
A Körös Hotel ügye évek 
óta visszatérő téma Békés-
csabán. Sokan az önkor-
mányzatot teszik felelős-
sé, amiért az épület régóta 
üresen, beburkolva áll, és a 
fejlesztésektől szépülő kör-
nyezetet csúfítja. Az épület 
tulajdonosát kérdeztük ar-
ról, hogy miért nem történ-
tek meg az évekkel ezelőtt 
ígért fejlesztések, és arról, 
hogy mi lesz az egykori ho-
tel sorsa.

Az ingatlant 2014 nyarán 
vásárolta meg egy holland 
befektetőcsoport egy ma-
gánszemélytől. Az ingatlanok 
bérbeadásával, üzemelteté-
sével foglalkozó cég vezető-
je, Louis August van Balen 
elmondta: azzal a céllal vá-
sárolták meg az épületet, 
hogy abban később egy mo-
dern szállodát és gyógyászati 
centrumot alakítsanak ki, kon-

ferenciaközpont funkcióval. 
Elképzeléseik megvalósításá-
hoz pályázati forrásokat von-
tak volna be, de a saját tőke 
felhasználását sem tartották 
kizártnak.

Több mint 30 millió forint 
ráfordításával engedélye-
zési tervet készíttettek, a 
válaszfalakat kibontották, 
kitakarították az épületet és 
építési területként be is cso-
magoltatták azt. A holland 
tulajdonos egyébként Gyu-
lán él, ahol két panziót üze-
meltet, és elmondása szerint 
Budapesten is több lakás és 
irodaház is a tulajdonában 
van. Szálláshely-fejlesztés-
re kerestek pályázati forrást, 
erre a funkcióra tűzoltósá-
gi, szakhatósági engedélyt 
nem kaptak, így más lehe-
tőséget kerestek az épület 
hasznosítására.

A Békés Megyei Közpon-
ti Kórház Dr. Réthy Pál 
Tagkórháza június 28-án 
tartotta Semmelweis-na-
pi ünnepségét. Délelőtt 
megkoszorúzták dr. Réthy 
Pál síremlékét a Berényi 
úti temetőben, este pedig 
a CsabaPark rendezvény-
csarnokában gyűltek össze, 
ahol elismeréseket adtak át. 

A CsabaParkban tartott ün-
nepségen dr. Becsei Lász-
ló főigazgató főorvos és 
Szarvas Péter polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
méltatta az egészségügyben 
dolgozók áldozatos munká-
ját, majd a kitüntetések át-
adása következett. 

Békéscsaba Egészség-
ügyéért kitüntetést kapott a 
tagkórház laboratóriuma és 
dr. Szamosi László nyugalma-
zott háziorvos. A csabai kór-
házban már 1933-ban kiala-
kítottak egy laboratóriumot. 
Az új, automatizált, központi 
diagnosztikai egység üzembe 
helyezése 1993. január 27-én 
valósult meg. Bevezették a 
zárt vérvételi technikát, ami 
biztonságot nyújt a betegek 
és a dolgozók számára is. 
Az ellátási területükhöz kö-
zel 200 ezer lakos tartozik, 
így 2018. évben közel 2 millió 
laboratóriumi vizsgálatot vé-
geztek. Ahhoz, hogy mindezt 
teljesíteni tudják, jól képzett 
szakemberek és modern, eu-

rópai színvonalon felszerelt 
műszerpark szükséges. A 
laboratóriumot több mint 40 
éven keresztül dr. Sonkoly 
Kálmán, 1986–1998-ig Tóth 
József klinikai laboratóriu-
mi szakgyógyszerész, majd 
dr. Rácz László főorvos irá-
nyította. 2006. július 1-jétől 
dr. Szabó Bernadett főorvos 
kapott vezetői megbízást. 

Dr. Szamosi László az 
egyetem után a gyulai Pándy 
Kálmán Kórház Belgyógyá-
szati Osztályán dolgozott, 
majd Zsadányban tevé-
kenykedett, mint felnőtt há-
ziorvos 1989. január 1-jétől 
Békéscsabán dolgozott az 
1. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben. Nyugállományba 
vonulásáig, 2017. december 
31. napjáig látta el körzetét 
Békéscsabán, kiemelkedő 
szakmai tudással. A hozzá 
forduló páciensek nagyon 
szerették, mert mindig em-
berségesen, nagy empátiá-
val és szaktudással kezelte 
betegeit. Munkásságát a 
pontosság, a humánum és 
a széles körű orvos-szakmai 
ismeretek jellemezték. 1984-
ben Egészségügyi Miniszteri 
Dicséretben részesült, 2018-
ban Békéscsabai Hűségdíj 
kitüntetést kapott, most pedig 
Békéscsaba Egészségügyé-
ért kitüntetést vehetett át.

A Csabai Nyár, a Város-
házi Esték rendezvényso-
rozat egyik nagy előnye 
volt mindig is, hogy a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
mellett sok más vidéki és 
fővárosi társulat előadá-
sai közül válogathatott a 
közönség. Igaz ez az idei 
repertoárra is, akárcsak 
a műfaji gazdagság, ahol 
a zenés vígjáték a listave-
zető; a szórakozni vágyók 
biztosan találnak maguk-
nak való előadást.

A Nemzeti Színház először 
szerepelt a Csabai Nyár 
programján, a városháza 
díszudvarán Goldoni Há-
zasság Palermóban című 
nyitóelőadásával nagy sikert 
aratott június 21-én. Másnap 
a Vertigo Színház szlovák 
nyelvű produkcióját láthatták 
az érdeklődők, 23-án pedig a 

Turay Ida Színház Hyppolit, a 
lakáj című zenés vígjátékát.

Nagy várakozás előzi 
meg a Veszedelmes viszo-
nyok című „társasjátékot”, 
amelyet a Spirit Színház 
mutat be Hegyi Barbarával 
és Varju Kálmánnal, Nagy 
Enikővel és Telekes Péterrel 
a főbb szerepekben július 
5-én. Christopher Hampton 
darabját Örkény István fordí-

totta, és az előadást Jantyik 
Csaba rendezte. Nem vé-
letlenül játsszák a darabot 
nagy sikerrel, hiszen olyan 
aktuális történet áll a közép-
pontjában, ami a lelki terror-
ról, befolyásos emberek élő 
játékszereiről, szövevényes 
kapcsolati hálókról, végze-
tes titkokról szól.
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A Nemzeti Színház Goldoni Házasság Palermóban című nyitóelőadása

Dr. Szamosi László
Dr. Szabó Bernadett,

a labor főorvosa

Vantara Gyuláné dr. Punyi LászlóCséffai PéternéDr. Kaposi CsillaBajiné Major Tímea



Június 20-án tartotta soron következő ülését Békéscsa-
ba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter 
polgármester, a Fidesz-KDNP frakció, az MSZP, a Job-
bik, az LMP és a DK képviselői értékelték a legfontosabb 
döntéseket.

Szarvas Péter: A közgyűlés figyelembe vette a lakosság 
jelzéseit 

Szarvas Péter a tájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy az ön-
kormányzat a kötelezőn túl saját forrásból ismételt szúnyoggyé-
rítést rendelt el. Beszélt arról is, hogy az István malom esetében 
még tart a tűzvizsgálat, a helyi járási hivatal nem engedélyezte, 
hogy visszaadják a forgalomnak a Gőzmalom teret. A városve-
zető érintette a polgármesteri hivatal által a Szent István térre 
szervezett, július 6-ai Csaba Napot, ahol koncerttel, gyermek- 
és hagyományőrző programokkal várják a lakosságot.

A polgármester a rendőrség beszámolójára hivatkozva meg-
jegyezte, hogy Békéscsaba továbbra is az ország egyik leg-
biztonságosabb városa. Jelezte azt is, hogy az önkormányzat 
együttműködik a DAREH-hel egy új hulladékudvar kialakításá-
ban: az ehhez szükséges telek megvan, de a pályázati forrás 
még nincs. Kitért arra, hogy a Wenckheim-kerékpárút kialakítá-
sa és a Gerlára vezető kerékpárút felújítása miatt sok föld moz-
gatására van szükség, a kitermelt földet eredetileg a Fiumei utca 
végén található gödör feltöltésére szánták. Szarvas Péter hang-
súlyozta: a közgyűlés figyelembe vette a természetvédők és a 
lakosság kifogásait, ezért leállítják a munkálatokat és vizsgálják, 
hogyan lehet a termőföldet máshol elhelyezni.

Nagy Ferenc alpolgármester arról beszélt, hogy a helyi 
tömegközlekedés esetében év végén lejár a Dél-alföldi Köz-
lekedési Központtal (DAKK) történt kijelölés, ezért vizsgálni 
kell a lehetőségeket. Problémának nevezte a finanszírozás 
kérdését, de reméli, hogy közelednek majd az álláspontok, 
emellett jelezte, hogy a Modern Városok Programban (MVP) 
elektromos vagy alternatív meghajtású autóbuszokat szerez-
nek be, ami segítheti az együttműködést.

Borbola István polgármesteri fejlesztési tanácsadó a Védő-
női Centrumnál felmerült forráskiegészítés mellett jelezte, hogy 
a közgyűlés döntött az Árpád fürdőnél található Jázmin egész-
ségcentrum és a Könyves utcai szociális bérlakások energetikai 
korszerűsítésének kivitelezőjéről. Felhívta a figyelmet arra is, 
hogy megvan az MVP-ben megvalósuló nyomdaipari képzőköz-
pont kialakításának kivitelezője is.

Fidesz: A fejlesztéseket és a környezetvédelmet össze 
kell hangolni 

A fejlesztések mellett a környezettudatosság a legfontosabb 
Békéscsabán – hangzott el a Fidesz-KDNP közgyűlés utáni 
értékelőjén. A képviselők többek között a bányató sorsát, va-
lamint több beszámolót is értékeltek.

A képviselő-testület még 2015-ben fogadta el Békéscsa-
ba Középtávú Ifjúsági Koncepcióját és Cselekvési Tervét. A 
júniusi közgyűlésen a képviselők értékelték a beszámolót. 
Kiss Tibor elmondta, hogy ismét egyhangúlag fogadta el a 
közgyűlés a beszámolót. Az alpolgármester úgy fogalmazott: 
örömmel látják, hogy nagyon aktív a diákélet Békéscsabán.

A közgyűlés arról is döntött, hogy új szolgáltató biztosít-
ja július elsejétől a diétás gyermekétkeztetést Békéscsabán. 
Bíró Csaba kiemelte: a lefolytatott eljárás eredményeképpen 
egy új szolgáltató nyerte el a beszerzést, aki a diétás ételek 
esetében 18 százalékos térítésidíj-csökkentést javasolt az 
önkormányzatnak. Hozzátette: ezt a testület elfogadta és tá-
mogatta is. A normál étkezési díjak 2019-ben nem változnak 
– fogalmazott Bíró Csaba.

A júniusi ülésen az egyik legnagyobb vitát a Kenderföldeknél 
lévő bányató ügye váltotta ki, amit az önkormányzat egy projekt 
kapcsán kitermelt termőfölddel töltött volna fel. Dr. Ferenczi Atti-
la a témával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a Fidesz-frak-
ció álláspontja szerint a városi fejlesztéseket, beruházásokat és 

a környezetvédelmet össze kell hangolni, meg kell találni an-
nak egyensúlyát. Mint mondta: nem mehet az egyik a másik 
rovására. Fontos lett volna ebben a helyzetben, hogy az ön-
kormányzat tájékoztassa a képviselőket, valamint a lakossá-
got is arról, hogy milyen beavatkozást szeretne megvalósítani 
– tette hozzá dr. Ferenczi Attila.

MSZP: Fennáll a veszélye, hogy drágább lesz a helyi 
közlekedés

Miklós Attila az MSZP közgyűlés utáni tájékoztatóján a Csa-
ba Nap szervezése körül felmerült "furcsaságok" kapcsán azt 
mondta: a szakbizottsági ülésen sem kaptak megnyugtató 
választ arra, hogy miért szervezett egy napra, egy pénzügyi 
forrásra két rendezvényt a polgármesteri hivatal és a Békés-
csaba Vagyonkezelő Zrt.. Furcsának nevezte, hogy nem tud-
ják, mit csinál a másik. 

A képviselő kiemelte, régi hagyomány, hogy a csabai kórház 
beszámol a grémium előtt, de az utóbbi időben az intézmény 
igazgatója nem kívánt a képviselők kérdéseire felelni, csak bi-
zottsági ülésen tartott tájékoztatót. Ezt azért látja problémásnak, 
mert az intézmény az egyik legnagyobb foglalkoztató a város-
ban, ugyanakkor kiemelte a kórház komoly adósságát is.

Fülöp Csaba a helyi közösségi közlekedésről azt mond-
ta, megismertek egy tanulmányt, kaptak egy történeti átte-
kintést, de konkrét számokat nem. Úgy vélte, ezt a kérdést 
nem így kellene kezelni, az ugyanis a városi költségvetésre 
is kihat. Emlékeztetett, hogy a szolgáltatás ellátására kijelölt 
DAKK Zrt. megbízása év végén lejár: kevés az idő arra, hogy 
saját céget alapítsanak, így valószínűleg kénytelenek lesznek 
új pályázatot kiírni, és fennáll a veszélye, hogy a szolgáltatás 
akár 100-150 millió forinttal is drágább lesz.

A politikus a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-vel kap-
csolatban megjegyezte, nem kapták meg a megígért össze-
hasonlítást más városok hasonló cégei kapcsán. Reményét 
fejezte ki, hogy a vállalat kinőtte gyermekbetegségeit, és 
elmondta, hogy a munkavégzés színvonalával és gyorsasá-
gával elégedett. Fülöp Csaba arra is rávilágított, hogy hiába 
kaptak tájékoztatást bizonyos ügyekben, dönteni nem tudtak, 
ezért nagyobb rugalmasságot kért. Ehhez csatlakozva Miklós 
Attila az előkészítetlen ügyek közé sorolta a gödör vagy a 
fakivágások kérdését, melyekről utólag értesítették a testü-
letet. Ez szerinte nem azt mutatja, hogy a városvezetés és a 
képviselők közt együttműködés lenne.

Jobbik: "Kampány-üzemmódba kapcsoltak a képviselők" 

Fejünkre nőtt a Csabagyön-
gye ültetvény – fogalmazott 
Kocziha Tünde a Jobbik tájé-
koztatóján. Véleménye szerint 
az ültetvény nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, tá-
mogatja, hogy külső vállalkozó 
gondozza tovább a gyümöl-
csöst. A képviselő úgy vélte, a 
szőlőültetvény helyzetét bemu-
tató előterjesztés felért egy beismerő vallomással. “A dokumen-
tumból kiderül, hogy komoly veszteséget jelent a városnak a 
szőlőültetvény fenntartása. A tervezett költség egy évre 13 millió 
forint, míg a várható bevétel a 3 millió forintot sem éri el” – emelte 
ki az ellenzéki politikus.

A júniusi közgyűlés hosszúra nyúlt, a képviselőtársak kam-
pány-üzemmódba kapcsoltak – fogalmazott Kocziha Tünde, 
aki a vitatott napirendi pontok közül a gödör kérdését emelte ki. 
A képviselő már májusban is beszélt a közgyűlésen az anyag-
gödörről, amit azóta körbekerítettek és az előzetes döntések 
alapján termőfölddel töltöttek volna fel. A legutóbbi ülésen a 
képviselők úgy határoztak: az ott zajló munkát leállítják, és más 

megoldást találnak a közeli kerékpárút felújításából megma-
radt föld elhelyezésére.

Kocziha Tünde örömtelinek tartja, hogy az ott élők fel mer-
tek szólalni az ügyben, a képviselők pedig kivétel nélkül meg-
szavazták a munkálatok leállítását. Jelezte: arról is döntés 
született, hogy a grémium hasonló kérdésekben a lakosság 
véleményét is kikéri.

Végül a képviselő arról beszélt, hogy úgy érzi, az ellen-
zéki képviselők diszkriminálva vannak a kormánypárti frakció 
részéről. Kitért arra, hogy nem kap külön meghívót az ön-
kormányzati intézmények rendezvényeire, amennyiben még-
is megjelenik az intézményvezető kérésére, akkor biztosan 
pellengérre állítják a kormánypárti képviselők. Úgy gondolja, 
hogy ezen a gyakorlaton mindenképpen változtatni kell.

LMP: Vissza kell állítani az eredeti állapotot a bányató 
körül 

Vissza kell állítani az eredeti 
állapotot a bányató körül – 
hangsúlyozta Takács Péter 
az LMP közgyűlést értékelő 
tájékoztatóján. Leszögezte: a 
grémium helyes döntést ho-
zott, hiszen leállították az ott 
folyó munkálatokat, ám jelez-
te, hogy a feltöltésre szánt föld 
kérdése még nem megoldott. 
A képviselő kiemelte azt is: a jelentésben az szerepelt, hogy 
a tó feltöltése indokolt, mert abban nincs élővilág, pedig mára 
már fotók is bizonyítják, hogy az anyaggödör körül számos vé-
dett állat található.

– A módosító javaslatomat, miszerint azonnali hatállyal állít-
sák le a bányató feltöltésével kapcsolatos munkálatokat a Ken-
derföldeken, a testület is elfogadta – osztotta meg az ellenzéki 
politikus, hozzátéve, hogy a városvezetés új helyszínt keres a 
kerékpárutak felújítása során kitermelt föld elhelyezésére.

A politikus kiemelte a békéscsabai ifjúsági koncepciót is. 
Emlékeztetett arra, hogy a dokumentumot 2016-ban egy kuta-
tás előzte meg, melyből kiderült, hogy a megkérdezett fiatalok 
56 százaléka nem itt képzeli el a jövőjét. „A fiatalok szeretik a 
várost és élhetőnek tartják, a válaszadók több mint fele mégis  
külföldön vagy Magyarország más településén szeretné meg-
kezdeni felnőtt éveit” – emelte ki Takács Péter.

A képviselő szerint érdemes újabb ifjúságkutatást végezni, 
hiszen az utóbbi időben Békéscsaba gazdaságilag megerősö-
dött, ami hatással lehet a városból való elvándorlásra.

A Csabai Kolbászfesztivál helyszínével kapcsolatban a 
képviselő megjegyezte, hogy Szarvas Péter polgármester le-
vélben megkereste a szervezőt a helyszínváltoztatással kap-
csolatban, de arra nem érkezett válasz, miközben a jegyek ér-
tékesítése már megkezdődött, a rendezvény helyszíne pedig a 
CsabaPark lesz.

DK: Előrelépés történt a szőlőültetvény ügyében

Előrelépés történt a Csa-
bagyöngye szőlőültetvény 
ügyében – fogalmazott Ka-
posi László a DK közgyűlést 
értékelő sajtótájékoztatón. A 
képviselő beszélt a városgaz-
dálkodási kft. beszámolójáról, 
valamint véleményt nyilvánított 
az elkerített anyaggödör bete-
metésével kapcsolatban is.

Kaposi László a Csabagyöngye szőlőültetvénnyel kapcso-
latban kiemelte, hogy hosszú távon nem éri meg évi 10-13 
millió forintot fordítani a területre.

– A tervezetükből kitűnik, hogy tulajdonképpen sem meg-
felelő szakértelmű munkaerő, sem eszköz nem áll rendel-
kezésére a kft.-nek, ugyanúgy, ahogy a városnak sem. Így 
aztán felmerült annak a lehetősége, hogy pályázat útján ke-
ressünk egy vállalkozót, aki elvégzi az ültetvény kezelését, 
működtetését – mondta el Kaposi László.

A képviselő továbbá kitért a Békéscsabai Városgazdál-
kodási Kft. beszámolójára, amelyről elmondta: véleménye 
szerint felesleges volt a cég létrehozása, hiszen jelenleg is 
alvállalkozók végzik el a feladatokat, csakúgy, mint korábban.

– Arról van szó, hogy mást ígértek, mint ami történt: a Koz-
ma János által előadott tervezet és a Ferenczi Attila által el-
mondott felvezetés alapján teljesen másról volt szó. Ennek a 
rengeteg feladatnak az ellátásához egy mamutcéget kellett 
volna létrehozni – fogalmazott az önkormányzati képviselő.

Az anyaggödör betemetésével kapcsolatban végezetül el-
mondta: támogatja az egyéb megoldás keresését, de szerin-
te környezetvédelmi szempontból nem okozna problémát a tó 
betemetése sem.
Varga Diána, Szendi Rita, Vágvölgyi Nóra, Gyemendi Réka
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Az önkormányzat 2015 
decemberében fogadta el 
Békéscsaba Középtávú If-
júsági Koncepcióját és Cse-
lekvési Tervét. A stratégiai 
dokumentum 2016. január 
1-jével lépett hatályba és öt 
év ifjúságszakmai munkáját 
alapozza meg. A feladatok 
között szerepeltek a fiatalok 
számára nyújtott, naprakész, 
széles körű információátadá-
sok, a korosztály helyzetével 
foglalkozó kerekasztal-be-
szélgetések és egy közössé-
gi tér kialakítása. Ezek közül 
számos elem megvalósult, 
az önkormányzat létrehozta 
a Békéscsabai Ifjúsági Ke-
rekasztalt és az Andrássy 
Úti Társaskört. Emellett a 

városvezetés tavaly is meg-
rendezte a nyílt napot a vá-
rosházán, a polgármesteri 
diák fogadónapot és a Vá-
rosi Szülői Értekezleteket. 
Az önkormányzat továbbra 
is támogatja a Békéscsabai 
Diákönkormányzat műkö-
dését, a Patent Diákiroda 

fenntartását, a Városi Ifjúsági 
Parlament és a Csabai Ga-
rabonciás Napok megszer-
vezését. Viszont még mindig 
hiányoznak a megfelelő kom-
munikációs csatornák, ahol a 
fiatalokat érintő témák, prog-
ramok elérhetőek lennének – 
olvasható a dokumentumban.

A Dél-alföldi Közlekedési 
Központ (DAKK) és az ön-
kormányzat közti súrlódások 
miatt évről évre felmerül a 
gondolat, hogy a városnak 
érdemes lenne saját buszos 
céget létrehoznia, amely 
kiszolgálhatná a helyi köz-
lekedési igényeket. A köz-
gyűlés korábban határozott 
arról, hogy részletekbe me-
nően vizsgálja a kérdést és 
áttekinti, milyen lehetősé-

gei vannak az önkormány-
zatnak. Több alternatíva 
merült fel, például az, hogy 
létrehoznának egy közleke-
désszervező céget, amely 
jellemzően a nagyvárosok 
esetében jelent megoldást 
az önkormányzatok számá-
ra, főként ott, ahol többféle 
közlekedési mód össze-
hangolására kell megoldást 
találnia a feladatellátónak. 
A másik opció, hogy egy 

közvetetten önkormányza-
ti tulajdonban lévő önálló 
közlekedési társaságot ala-
pítsanak, amelyet fele-fele 
arányban a DAKK-kal vagy a 
Volánbusz Zrt.-vel hoznának 
létre. A harmadik megoldás, 
hogy közvetlen önkormány-
zati tulajdonban lévő gazda-
sági társaság maga lenne a 
belső szolgáltató. A város-
vezetők végül elnapolták a 
döntést.

ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S
Nem temetik be Békéscsaba biztonságos város
Megmarad a tó a Fiumei utcán Beszámolt a Békéscsabai Rendőrkapitányság

Döntés született a tóval 
kapcsolatban, melyet az 
önkormányzat nemrég még 
betemettetett volna.

A Fiumei utcánál található tó 
sorsa több hete foglalkoztatja 
a környékbelieket, természet-
védőket és számos politikust. 
Az önkormányzat a vízzel teli, 
élő környezettel övezett göd-
röt a Wenckheim-kerékpárút-
beruházásból származó föld-
del töltette volna fel, ez a lépés 
azonban nagy felháborodást 
okozott. A tavat körbekerítet-
ték – a tájékoztatás szerint 
azért, hogy oda senki ne hord-
hasson hulladékot –, majd a 
munkálatok befejeztével fásí-
tották volna a területet.

A testület elé júniusban 
olyan előterjesztés került, 
melyből kiderült, hogy az 
anyaggödörként számon 

tartott állóvíz nem minősül 
horgásztónak, nem része a 
csapadékvíz-tározónak, nem 
eleme a tórendszernek, nincs 
átfolyási kapcsolata a vízfe-
lületek között, nem számít 
semmilyen természetvédelmi 
területnek. Az is kiderült, hogy 
a feltöltésre volt szakhatósági 
engedély. A képviselők közül 
többen firtatták az eljárás me-
tódusát, illetve azt, hogy miért 
nem kaptak sem ők, sem a 
környéken élők megfelelő tá-
jékoztatást a munkálatokról. 
Az is elhangzott, hogy a be-
ruházásból származó föld 95 
százalékos tisztaságú, ezért 
többen felvetették, hogy in-
kább értékesíteni kellene azt.

A testület tagjai végül amel-
lett döntöttek, hogy a termő-
föld elhelyezésére más meg-
oldást keresnek és elrendelték 
a munkálatok leállítását.

Éves beszámolóját tartot-
ta a Békéscsabai Rendőr-
kapitányság a közgyűlés 
előtt. A kapitányság ösz-
szefoglalójából kiderül, 
hogy a szervezet fő célki-
tűzései közt tartja számon 
a lakosság közbiztonság-
érzetének növelését, a 
köznyugalom megóvását, 
a közterületi rend fenntar-
tását. A rendőrség tavaly 
is nagy hangsúlyt fektetett 
a bűnmegelőzésre.

Békéscsabán a rendőri el-
járásban regisztrált bűn-
cselekmények száma 28,7 
százalékkal csökkent tavaly. 
A közterületen elkövetett, 
regisztrált bűncselekmé-

nyek száma a kapitányság 
illetékességi területén 19,4 
százalékkal, a megyeszék-
helyen 18,9 százalékkal nőtt. 
Békéscsaba területén 2018-
ban testi sértés elkövetése 
miatt 44 eljárás zajlott (2017-
ben 31), ebből súlyos testi 
sértés 11 esetben történt. 
Garázdaságot 61 esetben 
követtek el, míg a lopások 
száma jelentősen csökkent 
(2018-ban 239, 2017-ben 
485 esetet jegyeztek fel). A 
rablások száma 1-ről 2-re, 
a rongálások száma 38-ról 
41-re emelkedett. A kábító-
szerrel való visszaélés bűn-
cselekmények száma 3-ról 
5-re nőtt. A 2018-ban elért 
nyomozáseredményességi 

mutató az elmúlt 9 év legjobb 
eredménye.

Több volt a baleset: a ha-
lálos balesetek száma 4-ről 
5-re, a súlyos sérüléssel járó-
ké 53-ról 60-ra, míg a könnyű 
sérüléses esetek száma 113-
ról 115-re nőtt. Ittas közlekedő 
18 esetben okozott személyi 
sérüléssel járó balesetet. A 
balesetek főbb okai továbbra 
is az elsőbbségi jog meg nem 
adása (60), a sebesség nem 
megfelelő megválasztása 
(40), valamint a kanyarodási 
hibák (31) voltak.

A balesetek jelentős részét 
tavaly is autóvezetők okozták 
(89 esetben), őket a kerékpá-
rosok (43), majd a tehergép-
kocsi-vezetők követik (22).

Ifjúsági koncepció Vita az ültetvényről

Helyi autóbusz-közlekedés

A békéscsabai képviselők 
a júniusi tanácskozáson a 
Csabagyöngye szőlőültet-
vény további üzemeltetési 
lehetőségeiről is vitáztak.

A képviselők közt évek óta 
vita tárgyát képezi, hogy mi 
legyen az önkormányzat fenn-
tartásában lévő, Stark Adolf 
szőlőnemesítő munkásságát, 
szellemi örökségét, emlékét 
őrző Csabagyöngye szőlőül-
tetvény sorsa. A kritikák főként 
abból adódnak, hogy vannak, 
akik az ültetvény fenntartását 
nem tartják gazdaságosnak 
és úgy gondolják, az nem 
hozza a várt számokat, van, 
aki túl drágának tartja a gyü-
mölcsből készülő pálinkát, 
más a karbantartási munkála-
tok költségeire mutat rá. Több-
ször szóba került már, hogy a 
szőlőültetvény és gyümölcsös 

üzemeltetését át kellene adni 
olyan vállalkozásnak, amely-
nél szakemberek foglalkoznak 
majd a növényekkel.

Az ülésen több képviselő 
beszélt az ültetvényben rejlő 
turisztikai lehetőségekről, illet-
ve kérte, hogy vizsgálják meg, 
milyen központi forrást lehet-
ne beruházásra fordítani a te-
rületen. Más azt hangsúlyoz-
ta, hogy a költséghatékony 
gazdálkodás nehéz feladat 
ekkora ültetvény esetében. 
Volt, aki arra világított rá, hogy 
közmunkások hozták létre ezt 
az ültetvényt, így a kezdemé-
nyezés példaértékű, amellyel 
nem a pénzszerzés volt a cél.

A képviselő-testület végül 
arról határozott, hogy az ül-
tetvény üzemeltetési feladata-
inak ellátására nyílt pályázatot 
hirdet, melyre vállalkozások 
jelentkezését várják.

Csökkenés

Hulladékudvar

Kitüntetések 

A diétás gyermekétkezteté-
si térítési díjak utoljára egy 
éve változtak, akkor emel-
kedtek. Ilyen ellátásra azok 
a gyermekek jogosultak, akik 
esetében szakorvos igazolja, 
hogy szükségük van speciá-
lis étrendre. Más szabályok 
vonatkoznak a szolgáltatást 
biztosítóra is – ez esetben a 
Békéscsabai Gyermekétkez-
tetési Intézményre. Az eddigi 
szolgáltatási szerződés június 
végéig élt, ezért az intézmény 
pályázatot hirdetett, és a fel-
tételeknek csak a Gyopárosi 
Gasztronómiai és Turisztikai 
Kft. ajánlata felelt meg. Az 
összes mennyiség tekinteté-
ben most a nyersanyagárak 
jelentősen csökkentek, átla-
gosan 16,5 százalékkal, és 
a nettó egységárak esetén is 
átlagosan 2 százalékos csök-
kenés mutatkozik a tavalyi 
árakhoz képest.

A Délkelet-Alföld Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás 
(DAREH) pályázatot nyújtott 
be új hulladékudvarok léte-
sítésére. Az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok 
közül a vasúti sínek mentén, 
a Kígyósi utca mellett lévő 
ingatlan egy része a fenti cél-
ra megfelelő lehetne. Ezért 
a város felajánlja ingyenes 
használatra a társulásnak 
az érintett telek egy részét, 
azzal a feltétellel, hogy a be-
ruházással kapcsolatos vala-
mennyi költséget a DAREH 
állja. A tervezett beruházás 
részleteit később közli majd 
a társulás, így az ingyenes 
használatba adásra vonatko-
zó végleges döntést is akkor 
hozza meg a testület.

A Békéscsaba Ifjúságáért el-
ismerést Perényi László pe-
dagógusnak, illetve a Békés 
Megyei Diáksport Egyesület 
kollektívájának ítélték oda. 
A kitüntetés a békéscsabai 
gyermek és ifjúsági korosz-
tály fejlődését, problémái-
nak megoldását, kimagasló 
tehetségek gondozását lel-
kiismeretesen, eredménye-
sen legalább öt éve végzők 
kaphatják meg. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének Elismerését Ando 
György, a Munkácsy Mihály 
Múzeum igazgatója, valamint 
a fennállásának 60. évfor-
dulóját idén ünneplő Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar 
kapja majd meg. A díjat azok 
kaphatják, akik Békéscsabán 
legalább 10 éve kiemelkedő 
munkát végeztek vagy a vá-
ros jó hírnevét öregbítették.

Az oldalt írta:
Varga Diána,

Vágvölgyi Nóra



A nyári szünidőben több 
tízezer diák vállal munkát, 
amely hasznos időtöltés 
és munkatapasztalat-szer-
zési lehetőség.

A Pénzügyminisztérium 
2019-ben is meghirdette a 
Nyári diákmunka programot, 
amelynek keretében mintegy 
30 ezer diák kaphat munka-
lehetőséget. A programon 
túlmenően a diákok termé-
szetesen más munkáltatók-
nál is foglalkoztathatóak, 
munkaviszonyban, megbí-
zási szerződéssel vagy akár 
egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében is. 

A Munka törvénykönyve 
szerint munkavállalóként az 
létesíthet munkaviszonyt, aki 
a 16. életévét betöltötte, illet-
ve iskolai szünet időtartama 
alatt az a 15. életévét betöl-
tött tanuló, aki általános is-
kolában, szakiskolában vagy 
középiskolában nappali rend-
szerű képzésben folytatja ta-
nulmányait. A gyámhatóság 
engedélye alapján a jogsza-
bályban meghatározott kultu-
rális, művészeti, sport-, hirde-
tési tevékenység keretében 
a 16. életévét be nem töltött 
személy is foglalkoztatható.

A tanuló a keresetéből 
15 százalékos mértékű sze-

mélyi jövedelemadót, 8,5 
százalékos mértékű egész-
ségbiztosítási és munkaerő-
piaci járulékot és 10 százalék 
nyugdíjjárulékot fizet. A mun-
káltatónak, kifizetőnek a kifi-
zetéskor igazolást kell adnia 
a kifizetett összegről, a levont 
személyi jövedelemadó-elő-
legről, az egyéni járulékokról. 

A diákok munkavállalásá-
hoz kötődő foglalkoztatási 
forma az iskolaszövetkezet-
ben nappali rendszerű okta-
tás keretében tanulmányokat 
folytató tanuló, hallgató tag 
munkavégzése is. Ebben az 
esetben a tanulónak járulék-
fizetési kötelezettsége nem 

keletkezik, de a jövedelem-
ből le kell vonni és meg kell 
fizetni a személyi jövedelem-
adó-előleget.

Egyszerűsített módon is 
létesíthető munkaviszony 
mezőgazdasági, továbbá 
turisztikai idénymunkára 
vagy alkalmi munkára, mely 
esetekben a foglalkoztatás-
sal kapcsolatos közterhet a 
munkáltató fizeti.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Szomszédjogi viszonyok

Rovatunkban dr. Szatmá-
ri Csaba ügyvéd (www.
drszatmari.hu) társasági 
szakjogász ad választ a 
mindennapokban előforduló 
kérdésekre. 

„Házam a telekhatáron 
áll. A szomszéd az autó-
jával így a házam mellett 
jár be a portájára, és ott 
rendszeresen felveri a 
sarat, ami borzasztó lát-
ványt nyújt, emellett bent 
már a vakolat is hull, any-
nyira felázott a fal. Fellép-
hetek-e a szomszéd ellen, 
hogy az ne sarazza be és 
áztassa fel a falat?”

A tulajdonos a saját telke 
használata során is kö-
teles tartózkodni minden 
olyan magatartástól, amely-
lyel másokat, különösen 
szomszédait szükségtele-
nül zavarhatja, vagy amely-
lyel jogaiknak gyakorlását 
veszélyeztetheti.

A törvény a zavaró és ve-
szélyeztető magatartásokat 
nem határozza meg, esettől 
függően ilyen lehet a zajos 
tevékenység, az egészség-
telen, fertőző helyzet elő-
idézése, vagy más, a szom-
széd érdekeit indokolatlanul 
sértő használat.

A szomszédokat zava-
ró tevékenység csak akkor 

tiltott, ha a zavarás szük-
ségtelenül következik be. 
A szükségtelen zavarás fo-
galmát a törvény ugyancsak 
nem definiálja. A konkrét 
jogvitában ezért a tulajdo-
nos és a szomszéd ellen-
tétes érdekeinek mérlege-
lésével kell megállapítani, 
hogy a zavarás – például 
a fal besarazása – szüksé-
ges-e, a behajtás elkerülhe-
tetlen velejárója-e.

Ha károsodás veszélye 
(vakolat lehullása) is fenye-
get, akkor a veszélyeztetett 
emiatt is kérheti a bíróság-
tól, hogy a szomszédot tiltsa 
el a veszélyeztető magatar-
tástól, illetőleg kötelezze a 
kár megelőzéséhez szük-
séges intézkedések meg-
tételére és akár – szükség 
szerint – biztosíték adására.

Önök is feltehetik közérdek-
lődésre számot tartó kérdé-
seiket az info@bmc.media.
hu címen. Kérjük, a levél 
tárgyához írják oda: Az ügy-
véd válaszol.

K A M A R A I  I N F Ó K
Pályázat „Magyar Kézműves Remek” címre Hasznos tudnivalók a nyári diákmunkáról

A megye kézművesei számára jó lehe-
tőség, ha megszerzik a „Magyar Kézmű-
ves Remek” címet. A Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (MKIK) idén is kiírta 
kétfordulós pályázatát az elismerő cím 
elnyerésére. Célja többek között a ma-
gyar kézművesség értékeinek és mes-
tereinek elismerése. A pályázaton való 
részvételhez az iparkamara önkéntes 
tagjainak ingyenes a nevezés. 

Pályázhat Magyarországról, illetve a Kár-
pát-medence területéről minden természe-
tes és jogi személy, jogi személyiség nél-
küli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, 
művészi kézműves, iparművész. A pályázat 
tárgyát képező termékek köre a kézműipari 
tevékenység keretében (építőiparban; fém-
iparban; faiparban; ruházat, textil- és bőr-
iparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, 
kerámia- és egyéb iparban) készített, a pá-
lyázati célkitűzésnek megfelelő termék.

Az élelmiszer-ipari jellegű pályázatokat 
külön kategóriában díjazzák.

Határidő: augusztus 30. 

Érdemes már most tájékozódni, a kiíró 
kéri a pályázókat, hogy a beadást ne ha-
lasszák az utolsó napokra.

A részletes kiírást megtalálják honlapun-
kon: http://www.bmkik.hu/index.php?id=2547

Kérje a Békés Megyei Iparkamara segít-
ségét! (Kiss István, istvan.kiss@bmkik.hu, 
66/324-976.)

„ T B ”  S A R O K

Békéscsabai Hűségdíj 
A Békéscsabai Hűségdíj 

kitüntetést az egészségügyi 
alapellátásban területi ellá-
tási kötelezettséggel tevé-
kenykedő azon háziorvosok, 
házi gyermekorvosok, fog-
orvosok és az ő munkájukat 
segítő szakdolgozók kap-
hatják, akik az egészségügy 
területén 25 vagy ennél több 
éve dolgoznak Békéscsa-
bán. Most a következők kap-
tak hűségdíjat: dr. Bodrogi 
Sarolta nyugalmazott házi 
gyermekorvos, Fazekasné 
dr. Hursán Ágnes háziorvos, 
Kuttorné Murzsicz Edit kör-
zeti ápoló, dr. Uhrin János 
háziorvos és Végvári Rita 
körzeti ápolónő.  

Réthy Emlékérmet kapott 
Vantara Gyuláné dr., Réthy 
Nővér címet Bajiné Major 
Tímea

A Békés Megyei Központi 
Kórház Dr. Réthy Pál Tagkór-
ház Intézeti Gyógyszertárá-
nak intézeti vezető főgyógy-
szerésze, Vantara Gyuláné 
dr. vehette át idén a Réthy 
Emlékérmet.

Vantara Gyuláné dr. 1979. 
augusztus 1-jétől dolgozik a 
Békés Megyei Központi Kór-
ház Dr. Réthy Pál Tagkórház 
Intézeti Gyógyszertárában. 
1995 szeptemberétől fő-
gyógyszerész-helyettes volt, 
2018 januárjában pedig az 
intézeti gyógyszertár vezető-

je lett. Szakmai munkájában 
kiváló, tevékenységét nagy 
szakértelemmel, példaadó 
lelkiismeretességgel végzi. 
Irányításával a gyógyszertár 
infúziós laboratóriumában in-
fúziókészítés folyik a kórház 
betegei részére, illetve érté-
kesítésre más kórházak hi-
ánypótlásának kielégítésére. 

Több mint tíz éve a Dr. 
Réthy Pál Kórház Arany-
mérleg Gyógyszertár köz-
forgalmat ellátó részlegén 
keresztül megszervezte a 
Békéscsabai Életfa Idősek 
Otthona és a Békéscsabai 
Kistérségi Egyesített Szociá-
lis Otthonában lakó emberek 
gyógyszerellátását. Munká-
jának elismeréseként kapta 
meg a Réthy Emlékérmet. 

A Réthy Nővér kitüntető 
címet Bajiné Major Tímea, 
a 1. számú Belgyógyászat 
Nefrológia osztályának fő-
nővére vehetett át. Munkáját 
1988-ban segédápolóként 
kezdte a Pándy Kálmán Kór-
ház kardiológiai osztályán. 
Felnőtt szakápolói képesí-
tést munka mellett, 1990-
ben szerzett. 2001-ben lett a 
Réthy Pál Kórház munkatár-
sa, 2008-ban ápolói, 2009-
ben hospice ápoló és koor-
dinátor vizsgát tett. 2011-ben 
felvételizett a Szent István 
Egyetem diplomás ápoló 
szakára, melyet sikeresen 
elvégzett. 2013 óta az osz-
tályon szakmai gyakorlatukat 
töltő tanulók tanítása, szak-
mai felügyelete, vizsgára 

történő felkészítése is a fel-
adata lett. 2016-tól főnővéri 
feladatokat lát el. Az irányí-
tó, szervezőmunkája mel-
lett 2019. évtől aktívan részt 
vesz a Skill labor kialakítási 
munkálataiban is. 

Kórházért Emléklap, fő-
igazgatói dicséret, kine-
vezés

Kórházért Emléklapot 
azok a kórházi dolgozók 
kaphatnak, akik hosszabb 
időn át kiemelkedő szak-
mai munkát végeznek, és 
területükön az intézmény jó 
hírét öregbítik. Idén Cséfai 
Péterné műtős szakasz-
szisztens, dr. Kaposi Csilla 
aneszteziológia-intenzív te-
rápiás szakorvos, főorvos, 
valamint Punyi László üze-
meltetési menedzser része-
sült ilyen elismerésben.

Főigazgatói dicsére-
tet a következő, kiemelke-
dő szakmai munkát végző 
kórházi dolgozók kaptak: 
dr. Viczián Klára, az inten-

zív osztály szakorvosa, az 
aneszteziológus szakasz-
szisztensi kollektíva. Csá-
szár Lászlóné, a szülé-
szet-nőgyógyászati osztály 
munkatársa, Filyó Mihályné 
gyógyszertári asszisztens, 
Kontra Györgyné radiológiai 
adminisztrátor, Machlikné 
Tarsoly Éva csecsemő- és 
gyermekszakápoló, Szigeti 
Sándorné asszisztens, Tóth 
Gyuláné, aki a rehabilitációs 
osztályról ment nyugdíjba. 

A Semmelweis-napi ün-
nepségen vehette át adjunk-
tusi kienevezését dr. Török 
Edina aneszteziológus-in-
tenzív terápiás szakorvos, 
aki eddigi munkájával, hoz-
záállásával érdemelte ezt ki. 

Azokat az egészségügyi 
dolgozókat is köszöntötték, 
akik rendszeres véradók. A 
békéscsabai tagkórházból 
most ők a következők: Pan-
kotai Jánosné, Kudri Brigitta, 
Nagy Magdolna, Papp Ilo-
na, Kulcsár Attila Lajos és 
Zsombok Zsolt. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Semmelweis-nap Békéscsabán

Dr. Török Edinát (j.) adjunktussá nevezték ki



Klíma a váróban Energetikai fejlesztések az Andrássy úton és a Fövenyes utcán

TÁJÉKOZTATÁS VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK 
KIVITELEZÉSÉRŐL

Projekt címe: Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja
Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001

Hűvösebb lett az egészségház

A Jaminai Egészségház felújítása 2018-ban fejeződött 
be. A beruházás nem tartalmazta a központi váróte-
rem klimatizálását, azonban most ez is megoldódott. A 
részletekről Szarvas Péter polgármester és Bogár Éva, 
a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény 
igazgatója beszélt. 

Szarvas Péter hiánypótló beruházásnak nevezte a klímabe-
rendezések elhelyezését. Mint mondta, naponta több szá-
zan keresik fel a rendelőintézetet, így mihamarabb szükség 
volt a váróterem klimatizálására. Idén a nyári kánikulát meg-
előzően szereltek fel négy, nagy teljesítményű klímaberen-
dezést, ennek köszönhetően a váró hőmérséklete hőség 
idején is elviselhető lesz. A beruházást az önkormányzat 
hajtotta végre több mint egymillió forintból. 

– A védőnői szolgálat irodái az első emeleten helyezked-
nek el, ahol még melegebb van, mint a földszinten. Az ő 
munkaszobájukat is klimatizáltuk egy berendezéssel. Mivel 
pici, pár hetes csecsemők is megjelenhetnek a tanácsadá-
son, a légkondicionálók felszerelése csak a munkaszobát 
érintette – ismertette Bogár Éva. 

A rendelőintézetben egyébként hat felnőtt háziorvos, egy 
házi gyermekorvos és három fogorvos látja el pácienseit, 
betegeit, valamint három területi védőnői körzet ellátása tör-
ténik erről a bázisról.

Gy. R.

Berényi úti (Lenkey utca–Békési út kö-
zötti szakasz a páratlan oldalon) járda-
felújítás

A 2019. június 27-ei sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárással a járdafelújítási 
munkák befejeződtek, ezt követően hatósá-
gi forgalomba helyezési eljárásra kerül sor.

Berényi út–Baross utca–Szeberényi téri 
kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása

A kerékpárforgalmi létesítmény alépít-
ményi szerkezetei, szegélyei és aszfaltozá-
si munkái elkészültek. A Szeberényi téren 
az evangélikus gimnázium előtti autóbusz-
megálló burkolatépítési kivitelezési munkái 
befejeződtek. A Berényi út 1. szám alatti 
ingatlanon a kerékpárparkoló burkolása is 
megvalósult. A továbbiakban padkarende-
zés, közvilágítási munkák, kerékpártárolók 
elhelyezése, forgalomtechnikai munkák, 
felfestések, táblázások várhatók. Előrelát-
hatólag 2019. július végén kerül sor a mű-
szaki átadás-átvételi eljárásra, majd ezt 
követően, a hatósági forgalomba helyezé-
si eljárás befejezése után nyílhat meg az 
evangélikus gimnázium előtti autóbusz-
megálló.

A területen dolgozó felelős kivitelező:  
ÉPCENTER Kft., székhelye 5553 Kondo-
ros, Csabai u. 41.,
képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető.

Szabolcs– Szerdahelyi– Kazinczy–
Illésházi utcai kerékpárforgalmi létesít-
mény kialakítása

A Szabolcs utca Szarvasi út – Szerdahe-
lyi utca közötti szakaszán és a Szerdahelyi 

utcán az aszfaltozási munkák elkészültek. 
Az Illésházi utcán a Kazinczy–Szabó De-
zső utca közötti szakaszon és a Szabó De-
zső–Jókai utca közötti szakasz egy részén 
is elvégezte a kivitelező az aszfaltrétegek 
terítését. A Szerdahelyi utca felől indulva a 
kerékpárforgalmi létesítmény Kazinczy ut-
cai szakaszán is megkezdődtek az építési 
munkák. A kerékpárforgalmi létesítményt 
várhatóan 2019. novemberében adják át. 

A területen dolgozó felelős kivitelező:  
GALÉRIA INVEST Kft., székhelye 5600 
Békéscsaba, Irányi u. 2. I/5.,
a helyszíni munkák felelős vezetője:
Bunta Ferenc építésvezető.

A projektelemek megvalósításához tar-
tozóan forgalomterelésekre, korlátozásokra 
kerül sor. A bontási, építési munkák során, 
a területeken és környezetében munkagé-
pek, szállítójárművek mozgására kell szá-
mítani. Az építési területek környezetében 
gyalogosan és járművel a kihelyezett táblák 
szerint közlekedjenek, fokozott körültekin-
téssel és türelemmel.

Közel 140 millió forintos támogatásból valósul meg a Föve-
nyes u. 1. szám alatti, családsegítőnek és idősek klubjának 
otthont adó épület, valamint az Andrássy úti 38. szám alatt 
található társaskör épületének energetikai korszerűsítése. 

Mint az dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetője elmondta, a kivitelezés úgy zajlik, hogy közben 
mindkét épületben munkavégzés folyik. A Fövenyes utcai 
egykori bölcsőde épületében ráadásul jelenleg két intéz-
mény is üzemel: a családsegítő és gyermekjóléti központ 
telephelye és nyugdíjas napközi otthon. Itt már több mint 
nyolcvan ablakot cseréltek ki és 700 négyzetméternyi hom-
lokzatot hőszigeteltek, már csak kisebb belső munkálatok 
és falak színezése van hátra.

Vandra Gézától, a kivitelező Csaba Komplex Kft. ügy-
vezetőjétől megtudtuk, hogy mindkét helyen nyílászárókat 
cserélnek, korszerűsítik a fűtést, és fotovoltaikus kiserőmű 
is épült, elkészültek a napelemes rendszerek. Az András-
sy úti épületnél a belső hőszigetelési munkálatok mellett az 
alulról hűlő pincefödémet is szigetelik. Az egykori kúrián fa 
ablakok lesznek, ezek gyártása folyamatban van. 

A tervek szerint 2020 első fél évében a kivitelezések be-
fejeződnek, sőt, a Fövenyes utca 1. szám alatti épület ese-
tében a kivitelező előteljesítést vállalt.

A beruházások a TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010 azono-
sítószámú, Békéscsaba, Fövenyes utca 1. és Békéscsaba, 
Andrássy út 38. szám alatti önkormányzati épületek energe-
tikai korszerűsítése projekt keretében valósulnak meg.

5FejlesztésekCsabai Mérleg Csabai Mérleg
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A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programból létrehozott Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum 
céljai között szerepel az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai 
végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, munkahelyi elhelyezkedésének 
támogatása, továbbá az is, hogy a közfoglalkoztatásból minél többen kerüljenek át 
a nyílt munkaerő-piacra. A projekt eredményeként 2019. május 31. napjáig 570 fő 
került programba vonásra.

A projektben nyújtott szolgáltatások többek között segítséget nyújtanak a programban 
részt vevők számára ahhoz, hogy megismerjék a hatékony álláskeresési technikákat, elsa-
játítsák az állásinterjúkon való sikeres szereplés módszerét. A projekt kiemelt célja, hogy 
munkáltatói igényekre épülő képzéseket biztosítson a potenciális álláskeresők számára.

A Paktum fontos feladata, hogy hosszú távú, sikeres foglalkoztatás eléréséhez szük-
séges munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosítson. A projekt vállalkozóvá válási támoga-
tást, a  munkáltatók számára béralapú, valamint munkába járáshoz kapcsolódó támoga-
tásokat nyújt. A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum szakmai koordinációval és 
működtetéssel kapcsolatos operatív feladatait a Paktum Iroda látja el, amelyet a Békés-
csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. működtet. A Paktum Iroda tájékoztatást és ügyfélre 
szabott szolgáltatásokat nyújt a potenciális munkavállalók és vállalkozások számára elér-
hető támogatási lehetőségekről. Eddig 326 munkáltatóval sikerült kapcsolatot kialakítani, 
melyből 309 cég már igénybe is vette az iroda szolgáltatásait.

Forduljon a Paktum Iroda munkatársaihoz bizalommal, szívesen állnak a munkáltatók 
és az álláskeresők rendelkezésére!

Elérhetőségek:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet
Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser
E-mail: tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36-66/510-133; +36-20/391-7683.

„HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN

ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN”

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján kívánja értékesíteni
a következő ingatlanjait:

Békéscsaba, Trefort utca 23. szám alatti, 3381 hrsz.-ú ingatlanát.
Az eladásra kínált ingatlan 1121 m2 területű kivett gazdasági épület, udvar.
Az ingatlan induló ára: nettó 18 860 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2019. július 23. 10.00 óra. 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója. További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési 
Osztály szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3816.

„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!” – Szeptember végéig lehet pályázni

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat 
folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, 
valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) 
havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb 
az oklevél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege egyszeri 300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon 
belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhető vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy 
„Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2019. október 31.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésének feltételeiről bővebben a www.bekescsaba.hu oldalon a pályázati hírek 
között olvashatnak. 

P ÓSTELEK I  PA RK ERDŐ
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pósteleki parkerdő hasznosítását, 

üzemeltetését, karbantartását együttesen nyilvános pályáztatás útján meghirdeti

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály
Békéscsaba, Szent István tér 7. szám, I. emelet 131. számú iroda
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További 
felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3870.

Békéscsabán, az Irányi Dániel utca 15. szám alatti társasházban található 3874/A/4 hrsz.-ú, 71 
m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 6 600 000 Ft, azaz bruttó hatmillió-hatszázezer forint 
(nettó 5 196 850 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. július 9. 9.30 óra. 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/
Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-
Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/5216.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni
a következő ingatlanát:

Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 24. szám alatt található 20525/6 hrsz.-ú, 5236 m2 
telekterületen elhelyezkedő, kivett egyéb épület logisztikai központ, ténylegesen jelenleg 
húsüzemként működő ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. 
Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki 
ellen végrehajtási eljárás van folyamatban. 
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 212 800 000 Ft, azaz kettőszáztizenkettőmillió-nyolcszázezer forint. 
Az eladási árat általános forgalmi adó terheli a fordított általános forgalmi adózás szabályai szerint 
(áfakörön kívüli vevő esetében a fenti nettó árat terhelő 27%-os áfa pénzügyileg rendezendő).
Az árverés időpontja: 2019. július 18. 11.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyalója.
További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.
Telefonszám: 66/523-800/3863 vagy 3816.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Körös Hotel

2017-ben egy irodaházakat 
üzemeltető, svájci befektető 
jelentkezett azzal a szándék-
kal, hogy banki callcentert 
működtetne az épületben. A 
85 fős, nagyszámú telefonhí-
vásokat lebonyolító műveleti 
központ kialakításához azon-
ban a belmagasságok nem 
voltak megfelelőek, így ez a 
terv is meghiúsult.

 A holland tulajdonos el-
mondása szerint idén febru-
árban olyan levelet kapott az 
önkormányzattól, amelyben 
arra kérték, hogy egyenlítse 
ki 15 millió forintos, építmény-
adóra vonatkozó tartozását, 
amennyiben ezt nem teszi 
meg, végrehajtási eljárást 
kezdeményeznek ellene, majd 
árverésre bocsájtják az épü-
letet. Louis August van Balen 
kiemelte: kifizette a tartozást, 
amelyet túlzottnak és méltány-
talannak is tart, a Körös Hotel-
nek 1990 óta ugyanis nincs 
működési engedélye, mégis 

a kereskedelmi szálláshely 
funkció alapján meghatározott 
építményadót kellett fizetnie.

Az egykor a megyeszék-
hely ékességének számító 
Körös Hotel épületétől a je-
lenlegi tulajdonos saját beval-
lása szerint inkább szabadul-
na. Elmondása szerint több 
potenciális befektetővel vette 
fel a kapcsolatot, de a szer-
ződés megkötéséig egyikkel 
sem jutott el. Hozzátette azt 
is, hogy bármi, amit szeret-
nének kialakítani az épület-
ből, az hatósági akadályokba 
ütközik, így úgy érzi, hogy 
zsákutcába jutott. Kiemelte 
azt is, hogy eddig összesen 
több mint 100 millió forintot 
költöttek arra, hogy újra szál-
lodaként üzemeltessék az 
egykori Körös Hotelt. Jelen-
leg az épület értékesítését 
látja reálisnak, abban a re-
ményben, hogy más tulajdo-
nos esetleg könnyebben tud 
forrást és funkciót találni az 
ingatlannak.

Kovács Andrea



Takács Péter éppen ne-
gyedszázada folyamatosan 
a közgyűlés tagja, öt évvel 
ezelőtt LMP-s politikus-
ként, listáról jutott a tes-
tületbe. Mint mondja, úgy 
fogja fel, hogy az egész 
város a „választókerülete”: 
felvállalja a sokakat érintő, 
olykor kritikus ügyeket is. 

– Az LMP 2014-ben, a vá-
lasztási programjában 13 + 1 
pontban foglalta össze a célo-
kat. Mi valósult meg ezekből? 

– Zászlónkra tűztük az új 
ipari park létesítését, ez folya-
matban van, és a városi piac 
fejlesztését is, ami részben 
TOP-keretből megvalósult, 
részben pedig a Modern Vá-
rosok Program révén folyta-
tódik majd. Több mint tíz éve 
hangoztatjuk, hogy fontos az 
erzsébethelyi egészségház 
felújítása, mára ott is 21. szá-
zadiak a körülmények. Szintén 
a pontok között szerepelt a böl-
csődei kapacitás növelése, a 
térfigyelő kamerák telepítése 
a városban, vagy a felsőokta-
tás megtartása Békéscsabán 
– mindegyik területen pozitív 
előrelépések történtek. Szor-
galmaztuk még az Élővíz-
csatorna életre keltését, ezzel 
kapcsolatosan Gyula, Bé-
késcsaba és Békés közösen 
kereste meg a kormányzatot 
egy úgynevezett zöldfolyosó 
fejlesztése céljából. A költség-

vetés tárgyalásakor minden 
évben szorgalmaztam, hogy 
biztosítsunk keretet az önkor-
mányzat kezelésében lévő 
dűlőutak mentén fasorok tele-
pítésére. Bár ez egyszer sem 
kapta meg a szükséges több-
séget, az erdősítés napiren-
den tartását nem adom fel!

– A közgyűlési felszólalá-
sok számát és időtartamát 
tekintve ebben a ciklusban is 
ön végzett az élen.  

– Az elmúlt 25 évben mindig 
ott voltam legaktívabb képvise-
lők között. Igyekeztem szak-
mai szempontokat figyelembe 
véve kifejteni a véleményemet, 
illetve kérdéseket, módosító ja-
vaslatokat fogalmaztam meg. 
Listás képviselőként úgy fo-
gom fel, hogy az egész város 
a választókerületem, minden 
olyan dolgot fel kell vállalnom, 
ami sokakat érint. Egyébként 
meg is találnak a kéréseik-
kel, kérdéseikkel az emberek. 
Amennyiben olyan az ügy, a 

közgyűlés elé viszem, ha pedig 
megoldható a hivatal osztályai 
segítségével, ott igyekszem 
segítséget kérni hozzá, hiszen 
egy képviselő dolga a szó leg-
nemesebb értelmében a pol-
gárok szolgálata. 

– Több módosító indít-
ványt is benyújtott az elmúlt 
öt évben. Melyeket emelné ki 
ezek közül?

– Sok kezdeményezés a 
költségvetéshez kapcsolódott. 
Ilyen volt például a civil szer-
vezetek pályázati keretösz-
szegének növelése. Folyama-
tosan szót emeltem azért is, 
hogy állítsuk meg a csabaiak 
kiszorulását a Csabai Kolbász-
fesztiválról az egyre drágább 
belépők miatt. Minden olyan 
ügyben igyekeztem fellépni az 
elmúlt öt évben, ami a termé-
szetvédelemmel kapcsolatos, 
a legutóbbi ilyen a bányató kér-
dése volt. Itt a már komoly élő-
világgal rendelkező tó beteme-
tését sikerült megakadályozni. 

– Ősszel ismét választunk, 
tervezi a folytatást?  

– Az a politikai közösség, 
amelynek segítségével leg-
utóbb bejutottam a közgyűlés-
be, változatlanul megvan, és 
köztiszteletben álló emberek-
ből tevődik össze. A velük való 
konzultálás mentén úgy gon-
dolom, komoly esély van arra, 
hogy a 2019-es önkormányzati 
választást sem fogjuk kihagyni. 

Mikóczy Erika

Dr. Kerekes Attila a maga 73 
évével jelenleg a képvise-
lő-testület doyenje, a saját 
szavaival élve: az „utolsó 
még ma is aktív mohikánja” 
az önkormányzat rendszer-
váltás utáni első testületé-
nek. 1990-ben listáról jutott 
a közgyűlésbe, utána négy-
szer volt egyéni képviselő, 
egy ciklust pedig közben 
azért hagyott ki, mert az 
akkori rendelkezések sze-
rint orvosként nem lehetett 
képviselő. Öt éve ismét lis-
táról jutott a testületbe a Fi-
desz-KDNP színeiben. 

– Ennyi tapasztalattal a háta 
mögött hogyan értékelné Bé-
késcsaba elmúlt öt évét?  

– Az ezt megelőző cik-
lusban fejeződött be a rend-
szerváltás utáni legnagyobb 
beruházás, a szennyvízcsa-
tornázás, és kezdett megszé-
pülni a városközpont. Ennek 
a ciklusnak a kezdetén még 
a tervezés folyamata volt jel-
lemző, azután azonban óri-
ási fejlesztések indultak el. 
A számok tükrében ez úgy 
néz ki, hogy míg 2015-ben 
14 milliárd forint volt Békés-
csaba éves költségvetése, 
2019-ben ez az összeg már 
40 milliárd forint – a többletet 
szinte teljes egészében a be-
ruházások adják. Orbán Vik-
tor miniszterelnök 2016-ban 
Békéscsabán járt, és a város 

életét hosszú távon megha-
tározó, a Modern Városok 
Program keretében megva-
lósuló programokról beszélt. 
Az uniós fejlesztések mellett 
ezután a hazai források is 
lökést adtak a helyi beruhá-
zásoknak. Összegezve tehát 
elmondható, hogy a most zá-
ruló ciklus a fejlesztésekről 
szólt Békéscsabán. 

– Egy éve készült el a 
Szent István-szobor, ami az 
ön ötlete nyomán áll a Szent 
István téren. 

– A legtöbb feladat elvég-
zése csapatmunka, de talán 
jobban megmarad az emlé-
kezetünkben az, ami egy-egy 
személyhez köthető. Én ve-
tettem fel, hogy a megszépült 
Szent István tér akkor lenne 
teljes, ha a névadó szobra 
is ott állna. Szívügyem volt, 
ezért a költségvetés tárgya-
lásától a makettekig és a ki-
választott szobor elkészültéig 
végigkövettem, mondhatni 

menedzseltem a folyamatot. 
Nemzeti-keresztény gondol-
kodású, érzületű emberként 
öröm számomra a szobor 
mondanivalója is, ahogy ösz-
szeköti a nemzettudatot az 
örökkévalóval. 

– A szociális és egészség-
ügyi bizottság elnökeként mit 
emelne ki a ciklusban történ-
tekből? 

– 2006-tól folyamatosan 
az egészségügyi bizottság el-
nöke vagyok. Sikerként köny-
velhető el, hogy itt már ak-
kor bevezettük a HPV-oltást 
városi támogatással, amikor 
erre még nem volt törvény, és 
támogatjuk az agyhártyagyul-
ladás elleni oltást is. Nagy 
örömömre szolgál, hogy sike-
rült felújítani a jaminai egész-
ségházat, hogy segítettük az 
orvosi rendelők felújítását, 
bővítettük a bölcsődei férő-
helyeket, továbbá az is, hogy 
a CsabaBaba programmal 
segítettük az újszülött babák 
szüleit. 

– Ősztől szeretné folytatni 
ezt a munkát? Elindul a vá-
lasztáson? 

– A következő hetekben 
dől majd el, kiket jelöl a Fi-
desz-KDNP. Úgy gondolom, 
sokat dolgoztam már eddig, 
ha szükséges, folytatom a 
munkát, de akkor sem le-
szek csalódott, ha más lép a 
helyembe.

M. E.

Folyamatosan növekszik a foglalkozta-
tottak száma Magyarországon: április-
ra elérte a 4 millió 491 ezer főt, ami több 
mint 46,5 ezerrel meghaladja az előző év 
hasonló időszakának adatait. Nyolc évvel 
korábban még csak 3 millió 851 ezer em-
ber dolgozott hazánkban – hangsúlyozta 
Takács Árpád kormánymegbízott a Békés 
Megyei Kereskedelmi Kamara kihelyezett 
elnökségi ülésén.

Az Unicon Ruházati és Szolgáltató Zrt. épüle-
tében megrendezett elnökségi ülésen a Békés 
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymeg-
bízott azt is kifejtette: megyénkben is folya-
matosan csökken az álláskeresők száma. 
Míg 2011 januárjában 34,5 ezer nyilvántartott 
álláskereső volt Békésben, köszönhetően a 
kormány gazdaságpolitikai döntéseinek, mára 
ez a szám 10 ezer körülire mérséklődött. El-
mondható tehát, hogy az álláskeresők száma 
az elmúlt 9 évben 60 százalékkal csökkent a 
megyében – nyomatékosította Takács Árpád. 

A Békés Megyei Kormányhivatal 2017. má-
jus 17-én kötött partnerségi szerződést a Bé-
kés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. 
Az azóta eltelt több mint két esztendőben 49 
közös rendezvényünk, eseményünk volt, a 
kamara az egyik leghatékonyabb, legjobban 
szervezett, legoperatívabb stratégiai partnere 
a kormányhivatalnak – húzta alá a kormány-
megbízott.

Takács Árpád kifejtette: a kormányhivatal 
együttműködik a kamarával az építésfelügye-
leti helyszíni ellenőrzések során, gyorsinfor-
mációs rendszert alakítottak ki a vállalkozások 
minél teljesebb körű és azonnali tájékoztatása 
érdekében, de a pályaválasztási vásár szer-
vezésében is számíthat a hivatal a kamarára. 

A kormányhivatal 2018 januárjában alakította 
meg a Békés Megyei Szakképzési Munkacso-
portot, melyben több stratégiai partner között a 
kamarát is együttműködésre kérte fel. Interreg 
és TOP-programban is együttműködik a két 
szervezet, és a kamara is képviselteti magát 
a kormányhivatal által tavaly februárban életre 
hívott Békés Megyei Munkahelyek Biztonsá-
gáért Munkacsoportban. Szeptembertől elin-
dítjuk a Fiatal Gazdák Fórumát, októbertől a 
Fiatal Vállalkozók Fórumát. Ez utóbbi kezde-
ményezés megvalósításához kérjük a kamara 
segítségét – tette hozzá a kormánymegbízott.

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke közös célnak 
nevezte a vállalkozások segítését. A kamara 
kihelyezett elnökségi ülésén elismerő oklevél-
lel köszönte meg a hatékony és kiemelkedő 
együttműködést a Békés Megyei Kormányhi-
vatal vezetőinek: Takács Árpád kormánymeg-
bízottnak és dr. Rákóczi Attila főigazgatónak.
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BE SZ Á MOLN A K A K ÉP V ISELŐK

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

„Városmarketing Gyémánt Díj” védjegy
a Békés Megyei Önkormányzat részére

Kamarai elismerés a kormányhivatalnak

A budapesti MédiapiacON konferencia ke-
retében tartották az Országos Városmarke-
ting Díj pályázat ötödik díjátadóját, melyre a 
Békés Megyei Önkormányzat idén először 
nyújtott be pályázatokat.

A Magyar Marketing Szövetség által meghir-
detett pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet 
a városok fejlesztésében egye fontosabbá és 
intenzívebbé váló marketingtevékenység ered-
ményességére, sokszínűségére. A sikeres, 
hatékony megoldások elismerésével és széles 
körű népszerűsítésével a szövetség hozzájárul 
az igényes, szakmailag helyes gyakorlatok el-
terjedéséhez, illetve segíti a tapasztalatcserét 
és az együttműködést a marketingesek, vala-
mint a megyék, városok vezetői, szervezetei 
között. Az elismert szakemberekből álló zsűri 
a pályamunkákat a következő szempontok 
alapján értékelte: megalapozott tervezés, kre-
ativitás, szakszerű megvalósítás, hatékonyság, 
célszerű forrásfelhasználás.

A Békés Megyei Önkormányzat két kategó-
riában pályázott, rendezvény-esemény kategó-
riában a 2018. évi Megyenap rendezvényével, 

belső kommunikációs megoldások és tartalom 
kategóriában pedig a „Megyei Értékeink” című 
kiadvánnyal. Mindkét pályázat pozitív elbírá-
lásban részesült, és Városmarketing Gyémánt 
Díjat nyert, az elismeréseket Tolnai Péter, a 
Békés Megyei Önkormányzat alelnöke vette át.

A Megyenap rendezvény – melynek mottó-
ja „Hagyomány, érték, közösség” – célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet Békés megye értékeire, 
illetve erősítse az itt élőkben az összetartozás 
érzését. Az esemény középpontjában a me-
gyei és települési értékek, a hagyományaikat 
őrző kézművesek és kistermelők, illetve az itt 
élő nemzetiségek állnak. A program hozzájárul 
a megye lakosságának a közösségi életbe való 
bevonásához és a lokálpatriotizmus erősödé-
séhez. A „Megyei Értékeink” című kiadvány a 
Békés Megyei Értéktárba felvett értékeket is-
merteti. Az Interreg ROHU204 WorkMix projekt 
keretében megvalósult kiadvány elkészítésével 
a megyei önkormányzat Békés megye épített 
örökségének, kulturális sokszínűségének, népi 
hagyományainak, természeti értékeinek, gaszt-
ronómiájának bemutatását és széles körben 
történő népszerűsítését tűzte ki célul.

Takács Péter: A képviselő dolga a polgárok szolgálataDr. Kerekes Attila az „utolsó mohikán”



Második alkalommal 
szervezett Katonai Ha-
gyományőrző Fesztivált 
a Gerlai Wenckheim Tár-
saság és a Békés Megyei 
Károlyi-huszár és Honvéd 
Hagyományőrző és Kultu-
rális Egyesület. 

A gladiust, a római légiósok 
szúró fegyverét, illetve lorica 
segmentatát, a kor katonái-
nak páncélját is megtekint-

hették az érdeklődők a fesz-
tiválon, amelyen Maximus 
és Makro, a két római légi-
ós meg is mutatta, hogyan 
használták a kardokat, paj-
zsokat a csatákban. Néhány 
lépéssel arrébb a honfoglaló 
magyarok élete tárult fel több 
jurta segítségével, korhű 
berendezéssel, de első és 
második világháborús, vala-
mint harcászati eszközöket 
is láthatott a közönség. A 

gerlai Wenckheim-kastély 
parkjában a hagyományőr-
zők az egyes korok hű be-
mutatására törekedtek. Ez 
nem könnyű feladat, hiszen 
bizonyos leletek – például a 
fából vagy szövetből készült 
eszközök, ruházatok – nem 
vagy csak töredékesen ma-
radtak meg az utókor szá-
mára, ezért sokszor nehéz 
meghatározni azok pontos 
összetételét. 

Majerhoffer Miklós, a Bé-
kés Megyei Károlyi-huszár 
és Honvéd Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesület elnö-
ke kiemelte: a harcászati be-
mutatók, kisebb csatajele-
netek közt a mai honvédség, 
illetve a készenléti rendőr-
ség is bemutatkozott, a bát-
rabb gyerekek pedig teljes 
felszerelésben próbálhatták 
ki a katonai akadálypályát is.

H. Sz., V. D.

A magyar holokauszt bé-
késcsabai és Békés megyei 
áldozatai deportálásának 
75. évfordulójára emlékez-
tek június utolsó vasárnap-
ján Békéscsabán. Ennek 
részeként szülőházának fa-
lán felavatták a holokauszt 
gyermekarcának, Neumann 
Gábornak az emléktábláját.  

Neumann Gábor Békéscsa-
bán született 1940. február 
10-én. Mint azt féltestvére, 
Naményi Péter a táblaava-
tón elmondta, a Szent István 
tér 9. szám alatti házban élt 
a kis Gábor, a nagymama, 
az édesapa és az édesanya. 
1944-ben mindegyiküket 
Auschwitzba hurcolták, Gábor 
várandós édesanyja útközben 
adott életet kistestvérének. A 
náci haláltáborból egyedül az 
édesapa tért haza, aki később 
ismét családot alapított. Nagy 
Ákos, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége elnö-

ki kabinetjének vezetője arról 
beszélt, hogy több év kutató-
munkájának eredményeként 
emlékeztet mostantól tábla 
egykori szülőháza falán Neu-
mann Gáborra.

A Széchenyi ligeti zsi-
nagógában a Békéscsa-
bai Zsidó Hitközség elnöke, 
dr. Moskovits Sándor elmond-
ta, hogy 1944. június 26-án in-
dult el a vonat az emberekkel 
Békéscsabáról Auschwitzba. 
Ott mintegy háromszáz em-
bert munkaszolgálatra vittek, 
1900-at pedig azonnal gáz-

kamrába küldtek…  Most to-
vábbi hatszáz áldozat neve 
került fel a zsinagóga előtt 
található emlékfalra egy tavaly 
indított gyűjtésnek köszönhe-
tően. Összesen ötezer Békés 
megyei zsidó embert végeztek 
ki, a mártírfalon eddig mintegy 
háromezer név szerepel.

Zalai Mihály, a megyei 
közgyűlés elnöke arról be-
szélt, hogy szükség van em-
lékművekre, amelyek kifeje-
zik, hogy hiányoznak ezek az 
emberek és meg nem szüle-
tett utódaik. Markovics Zsolt 
főrabbi azt hangsúlyozta, 
hogy ma hazánkban virágzik 
a zsidó kulturális és hitélet,  
Yossi Amrani, Izrael magyar-
országi nagykövete pedig ki-
emelte: az elhurcolt ártatlan 
áldozatokra, a holokausztra 
mindig emlékezni és emlé-
keztetni kell, hogy soha töb-
bé ne ismétlődhessen meg 
ez a tragédia, ne kaphasson 
teret a gyűlölet. 

Gy. R., M. E.
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Beindult a hadi gépezet Az áldozatokra emlékeztek
Katonai Hagyományőrző Fesztivált tartottak Gerlán Leleplezték Neumann Gábor emléktábláját
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Múzeumok éjszakájaDrogprevenció
Munkácsy-festmény és divatbemutatók a programkínálatbanMegyénk kevésbé fertőzött

Magyarországon 2003 óta 
rendezik meg a Múzeu-
mok éjszakáját, amelyhez 
már a kezdetekkor több 
békéscsabai intézmény is 
csatlakozott. A Munkácsy 
Mihály Múzeumban és a 
Munkácsy Emlékházban 
június 22-én idén is izgal-
mas programokkal várták 
az érdeklődőket.

– Idén az interaktivitás és 
az utazás áll a múzeumok 
éjszakája programjainak a 
középpontjában, mi is en-
nek szellemében készültünk 
úgy, hogy minden korosztály 
megtalálja a kedvére való 
programokat – mondta el 
Bogdán Adrienn, a Munká-
csy Emlékház szervezője. 

Az emlékházban volt 
kézműves játszóház és fog-
lalkozás a gyerekeknek, a 
Megyeri Kézműves Műhely 
tagjai régi mesterségeket 
hoztak közelebb a látogatók-
hoz, a Petőfi utcai iskola ha-
todikos tanulói pedig színda-
rabbal készültek. Látványos 
volt a BSZC Szent-Györgyi 
szakgimnáziuma divatterve-
ző szakos diákjainak munkáit 
felvonultató divatbemutató, 

és a jelmezes tárlatvezetés 
is sikert aratott a résztvevők 
körében. A programokat itt 
éjszakába nyúló koncertek 
zárták.  

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum is színes kínálattal 
várta esti és éjszakai lá-
togatóit. Az intézményben 
minden évben nagyon nép-
szerű a rendezvény, ahol a 
nagyszámú közönség idén 
is igazi különlegességekkel, 
meglepetésekkel – például 
zseblámpás tárlatvezetés, 
jövendőmondás, borkóstoló, 
zenés produkciók – találkoz-

hatott. Bemutattak egy olyan 
Munkácsy-festményt is, ami 
mintegy hetven-nyolcvan 
évig lappangott, és jelenleg 
magánkézben van. Mint azt 
Gyarmati Gabriella, a múze-
um művészettörténésze el-
mondta, a Pulitzer feleségét 
ábrázoló alkotást Pulitzer 
József felkérésére festette 
meg egykor Munkácsy Mi-
hály. Sokáig azt sem tudták, 
hogy ez a festmény melyik 
földrészen található, ezért is 
nagy öröm, hogy most be-
mutathatták a csabai közön-
ségnek. 

A kép leleplezése után 
a múzeumban is egy divat-
bemutató következett, ahol 
két tehetséges békéscsabai 
származású öltözéktervező 
iparművész, Bányai Inez és 
Csuba Anita alkotásait mu-
tatták be. Éjszaka megnyílt 
a Túl édes – A giccs határai 
című időszaki kiállítás. A tár-
lat felajánlja a közönségnek 
a döntéshozatal lehetőségét, 
döntsék el ők egy-egy témá-
val vagy tárggyal kapcsolat-
ban, hogy azt giccsesnek 
tartják vagy sem. 

M. E., Sz. R.

A Petőfi utcai iskola tanulóinak műsora az emlékházban Pulitzer József kérésére festette meg Munkácsy a képet

Az év legrövidebb éjszakájához kötődően a tűz is nagy szerepet kapott

Divatbemutató a Munkácsy Mihály Múzeumban Csuba Anita és Bányai Inez ruháival

Szent Iván-napi vigadalom tűzugrással a Szent István téren

Az estét a városban és a 
környéken működő tánc-
együttesek, hagyomány-
őrző csoportok táncháza, 
népi mesemondás, ének-
lés, tűzshow és más meg-
lepetések is színesítették. A 
már hagyománnyá vált ren-
dezvényen így a Szent Ist-
ván térre látogatók maguk is 
részeseivé válhattak a sok-
nemzetiségű élő néptánc és 
népi kézműves kultúrának, 
táncolhattak, énekelhettek, 

mesét hallgathattak vagy 
gyönyörködhettek abban, 
hogy énekelnek, táncolnak 
mások, és milyen káprá-
zatos mutatványokkal visz 
színt az estébe a tűzzsong-
lőr. A vigadalom ideje alatt 
emellett népi kismesterség 
bemutatók, népi játszóhá-
zak és kreatív népi játszótér 
várta az érdeklődőket. 

Az év legrövidebb éjsza-
kájához kötődően a Szent 
Iván éji tűzugrást is felele-

venítették. A Szent Iván- 
napi szertartásos tűzugrás-
nak hajdan egészség- és 
szerelemvarázsló célja volt. 
Az e napi tűzugrásról a ma-
gyar nyelvterület különböző 
pontjairól vannak adatok. 
A tűz meggyújtásának és 
átugrásának szertartásos 
módjai voltak. Volt, ahol 
például egy lány háromszor 
körüljárta és vízzel meg-
szentelte a tűzrevalót, majd 
egy legény ugyancsak há-
romszor körbefutotta és 
égő fáklyával meggyújtotta. 
A szokás lényeges része 
volt a szerelemvarázslás: 
a tűz átugrása közben pá-
rosító, kiházasító dalokat 
énekeltek. 

A Szent István téren tánccal, muzsikával, közös ének-
léssel, máglyagyújtással és tűzugrással készült a 
Szent Iván-napi vigadalomra a Balassi Közalapítvány, 
a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, a Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megyei 
Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület. 

Június 26-án van a kábítószer-ellenes világnap. Ez alka-
lomból tartott előadás-sorozatot a Békéscsabai Rendőr-
kapitányság az Andrássy Úti Társaskörben. 

Szilágyi Ilona rendőr százados, a Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság bűnmegelőzési előadója kiemelte: a rendőrségnek 
nem csak a bűnüldözés a feladata, hanem a prevenció is, 
ezért fontosak az ilyen események.

– Felhívtuk a fiatalok figyelmét a szerhasználat káros hatá-
saira. Nekünk, rendőröknek alapfeladatunk a kereslet-kínálat 
csökkentése, ezért szeretnénk együttműködni például olyan 
szervezetekkel, egyesületekkel, amelyek szenvedélybete-
gekkel foglalkoznak. Ezenfelül iskolai bűnmegelőzési progra-
mokon veszünk részt – mondta Szilágyi Ilona.

Csendes Csaba, az Országos Mentőszolgálat Békéscsa-
bai Állomásának vezetője beszélt például arról, mely szereket 
használták leggyakrabban a múltban és melyek a most "diva-
tos" drogok, illetve szólt az érintettek ellátásáról is.

– Békés megye kevésbé fertőzött terület, de sajnos itt is 
előfordul a szerfogyasztás. Ezért is nagyon fontos felhívni 
mindenki figyelmét arra, mit tegyen, ha ilyen esettel találko-
zik. Mindez függ attól, milyen drogot használt az illető és mi-
lyen állapotban van – mondta el Csendes Csaba.

Ezután dr. Fleischmann Enikő, a Gyulai Drogambulancia 
vezetője a drogambulancia szolgáltatásait ismertette, Kovács 
Éva, a Független Egyesület addiktológiai konzultánsa pedig 
az egyesület prevenciós programjairól tartott beszámolót.

Végül bemutatták a „Ne a szer uralkodjon feletted” című 
oktatófilmet, amelynek főszereplője Molnár Zoltán, aki koráb-
ban maga is szerhasználó volt, és aki a rendezvényen meg-
osztotta a tapasztalatait az érdeklődőkkel.  

Gyemendi Réka
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Újabb csemegét ígér a szín-
ház kedvelőinek a Lovagias 
ügy című előadás, Hunyady 
Sándor–Verebes István ze-
nés vígjátéka. A Zenthe Fe-
renc Színház bemutatóját 
július 6-án láthatja a publi-
kum. Ez a darab egy köny-
nyed, bájos szerelmi történet 
a békebeli időkből, amit sok 
humorral fűszereztek a szer-
zők. Kabos Gyula egykori 
legendás szerepét Koltai Ró-
bert alakítja.

Július 12-én Hogyan ért-
sük félre a nőket? címmel 
Csányi Sándor egyszemélyes 
vígjátékát láthatják a nézők. A 
darab számos kérdést vet fel 
az együttélés nehézségeiről, 
szépségeiről, öröméről, mi-
közben nyolc különböző ka-
raktert állít a néző elé nyolc-
van percben. 

Közkívánatra kerül szín-
padra a Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül, Móricz 
Zsigmond vígjátéka a Jókai 
Színház művészeivel és a 
Sztojka zenekarral július 13-
án. Cigányzene, népdalok, 
örökérvényű emberi üzenet 
és kiváló alakítások teszik él-
vezetessé a mai néző számá-
ra a klasszikus művet, az elő-

adást Katkó Ferenc rendezte. 
A főbb szerepeket Csomós 
Lajos, Csonka Dóra, a Jászai 
Mari-díjas Kovács Edit, Fehér 
Tímea, Nagy Erika, Tege An-
tal, Földesi Ágnes Villő, Ve-

selényi Orsolya és Mészáros 
Mihály játssza. 

Az előadások a árosháza 
díszudvarán 20.30 órakor 
kezdődnek.

Niedzielsky Katalin

Az M44 autóút, illetve a fürjesi csomó-
pont megelőző feltárásai során igen 
sok Árpád-kori leletet találtunk. Kardos 
mellet a 11., míg Kamut és Békéscsaba 
határában már a 10. századra keltezhe-
tő településrészlet került elő az ásatá-
saink során. Bár az előkerült edények, 
edénytöredékek némi eltérést mutatnak 
a kardosi, illetve a kamuti és békéscsa-
bai leletek között, azért akadt egy közös 
pont, amely mindhárom lelőhelyen na-
gyon hasonló volt. Ezeken az egykori te-
lepüléseken ugyanis rengeteg lócsontot 
találtunk, sőt, Kamuton szenzációsnak 
számító egész csontvázak is előkerül-
tek. Témánk szempontjából fontosabbak 
azok a csontok, melyek a lóhús fogyasz-
tását igazolják. 

Miért is érdekes ez a régészet számára? 
Nos, a keresztények számára a pápa 732-
ben tiltotta meg a lovak fogyasztását, melyet 
több későbbi pápa is megerősített. A nomád 
népek (pl.: magyarok, kunok) étrendjében vi-
szont előkelő helyen szerepel a lovak húsa. 
Ezt jól mutatják az ásatásaink során előke-
rült leleteink is. Azt várhatnánk, hogy a ke-
reszténység elterjedésével ez a hagyomány 

eltűnik a korai Árpád-kori településeinkről. 
Az alföldi településeken azonban még a ké-
sőbbi évszázadokban is kimutatható a lóhús 
jelenléte az egykori étrendben, habár a mér-
téke csökkent. Ennek oka részben az lehet, 
hogy a kereszténység elterjedése nem volt 
egyszerű és gyors folyamat a Kárpát-me-
dencében, ráadásul Szent István uralmának 
megszilárdulása is több évtizedig tartott. Az 
1046-ban kitört pogánylázadás vezetőiről és 
résztvevőiről is feljegyezték, hogy ismét ló-
húst kezdtek enni. 

A pogánylázadás vezetőjének, a valószí-
nűleg békési Vatának a fia, János 1060-ban 
még mindig pogány volt, és több 11. századi 
keresztény temetőben találunk olyan síro-
kat, melyekbe pogány módon temetkeztek. 
A hasonló korú településeken továbbra is 
kimutatható a lovak fogyasztása. 

A későbbiekben a lóhús szerepe egyre 
kevésbé vált fontossá az Árpád-kori étrend-
ben, a 13. századra már inkább a szarvas-
marha húsát fogyasztották a Kárpát-meden-
cében. A lovakat a tatárjárás után beköltöző 
kunok kezdték el ismét fő fogásként fogyasz-
tani, majd a 16. századra majdnem el is tűnt 
az étlapról. 

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

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

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

KÖLCSÖNÖZZÖN TÖBB DOKUMENTUMOT!
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy augusztus 5-éig könyvtárunk 
állományából 2-2-vel több CD és DVD, valamint 4-gyel több könyv 

(maximum 5 db DVD, 6 db CD, 12 db könyv) kölcsönözhető ki.

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

a születésnapiújság-rendelés 2019. június 25. (kedd)
és augusztus 5. (hétfő) között szünetel. Megértésüket köszönjük!

PADLÁSTERÁPIA KLUBFOGLALKOZÁS
A Lencsési Könyvtár és G. Pataki Mária festőnő szeretettel várja 
2019. július 16-án 14 órakor induló padlásterápia festegetős, kreatív 
klubfoglalkozásra. Az elkészült alkotásokból augusztus 16-án kiállítást 

rendezünk! Jelentkezni a konyvtar.bmk.hu honlapon
található űrlapon lehet.

HŐSÉG ELLEN EGY JÓ KÖNYVET A HŰVÖS KÖNYVTÁRBAN!
A nagy hőségben (is) jöjjön a könyvtárba, ahol hűvös terekben 
olvashat könyvet, folyóiratot, használhatja az ingyenes wifit, és akár 
megihat egy hűsítőt a büfében! Beiratkozott olvasóink a könyvtár 
állományába tartozó filmeket is megtekinthetik a moziszobában. 
A filmnézőknek 2 db televíziót, valamint fejhallgatókat biztosítunk 

a minél tökéletesebb filmezés érdekében.

Zongoralecke az áruházon
Munkácsy Mihály Zongoralecke című festményé-
ről készült molinó látható Békéscsaba belváro-
sában. Az Andrássy út és az Irányi utca sarkán 
levő áruházon elhelyezett, óriás méretű kép a 
Munkácsy-negyedet népszerűsíti. Az installá-
ció célja, hogy felhívja az arra járók figyelmét a 
Modern Városok Program részeként készülő 
kulturális városrész kialakítására. A Zongoralec-
ke című festmény a sorozat harmadik eleme, de 
összesen nyolc lesz szerte a városban. A képek 
a Munkácsy-negyed projekt befejezéséig lesznek 
láthatóak a megyeszékhely különböző pontjain. 

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Békéscsaba, Csaba u. 7.

Időpont egyeztetés az alábbi

telefonszámokon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

H,K,CS: 9:00-16:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES SZAKORVOSI

VIZSGÁLAT

NÉZZEN BE HOZZÁNK!

Árpád-kori lovak az étlapon
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ha nyár, akkor zenés vígjáték



Ebben az évben is irodalmi 
délutánnal zárult az ünnepi 
könyvhét Békéscsabán. A 
Szlovák Tájházban tartott 
rendezvényen – amelyet 
a Bárka, a Békés Megyei 
Könyvtár és a Körös Irodal-
mi Társaság szervezett – 
bemutatták a Bárka irodal-
mi folyóirat idei harmadik 
számát és átadták a feb-
ruárban meghirdetett, al-
kalmi gyerekvers-pályázat 
legjobbjainak járó díjakat. 

Elek Tibor, a Bárka főszer-
kesztője elmondta, hogy a 
gyerekverspályázatra az 
egész Kárpát-medencéből 
érkeztek alkotások. 188 szer-
ző 608 pályaművéből válasz-
tották ki a legszínvonalasab-

bakat, és a versekből egy 
antológiát is összeállítanak. 

Az alkalmak közül a leg-
népszerűbbek a követke-
zők voltak: az anyák napja, 
a karácsony, a farsang, a 
tanévkezdő, a tanévzáró, 
a ballagás, március 15., a 
pedagógusnap, október 6., 
október 23., gyereknap. Ér-
keztek ugyanakkor gyermek-
versek olyan jeles napokról 
is, mint: a bányásznap, Luca 
napja, a madarak és fák 
napja, a nevetés világnapja 
vagy a film ünnepe. A kiírók 
bíznak abban, hogy ezekkel 
a versekkel az iskolai ünnep-
ségeken is találkoznak majd. 

–  Azt tapasztaltuk szü-
lőként és pedagógusként, 
hogy nincsenek igazán for-

galomban mai kortárs alko-
tások. Zömmel régi, elavult 
szemléletű verseket mon-
danak a gyerekek és taníta-
nak a pedagógusok a jeles 
napokra, ezen a helyzeten 
akarunk változtatni az anto-
lógiával – jegyezte meg Elek 
Tibor.

Az alkalmi gyerekvers-pá-
lyázaton az 1. Molnár Kriszti-
na Rita, a 2. Tóth Krisztina, a 
3. Ecsédi Orsolya lett. Külön-
díjat kapott Borsi Bálint, Jász 
Attila és Kollár Árpád, juta-
lomban részesültek továbbá 
a következők: Miklya Zsolt, 
Lauer Péter, Kiss Judit Ág-
nes, Halmai Tamás, Fellinger 
Károly, Csík Mónika és Vitéz 
Ferenc. 

A könyvhétzáró irodal-
mi délutánon mutatták be a 
Bárka legfrissebb számát is 
tele aktualitásokkal, Békés 
megyei, békéscsabai szer-
zőkkel és témákkal. Ebben 
közreműködtek a Bárka szer-
kesztői: Elek Tibor főszer-
kesztő, Farkas Wellmann 
Éva, Kiss László és Szil Ág-
nes szerkesztők, valamint 
a szám szerzői közül Dávid 
Péter, Szilágyi András és Vá-
nyai Fehér József is. 

M. E., Gy. R.
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Könyvhétzáró irodalmi délutánDr. Bagdy Emőke Békéscsabán 

Google Street View

Díjazták az alkalmi gyerekvers-pályázat legjobbjaitÖnismerettel rájöhetünk, mi betegíthet meg
„Hogyan betegítjük meg 
magunkat és hogyan segít-
hetjük a gyógyulást” cím-
mel tartott előadást prof. 
dr. Bagdy Emőke a Csabai 
Rendezvénypajtában. A pszi-
chológus arról is beszélt, 
hogyan előzhetjük meg azt, 
hogy megbetegedjünk, és 
mivel tudunk védekezni a 
rossz stresszek megbete-
gítő hatásai ellen. 

– Kevesen tudják, hogy a 
stressz fogalma az építészet-
ből jön, és a hidak szakítószi-
lárdságának a megnevezésé-
ül szolgált. Mérték például azt 
is, milyen a szakítószilárdság, 
ha katonák masíroznak át a 
hídon. Idegrendszerünknek is 
van egy „szakítószilárdsága”. 
A stressz maga pedig a jelen-
legi tudásunk szintjén olyan 
világos és összetett rendszert 
alkot, ahol lépésről lépés-
re szinte le tudjuk kottázni, 
hogyan betegítjük meg ma-
gunkat – fogalmazott Bagdy 
Emőke. 

Az előadó beszélt arról, 
hogy egy új pszichológiai 
irányzat született, a pozitív 
pszichológia, egészségpszi-
chológia, amelynek a „jel-

szava”: nem az az érdekes, 
hogyan betegedsz meg, ha-
nem az, hogyan tudsz talpon 
maradni, „golyóálló” lenni a 
stresszekkel szemben testi, 
lelki, kapcsolati és spirituális 
szinten. Az ember összetett 
rendszerében minden szint-
nek egyensúlyban kell len-
nie a másikkal. Ez a totális 
egyensúly lenne maga az 
egész-ség. 

– Az orvosok gyakran 
mondják, hogy kerüljük el 
a stresszt. Azonban ha így 
tennék, nem járnánk például 
dolgozni, és ritkítanánk a csa-
ládtagjainkkal, barátainkkal 
való találkozásokat is. Mert 
mi is stresszel? Aki fontos, és 
ami fontos! Nem kerülhetjük 

el tehát a stresszeket, de ha 
megértjük, mi történik ilyen-
kor a szervezetünkben, arra 
is rájövünk, mi a mi szerepünk 
abban, hogy megbetegedtünk 
– jegyezte meg Bagdy Emőke. 

A neves pszichológus elő-
adásának első felében azt 
részletezte, hogy az egyes 
stresszhatások miként károsít-
hatják a szerveinket, a másik 
felében pedig azt, hogy mitől 
maradunk talpon, mi az, ami 
erősíti immunrendszerünket, 
a szervezetünk „védelmi had-
seregét”. Hogyan hat ránk 
például a mosoly, a kacagás, 
a derű, a humor, a simogatás, 
az ölelés vagy éppen az, ha 
másoknak segítünk.

M. E., Sz. R.

Idén ismét a magyar városok utcáit fotózza a 
Google, hogy naprakésszé tegyék a Google Maps 
utcakép (Street View) szolgáltatását. A Google 
tájékoztatója szerint idén Budapesten, Győrben, 
Szegeden, Debrecenben, Pécsett, Miskolcon 
és Székesfehérváron készülnek friss képek, de 
Békéscsabán is feltűnt az autó. Mint megtudtuk, 
Magyarországon öt, Európában összesen 47 
autó készít új képeket. A felvételeket ellenőrzik, 
hogy arcok, rendszámok például ne legyenek lát-
hatók benne, így a most készült anyaggal csak 
decemberben frissül a Google Maps.
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"Idegrendszerünknek is van egy szakítószilárdsága"



A fürdőváros polgármestere 
a rendezvényen elmondta: 
1994 decemberében írta alá 
Gyula és Arad akkori pol-
gármestere azt a dokumen-
tumot, amellyel elkezdődött 
egy olyan együttműködés, 
amely mára meghozta gyü-
mölcseit.

– Kimondhatjuk, hogy a 
két város kapcsolata nem-
csak politikai protokolltalál-
kozókra korlátozódik, hanem 
valóban mély tartalommal 
bír. Élő együttműködésről 
beszélhetünk, civil szerve-
zeteink, kulturális intézmé-
nyeink, sportegyesületeink 
maguktól, önállóan tartják a 
kapcsolatot egymással – is-
mertette Görgényi Ernő. 

Kiemelte: a testvérvárosi 
kapcsolatok hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az adott tér-
ségben élők közeledjenek 
egymáshoz és megismerjék 
egymás kultúráját, értékeit.

– Annak idején azok, 
akik a megállapodást elin-
dították, hittel és barátság-
gal álltak hozzá, az volt a 
céljuk, hogy példát mutas-
son a két város. Az elmúlt 
több mint két évtizedben 
bebizonyosodott, hogy nem 
hiába hittek ebben: folytat-
tuk a munkát, és egy valós 

együttműködést könyvelhe-
tünk el – mondta el Bognár 
Levente. 

Arad alpolgármestere 
hozzátette: a negyedszázad 
során valódi barátságok jö-
hettek létre mind a lakos-
ság, mind pedig az intézmé-
nyek között is.

Gyemendi Réka
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Huszonöt éves Gyula és Arad testvérvárosi kapcsolata
Gyula és Arad testvérvárosi megállapodása idén lett 25 éves. A jubileumi alkalomból 
rendezték meg a Kézfogások című rendezvényt Gyulán a polgármesteri hivatal dísz-
termében. Az eseményen dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere, Bognár Levente, 
Arad alpolgármestere, Florin Vasiloni, Románia Gyulai Főkonzulátusának főkonzulja, 
Pocsay Gábor, Gyula városának egykori polgármestere, valamint Becsyné Szabó Már-
ta, Gyula nyugalmazott címzetes főjegyzője is köszöntötte a vendégeket.

A jubileumi alkalomból rendezték meg a Kézfogások című rendezvényt

   



Négy új játékos érkezését 
jelentette be a Békéscsaba 
1912 Előre labdarúgó csa-
pata. Faragó Tomás, Farkas 
Márk, Károly Bálint és Ko-
vács Ádám Tibor is a liláknál 
folytatja pályafutását a követ-
kező szezonban.

A szlovákiai származású, 
kettős állampolgárságú Fa-
ragó Tomás tapasztalt táma-
dó-középpályás, aki legutóbb 
a Dorog együttesénél sze-
repelt, ahol 73 alkalommal 
lépett pályára, ebből ötven-
szer kezdőként. Farkas Márk 
a Szeged-Grosics Akadémia 
mezét cseréli lilára. A 26 éves 
védő a Tisza Volán csapatá-
nál kezdte pályafutását, majd 
a Honvédhoz került, ahol 

három éven keresztül nevel-
kedett, eddig összesen 296 
mérkőzésen lépett pályára, 
ebből 250 alkalommal kezdő-
ként. Károly Bálint Tiszakécs-
kéről érkezik, és a középpá-
lyát erősítheti majd. A 26 
éves játékos a zalaegerszegi 
kezdetek után megfordult a 
Videoton, a Puskás Akadé-
mia, a Sopron, valamint a 
Pécs együtteseinél. Karrierje 
folyamán összesen 311 mér-
kőzésen lépett pályára és 
100 gólt szerzett. A csabaiak 
a középső-támadó pozícióba 
igazolták Kovács Ádám Ti-
bort, aki Mosonmagyaróvár-
ról tette át székhelyét a Vihar-
sarokba. A 28 éves játékos a 
Honvéd akadémiáján kezdte 

pályafutását, majd több csa-
patnál is szerencsét próbált, 
eredménylistáján 248 mérkő-
zés és 48 gól szerepel.

A liláknál nemcsak az 
érkezők, hanem a távozók 
névsora is alakul: Gránicz 

Patrik, Szatmári István, 
Viczián Ádám távozik, Me-
zei Szabolcs sorsa még 
kérdéses, mivel az egyesü-
let vezetése a középpályást 
szeretné továbbra is Békés-
csabán tartani.

A békéscsabai önkormányzat 2014 óta szervezi  meg a Sporthétfő nevű rendezvénysorozatot, amely ezúttal is a Szent 
István téren kap helyet. Ezeken az alkalmakon idén is a helyi sportszervezetek kapnak lehetőséget arra, hogy megmu-
tassák a gyerekeknek és az érdeklődőknek, mivel foglalkoznak év közben. Az idei programsorozat június 17-én indult 
és augusztus 19-e kivételével az egész nyári szünetben, azaz augusztus 26-áig várja hétfőnként a Szent István térre a 
látogatókat. A programokat minden alkalommal 16 óra és 18.30 között tartják. A rendezvény akár sportágválasztóként is 
funkcionálhat: kitűnő alkalmat nyújt arra, hogy kipróbáljunk egy-egy olyan sportot, amit eddig még nem, és ha megtetszett, 
akár csatlakozhatunk is valamelyik klubhoz, egyesülethez.

Még februárban a Magyar 
Darts Szövetség az után-
pótlás-válogatott szövetségi 
kapitányává nevezte ki Filyó 
Tibort, a Békéscsabai Darts 
Sportegyesület elnökét és 
edzőjét. Filyó Tibor az éves 
programban célként jelölt 
meg a válogatott számára 
egy egyhetes edzőtábort, 
melyet Békéscsabán ren-
deztek meg június harmadik 
hetében. Az ifjúsági válo-
gatott versenyzői Győrből, 
Dunaújvárosból, Gyuláról, 
Tatabányáról és Darányból 
érkeztek Békéscsabára, 
hogy felkészüljenek a rövi-
desen Törökországban tar-
tandó korosztályos Euró-
pa-bajnokságra. Filyó Tibor 

elmondta: a tábor célja az 
volt, hogy a játékosok job-
ban megismerjék egymást a 
verseny előtt. Főként a men-
tális felkészülésre helyezte 
a hangsúlyt, hiszen a játéko-
sok technikailag már felké-

szültek a kontinensviadalra. 
Kiemelte továbbá: legfőbb 
célja az, hogy a fiatalok zök-
kenőmentesen kerüljenek át 
a felnőtt korosztályba, ahol 
kész, érett játékosként ér-
hetnek majd el sikereket.
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Atlétika

Bogdán Annabella ezüstérmes 
Ragyogó eredményt ért el a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club 
gerelyhajítója, Bogdán Annabella Minkszben, a II. Európa Já-
tékokon. Bella az 54,70 méteres, idei legjobb eredményével 
a második volt a gerelyhajítók között. 

Két verseny, négy érem 
A lengyel gyaloglóbajnokság részeként nemzetközi versenyt 
is rendeztek Mielec városában, ahol az 5 kilométeres ifjúsági 
versenyen a forróság sem tudta megállítani Urbanikné Rosza 
Mária tanítványát, Zahorán Petrát, aki elsőként ért a célba. A 
női felnőtt versenyzők 20 kilométeres nemzetközi versenyén 
Kovács Barbara az idei második legjobb idejével a harmadik 
helyen ért célba. 

Kenyaiakkal vette fel a versenyt
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club közép- és hosszútávfutó-
ja, Gregor László a horvátországi Sisakban, 15 km-es távon 
a 3. helyet szerezte meg a két kenyai, Mose Kibire és Mark 
Rotich mögött. Ezt követően a Fuzine félmaratonon maga 
mögé utasította a mezőny minden futóját, köztük a két kenyai 
versenyzőt is, elsőként ért célba. Végül „levezetésként”, 5 ki-
lométeren, a boszniai Velika Kladusán futott, ott a 2. helyet 
sikerült megszereznie.

EBBŐL NEM LESZ KIDOBOTT PALACK!

Válassza a  

SZIVÁRVÁNY AQUA 
környezetbarát,  

cserélhető ballonos  
vizeit!

Már 990 Ft-tól
(52 Ft/liter)

Kiszállítás  
akár 0 Ft!

www.szivarvanyaqua.hu
(66) 778-888 • (30) 915-9399
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Ifjú dartsosok Csabán

Sporthétfők a Szent István téren

Négyen érkeznek az Előréhez

Augusztus 26-áig mutatkoznak be a helyi klubok, egyesületek
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Tizenegyedik alkalommal 
volt különleges nyári tábor 
Nagyszalontán, Böjte Csaba 
Gyermekotthonában. A tábor 
szervezője Szeleczki Erzsé-
bet, a Békéscsabai Kazin-
czy Ferenc Általános Iskola 
nyugalmazott igazgatója, 
vezetője pedig Szeverényiné 
Sebők Judit, az iskola egyik 
tanára volt.

A programon 70 gyerek 
vett részt, 20 felnőtt és 5 ka-
zinczys diák koordinációjával, illetve a Békéscsabai Jankay Tibor Általános Iskola tanárai 
és külsős önkéntes felnőttek részvételével. A táborban nagy hangsúlyt kapott a sport, a 
kézműveskedés, a zenetanulás, a festés-rajzolás, a néptánctanítás, a küzdősport, de volt 
hangszerbemutató, csillagászkodás, fazekasság, robotika és verstanulás is. Minden reg-
gel közös éneklés, meseolvasás, beszélgetés indította a napot, esténként pedig értékelés 
és éneklés zárta. A táborzárón szokás szerint bemutatták a gyerekek mindazt, amit az 
egy hét alatt tanultak.

A tábort a Benkei Ildikó által vezetett Vasárnapi Iskola Alapítvány, Bíró Csaba önkor-
mányzati képviselő, a közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke és Kása 
István, a Marzek Kner Packaging Kft. ügyvezető igazgatója támogatásával bonyolították le.
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Tisztelt Lakosság!
Társaságunk Békéscsaba területén három kutyafuttató létesítményt kíván telepíteni a kutyatartók régi 
igényének teljesítésére azért, hogy kedvenceiket kulturált körülmények között, akadálypályával felszerelt 
területen, elzártan tudják foglalkoztatni, nem zavarva a város lakosságát.
A kutyafuttatók létesítésére három terület került szóba: az Erzsébet lakópark, a Lencsési lakótelep 
páratlan oldala és a Tolnai utca 8. szám előtti rész. Ezek közül az önkormányzat, 
mint tulajdonos, a Lencsési lakótelep páratlan oldalán és az Erzsébet lakóparkban 
elhelyezett kutyafuttató létesítésére adott tulajdonosi hozzájárulást. E két terület 

ismertetése, a kutyafuttatók lakosság általi elfogadtatása miatt 
2019. július 9-én, kedden 16.00 órától lakossági fórumot 
tartunk a CsabaParkban.

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

LAKOSSÁGI FÓRUM A KUTYAFUTTATÓKRÓL

Érettségi találkozó Csabaiak szerveztek tábort
Ötven éve végzett a Rózsa nyomdaipari osztálya Nagyszalontai gyermekotthonban jártak

A Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában 1969-ben végzett IV. D nyomdaipari 
osztálya – egykori osztályfőnökük Koós Gézáné volt – júniusban tartotta 50 éves érettségi ta-
lálkozóját. Az osztály névsora: Balog Pál, Berecki Márta, Beregszászi László, Bereznai Ilona, 
Bíró Antal (†), Dobsa Imre, Gálik Ágnes (†), Giricz Mihály (†), Hidvégi Katalin (†), Kiss Katalin 
(†), Kisréti Erzsébet, Kovács Edit, Kovács György, Kovács Gyula (†), Kökényesi Edit, Lengyel 
András, Mag András, Maján János, Nagy Katalin, Pirityi Péter (†), Povázsai Ida, Rákóczi Fe-
renc, Schwézner Sándor, Skaliczki Ferenc, Szalai István, Túri Gábor, Tyirják Pál (†), Vaszkó 
Mihály (†), Volent Mária. Családi okok vagy betegség miatt a találkozóról hiányzott Bereznai 
Ilona, Kovács György, Túri Gábor, Volent Mária, ott volt viszont három egykori tanár és szak-
oktató: Gécs Béla, dr. Hudák Györgyné és Udvardy Vera.
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Ha egy filmes és egy os-
torkészítő találkozik, abból 
nem következik értelemsze-
rűen, hogy kapcsolódási 
pontként mozgókép készül. 
Mégis így történt ez Szőke 
Péter, a Guzsalyas Egye-
sület vezetője és Simonfi 
Gábor rendező, zenész ese-
tében. A két férfit nem más, 
mint a karikás ostor és a 
hagyományőrzés sarkallta 
közös munkára.

Tavaly az Agrárminisztérium 
Hungarikum Főosztályának 
pályázatán a népi kultú-
ra népszerűsítését folytató 
Gyuzsalyas Egyesület egy-
millió forintot nyert a kulturális 
örökségnek számító hortobá-
gyi karikás ostor megismerte-
tésére. Az egyesületet vezető 
Szőke Péter ekkor kereste 
meg Simonfi Gábor reklám-
filmrendezőt és zenészt.

– Minden film kihívás. Elő-
ször kutatómunkával kezdtem, 
majd tőmondatokban leírtam 
a munkafázisokat, mert az a 
fajta filmes vagyok, aki elkép-
zeli, látja maga előtt, hogy mi-
lyen lesz az anyag. Megírtam 
a forgatókönyvet, kitaláltam, 
hogy menjünk ki a Hortobágy-
ra, hogy tegyünk a filmbe nap-
felkeltét, csikósokat, kitaláltuk, 
hogy mennyi legyen az időke-
ret – foglalta össze a forgatás 

lépéseit a filmes. – Nagyon 
jó élmény volt számomra ta-
lálkozni a csikósokkal, akik a 
mai napig egyszerű emberek 
– a szó szoros, jó értelmében 
–, olyan volt az egész, mint 
egy időutazás – tette hozzá 
Simonfi Gábor.

A hortobágyi pusztán rög-
zített film – melyet a 2020-as 
Folk Festen is bemutatnak 
majd – egyes részei fél évig 
készültek; a narrátor Lischka 
Gábor. A szereplők közt talál-
juk Bordás Ádámot, aki a film 
alatt a ménest hajtja, míg az 
ostorkészítést ábrázoló jele-
netek alatt a Pusztai Állatpark 
két munkatársa: Juhász Imre, 
illetve Szabó Sándor – Szőke 
Péter mestere, Szabó Gábor 
fia – látható.

– A munkát a kis-sárréti 
karikás ostor népszerűsítésé-
vel szeretnénk folytatni. Ismét 

megjelent egy pályázat, ame-
lyen szeretnénk elindulni. A 
kiírt keret is jóval nagyobb a ta-
valyinál, ezért olyan kiadványt 
jelentetnénk meg, amelyben 
a kis-sárréti ostorok fotói és 
adatai szerepelnének – avatott 
be a további tervekbe Szőke 
Péter. – A gyűjteményben Ha-
rangozó Imre tanár, néprajzku-
tató írásai is megjelennének, 
aki még tudott beszélni idős 
pásztorokkal az 1980-as évek-
ben, illetve a néprajzkutató 
dr. S. Kovács Ilona írásait is ki-
adnánk. Szintén készülne egy, 
a tájat és a kis-sárréti ostort 
bemutató film is – összegzett a 
Gyuzsalyas Egyesület elnöke.

A kis-sárréti karikás ostor 
bemutatását azért is tartják 
fontosnak, mert ez az eszköz 
csak erre a tájegységre jel-
lemző és szinte mindenben 
eltér hortobágyi társától. Az 
egyesület jelenleg is azon 
dolgozik, hogy a népi eszközt 
beemeljék az értéktárakba. 
Nemrég a dobozi vette fel ér-
tékei közé, de hosszú távú cél, 
hogy a kis-sárréti karikás a 
Békés megyei, majd a Magyar 
Értéktár részévé váljon. A hor-
tobágyi karikás ostorról szóló 
filmet a 7.Tv is műsorára tűzte, 
ezt esténként az Aktuális után, 
19.40-kor tekinthetik meg.

Varga Diána
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Darabos Györgyné (90)

SZÉPKORÚ
SZOLGÁLTATÁS

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.

Fűnyírást, bozótirtást vállalok. 30/366-9699. Petri.

Síremléktisztítás környezetbarát módon! 
www.bekessirkotisztitas.hu • Tel.: 30/384-1726, 20/774-7455.

OKTATÁS 
Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok. 

Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés. 
Tel.: 70/392-0459.

INGATLAN
Mezőberényben a Jókai u. 10. szám alatt 1,5 szobás, vegyes 

falazatú, közművesített ház eladó. Irányár: 3 000 000 Ft. 
Tel.: 20/984-1651.

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.

EGYÉB
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy méretű 

majomfa (crassula ovata), Daewoo 40 és Graetz 60 tv, új ülőkés 
táska, retró stílusú, nem használt diplomatatáska. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

90
Hirdessen
a Csabai Mérlegben! 

Apróhirdetéseit
a 7.Tv képújságában
is közzétesszük!

B É K É S C S A B A   A N N O
A „vörös kakas”, az örök veszélyeztető

A hortobágyi karikás ostort népszerűsítik

A közelmúltban az István 
malom épületében hatal-
mas tűz pusztított. A „vörös 
kakas”, a tűz Csaba történe-
tében többször is rettene-
tes pusztítást végzett.

Az első csabai tűzesetet húsz 
évvel az újratelepülés után 
jegyezték fel, ez Varga Pál bí-
rósága alatt, 1738. április 14-
én történt. A nagy tűz heves 
széllel 22 házat égetett porrá 
a településen. 

1744-ben Csabát 2740 fő 
lakta 457 zsindelytetős ház-
ban. A tüzeket gyakran a 
fából vagy nádból épített ké-
mények okozták, de a tüzek 
keletkezésének oka legtöbb-
ször a pipázás volt. Csaba 
történetében 1755-ben volt 
az addigi legnagyobb tűz-
vész. Az alsóvégen több mint 
100 ház égett le. A tűzkáro-
sultak száma 133 volt, nekik 
jószágban, terményekben is 
sok káruk keletkezett. 

Később, az 1783-ban fel-
épült evangélikus templom-
toronyból kezdték a tüzeket 
figyelni és jelezni, 1878-ig 

haranggal figyelmeztették a 
lakosságot. A vészhelyzet irá-
nyát a toronyból nappal vörös 
zászlóval, éjjel lámpával mu-
tatták. 1880-ban aztán felállt 
a tűzőrség, 1887 elején pedig 
megalakult a helyi önkéntes 
tűzoltó-egyesület 54 taggal, a 
tűzoltóságot Szucsu Béla el-
nök és Bartóky László főkapi-
tány vezette.

A 20. század első nagy 
tüze 1901. február 28-án éjjel 
tört ki. Eget nyaldosó, hatal-
mas lángokkal égett a Reisz-
Porjesz bútorgyár a Vasút és 
Jókai utca sarkán álló épület-
ben. 

Erzsébethelyen Breznyik 
József gőzmalma esett áldo-
zatul a tűznek, 1904. július 
2-án éjjel sikertelenül pró-
bálták megmenteni. A Such 
téglagyár gépházában 1907. 
augusztus elején éjjel tört ki 
a tűz, a munkások, a közeli 
lakosság, a csabai tűzoltóság 
és a honvédség pedig hősi-
esen próbálta megfékezni a 
lángokat. Az elpusztult tár-
gyak értéke mintegy 15 ezer 
korona volt. 

Hatalmas tűzzel égett az 
akkor 50 éves Rosenthal 
gőzmalom 1915. március 
6-án este, miután liszt-
robbanás következtében 
kigyulladt. A tűzoltók kí-
sérletei sikertelenek vol-
tak. 1926. március 15-én a 
Zlehovszky-féle kocsigyár 
üzemében ütött ki tűz. A két-
méteres, süvöltő lángnyel-
vek elemésztették az egész 
tetőszerkezetet. Romokban 
hevert az egész gyár, ben-
ne minden a tűz martaléka 
lett. Ez volt a korszak utolsó 
nagy üzemi tűzesete. 

A békéscsabai tűzőrség 
1935-ben 84 esetben vonult 
ki tűzesetekhez. Kémény-
tüzek, takarmánytüzek kö-
vetkeztében ekkor 21 em-
ber sebesült meg. A város 
területén kémény-, pad-
lástüzet és villámcsapás 
következtében bekövetke-
zett tüzet kellett oltani, írta 
Jánossy Gyula polgármes-
ternek szánt jelentésében 
Lehoczky László tűzoltópa-
rancsnok. 

Gécs Béla

Hagyományok őrzői
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2019. szeptember  
7–8., 14–15.
Csabagyöngye Kulturális Központ, 
5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.

Oktató: Domján Áron

AGYKONTROLL 
TANFOLYAM Béké scsabán

Jegyértékesítés: helyben, a Központ jegypénztára; Nyitva: H–SZ: 8–20 óra között; Tel.: 06/66-449-222

ONLINE jegyvásárlás: www.domjanaron.hu
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Július 11-én nagy meglepetéssel 
készül a behir.hu

Online felületünk, a behir.
hu négy éve látja el friss in-
formációkkal azokat, akik a 
helyi és globális hírek, tör-
ténések iránt érdeklődnek, 
a városban és a térségben 
zajló fejlesztésekre kíván-
csiak, programokat szer-
veznének, netán a sport, 
a gazdaság vagy épp a 
közélet dolgaiba kívánnak 
betekintést nyerni.

A szépen növekvő látoga-
tottság, azon belül is a social 
media-n keresztül beáram-

ló, helyi kötődésű látogatók 
folyamatos jelenléte, érdek-
lődése egyfelől nagy büsz-
keség számunkra, másfelől 
pedig arra sarkallt minket, 
hogy a legújabb trendek és 
felhasználói igények szerint 
átformáljuk ezt a felületünket.

Több havi munkánk gyü-
mölcse érik be tehát a napok-
ban, amikor élesben elindul 
az új arculattal rendelkező, 
friss és informatív webolda-
lunk, amely természetesen 
mobilra is teljes körűen opti-
malizált. Így ha nincs idő gép 

elé ülni, csupán pár érintés, 
és mobilon is ott sorakozik 
majd a térség összes friss 
híre, hasznos információkkal, 
exkluzív interjúkkal, részletes 
beszámolókkal és rengeteg 
egyéb érdekes, közéleti té-
mával fűszerezve. 

Mi már alig várjuk, hogy 
megmutathassuk, és per-
sze várunk mindenkit az 
oldalra; hiszen az egészet 
Önökért, Önöknek írjuk, 
szerkesztjük és fejlesztjük – 
egy értékes helyi közössé-
gért a továbbiakban is.


