az 
emlékeknek az erejét az adja, hogy szeretteink, 
szüleink, nagyszüleink, testvéreink körében éltük 
át őket. Itt fogható meg az ünnep igazi jelentősége 
és üzenete.

A Karácsony a család szentségéről szól! Arról a 
semmivel sem összehasonlítható érzésről, amikor 
azokkal lehetünk együtt, akiket szeretünk és akik 
szeretnek minket. Ki ne emlékezne a boldog pilla-
natokra, amelyeket a szülei arcáról ellesett, amikor 
úgy érezték, örömet szereznek nekünk a készülő-
déssel, a karácsonyfával, az ajándékokkal, a szé-
pen díszített karácsony esti asztallal, a különös, 
évente csak egyszer ismétlődő hangulattal, a bensőséges pillanatokkal, azzal a lelkiállapottal, 
amit szeretetnek hívunk, és ami persze nem lehet egyetlen nap műve. Nem lehet csak az év 
egyetlen napján szeretni, de valahogy mégis ez az a nap, ez az az este, amikor – ha nem rontjuk 
el ideges kapkodással, türelmetlenséggel, önzéssel – a szeretet érzése leginkább kiteljesedik. 
Ilyenkor a már eltávozott szeretteink is itt vannak velünk a szívünkben, és együtt örülnek a fel-
cseperedő gyerekeknek, a gyarapodó családnak, apróbb-nagyobb sikereinknek, büszkesége-
inknek.

Az ünnep alkalmával, a mindennapok küzdelmeit félretéve, élvezzük azt az áldott állapo-
tot, amikor az időnket azokkal tölthetjük, akik a legtöbbet jelentik számunkra: a családunkkal. 
Ugyanakkor gyűjtsünk erőt, hogy a Karácsony legnagyobb ajándéka, a szeretet által átjárt csa-
ládi együttlét a későbbiekben, az év minden napján része legyen az életünknek.

Pál apostol gondolatával kívánok szeretetteljes, áldott ünnepeket!
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 

fuvalkodik. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
rója fel a rosszat!

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik”

/Pál első levele a korinthusiakhoz 13, 4-8./
Herczeg Tamás,

Békéscsaba országgyűlési képviselője

Szarvas Péter

Tajti-Márton Anita és Eperjesi László Opauszki Dávid és Debreczeni Dezső

Herczeg Tamás

Békés, boldog ünnepeket! Karácsony a család
szentségéről szól! 

Jók között a legjobbak

→ Folytatás az 1. oldalról

Az év női sportolója 
2018-ban Tajti-Márton Ani-
ta lett, aki a birminghami 
fedettpályás világbajnoksá-
gon a magyar atlétika első 
vb-aranyérmét nyerte. Ezt 
követően sérüléssel küsz-
ködött, így a szabadtéri 
szezon nagy része és az 
Európa-bajnokság Anitának 
kimaradt ebben az évben. 
A férfiak között a maribori 
kick-box Európa-bajnoksá-
gon bronzérmes Opauszki 
Dávid diadalmaskodott. Ezt 
követően további öt kategó-
riában osztották ki a legjob-
baknak járó elismeréseket, 
majd a világversenyeken 
szereplő versenyzőket is dí-
jazták. A Sportszakmai Ta-
nácsadó Testület 2017-ben 

kezdeményezte, hogy jöjjön 
létre egy „klub”, amelybe 
Békéscsaba maradandót 
alkotó sportolói, sportszak-
emberei tartoznak majd. A 
tavalyi sportgálán Ónodi 
Henrietta, Palotai Károly és 
Gedó György, a város há-
rom olimpiai bajnoka része-
sült az elismerésben. Most 
újabb sportolókkal bővült 
a kör.  A néhány hónappal 
ezelőtt elhunyt, kétszeres 
olimpikon cselgáncsozónak, 
Petrovszki Mihálynak posz-
tumusz elismerést ítéltek 
oda. Az ehhez járó oklevelet 
leánya, Tóth Attiláné vehette 
át. Mellette a békéscsabai 
tekesport legeredménye-
sebb személyisége, Hursán 
Zsófia és az olimpiai negye-
dik helyezett, Eb-bronzér-
mes súlyemelő, Bökfi János 

kapott helyet a csabai sport-
csillagok között. A 2018-as 
év legjobbjai a következők 
lettek: Az év békéscsabai 
sportolónője: Márton Anita 
(Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club). Az év békéscsabai 
sportolója: Opauszki Dá-
vid (József Attila Lakótelepi 
Tömegsport Egyesület). Az 
év utánpótlás korú sporto-
lónője: Dékány Kinga (Al-
föld Vívó Akadémia). Az év 
utánpótláskorú fiú sportoló-
ja: Apáti Bence  (Kopp Bé-
késcsabai Atlétikai Club). Az 
év edzője: Galli Zsolt (Alföld 
Vívó Akadémia). Az év fo-
gyatékkal élő sportembere: 
Szarvas Zsolt (Alföld Vívó 
Akadémia). Az év csapata: 
Swietelsky-Békéscsabai 
Röplabda SE.

Kovács Dávid



Virtuális kiállítás és díjátadó a múzeumban
Egy géniusz története: Munkácsy Mihály életútja

Negyedik alkalommal ren-
deztek adventi jótékonysá-
gi koncertet a belvárosi ka-
tolikus templomban. Idén a 
békéscsabai kórház gyer-
mekosztályának gyűjtöttek 
adományokat a rendezvé-
nyen. 

A meghitt várakozás idősza-
kában karácsonyi témájú 
koncertet rendezni és ezt az 
eseményt adományozással 
összekapcsolni nagyon fel-
emelő érzés – fogalmazott a 
rendezvényen Szarvas Péter. 
A polgármester hozzátette: a 
jótékonysági akciónak minden 
évben az a célja, hogy olyan 

intézmények és civil szerve-
zetek kapjanak segítséget, 
amelyek fontos szerepet töl-
tenek be Békéscsaba életé-
ben. A mostani rendezvényen 
fellépett Alföldi Csaba, Bíró-
Laczkó Rozália, Szeverényi 
Irma, János Hajnalka, az 
Ókörös Trió, a Családi Da-
lárda, Debreczeni-Kis Helga 
és a Pásztorfurulya Kör. Aki 
szeretne a gyermekosztály-
nak adományt adni, de nem 
tudott elmenni a koncertre, a 
Békéscsabai Gyermekosztá-
lyért Alapítvány számlájára 
utalhatja hozzájárulását. 

Számlaszám: 11600006-
00000000-40087474.

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

„A nemzetiségek a kultúrájukkal az egész várost gazdagítják”

Jótékonysági koncert
A kórház gyermekosztályának gyűjtöttek

A virtuális kiállítás végigtekint Munkácsy Mihály fordulatos életútján, munkásságán

A Békéscsaba, az én városom díjátadója

Vargáné Bohus Mária, Varga Mihály, Frankó Sándor és Miroslav Kmeť

Békéscsaba a nemzetisé-
gek nélkül nem vált volna 
azzá a közösségé, amivé 
mára formálódott. Nekik is 
köszönhető, hogy egy egy-
re terebélyesedő, zöldellő 
liget alakult ki a dél-alföldi 
pusztán – mondta Szarvas 
Péter a nemzetiségek kö-
zös ünnepén, a városháza 
dísztermében.

A polgármester az ünnep-
ségen hangsúlyozta: tele-
pülésünk háromszáz éves 
történelme során a nemze-
tiségek mindenkor békében 
éltek egymással. Mindig arra 
törekedtek, hogy segítsék 
egymást és a város fejlődé-
sét, miközben őrizték a ha-
gyományaikat, kultúrájukat, 

amellyel egész Békéscsabát 
gazdagították. 

Az ünnepségen a Chopin 
Kórus műsora után a Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
kitüntető oklevelét Vargáné 
Bohus Mária és Varga Mihály 
vehette át a Magyar-Lengyel 
Baráti Kulturális Egyesület-
ben végzett munkájáért. Ezt 
követően a résztvevők a Ta-
bán Táncegyüttestől őrkői ci-
gánytáncokat láthattak, majd 
a Szent László utcai iskola 
diákjai adtak elő egy autenti-
kus roma táncot, Kovács Er-
zsébet, a roma nemzetiségi 
önkormányzat elnöke pedig 
megköszönte Békéscsaba 
önkormányzatának az egész 
éves együttműködést. Ez-
után egy Liszt-darab csendült 

fel zongorán Földesi Zoltán 
előadásában, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat felké-
résére, és Bíró József elnök 
beszélt a nemzetiségi önkor-
mányzat 2018-ban végzett 
munkájáról.

A szlovák gimnázium diák-
jainak előadása után Lászik 
Mihály adta át a szlovák ön-
kormányzat plakettjét Miroslav 
Kmeť szlovák történésznek, 
aki a dél-alföldi szlovákság 
történetének elismert kutató-
ja. Végezetül nadabi román 
táncokat láthatott a közönség 
a Tabán Táncegyüttestől. A 
helyi román önkormányzat 
emlékplakettjét Frankó Sán-
dor vehette át a románságért 
végzett munkájáért. 

Zámbori Eszter

A Pásztorfurulya Kör autentikus előadása

A jótékonysági koncertre megtelt a templom
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A festőóriás életútját végig-
kísérő virtuális tárlat nyílt 
december 13-án a Munká-
csy Mihály Múzeum Múzsák 
Termében. A különleges 
kiállítást Gyarmati Gabri-
ella művészettörténész és 
Varga Ottó, a Budapesti 
Gazdasági Egyetem kreatív 
munkatársa készítette. A 
tárlat megnyitóját követően 
adták át a Békéscsaba, az 
én városom című kisfilmes 
pályázat díjait is.

A virtuális tárlaton a nem min-
dennapi vizuális élményt a 
mozgó- és állóképek egymást 
váltó egyvelege adja, amelyet 
egyszerre három nagy telje-
sítményű vetítő segítségével 
mutattak be a Múzsák Ter-
mében. Ando György igazga-
tó kiemelte, hogy a múzeum 
a festő kultuszának ápolását 
első rangú feladatának tekin-
ti. A tárlat bemutatása nem 
helyhez kötött: megtekintheti 
a közönség a csabai múze-
umban, más múzeumokban, 
könyvtárak előadótermeiben, 
művelődési központokban 
vagy akár kulturális fesztivá-
lok csarnokaiban is. A virtuális 
kiállítás végigtekint Munkácsy 

Mihály fordulatokban és érde-
kes eseményekben bővelkedő 
életútján, munkásságán, gaz-
dag képanyagát a vetítés tel-
jes, negyvenhét perces időtar-
tamában Gyarmati Gabriella 
művészettörténész tényeket, 
érdekességeket felvonultató 
szövege és a történések mellé 
társított idővonal kíséri. 

A megnyitó után követke-
zett a Békéscsaba, az én vá-
rosom című kisfilmes pályázat 
díjátadója. 

– Arra kértük az itt élőket, 
hogy gondolkodjunk közösen, 
és mutassuk meg, hogyan néz 
ki a mai Békéscsaba. Ezzel a 
céllal hirdettük meg a kisfilmes 
pályázatunkat, amelyre való-

ban friss, mai alkotások érkez-
tek – jegyezte meg Opauszki 
Zoltán a Békéscsabai Média-
centrum ügyvetője. 

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő arról beszélt, 
hogy számos kézzelfogható 
fejlesztés jellemzi napjaink-
ban is Békéscsabát, amelyek 
„kőben, téglában, cementben, 
üvegben”, létesítményekben 
mérhetők, de nemcsak ezek 
kellenek ahhoz, hogy úgy gon-
dolhassuk: a mi városunk Bé-
késcsaba. A kisfilmek készítői 
azonban jól megragadták a 
városunkhoz kötődés érzelmi 
oldalát is.

A pályázatra minimum fél-
perces, de két percet meg 

nem haladó, Békéscsabát 
bemutató kisfilmeket lehetett 
beküldeni, a versenyben a 
legjobb öt alkotást díjazták. 
Az első helyezett Mohos Mi-
hály lett, mögötte a sorrend: 
Szabó Richárd, Köveskúti 
Simon, Viszokai Kristóf és 
Szappanos Rómeó. 

A virtuális kiállítás és a 
Békéscsaba, az én váro-
som pályázat a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Program TOP-6.3.2-
1 5 - B C 1 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 1 
azonosítószámú „Belvá-
ros-rehabilitáció III. ütem 
– Munkácsy-negyed prog-
ram” projekt részeként való-
sult meg.



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
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

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk december 24-én, 
25-én és 26-án, valamint december 31-én és január 1-jén zárva tart!  

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Nyitás: 2019. január 2-án, szerdán 11 órakor.

ADVENTI AJÁNDÉKUNK:
December 22-én, szombaton meglepetés-ajándékot találhatnak 

a fa alatt a könyvtárba látogatók.

SZÜLETÉSNAPI ÚJSÁG – FONTOS INFORMÁCIÓ!
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunkban

a születésnapiújság-rendelés 2018. december 7. (péntek)
és 2019. január 2. (szerda) között szünetel.  

2019. január 3., csütörtöktől újra várjuk megrendeléseiket!  
Megértésüket köszönjük!

ÚJ KÖNYVEKKEL BŐVÜLT A MERSZ-ADATBÁZIS:
A Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatásban (MeRSZ) 
immár 348 szakkönyv érhető el kereshető, jegyzetelhető, 
hivatkozható formában. Az adatbázis érvényes olvasójeggyel 

díjmentesen használható a könyvtár számítógépein.
Bővebb információ az adatbázisról a www.mersz.hu oldalon található.

10 CSABAI MÉRLEGCSABAI MÉRLEGSZÍNES

MESÉLŐ MÚZEUM A megye első gyógyfürdője
Emléktábla a Kiss Ernő–Teleki utca sarkán

Békéscsaba újratelepítésé-
nek 300. évfordulója alkal-
mából egy újabb épület falára 
helyeztek el emléktáblát. A 
mai Kiss Ernő és Teleki utca 
sarkán lévő házban egykoron 
híres gyógyfürdő működött. 
Az emléktáblát Szarvas Péter 
polgármester és a ház jelen-
legi tulajdonosa, Mester Gá-
bor leplezte le.

A Békéscsaba 300 Város-
történeti Emléktestület dönté-
se nyomán a város régi, híres 
épületeinek falán emléktáblát 
helyeznek el, hogy a hozzájuk 
kapcsolódó történetek az utó-
kor számára is fennmaradja-
nak – mondta az emléktestü-
let elnöke, Szarvas Péter. 

Gécs Béla, a tábla ötlet-
gazdája megjegyezte, hogy 

Békés megye első artézi 
vízzel működő gyógyfürdője 
a Kiss Ernő utca 10. szám 
alatt lévő épületben volt. A 
Francsek István egykori pos-
tamester által megálmodott, 
1893 októberében megnyílt 
közegészségügyi gyógyfür-
dő 25 éven keresztül a vá-

ros egyetlen közfürdőjeként 
működött, és országszerte 
híres volt. A régi fürdőépület 
jelentősen átalakítva, de ma 
is áll. A ház mostani tulajdo-
nosa, Mester Gábor 25 éve 
vásárolta és újította fel az 
épületet.

K. A.

Hálás feladat a legjobbak-
kal dolgozni, Gubis Mi-
hály (Békéscsaba, 1948 
– Mundelsheim, 2006) élet-
műve ilyen – ez értendő rá és 
ránk, utódaira. A fiatal Gubis 
Mokos József festőiskolá-
jából indult, majd a jó nevű 
Fajó Jánosékkal dolgozott 
együtt, utána a szentendrei 
illetőségű „non-konformista 
és életigenlő” Vajda Lajos 
Stúdió tagja lett. Első osz-
tályú alkotók, akiktől vagy 
akikkel csak tanulni lehetett. 
Gubis bekerült az országos 
művészeti vérkeringésbe, 
rangot vívott ki magának, 
melyet mind személye, mind 
tehetsége révén érdemelt 
ki. Kortársai, akik mára tan-
agyagként ismert művészek, 
barátai is voltak. Gubisnak 
ugyanakkor hátránya, ám 
bőven előnye is volt abból, 
hogy ragaszkodott szülővá-
rosához, Békéscsabához. 
Hátrány volt az, hogy neve 
nem került be a széles káno-
nokba, ellenben pont ez az 
elszigeteltség hozta ki belő-
le, hogy nagyon érzékenyen 
és az elsők között reagál-
hatott a művészet európai, 
sőt egyetemes újításaira. A 
konstruktív áramlatokhoz és 
stílushoz sorolható indulása 

nagyon magas szintűnek és 
figyelemre méltónak számí-
tott. Ez alapozta meg pá-
lyáját. Ezután elhagyta ezt 
a fajta rendezettséget, majd 
fellazultak és élettel töltődtek 
meg vonalai, hogy azután 
szinte zabolátlan vonásokká 
váljanak. Mi több, nem csak 
a papír lett művei hordozója, 
hanem a vászon, fa, fém, de 
túllépve ezeken a klasszi-
kusnak számító anyagokon, 
nem túlzás azt mondani, 
hogy mindenben meglátta 
a lehetőséget, hogy kifejez-
hesse önmagát. Mielőtt hoz-
zálátott volna napi munká-
jához, mindig azt mondta, 
hogy „megyek a műterembe 
játszani”. Ahogy a zenészek 

játsszák el a műveket, vagy 
a sportolók élik meg verse-
nyeiket, úgy játszotta végig 
életművét Gubis Mihály is – 
életre, halálra. A grafikusként 
induló alkotó, túl a festésze-
ten, harmincévnyi pályafu-
tása végén legszívesebben 
szobrászati munkák megva-
lósításával foglalatoskodott. 
Művészetét szimbólumokra 
redukálta, és motívumai ré-
vén mesékre vágyott, melye-
ket, rá emlékezve, mára mi 
fűzhetünk tovább.

Kiállítása 2019. január 31-
éig látogatható a Munkácsy 
Mihály Múzeum Tégla Ter-
mében.

Ván Hajnalka
művészettörténész

Egy elRENDeltetett történet
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TÉLI SZÜNET A MESEHÁ ZBAN
2018. december 20.–2019. január 6-áig a Meseház zárva tart.

MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK BÉKÉS, BOLDOG 
KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

REGÖLÉS A MOLNÁRHÁ ZBAN:
2019. január 2-án, szerdán 17 órakor a Molnárházba várunk mindenkit, 
akit érdekel a kereszténység előtti időkbe nyúló magyar népszokás, 
termékenységvarázsló rítus, a regölés. A középkorban széles körben 
ismert szokás volt, hogy a vízkeresztig jártak a regősök házról házra. 

Mindenkit szeretettel várnak a háziak:
a Közös Pont Teaház és a Meseházi Alapítvány.

THURY GÁBOR RETRO -MOZIJA:
2019. január 16-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: A MÚLT NÉLKÜLI EMBER
Aki Kaurismaki filmje, 2002.

"A Z ÉN CSALÁDOM" RAJZPÁLYÁ ZAT:
A békéscsabai Meseház rajzpályázatot hirdet, melynek témája „Az 
én családom”. Pályázók köre: 4–14 éves korig, három kategóriában, 
egy gyermek egy pályázatot nyújthat be. I. kategória: óvodások; 
II. kategória: általános iskola alsó tagozatosok; III. kategória: 
általános iskola felső tagozatosok. Pályázat részletei: Kizárólag A/4-es 
méretben, bármilyen technikával készülhetnek a pályamunkák. Pályázat 
értékelése, díjazása: A pályaműveket szakmai zsűri bírálja. A legjobb 
rajzok készítői megkapják a Meseház emléklapját és tárgyjutalomban 
részesülnek. A beküldött pályamunkákból kiállítás nyílik a Meseházban. 
A megnyitóünnepség keretében kerül sor a díjak kiosztására, melyről 
minden pályázó értesítést kap. Pályázat benyújtása: A rajzokat és a 
kitöltött jelentkezési lapot borítékban, postai úton a Meseház címére 
kérjük beküldeni. MESEHÁZ 5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. 

Postára adási határidő: 2019. január 25.

JANUÁRI ELŐZETES:
Január 19-én Apáról fiúra családi hagyományőrző délután.
Január 24-én Jazz-csütörtök a Meseházban.
Január 29-én PREMIER szaxofon tanszaki koncert.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Vers- és prózamondó fesztivál Józsa Mihály emlékére A falusi disznóvágások hangulatát idézték 
Harmadik alkalommal ren-
deztek vers- és prózamon-
dó fesztivált Józsa Mihály 
újságíró, előadóművész 
emlékére. A Féling Szín-
ház Egyesület és a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pont közös szervezésében 
megtartott rendezvényen 
19 versenyző közvetítette 
a szépirodalmi gondolato-
kat.

A Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatója, Szente 
Béla köszöntőjében kiemel-
te az értékközvetítő művek 
olvasásának fontosságát. 
Mint mondta, az előadók 
Józsa Mihály szellemiségét 
örökítik tovább. Zalai Mihály, 
a megyei közgyűlés elnöke 
elmondta, jó néhány éve egy 
József Attila-kötetet kapott 
barátjától, Józsa Mihálytól. A 
könyvbe azt írta neki, vigyáz-
zon rá, mert sokat meg lehet 
tudni a krisztusi kort megélt 
20. századi prófétától. Zalai 
Mihály kiemelte: fontos, hogy 
az előttünk élt emberektől, 
költőktől, íróktól kapjunk 

olyan gondolatokat, amelye-
ket be tudunk építeni a sze-
mélyiségünkbe, magunkévá 
tudunk tenni. 

Steinwender Józseftől, 
a Féling Színház Kulturális 
Egyesület elnökétől megtud-
tuk: három éve mindig a Jó-
zsa Mihály születésnapjához 
legközelebb eső hétvégén 
szervezik meg a nevével 
jelzett vers- és prózamondó 
fesztivált. Az idei eseményen 
több módon is emlékeztek 
a négy éve elhunyt előadó-
művészre. Volt tanítványai 
videoüzenetben egy-egy ál-
tala tanított verset mondtak 
el. A zsűriben olyan emberek 
ültek, akik személyesen is-

merték őt, tudják, hogy mi-
lyen hitvallással élt, hogyan 
adott elő prózát vagy verset.

Az idei megmérettetésre 
19-en jelentkeztek, a felnőt-
tek közül a zsűri a legjobbnak 
Mach András versmondó 
produkcióját ítélte, a második 
Orosz Sándor, a harmadik 
pedig Tóth Csongor lett. A 
középiskolások között Polgár 
Dávid lett az első, mögötte 
Bognár Bence és Zsombo-
ri Katalin végzett, különdíjat 
Faragó Ádám kapott. Továb-
bi különdíjasok: Kiss Ágnes, 
Pribolyszki Györgyné, Be-
nyovszky Pál Márton és Leel-
Őssy Sándor.

Kovács Andrea

Az András-naphoz kötődő 
disznóvágás hagyománya-
it elevenítették fel decem-
ber második hétvégéjén a 
Lencsési Közösségi Ház-
ban. A rendezvényen a 
Lencsési lakótelep intéz-
ményei, civil szervezetei 
mérték össze kolbászké-
szítő tudásukat. 

Az András Napi Kolbászpa-
rádét 12 éve indították útjára, 
a panelházak gyűrűjében a 
falusi disznóvágások han-
gulatát idézte szinte minden 
most is a Lencsési Közössé-
gi Ház nagytermében, ahol 
tíz csapat vetekedett egy-
mással. 

– A lakótelepi környezet 
nem olyan, mint egy falu-
si, de évről évre arra törek-
szünk, hogy megidézzük az 
igazi disznótorok hangulatát. 
A Lencsésin élők közül is so-
kan emlékeznek arra, amikor 
gyerekkorukban a szüleikkel, 
nagyszüleikkel készítették a 

finom csabai kolbászt, itt le-
hetőség van ezeknek az em-
lékeknek a felelevenítésére 
– fogalmazott dr. Ferenczi At-
tila, a József Attila-lakótelepi 
Településrészi Önkormány-
zat elnöke.

Takács Péter, a közösségi 
ház vezetője elmondta, hogy 
a már hagyománynak számí-
tó programot több százezer 
forinttal támogatta a részön-
kormányzat, így arra is volt 
lehetőségük, hogy szokások-
hoz híven egy kis kóstolóval 
is megkínálhassák a résztve-
vőket. A kolbász mellett így 
650 adag székelykáposztá-
val is várták a vendégeket, 
a zenéről pedig a Melody 
Együttes gondoskodott.

A versmondás misszió András Napi Kolbászparádé

Könyvtárosokat díjaztakGerlai advent
A Békés Megyei Könyvtárban, 
egy szakmai nap keretében 
díjazták a könyvtárosokat. Az 
"Év Könyvtárosa Békésben 
2018" díjat az ajánlások alap-
ján a Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár igazgatója, Albertus 
László kapta. A könyvtárosok 
a kistelepülési ellátásban a 
különféle kulturális programok 
szervezői is, lelkes munkája 
elismeréseként Fábri Melinda, 
a csabacsűdi könyvtár vezető-
je kapta az „Év KSZR Könyv-
tárosa Békésben 2018” díjat.

A Gerlai Wenckheim Társa-
ság második alkalommal ren-
dezte meg a gerlai adventet. 
Az ünnepen – amelyre elláto-
gatott Szarvas Péter polgár-
mester is – felléptek a gerlai 
ovisok, iskolások, a nyugdí-
jasklub kórusa, valamint a 
zeneiskolából Bozsik Dávid 
játszott karácsonyi dalokat 
klarinéton. A rendezvény 
fő látványossága a mézes- 
kalácsfalu volt, amelynek 
épületeit a település lakói sü-
tötték és rakták a közösbe. Rakonczás Szilvia, Fábri Melinda és Albertus László
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A Marzek csoport évek 
óta dolgozik azon, hogy a 
cégnél a szakember-után-
pótlás a későbbiekben is 
biztosított legyen. Képzési 
modelljük négypilléres. 

Az első pillér a folyamatos 
bemutatkozás az általános 
iskolások részére. Amellett, 
hogy részt vesznek a pálya-
választás előtt állók szülői 

értekezletein, idén is kint 
voltak a pályaválasztási vá-
sáron, és mintegy 500 diá-
kot vittek be a Kner Nyomda 
épületébe, hogy a fiatalok 
közvetlen közelről ismerjék 
meg az iparágat. 

– A második pillér az 
oktatói bérezési program, 
amely továbbra is működik. 
Elég komoly és látható tá-
mogatást tudunk nyújtani 

a nyomdaipari képzésben 
részt vevő oktatóknak, és 
az a program már negyedik 
éve fut. Harmadik pillérként 
a jövő évben felépül a nyom-
daipari képzőközpont, amely 
a tervek szerint 2020 febru-
árjától kezdi meg a működé-
sét. Az utolsó pillér, a nagy 
reményünk, ami reménye-
ink szerint már célközelben 
van: ez a mérnökképzés bé-

késcsabai meghonosítása 
– tájékoztatott Kása István 
Zoltán. 

Célközelben az álom, a 
nappali tagozatos mérnök-
képzés Békéscsabán

A Békés megyében működő 
helyi és nemzetközi iparválla-
latok mérnökutánpótlása ér-
dekében, az Óbudai Egyetem 
Rejtő Sándor Könnyűipari és 
Környezetmérnöki Kara, a 
Gál Ferenc Főiskola Gazda-
sági Karával együttműködve, 
a tervek szerint a 2019/2020-
as tanévtől nappali tagozatos 
könnyűipari mérnök-képzést 
indít Békéscsabán. 

A városi és megyei gaz-
dasági szereplők, a megye-
székhelyi önkormányzat és 
a kormánymegbízott ösz-
szefogásának köszönhetően 
akár már az elkövetkezendő 

hetekben pont kerülhet a tör-
ténet végére: így ha minden 
jól megy, belátható időn belül 
megvalósulhat a nagy álom. 

A regionális igények fel-
mérése alapján, az elkép-
zelések szerint nyomtatott 
média, csomagolástervezés 
és -technológia, illetve minő-
ségirányítási rendszerfejlesz-
tő szakirányokon tanulhatnak 
majd a leendő hallgatók. 

A végzett mérnökök a 
csomagolóanyag-gyártás, 
könyvgyártás technológiai 
mérnökei lehetnek, valamint 

az összes gyártással fog-
lalkozó iparág (autóipar, ne-
hézipar, automatizálás stb.) 
minőségirányítási szakem-
berigényét kielégítik. 

– Ha színesek vagyunk, 
változatosak, új kihívásokkal 
teli munkákat tudunk kínál-
ni, akkor vonzóak lehetünk a 
pályaválasztók számára is. 
Mi azon dolgozunk a fiatal 
csapatunkkal, hogy ez min-
den fórumon kiderüljön. Az 
egyetemi szintű képzés pedig 
újabb távlatokat nyithat meg a 
nyomdászat terén is.
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Hálásak vagyunk
az elődeinknek

MARZEK KNER
Kiegyensúlyozott évzárás, folyamatos

piaci építkezés

Négypilléres képzési modell a szakember-utánpótlásért

Szeptemberben ünnepel-
tük Békéscsaba nyomdá-
szatának 145. évfordulóját. 
A jubileumon megkoszo-
rúzták a Szlovák Kultúra 
Házánál és a Jókai színház 
mellett lévő nyomdász-em-
léktáblákat, és megemlé-
kezést tartottak a Békés 
Megyei Könyvtárban. 

– A régió nyomdászata 145 
évvel ezelőtt indult, azóta fo-
lyamatos változásokon ment 
át, de mindig ugyanazt a vo-
nalat követte. Számunkra ez 
a jubileum a gyökereinket je-
lenti. Ez az iparág itt honos, 
erre hosszú távon is lehet 
támaszkodni. Ha 145 éve 
nem lett volna nyomdaipar 
Békéscsabán, akkor ma nem 
lennénk mi. Hálásak vagyunk 

az elődeinknek, az utókor 
szempontjából pedig felelős-
ség van a vállunkon, hogy az 
a szekér, amit mi megkap-
tunk, minimum olyan gyor-
san menjen, mint eddig, hisz 
valamikor mi is tovább fogjuk 
adni – fogalmazott Kása Ist-
ván Zoltán, a Marzek Kner 
Packaging Kft. ügyvezetője.

Békéscsabán a Tevan 
család egykor a tipográfiát 
tekintette fő irányvonalnak, 
könyvkiadással, könyvnyom-
tatással foglalkoztak, de 
1920-ban már a Richter Ge-
deon gyógyszergyárnak cso-
magolóanyagot is gyártottak. 
Békéscsabán a nyomdaipar 
nagy része ma is csoma-
golóanyag-gyártásról szól 
– ezekből a gyökerekből is 
táplálkozva.

Az osztrák tulajdonosi 
hátterű Marzek csoport 
Békéscsabán két gyár-
ral rendelkezik. A 2005 
óta működő Marzek Kner 
Packaging Kft. kiegyensú-
lyozott évet zár idén, az új 
bázis, az egy éve megnyílt 
Marzek FlexiLog Kft. pedig 
intenzív munkával építi fel 
magát a piacon. 

– Míg a Marzek Kner 
Packaging Kft. már meg-
alapozta piaci hírnevét, sta-
bilitását, és idén is szolid 
növekedéssel zárja az évet, 
a Marzek FlexiLog Kft. ese-
tében a piaci építkezés idő-
szakát éljük. Ebben az évben 
már egymilliárd forint fölött 
lesz az Marzek FlexiLog Kft. 
árbevétele, és hogyha így ha-
ladunk tovább, akkor 2021-re 
elérhetjük a prognosztizált 
ötmilliárd forintos szintet. A 
terveink szerint haladunk, 
szépen jönnek azok a szá-
mok, amelyeket kikalkulál-
tunk. Főleg a nyugat-európai 
piacon fejlődünk, napról nap-
ra nő a megrendelőink szá-
ma – világított rá Kása István 
Zoltán ügyvezető.

A cég a beruházások te-
kintetében főleg a techno-
lógiai újításokra koncentrál. 

Ahogy ma szinte a gazdaság 
minden vertikumát, a nyom-
daipart is nagyon komolyan 
érinti a munkaerőhiány, ezért 
próbálnak a jelenlegi mun-
kaerő-állománnyal és ha-
tékonyabb gépekkel többet 
termelni, eleget tenni a piaci 
igényeknek. 

– Úgy gondolom, ez lesz 
a jövő, a következő évek fel-
adata, hogy hatékonyabban, 
gyorsabban termeljünk töb-
bet ugyanazzal a csapattal. 
Jól képzett szakembergár-
dánk van, a piac pedig nyi-
tott a mi kapacitásainkra, így 
természetesen a csapat tag-
jainak a jövedelme is növe-
kedhet – jegyezte meg Kása 
István Zoltán, hozzátéve, 
hogy mindemellett a munka-
erő-utánpótlásra, a képzésre 
is gondot fordítanak.

Békéscsaba nyomdászatának 145. évfordulójára 
emlékeztek a könyvtárban



A program keretében első 
körben 12 békéscsabai ál-
talános iskola és intézmény 
4600 tanulója, második kör-
ben pedig 12 vidéki általános 
iskola 1998 tanulója kapott 
hosszú távon is használha-
tó taneszközt. A két karton-
akció eredményeképpen a 
megye iskolásaihoz mintegy 
12 tonna papíralapanyagot 
juttattak el. Az akció teljes 
költségvetése elérte az 5 mil-
lió forintot.  

– Olyan sikeres volt a 
Kartonna akció, hogy már a 
második körön vagyunk túl. 
Az volt a célunk vele, hogy 
az általános iskolásokat el-
lássuk különböző, jó minő-
ségű kartonalapanyaggal. 
Természetesen nem titkoltuk 
azt sem, hogy ezen keresz-
tül is szerettük volna megis-
mertetni a nyomdaipart és a 
mi cégünket a gyerekekkel. 
Kora tavasszal a békéscsa-
bai általános iskolásoknak 
vittünk kartont, az év máso-
dik felében pedig a Békés 
megyei, elmaradottabb tele-
püléseken működő iskolák-
ba szállítottuk ki, méghozzá 

igen nagy mennyiségben. 
Bízom benne, hogy a kar-
ton betölti a szerepét és a 
készségfejlesztésben nagy 
szerepet játszik ezekben az 
iskolákban. Másrészt abban 

is reménykedem, hogy tájé-
koztatva a gyerekeket erről 
az iparágról, a jövőben kol-
legákat is kapunk majd innen 
– jegyezte meg Kása István 
Zoltán. 

A békéscsabai Réthy Pál kór-
ház gyermekosztálya részére 
200 ezer forintot adományoz-
tak, amely összegből a rende-
lőkben és a kórtermekben lévő 
bútorok egészültek ki és újultak 

meg. Széles körű összefogás-
sal valósulhatott meg a Szigli-
geti utcai óvoda fejlesztőszo-
bájának kialakítása, amelyhez 
100 ezer forintos adományával 
a Marzek Kner Packaging Kft., 

valamint a Marzek FlexiLog 
Kft. is hozzájárult – a támo-
gatást Fülöp Csaba képviselő 
javasolta. A gyermekek egész 
életére kiható változásokat 
eredményezhet a velük való 
speciális, egyéni foglalkozás, 
melyet így nyugodt körülmé-
nyek között valósíthatnak meg 
az óvodában. Szarvas Péter 
polgármester javaslatára 100 
ezer forintot adományoztak a 
Vakok és Gyengénlátók Bé-
kés Megyei Egyesületének, 
amely rendkívül fontos szere-
pet betöltve segíti a hátránnyal 
élőket a mindennapokban. 
Ugyancsak 100 ezer forinttal 
támogatták a 32. Zenit – Zenei 
Ifjúsági Találkozó békéscsa-
bai megrendezését Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selő kezdeményezésére. A 
cég jóvoltából a békéscsabai 
Holokauszt emlékmű falára 
felkerültek a gyomai áldozatok 
nevei is, a kegyeleti hely meg-
újítására és 91 kegyeleti táb-
lára 300 ezer forintot szántak. 
Ezt azért tartották fontosnak, 
mert a Kner család gyomai 
volt, és az ő nevük korábban 
nem szerepelt a táblákon.
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MARZEK FLEXILOG
Adományok a Kner Tevan 

Alapítvány vagyonából
Tizenkét tonna karton

a csabai és megyei iskoláknak
A Kner Tevan Alapítvány 25 éven keresztül dolgozott azon, hogy emléket állítson 
a Békés megyei könyvgyártásnak és a nyomdaiparnak. Az alapítvány idén meg-
szűnt, megmaradt vagyonát Kása István Zoltán ügyvezető kezdeményezésére jó-
tékony célra fordították. 

A Marzek Kner Packaging Kft. és az Marzek FlexiLog Kft. minden évben társadalmi 
szerepvállalást célzó programokat is indít. Felismerve az általános iskolákban ural-
kodó szűkös lehetőségeket, a Kartonna akció keretében többtonnányi jó minőségű 
karton adományozásával járultak hozzá a gyermekek vizuális fejlesztéséhez. 

Kármán Tódor-díj elismerésül
A magyarországi oktatás, kép-
zés érdekében végzett kiemel-
kedő tevékenysége elisme-
réseként Kármán Tódor-díjjal 
jutalmazta dr. Kásler Miklós, az 
Emberi Erőforrások Minisztere 
Kása István Zoltánt, a Marzek 
Kner Packaging Kft. ügyveze-
tő igazgatóját. Szarvas Péter 
polgármester példaértékűnek 
nevezte azt a támogatást, 
melyet Kása István Zoltán a 
BSZC Szent-Györgyi Albert 
Szakgimnáziumában a nyom-
daipari képzés fejlesztése ér-
dekében kifejtett. A kitüntetett 
kiemelte: hogy a projektben a 
város, a nyomda és az iskola 
munkatársai közül is többen 
dolgoztak, ezért úgy vélte, 
hogy ezt a kitüntetést maga a 
program kapta. „A kitüntetésre 
nagyon büszke vagyok, de az 
egész program az, ami itt most 
fontos” – tette hozzá.

Áder János köztársasági el-
nök a magyar munkavállalók 
pozitív ausztriai megítélé-
sének erősítése mellett a 
hazai nyomdászképzés tá-
mogatására és a társadalmi 
felelősségvállalásra is nagy 
hangsúlyt fektető, példaérté-
kű vállalatvezetői munkájáért 
dr. Johannes Michael Wareka 
úrnak, a Marzek Etiketten + 
Packaging Csoport elnöké-
nek a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje kitüntetést 
adományozta. A cégcsoport 
elnöke elkötelezett a magyar-
országi befektetései iránt, jó 
hírvivője a magyar gazdaság-
nak. Bármerre is jár, minden 
gazdasági fórumon megem-
líti a békéscsabai befekteté-
sek előnyét, a békéscsabai 
kollégák pozitív hozzáállását, 
szakértelmét és az itteni vál-
lalkozás-, vállalatbarát miliőt. 

Tisztikereszt az elnöknek
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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, karbantartott 
építési telek árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal 
eladó. Telefonvezeték az utcában, gázcsonktelepítés 2019. 

nyarán. Tel.: 30/574-0913, délután.

Békéscsabán kétszobás lakás eladó. Tel.: 30/355-2144.

Egyéb
Eladók Békéscsabán: egy nagy méretű majomkenyérfa 
(crassula), egy tripla virágú hibiszkusz, két rózsaszín 
szimpla virágú leander, Daewoo 40 és Graetz 60 tv, fém 
vállfás akasztó vagy virágtartó, gyermekíróasztal, azonos 
stílusú 7-7 darabos süteményes- és kompótoskészlet, új 
178 x 228 cm-es zöld színű, bambusznád mintás, erős 
anyagú asztalterítő, új ülőkés táska, 5,8 m hosszú vascső. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

Tari Gézáné (90)

Csaba egykori képeslapokon
Kiállításon és a 7.Tv sorozatában is láthatók a képek

Címünk: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kezelésében lévő

• út- és járdaburkolatok seprését,
• közutak mosását, portalanítását, sármentesítését,
• kézi hulladékgyűjtők ürítését, karbantartását, javítását 
 (a játszóterek kivételével),
• valamint a gyalogjárdák téli burkolatüzemeltetését

a TAPPE Hulladékgzdálkodási, 
Köztisztasági Szolgáltató Kft. végzi. 

A Munkácsy Mihály Emlék-
házban látható az a kiállítás, 
amely Tuska János képes-
lapgyűjteményét mutatja 
be. A „Békéscsaba 300 – 
300 képeslapon” című tárlat 
január 18-áig látogatható, 
de a képeslapokat, fényké-
peket a 7.Tv Békéscsaba 
anno sorozatában is megte-
kinthetik a nézők. 

Békéscsaba jelentős válto-
záson ment át az elmúlt év-
tizedek, évszázadok alatt. A 
7.Tv a legújabb sorozatában, 
a Békéscsaba anno című be-
játszásokban igyekszik képet 
adni arról, milyen volt egykor 
településünk. A régi csabai fo-
tókból álló részeket hétközna-

pokon, a 19 órai és a 20 órai 
híradó után láthatják a 7.Tv 
nézői. A sorozat Tuska János 
fényképgyűjteményéből áll, 
amelynek több darabját most 
a Munkácsy Emlékházban is 
megismerhetjük. 

Az emlékházban a kiállí-
tást Szelekovszky László ter-
mészet- és környezetvédelmi 

főtanácsos nyitotta meg. Mint 
mondta, Tuska János szen-
vedélyes gyűjtő, ha valahol 
érdekességekre lel, időt és 
pénzt nem kímélve odamegy, 
hogy megvásárolja az egykori 
képeslapokat, fotókat. Tuska 
János megjegyezte, hogy a 
mostani tárlaton kizárólag 
csak Békéscsabát ábrázoló 
képeslapok szerepelnek, ezek 
közül a legrégebbi 1898-as, 
míg a legújabbat az 1980-as 
években adták fel. 

– Szeretek itt élni, az ér-
tékmentés pedig nagyon fon-
tos a számomra. Ezek a ké-
pek a jövő nemzedékének is 
megmaradnak, talán így még 
jobban tudják majd értékelni 
a városunkat – tette hozzá a 
gyűjtő.

SZÉPKORÚ Élelmiszercsomagok

Élelmiszercsomagot osztott ki az önkormányzat 800 család 
számára Békéscsabán. Mint azt Szarvas Péter polgármester 
elmondta, az egyenként 5000 forint értékű, tartós élelmisze-
rekből álló csomagokat önkormányzati forrásból finanszírozták.
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2019 ZENEAKADÉMIA - BÉRLET

BOGÁNYI GERGELY | DAVID FRAY
EVGENI KOROLIOV | NIKOLAI LUGANSKY

RÁNKI FÜLÖP | VLADIMIR ÉS VOVKA ASHKENAZY

BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:
AZONGORA.HU OLDALON

MVM KONCERTEK
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A Munkácsy-negyed megvalósításával a festőóriás neve jobban 
összefonódik Békéscsabával 

– Békéscsaba Munkácsy vá-
rosa. A Munkácsy-negyed 
megvalósításával azt szeret-
nénk elérni, hogy a festőóriás 
neve Békéscsabával még in-
kább összefonódjon. Célunk 
az is, hogy a fejlesztéssel a 
csabaiak szebb környezet-
ben éljenek, és a turistáknak 
is vonzóbb célpontot jelent-
sen a megyeszékhely – fo-
galmazott dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok, hozzátéve, hogy 
reményeik szerint a jövő év 
közepén indulhatnak el a fej-
lesztések, éppen abban az 
évben, amikor Munkácsy Mi-
hály születésének 175. évfor-
dulóját ünnepeljük.  

A projekt több területet 
is felölel. Dr. Sódar Ani-
ta elmondta, az Ursziny–
Beliczey-kúria műemléki épü-
letének felújításával, és az 
ahhoz történő hozzáépítéssel 
egy igen vonzó kulturális, mű-
vészeti egység jön létre. Itt 
működhet majd a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház, itt 
kaphat helyet Lenkefi Konrád 
és Schéner Mihály kiállítása, 
de itt lesznek a bábszínházi 
díszletek, bábok is. Emellett 
időszakosan tematikus játék-
gyűjteményeket, hazai és ha-
táron túli bábszínházak báb-
jait, díszleteit mutathatják be, 

valamint egyedi játszóterek, 
foglalkoztatók és képzőmű-
vészeti alkotóműhely is várja 
majd a gyerekeket az épület-
ben. 

A festő gyermekkorának 
meghatározó helyszíne volt 
az egykori Omaszta-kúria 
(ma Munkácsy Emlékház), 
amely a projekt keretében 
teljesen megújul, és modern 
technikával, új interaktív 
foglalkoztatóterekkel idézi fel 
majd Munkácsy gyermekko-
rát, a polgári kultúra értékeit, 
szokásait, mindennapjait. A 
kert rehabilitációja pedig to-
vábbi tevékenységbővülést 
eredményez.

A Munkácsy-negyed részét 
képezi a Munkácsy Mihály 
Múzeum állandó kiállításá-
nak a megújítása is, amely a 
környék őstörténetétől napja-
inkig egy idővonalon viszi vé-
gig a látogatót, és amelyben 
a legnagyobb teret Munkácsy 
Mihálynak szentelik. Szintén 
a program része a Békés 
Megyei Könyvtár belső udva-
rának a felújítása, amelynek 
révén látogatóbarát, szezoná-
lisan használható térrel bővül 
a könyvtár épülete.  

Mint megtudtuk, a bel-
város-rehabilitáció során a 
TOP-keretből megújult egyes 

közterületek – Gőzmalom tér, 
Élővíz-csatorna, Széchenyi 
liget – a Munkácsy-negyed 
szemléletéhez igazodó ele-
mekkel gazdagodnak majd, 
például hirdetőtáblák, köztéri 
műalkotások jelzik, hogy a 
Munkácsy-negyedben jár a 
látogató. Mindemellett három 
híd felújítása is szerepel a 
programban: gyalog- és ke-
rékpárhíd építése a bíróság 
előtt (a Deák és József Attila 
utcánál, a mostani keske-
nyebb híd helyén), de tervezik 
a Munkácsy híd korlátjainak a 
felújítását, továbbá a Kórház 
utcai híd újjáépítését is.  

– Egy másik fontos pro-
jektelem a köztéri műalko-
tások, szobrok kihelyezése, 
amelynek a tervpályázata fo-
lyamatban van. A tervek sze-
rint a múzeum lépcsőjén egy 
egészalakos Munkácsy-szo-
bor, az Aradi Vértanúk ligeté-
ben a Rőzsehordó nő alakját 
megformáló műalkotás, a 
Beliczey-kertben egy modern 
műalkotás kap helyet, de lesz 
szobor az Omaszta kertben 
is. A pályázatok ezekre is be-
érkeztek, az értékelés zajlik 
– tette hozzá dr. Sódar Anita.

Dr. Ferenczi Attila kiemelte, 
hogy a Munkácsy-negyedet 
illetően a tervek leadása után 
következhet a közbeszerzési 
eljárás kiírása. Ha minden jól 
megy, jövő nyáron indulhat a 
kivitelezés, 2020 végére pe-
dig teljes pompájában várja 
a csabaiakat és a turistákat a 
Munkácsy-negyed. 

Mikóczy Erika

Látogatóbarát szezonális tér a könyvtár belső udvarán Munkácsy gyermekkorának meghatározó helyszíne is megújul

Itt lelhet majd igazi otthonra a Békéscsabai Napsugár BábszínházA Deák és József Attila utcánál levő híd a mostaninál szélesebb lesz

A Modern Városok Program keretében valósulhat meg a 
Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Mun-
kácsy-negyed fejlesztése. A mintegy hárommilliárdos be-
ruházás tekintetében az idei a tervezés éve volt. A projekt 
részleteiről dr. Ferenczi Attila tanácsnok és dr. Sódar Ani-
ta, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégvezetője szá-
molt be lapunknak. 
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K I T E K I N T Ő

2018. december 24., hétfő 2018. december 25., kedd 2018. december 26., szerda 2018. december 27., csütörtök 2018. december 28., péntek 2018. december 29., szombat 2018. december 30., vasárnap

2018. december 31., hétfő 2019. január 1., kedd 2019. január 2., szerda 2019. január 3., csütörtök 2019. január 4., péntek 2019. január 5., szombat 2019. január 6., vasárnap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális
  7.30  Szomszéd vár
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Forgószínpad
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Festett mosoly
11.50  Púder
12.00  Híradó
12.20  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Púder
17.30  Művészbejáró
18.00  Hírek
18.05  Hunor, Magor nyomán 
           Békésben
19.00  Híradó
19.20  Napsugár Bábszínház
20.00  Híradó
20.20  Forgószínpad
21.00  Békéscsaba 300
           emlékkoncert
22.30  Szomszéd vár
22.50  Híradó
23.10  Forgószínpad
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális
  7.30  Szomszéd vár
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Forgószínpad
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Cirkusz szomszédolás
12.25  Híradó
12.45  Képújság
15.00  Békéscsaba 300
           emlékkoncert
17.00  Hírek
17.05  Ludas Matyi a cirkuszban
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Calandrella
            kamarakórus
21.50  Híradó
22.10  Atlantisz gyermekei
24.00  Calandrella
            kamarakórus

  7.00  Hírek
  7.10  Kikötő
  8.00  Híradó
  8.20  BRSE TV
  8.40  Csabai Forgatag
  9.10  Praktikák
  9.40  Forgószínpad
10.00  Híradó
10.20  Angyalok Szárnyalása
12.00  Híradó
12.20  Képújság
15.00  Calandrella
            kamarakórus
17.00  Hírek
17.10  Rómeó és Júlia
           a cirkuszban
18.15  Púder
18.30  Forgószínpad
19.00  Híradó
19.20  Méhek nélkül a világ
20.00  Híradó
20.20  Praktikák
21.00  Baptista Akadémia
            zenekarának koncertje
22.50  Híradó
23.10  Kikötő
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  Szomszéd vár
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Zöld7
  8.10  Szomszéd vár
  8.40  Csabai Forgatag
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Praktikák
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Utánpótláslesen
18.00  Hírek
18.10  BRSE TV
18.30  Művészbejáró
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Forgószínpad
21.00  Angyalok Szárnyalása
22.50  Híradó
23.10  Forgószínpad
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  Praktikák
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Forgószínpad
  8.10  BRSE TV
  8.40  Szomszéd vár
  9.10  Utánpótláslesen
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Épí-Tech
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Utánpótláslesen
18.00  Hírek
18.10  Púder
18.30  Forgószínpad
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró
21.00  Békéscsaba 300
           emlékkoncert
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  BRSE TV
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Művészbejáró
  8.10  Forgószínpad
  8.40  Praktikák
  9.10  Utánpótláslesen
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Épí-Tech
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV
18.30  Művészbejáró
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Púder
21.00  Calandrella
           kamarakórus
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  Púder
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális
  7.30  Utánpótláslesen
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Szomszéd vár
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Békéscsaba 300
           emlékkoncert
12.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Valóságos Kincsesbánya
18.00  Hírek
18.05  A jövő biztonsága
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró
21.00  Baptista Akadémia
           zenekarának koncertje
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró
23.40  Púder
24.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális
  7.30  Zöld7
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Művészbejáró
  9.10  Épí-Tech
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Rómeó és Júlia
           a cirkuszban
11.25  Képújság
16.00  Praktikák
16.30  Művészbejáró
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Csabai Forgatag
18.00  Hírek
18.05  A jövő biztonsága
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV
20.00  Híradó
20.20  Forgószínpad
21.00  Ludas Matyi a cirkuszban
22.50  Híradó
23.10  BRSE TV
23.40  Szomszéd vár
20.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.10  Kikötő
  8.00  Híradó
  8.20  BRSE TV
  8.40  Csabai Forgatag
  9.10  Praktikák
  9.40  Forgószínpad
10.00  Híradó
10.20  Horgászvizeink
            Békésben
12.00  Híradó
12.20  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Békéscsaba 300
           emlékkoncert
18.30  Forgószínpad
19.00  Híradó
19.20  Napsugár Bábszínház
20.00  Híradó
20.20  Szomszéd vár
21.00  Angyalok Szárnyalása
22.00  Forgószínpad
22.30  Praktikák
22.50  Híradó
23.10  Kikötő
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  7.10  BRSE TV 
  7.30  Zöld7
  8.00  Híradó
  8.20  Utánpótláslesen
  8.40  BRSE TV
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Púder
10.00  Híradó
10.20  Forgószínpad
10.45  Angyalok Szárnyalása
11.45  Híradó
12.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Az Öreg Hölgy szeretői
18.30  Művészbejáró
19.00  Híradó
19.20  Napsugár Bábszínház
20.00  Híradó
20.20  Praktikák
21.00  Angyalok Szárnyalása
22.00  Kikötő
22.50  Híradó
23.10  Szomszéd vár
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  Praktikák
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Szomszéd vár
  8.10  Zöld7
  8.40  Kikötő
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Angyalok Szárnyalása
11.20  Szarvasi híradó
11.40  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Békéscsaba 300
            emlékkoncert
18.40  Púder
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró
21.00  Kezdőkör:
           MTK Törökszentmiklós–
           Békés
           kosárlabda-mérkőzés
22.30  Aktuális 
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  BRSE TV
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Művészbejáró
  8.10  Forgószínpad
  8.40  Praktikák
  9.10  Utánpótláslesen 
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Kikiriki, talán szerda van
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális 
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen 
18.30  Művészbejáró
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  BRSE TV
21.00  Kezdőkör:
           MTK Törökszentmiklós–
           Békés
           kosárlabda-mérkőzés
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  BRSE TV
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális
  7.30  BRSE TV
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Praktikák
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Békéscsaba 300
           emlékkoncert
12.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  BRSE TV
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen
18.30  Valóságos
           Kincsesbánya
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró
21.00  Angyalok Szárnyalása
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró
23.40  Púder
24.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális
  7.30  Zöld7
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Művészbejáró
  9.10  Épí-Tech
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           MTK Törökszentmiklós–
           Békés
           kosárlabda-mérkőzés
11.50  Képújság
16.00  Praktikák
16.30  Művészbejáró
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Csabai forgatag
18.00  Hírek
18.05  Púder
18.30  Szomszéd vár
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV
20.00  Híradó
20.20  Kikötő
21.00  Dima karácsonya
23.00  Híradó
23.20  BRSE TV
23.50  Púder
24.00  Képújság
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Kezdő méhész nyerte el az Év Magyar Méze díjat Gyulán
Kiosztották az idei méz-
verseny díjait a XI. Gyulai 
Méz- és Mézeskalács Fesz-
tiválon. A legrangosabb, 
az „Év Kiváló Magyar Méze 
2018” elismerést Simai 
Krisztián kenderesi mé-
hész akácméze kapta.

Mindössze négy éve kezdett 
méhészkedni Kenderesen 

Simai Krisztián, akinek csa-
ládjában sem foglalkozott 
senki korábban ezzel a mes-
terséggel. Ennek ellenére 
már tavaly arany minősítést 
kapott akácméze a szakmai 
megmérettetésen, idén pe-
dig kategóriagyőztes lett, és 
a zsűri végül az ő akácmézét 
választotta az év mézének. 
A Békés Megyei Méhész 

Egyesület által szervezett 
versenyre az ország minden 
részéből, 91 településről 115 
fő összesen 296 termékmin-
tával nevezett be. Ez ugyan 
elmarad a tavalyi több mint 
350 nevezéstől, de így is 
nehéz dolga volt a zsűri-
nek, mert magas színvonalú 
mezőnyt kellett értékelniük 
– foglalta össze a tapaszta-
latokat Árgyelán János ver-
senyigazgató.

Összesen hét kategóriá-
ban hirdettek győztest, illet-
ve külön versenyt rendeztek 
a méhviaszból készült ter-
mékeknek. Átadták a há-
zigazda méhész egyesület 
névadója tiszteletére alapí-
tott Göndöcs Benedek-díjat 
is, amelyet idén Kereskényi 
Miklósnak ítéltek oda. A díj-
átadó után a mézlovagok a 
józsefvárosi katolikus temp-
lomba vonultak, ahol Kovács 
Péter esperes-plébános meg 

is szentelte az oltár elé vitt 
mézeket.

A méhviaszverseny győz-
tesei – formagyertya kategó-
ria: Szlávik Méhészet; szál-
gyertya kategória: Drahota 
Róbert; karácsonyi gyertyák: 
Iregi Méhészet.

Az Év Magyar Méze 2018 
verseny kategóriagyőztesei 
– mézes készítmény: Po-
povics István málnás 
akácméz; egyéb fajtaméz: 
Sági Méhészet gesztenye-
méz; fajtaméz: Olsovszki 
Zsolt hársméz; repceméz: 

Zsibrita Méhészet; nap-
raforgóméz: Gál Balázs 
Sándor; vegyes virágméz: 
Laduver Tamás; akácméz 
(megosztott első helye-
zett): Simai Krisztián, Sipos 
Erika.

Zsíros András

A XI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon adták át a legjobb mézekért járó díjakat
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2019. január 7., hétfő 2019. január 8., kedd 2019. január 9., szerda 2019. január 10., csütörtök 2019. január 11., péntek 2019. január 12., szombat 2019. január 13., vasárnap

2019. január 14.,  hétfő 2019. január 15., kedd 2019. január 16., szerda 2019. január 17., csütörtök 2019. január 18., péntek 2019. január 19., szombat 2019. január 20., vasárnap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  Szomszéd vár
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Forgószínpad
  8.10  Zöld7
  8.40  Művészbejáró
  9.10  BRSE TV
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Utánpótláslesen
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Művészbejáró
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen
18.30  Szomszéd vár
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Kezdőkör
21.00  Kezdőkör:
           MTK–Békéscsaba
           kézilabda-mérkőzés
22.00  Öko-Logikus
22.50  Híradó
23.10  Kezdőkör
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  Szomszéd vár
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Forgószínpad
  8.40  Művészbejáró
  8:10  Szomszéd vár
  9.10  BRSE TV
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Utánpótláslesen
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Művészbejáró
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen
18.30  Szomszéd vár
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Kezdőkör
21.00  Kezdőkör:
           Békéscsaba–
           Mosonmagyaróvár
           kézilabda-mérkőzés
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  Kezdőkör
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  Kikötő
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Kezdőkör
  8.10  Praktikák
  8.40  BRSE TV
  9.10  Szomszéd vár
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Forgószínpad
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Művészbejáró
18.00  Hírek
18.05  Púder
18.25  Kezdőkör
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Zöld7
21.00  Kezdőkör:
           Békéscsaba–
           Mosonmagyaróvár
           kézilabda-mérkőzés
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  Zöld7
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.05  Aktuális
  6.25  Kezdőkör
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Zöld7
  8.10  Szomszéd vár
  8.40  Csabai Forgatag
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Praktikák
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Kezdőkör
17.45  Púder
18.00  Hírek
18.10  BRSE TV
18.30  Művészbejáró
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Forgószínpad
21.00  Kezdőkör:
           BRSE–Strabag Bratislava  
           röplabda-mérkőzés
22.50  Híradó
23.10  Forgószínpad
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális 
  6.30  Praktikák
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Forgószínpad
  8.10  Kezdőkör 
  8.40  Szomszéd vár
  9.10  Utánpótláslesen
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Utánpótláslesen
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Utánpótláslesen
18.00  Hírek
18.05  Púder
18.25  Kezdőkör
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró
21.00  Kezdőkör:
           BRSE–Strabag Bratislava
           röplabda-mérkőzés
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  BRSE TV
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Művészbejáró
  8.10  Forgószínpad
  8.40  Praktikák
  9.10  Utánpótláslesen
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV
18.30  Művészbejáró
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Púder
21.00  Kikiriki, talán szerda van
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  Púder
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális
  7.30  Utánpótláslesen
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Szomszéd vár
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           Békéscsaba–
           Mosonmagyaróvár
           kézilabda-mérkőzés
11.50  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen
18.30  Valóságos
           Kincsesbánya
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró
21.00  Baptista Akadémia
           zenekarának koncertje
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró
23.40  Púder
24.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.05  Aktuális
  7.25  Kezdőkör
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Művészbejáró
  9.10  Zöld7
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           BRSE–Strabag Bratislava
           röplabda-mérkőzés
12.00  Képújság
16.00  Praktikák
16.30  Művészbejáró
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Csabai Forgatag
18.00  Hírek
18.05  Púder
18.30  Utánpótláslesen
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV
20.00  Híradó
20.20  Forgószínpad
21.00  Ludas Matyi a cirkuszban
22.30  BRSE TV
22.50  Híradó
23.10  BRSE TV
23.30  Forgószínpad
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  Utánpótláslesen
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Kezdőkör
  8.10  Praktikák
  8.40  Zöld 7. 
  9.10  Szomszéd vár
  9.40  Aktuális 
10.00  Híradó
10.20  Forgószínpad
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Művészbejáró
18.00  Hírek
18.05  Púder
18.25  Kezdőkör
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  BRSE TV
21.00  Kezdőkör:
           MTK–Békéscsaba
           kézilabda-mérkőzés
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  BRSE TV
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.05  Aktuális
  6.25  Kezdőkör
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  BRSE TV
  8.10  Forgószínpad
  8.40  Csabai forgatag
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Praktikák
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Kezdőkör
17.45  Púder
18.00  Hírek
18.10  BRSE tv
18.30  Művészbejáró
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Szomszéd vár
21.00  Kezdőkör:
           MAFC–Békés
           kosárlabda-mérkőzés
22.50  Híradó
23.10  Szomszéd vár
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  Praktikák
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Szomszéd vár
  8.10  Kezdőkör
  8.40  Szomszéd vár
  9.10  Utánpótláslesen
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Utánpótláslesen
10.45  Szarvasi híradó
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Utánpótláslesen
18.00  Hírek
18.05  Púder
18.25  Kezdőkör
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró
21.00  Kezdőkör:
           Békéscsaba–Győr
           kézilabda-mérkőzés
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális
  6.30  BRSE TV
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális
  7.40  Művészbejáró
  8.10  Forgószínpad
  8.40  Praktikák
  9.10  Utánpótláslesen
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör
11.00  Képújság
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV
18.30  Művészbejáró
19.00  Híradó
19.20  Aktuális
20.00  Híradó
20.20  Csabai forgatag
21.00  Calandrella
            Kamarakórus
22.30  Aktuális
22.50  Híradó
23.10  Csabai forgatag
23.40  Szarvasi híradó
24.00  Képújság

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális
  7.30  Utánpótláslesen
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális 
  8.40  Szomszéd vár
  9.10  Művészbejáró
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  A jövő biztonsága
11.20  Képújság
17.00  Hírek
17.05  A jövő biztonsága
17.30  Üzleti Negyed
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen
18.30  Valóságos Kincsesbánya
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró
21.00  Békéscsaba 300
           emlékkoncert
22.30  Zöld7
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró
23.40  Púder
24.00  KÉPÚJSÁG

  7.00  Hírek
  7.05  Aktuális
  7.25  Kezdőkör
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális
  8.40  Művészbejáró
  9.10  Zöld7
  9.40  Aktuális
10.00  Híradó
10.20  A jövő biztonsága
11.20  Képújság
16.00  Praktikák
16.30  Művészbejáró
17.00  Hírek
17.10  Aktuális
17.30  Csabai forgatag
18.00  Hírek
18.05  A jövő biztonsága
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV
20.00  Híradó
20.20  Forgószínpad
21.00  Angyalok Szárnyalása
22.30  BRSE TV
22.50  Híradó
23.10  Forgószínpad
23.40  Szomszéd vár
24.00  KÉPÚJSÁG
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Hatmillió forint a helyi civileknek
Folytatódott a Budapest Bank Békéscsabáért Program 

Kilencedik alkalommal tá-
mogatta a Békéscsaba és 
térségének fejlesztéséért 
dolgozó nonprofit szerve-
zeteket a Budapest Bank 
Békéscsabáért Program. 
A 2018-as kiírás keretében 
most 12 szervezet pályáza-
ta részesült egyenként 300 
ezer és 1 millió forint közöt-
ti támogatásban.

A bank azzal a céllal indítot-
ta el 2013 őszén a Budapest 
Bank Békéscsabáért Prog-
ramot, hogy pályázati kere-
tek között tudja támogatni 
azokat a civil szervezeteket, 
amelyek hozzájárulnak Bé-
késcsaba és agglomeráció-
ja fejlődéséhez, értékeinek 
megőrzéséhez. A program-
ban a pénzintézet szorosan 
együttműködik Békéscsa-
ba önkormányzatával, idén 
mindkét fél 3-3 millió forintot 
biztosított pályázati forrás-
ként. A mostani pályázatot 
is beleértve, az eddigi kilenc 

kiírásra összesen 328 pá-
lyázat érkezett, és a jelent-
kezők közül 105 nonprofit 
szervezet összesen 46 mil-
lió forint támogatást nyert el. 

A 2018-as pályázati cik-
lus fő témakörében − ter-

mészeti és kulturális ér-
tékmegőrzés – érkezett a 
támogatási kérelmek több-
sége, ebben a kategóriá-
ban tíz szervezet összesen 
4,11 millió forint támogatást 
nyert el. Újdonságot hozott 

a kiírás második kategóriá-
ja, amelynek célja a fiatalok 
munkaerő-piaci és vállalko-
zási esélyeinek támogatá-
sa. Itt két pályázó összesen 
1,89 millió forint támogatás-
ban részesült.

Tizenkét szervezet pályázata részesült támogatásban a legutóbbi fordulóban
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Élelmiszer Nagyszalontára, csoki Debrecenbe Munkásotthonok közadakozásból, önkéntes munkával
A rászorulók segítése, a be-
teg gyerekek támogatása, a 
karácsony előtti jótékonysági 
gyűjtések szervezése hagyo-
mány a Békéscsabai Jókai 
Színházban. A közönség és 
a társulat ajándékát az idén 
a nagyszalontai és a debre-
ceni gyerekek kapták.

Az adventi fények, a kará-
csonyi vásárok országszerte 
jelzik a meghitt ünnep közeled-
tét, ami ugyanakkor ráirányítja 
a figyelmet azokra, akik rászo-
rulnak a gondoskodásra, az 
adományokra. A Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány nagysza-
lontai otthonának lakóit 2010 
óta minden évben vendégül 
látja a Békéscsabai Jókai Szín-
ház, a gyerekek december 11-
én látogattak Békéscsabára. 
Böjte Csaba és munkatársai 
áldozatos munkájának kö-
szönhetően ma már több száz 
gyermek nevelkedik az alapít-
vány otthonaiban, a ferences 
rendi szerzetes 1992 óta végzi 

karitatív munkáját, alapítvá-
nya pedig 2002 óta működik. 
A menedékházakban – nem-
zetiségtől függetlenül – mély-
szegénységben élő családok 
gyermekei találnak otthonra.

Az adventi kirándulás alkal-
mával a gyermekek Békéscsa-
bán megnézték Weber Kristóf 
és Zalán Tibor zenés mese-
játékát, A sHÓwKIRÁLYNŐ-t 
Merő Béla rendezésében. Az 
előadás után Seregi Zoltán, a 
színház igazgatója köszöntöt-
te a vendégeket, majd zenés 
uzsonnával vendégelték meg 

a nagyszalontai csapatot. A 
kakaó és a vajas kalács el-
fogyasztása közben Lehocz-
ki Orsolya színészhallgató 
énekelt, végül pedig a gyer-
mekek átvehették a teátrum 
dolgozói által adományként 
összegyűjtött élelmiszercso-
magot és a személyre szóló 
Mikulás-csomagokat.

A Jókai színház társulata 
tavaly mackókat kért az ada-
kozóktól, az idén – a Remény 
a Leukémiás Gyermekekért 
Alapítvány felhívására – a 
debreceni gyerekek ünnepét 
csokival igyekezett szebbé 
tenni. A színház által szerve-
zett gyűjtés keretében renge-
teg csokoládé gyűlt össze. A 
gyermekbérletes előadásokra 
érkező osztályok hozták a sok-
sok tábla csokoládét beteg 
társaiknak, rajtuk a gyógyulást 
kívánó üzenetekkel, rajzokkal. 
A csokiszállítmányt december 
13-án Seregi Zoltán igazgató 
indította el Debrecenbe.

A Hunyadi tér egykori csirke-
piacként és „emberpiacként” 
volt ismert. 1905-ben a tér 
sarki épületében létesült a 
Munkásközvetítő Hivatal. 
Egyik helyiségét a munkát 
keresők részére rendezték 
be, és munkásotthonnak 
nevezték, azonban ennek a 
célnak nem felelt meg a he-
lyiség. 

A szakszervezeti csopor-
tok az építőmunkások javas-
latára kezdeményezték egy 
saját otthon megteremtését. 
Napi bérük összegyűjtésével 
és kétkezi munkájuk segít-
ségével felépítették a Trefort 
utca 4. szám alatti munkás-
otthont. Az egyszerű épület 
összejövetelek, gyűlések, 
kulturális rendezvények és 
bálok helyszínéül szolgált. 
Kilencvenöt éve, 1923. de-
cember 30-án akarták ün-
nepélyesen átadni a helyet. 
A program is megvolt: Mun-
ka-dal a Munkás Dalkör elő-

adásában, az otthon létre-
hozásának története, ünnepi 
beszéd és a Szabadság dal. 
Mivel az ünnepséget a ka-
pitányság vezetője, Jánosy 
rendőrtanácsos nem enge-
délyezte, a felső képen lévő 
munkásotthon avatóünnep-
ség nélkül került a munkások 
birtokába. 

Közel egy évtizeden át 
szolgálta hivatását, azonban 
az egyre nagyobb taglét-
szám miatt az épület 1932-
ben már szűknek bizonyult. 
Ekkor a régi helyén, ismét a 

munkások adakozásából és 
önkéntes munkavállalásával 
felépült az alsó képen látha-
tó, nagyobb, több helyiségből 
álló munkásotthon, amelynek 
avatása ezúttal ünnepélyes 
keretek között történt a követ-
kező programmal: a Munkás 
Dalkör énekszámát követte 
Kéthly Anna ünnepi beszéde. 
Azután Mónus Illés és Szaka-
sits Árpád mondtak üdvözlő-
beszédeket, majd elhangzott 
Szakasits Mi a világosság 
című verse, és Várnai Zseni 
Ne csüggesszen című meg-
zenésített versét énekelte a 
dalkör. Ezután este a nagy-
teremben műsoros táncest 
szórakoztatta a nagyszámú 
közönséget. 

A munkásotthon az 1970-
es évekig hétvégenként a 
fiatalság legismertebb tán-
cos szórakozóhelye volt. 
Később lebontották, helye 
üresen tátong.

Gécs Béla

A nagyszalontai gyerekek a színház vendégei voltak 

Indul a csokiszállítmány Debrecenbe
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