
A 43 hektáros természet-
védelmi területen talál-
ható CsabaPark két új 
épülettel és fesztiválhely-
színnel is gazdagodott. A 
CsabaPark fejlesztésének 
második ütemében átad-
ták a Bormúzeum és a Pá-
linkamúzeum épületét is.

Az 1 milliárd 60 millió forint 
összegű vissza nem téríten-
dő támogatásból megvaló-
sult második ütem három fő 
eleme a két új épület, mint 
virtuális kiállító- és rendez-
vényhelyszín, illetve a külső 
terület volt. A Körte sori épü-
let Stark Adolf munkásságá-
nak elismeréseként kívánja 
bemutatni a szőlőtermesz-
tés, a borkészítés hagyo-
mányait, azok eszközeit, az 
ehhez kapcsolódó folyama-
tokat és leírásokat. A másik 
épületben virtuális pálinka-
kiállításon vehet részt az 
érdeklődő, de ez a helyszín 

egy 200 fő feletti rendezvény 
lebonyolítására is alkalmas. 
A Körte sor felől, az arra sé-
tálókat, kirándulókat a Bor-
múzeum épületében büfé és 
kiszolgálóhelyiségek várják.

Dr. Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy a CsabaPark 
fejlesztésének második üte-
mében 15 ezer négyzetmé-
ternyi térburkolatot, 180 új 
parkolót alakítottak ki. Ren-
geteg kültéri bútort helyeztek 
el, valamint fákat, bokrokat 

és növényeket telepítettek, 
és elkészült egy nagy mé-
retű, csapadékelvezetéssel 
rendelkező fesztiváltér is. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter kiemelte: a CsabaPark 
egy pihenő- és gasztropark, 
amely alkalmas a nagyfesz-
tiválok, például a kolbász-
fesztivál vagy esetleg újra a 
sörfesztivál megrendezésé-
re. Jó helyszíne lehet a fesz-
tiválok mellett, akár baráti, 
családi rendezvényeknek is.
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Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

Ülésezett
a közgyűlés 2–3.

Új kormányablak
az állomáson 7.

Hetvenéves
a bábjátszás 9.
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Csabai Mérleg

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

M44-"avatás" Új alapokra helyezik a nyomdászképzést 
Futottak, görkoriztak, bicikliztek Letették a Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont alapkövét

Szeptember 14-e sokak 
számára örökké emlékeze-
tes marad, hiszen a történe-
lemben először, egy autóút 
átadása előtt futhattak, ke-
rékpározhattak és görkor-
csolyázhattak az emberek 
az úton. Ekkor rendezték 
ugyanis az M44-es gyors-
forgalmi út Tiszakürt – Kon-
doros közötti közel 60 kilo-
méteres maratonját.

A szakasz már elkészült, de a 
forgalomnak még nem adták 
át az utat, ezért jöhetett létre 
az a rendezvény – fogalmazott 
Békéscsaba futónagykövete. 

– Az ötlet Kasnyik Gábor 
barátomtól származik. En-
gem keresett meg legelőször, 
mit szólnék: ha készen lesz 
az M44-es gyorsforgalmi út, 
akkor egy futást rendezhet-
nénk a hivatalos átadás előtt 
– árulta el Tóth László.  

A futónagykövet kiemel-
te, hogy a várakozásaikat 
felülmúlta a nevezők száma, 
ugyanis összesen 1340-en 

indultak el a közel 60 kilo-
méteres útvonalon. Mintegy 
ezerszázan pattantak biciklire 
és tekerték le a Tiszakürt–
Cserkeszőlő–Kunszentmár-
ton–Öcsöd–Békésszentand-
rás–Szarvas–Csabacsűd–
Kardos–Kondoros távot. A 
futók száma is kétszázon 
felül volt és majdnem ötvenen 
görkoriztak az M44-esen. 

Kiss Boglárka, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) szóvivője elmondta, 
hogy az M44-es kiemelt fi-
gyelmet kap. Szerették volna, 
ha tovább nő azoknak a szá-
ma, akik pozitív véleménnyel 
vannak a beruházásról, ezért 
nem volt kérdés, hogy a kez-
deményezés mellé állnak.  

Azoknak sem kell sokáig 
várniuk, akik autóval szeret-
nék kipróbálni a gyorsforgal-
mi utat. A NIF tájékoztatása 
szerint ugyanis a Tiszakürt-
Kondoros szakasz forgalom-
ba helyezése október 2-ára 
várható.

Papp Ádám

Új alapokra helyezik a 
nyomdászképzést Békés-
csabán – szeptember 18-
án letették a Békéscsabai 
Nyomdaipari Tudás- és 
Képzőközpont alapkövét 
a BSZC Szent-Györgyi 
Albert Szakgimnázium ud-
varán. A képzőhelyet közel 
2 milliárd forintból alakít-
ják ki két ütemben.

Az eseményen Pölöskei 
Gáborné, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
szakképzésért és felnőttkép-
zésért felelős helyettes állam-
titkára elmondta: a létesítmény 
a magyar nyomdaipar felvirá-
goztatását szolgálja majd.

– A szakképzés megújítá-
sának egyik pillére az, hogy 
a diákok vonzó környezetben 
járjanak iskolába. Ez na-

gyon sok esetben új építést 
is eredményez, illetve a régi 
intézmények felújítását. A 
fejlesztéseknek összhang-
ban kell lenniük a környezet 
igényével, vagyis azzal, hogy 
milyen cégeknek van szük-
ségük a képzett munkaerőre. 
Fontos az is, hogy a szakág 
utánpótlása a legmodernebb 
eszközökön tanulja meg a 
szakmát, és később ezt a tu-
dást kamatoztassa a munka 
világában – emelte ki az ál-
lamtitkár.

Szarvas Péter polgármes-
ter köszöntőbeszédében 
elmondta, hogy Békés me-
gyében óriási igény van a 
nyomda- és csomagolóipari 
cégek részéről a jól képzett 
munkaerőre.

– A beruházás célja, 
hogy a térség nyomdaipar-

ban dolgozó cégeinek a 
munkaerő-utánpótlásához 
biztosítsuk a képzést. Arra 
nyújtott a kormány közel 2 
milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást a 
Modern Városok Program 
révén, hogy Békéscsabán 
létrejöjjön az országos 
nyomdaipari képzőközpont. 
Két nagy eleme van a be-
ruházásnak. Egy új tan-
műhely kialakítása, amely 
1600 négyzetméter felület 
megújulását, bővítését je-
lenti, illetve kollégiumi férő-
helyek korszerűsítése mint-
egy 1800 négyzetméteren. 
A másik elem a legkorsze-
rűbb gépek és technológiai 
berendezések beszerezése 
közel bruttó 1 milliárd fo-
rint értékben – fogalmazott 
Szarvas Péter.

A Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum főigazgató-
ja úgy fogalmazott, hogy a 
nyomdaipari képzőközpont 
megépülésével több irányba 
nyithatnak a jövőben.

– Egy olyan képzőközpon-
tot kívánunk létrehozni, amely 
nem feltétlenül csak Európá-
ban, hanem a világon egye-
dülálló tudást tud transzferálni 
a megfelelő eszközrendszer-
rel. Így nem csupán oktat-
ni, hanem kutatni is tudunk, 
amelyben a felsőoktatásnak 
is helye van, valamint a duális 
képzés mentén a külső vál-
lalkozások jelenhetnek meg 
a szakképzési centrumban – 
fogalmazott Mucsi Balázs.

A beruházás várhatóan a 
2020/2021-es tanév kezdeté-
re fejeződik be.

Papp Ádám

Befejeződött a CsabaPark építésének második üteme

A Pálinkamúzeum kívülről és belülről

A C-TERV Építésziroda Kft. látványtervén mutatjuk, milyen lesz a központ, amelynek az alapkövét most tették le

A Bormúzeum kívül és belül



Szeptember 19-én tartotta a ciklus utolsó soros ülését Békés-
csaba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter pol-
gármester, a Fidesz-KDNP frakció, az MSZP, az LMP, a Jobbik 
és (a DK-ból kilépett) Kaposi László értékelték szóban vagy 
írásban a legfontosabb döntéseket. 

Szarvas Péter: Békéscsaba sokat fejlődött 

Az elmúlt ötéves önkormányzati ciklust is értékelte Békéscsaba 
polgármestere a 2014-ben megválasztott képviselő-testület utol-
só ülése után.

A városvezető kiemelte, hogy a helyi adóbevételek négymilliárd 
forint körül alakulnak, a 2019-es számok véleménye szerint megfe-
lelőek lesznek. Jelezte, hogy az iparűzési adó jelentősen növekszik, 
ezért köszönet illeti a vállalkozásokat.

Szarvas Péter rámutatott, hogy két körzetben kell megoldani a 
háziorvosok helyettesítését, mint mondta, pályázat útján keresnek 
orvosokat. A Szigligeti utcai tanmedence felújítását örömtelinek 
nevezte, hiszen a létesítmény óvodások és kisiskolások számára 
biztosít úszási lehetőséget. A Csabagyöngye szőlőültetvény hasz-
nosítása kapcsán úgy vélte, az önkormányzat többet költött rá, mint 
kellett volna. Kitért arra is, hogy a Békéscsabai Gyermekélelmezé-
si Intézmény minimálbérért dolgozó munkatársainak béremelésére 
pluszforrást ítéltek meg.

A jaminai anyaggödör kapcsán jelezte, hogy azt az önkormány-
zat nem tölti fel termőfölddel, vállalkozóra bízzák a föld hasznosítá-
sát. A kitermelt földet a Wienerberger és a Körös Vízgazdálkodási 
Társulás is fogadná. 

Zárásként elmondta, hogy a közgyűlés mintegy 2500 előterjesz-
tést tárgyalt öt év alatt. Úgy fogalmazott: a város fejlődéséért dol-
goztak, amely szemmel látható.

Nagy Ferenc alpolgármester a költségvetés első féléves alaku-
lását emelte ki: a bevételek teljesülése 57 százalékos, a kiadásoké 
több mint 30 százalék, a költségvetést továbbra is stabilnak nevezte. 
Emellett a térfigyelő kamerák felszereléséről beszélt a Kazinczy- és 
az Áchim-lakótelepen.

Borbola István polgármesteri fejlesztési tanácsadó a Munkácsy-
negyed részeként induló, a Békés Megyei Könyvtár és a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ körüli területet érintő beruházást és a 
Terület- és Településfejlesztési Programban energetikai korszerűsí-
tésen áteső Ligeti sori óvoda, illetve a Trefort utcai kollégium beru-
házásait emelte ki.

Fidesz: Stabil a város költségvetése

Az első féléves számok alapján a város költségvetése stabil, ki-
számítható és a terveknek megfelelően alakul – fogalmazott a 
Fidesz-frakció vezetője a ciklus utolsó közgyűlését értékelő saj-
tótájékoztatón. 

Dr. Ferenczi Attila kiemelte, hogy a város költségvetése és az 
adóbevételek is emelkedhetnek majd a jövőben. Aláhúzta, hogy az 
első fél évben 224 millió forinttal több folyt be, mint tavaly ugyaneb-
ben az időszakban. A frakcióvezető megköszönte a Békéscsabai 
Városgazdálkodási Kft. munkáját, az ő tevékenységüknek is kö-
szönhetően a város a Virágos Magyarország regionális versenyén a 
második helyezettnek járó Arany Rózsa díjat nyert.

Hanó Miklós visszatekintésében hangsúlyozta: a frakciónak az 
volt a célja, hogy a város elvégezze a kötelező feladatait. Az al-
polgármester szerint Békéscsaba 100 évente fejlődik annyit, mint 
mostanában. 

– A tizenegy fős Fidesz-frakció a polgármesterrel közösen min-
den esztendőben megszavazta a város költségvetését, ezzel biz-
tosítva Békéscsaba működését. Mindig arra törekedtünk, hogy a 
város működjön, ellássa a kötelező feladatait, az intézményeket 
megfelelően működtesse, és ehhez forrást biztosítson. Az önkor-
mányzat emellett erején felül vállal önként feladatokat, segíti a spor-
tot és a kultúrát – fogalmazott Hanó Miklós.

Bíró Csaba hangsúlyozta, hogy elkészült a Szigligeti utcai óvo-
da tanmedencéje, amelyet októbertől vehetnek birtokba a gyere-
kek. Emellett örömmel fogadta azt a rendeletmódosítást, amellyel a 
gyermekélelmezési intézmény szakképesítés nélküli munkavállalói-
nak béremelését segítik. 

– Plusz 8,5 millió forinttal egészült ki ez a forrás, ez azt jelenti, 
hogy hat hónapra tudunk ezeknek a munkavállalóknak pluszjövedel-
met biztosítani. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk tartani ezt a mun-
kaerőt – hangsúlyozta Bíró Csaba.

A képviselők egyetértettek abban, hogy utak felújítására és épí-
tésére a közeljövőben is nagy szükség lenne, ennek érdekében fo-
lyamatosan tárgyalnak a kormánnyal.

MSZP: Kevesebb vita, több konszenzus 

Miklós Attila a közgyűlést értékelve úgy fogalmazott: kicsit ünnepibb, 
visszafogottabb volt, kevesebb vitával, sokkal több kompromisz-
szummal és konszenzussal, talán amiatt, mert ennek a ciklusnak az 
utolsó ülése volt. Ennek ellenére több fajsúlyos kérdést is tárgyaltak.

– Márciusban kaptunk egy tájékoztató anyagot, amely kimondja, 
hogy körülbelül 2020-ig megoldott a háziorvosi ellátásunk ebben a 
formában. Szeretném, hogy valamilyen ösztönző rendszerrel elő-
rébb tudjunk lépni ebben az ügyben, hiszen a háziorvosi, gyermek-
orvosi, fogorvosi praxisok nagyon fontos részei az alapellátásnak 
– fogalmazott Miklós Attila.

Fülöp Csaba beszélt arról, hogy megtörtént a Szigligeti utcai tan-
medence műszaki átadása, és az önkormányzat 3,8 millió forintot 
biztosított az induláshoz szükséges eszközök beszerezéséhez is. 
Kiemelte a köztéri kamerarendszer bővítését: ezentúl az Áchim-la-
kótelepen és a Kazinczy utcai üzletsornál is működik kamera. 

Az önkormányzati képviselők az elmúlt ciklust is értékelték.
– Voltak vitáink például az Alföldvíz zrt.-vel, az Intercity vonattal 

vagy a főiskolával kapcsolatos kérdésekben, de említhetném a va-
gyonkezelővel és a hozzá kapcsolt cégekkel kapcsolatos elképzelé-
seket is. Ezekben sokszor nem értettünk egyet a város vezetésével, a 
többségét adó frakcióval, de ez rendben van így. Remélem, hogy az 
új testületben azokra a problémákra is találunk megoldást, amelyekre 
ebben az öt évben nem sikerült – emelte ki Miklós Attila.

– A városi költségvetés működési főösszege 12–13 milliárd forint 
között alakult, de a végösszeg az uniós forrásokkal kiegészülve akár 
40–50 milliárd forintot is elérte. Jól teljesítettünk a pénzek lehívása 
terén, amely a városfejlesztési kft. érdeme. Az is látható, hogy a 
beruházásokhoz egyre több önerő szükséges, mindezt csak hitelből 
tudja megtenni az önkormányzat – foglalta össze Fülöp Csaba. 

LMP: Kapjanak kedvezményt a csabaiak a kolbászfesztiválon

Takács Péter (LMP) a következő-
képpen értékelte a közgyűlést:

„Az utolsó közgyűlésen na-
pirend előtt hívtam fel Szarvas 
Péter polgármester figyelmét, 
az október 13-ai választással 
összefüggésben egyértelműsí-
teni kellene, ő kinek a jelöltje? 
Fidesz támogatású, független 
vagy civil jelölt? Fontos lenne a 
tisztánlátás ez ügyben! 

Pozitív példaként említettem, hogy a Pécsi Tudományegyetem 
„egyetlen tollvonással” október 1-jétől „száműzte” a PET palac-
kokat, helyette újrahasznosítható üveges kiszerelésű ásvány-
vizek használatát vezette be. A békéscsabai önkormányzat a 
PET-mentesítésre – az általam javasolt 1 évvel szemben – 5 évet 
határozott meg. 

A helyi adóbevételek időarányosan jól teljesültek, mely mutatja, 
hogy a gazdaság működik városunkban. Riasztó adat viszont, hogy 
2016 és 2019 között 1500 fővel csökkent Békéscsaba lakossága, az 
elvándorlás sajnos folytatódik. 

A testületből néhányan hosszú ideje lobbiznak azért, hogy a Csa-
bagyöngye-ültetvényt az önkormányzat adja vállalkozásba. A pályá-
zati felhívás, melyet a polgármester úr jegyzett – átgondolatlansága 
és előkészítetlensége miatt –, lekerült a napirendről. A vállalkozásba 
adás szemben áll azzal a koncepcióval, mely mentén az ültetvény 
létesült, ezért ezt sosem támogattam.

Az eü bizottság külső tagja, dr. Árus Tibor és Miklós Attila képvi-
selő az elmúlt években többször felhívta a figyelmet, hogy orvoshi-
ány állhat be városunkban. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a 15. 
sz. felnőtt háziorvosi körzetet hónapok óta nem sikerült betölteni. 

A kolbászfesztivállal kapcsolatban 2011 óta kérem minden évben 
a városvezetést az egyre magasabb belépődíjak miatt, hogy a csa-
baiak kapjanak alanyi jogon kedvezményt. Mivel komoly lépés ez 
ügyben nem történt, most arra gyűjtünk aláírásokat, hogy a város la-
kói egy meghatározott napon a lakcímkártya felmutatásával ingyen 
látogathassák a rendezvényt.”

Jobbik: A szőlőültetvény áthúzódó ügy

A Jobbik képviselője, Kocziha 
Tünde írásban küldte el érté-
kelését.

„Az 5 éves ciklus utolsó köz-
gyűlésén a több mint 40 napiren-
di pont közül a következő témá-
kat tartom fontosnak kiemelni: A 
Csabagyöngye szőlőültetvény-
nyel kapcsolatos döntések és 
viták gyakorlatilag végigkísérték 
az elmúlt öt évet. 2016-ban dön-
tött úgy a képviselő-testület, hogy a városfejlesztési kft.-t bízza meg 
az ültetvény hasznosításával. Ez alatt az idő alatt 22 millió 240 ezer 
forint támogatást adtunk a fenntartásra, fejlesztésekre. Az évek fo-
lyamán egyértelművé vált, hogy a város cége nem tudja veszteség 
nélkül fenntartani az ültetvényt. Átgondolatlanul történt a szőlőtőkék 
és a gyümölcsfák telepítése, nem készültek arra vonatkozó kalku-
lációk, hogy mekkora lesz a terméshozam, és azt hogyan haszno-
sítják. Amikor az ültetvény létrehozásáról döntöttünk, a Stark Adolf 
örökségére épülő hagyományőrzés, valamint turisztikai látványos-
ság céljára történő hasznosítás volt a cél. Úgy látom, hogy sajnos 
épp az eredeti célok vesztek el, hisz a termés legnagyobb részét 
cefreként értékesítjük, turisztikai látványosságnak pedig bőven ele-
gendő lett volna a jelenlegi terület negyedén bemutatni a Csaba-
gyöngye szőlőt. Továbbra is az az álláspontom, hogy az ültetvény 
fenntartását külső vállalkozó bevonásával kell megoldani. 

Két új térfigyelő kamera telepítéséről is döntöttünk a Kazinczy 
utcán és az Áchim-lakótelep játszóterén. Régóta kapunk jelzéseket 
a lakosság részéről, hogy problémák vannak itt, amelyek ezután re-
ményeim szerint megoldódnak.

Újabb városi tulajdonú ingatlanok értékesítéséről is döntés szüle-
tett. Az ebből befolyó összeg a nyertes pályázatok önerejéhez vagy 
a beruházások többletköltségének biztosításához szükséges. Úgy 
gondolom, hogy a következő ciklusban már sokkal óvatosabban kell 
majd ezen a területen gazdálkodni, és lehetőséget kell arra talál-
ni, hogy ne csak értékesítsünk, hanem vásároljunk is ingatlanokat, 
melyeket például szolgálati vagy bérlakásként tudunk hasznosítani.”

Kaposi László: Az ingatlaneladással gond lehet

Kaposi László is írásban értékel-
te a legfontosabb döntéseket. 

„Megismertük a költségve-
tésről szóló féléves beszámolót, 
az hiteles tájékoztatást nyújtott 
a rendelet bevételi és kiadási ol-
dalainak alakulásáról a meglévő 
problémáival együtt. A helyi adó-
bevételek jól alakulnak, viszont az 
ingatlanértékesítési előirányzattal 
megint problémák lehetnek.

A Fidesz-frakció döntése folytán sikerült egy lepusztult jaminai 
ingatlan megvásárlási folyamatát elindítani. Ez majd valamikor 
Jaminában a szociális étkeztetésnek, idősek nappali ellátásának, va-
lamint demens személyek nappali ellátásának biztosítana helyet, és 
egy szociális bérlakást is kialakítanak ott. Természetesen nagy szük-
ség lenne egy ilyen intézményre, de véleményem szerint ez az in-
gatlan nem alkalmas erre a célra, a megvásárlása nem gazdaságos.

Döntés született két, a város tulajdonát képező ingatlan eladá-
sának ügyében. Az egyik ingatlan a Csaba utca 3. szám alatti volt 
szociális otthon épülete, a másik pedig a Kazinczy u. 6/1. szám alat-
ti, régen bizományi áruházként működött épület. Mindkettő eladása 
fontos lépés volna a költségvetési egyensúly kialakításához.

A testület döntött a nyomdaipari oktatók javadalmazásának tá-
mogatásáról, melynek összegét évi 600 000 Ft hozzájárulásban 
határozta meg.

Sajnos az Építők útját illetően a legjobb kivitelezői ajánlat is több 
mint 350 millió forinttal meghaladta a rendelkezésre álló összeget, 
így a Kétegyházi út és a Lencsési utat összekötő út és kerékpárút 
megépítéséről egyelőre le kellett mondanunk. 

A Csabagyöngye szőlőültetvény hasznosításáról szóló vita ér-
dekes volt. Úgy tűnt, hogy a Fidesz-frakció olyan feltételeket kíván 
szabni az esetleges üzemeltetőnek, hogy azokat az ésszerűség 
mentén véletlenül se lehessen elfogadni. Így jó félórás parttalan vita 
után Szarvas Péter mint előterjesztő levette a napirendről az ügyet.”

2 Közgyűlés Csabai Mérleg

Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba.
Fe le lős ki adó: Bé kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt. 
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda. 
Szerkesztő ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 20–22.
E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE
Szarvas Péter polgármester, a Fidesz, az MSZP, az LMP képviselői és Kaposi László értékelte a döntéseket

Varga Diána, Kovács Dávid, Gyemendi Réka



Bővül az eddig 49 darabot 
számláló térfigyelőkamera-
hálózat Békéscsabán.

Az önkormányzati álláspont 
szerint az eddig kiépült 
rendszernek bűncselekmé-
nyeket megelőző, vissza-
tartó ereje van, a rögzített 
felvételek pedig több eset-
ben szolgáltak már bizonyí-
tékul a rendőrségi felderí-
tésben. A grémium ezért is 
döntött a bővítés mellett.

Ezúttal a Kazinczy-lakó-
telepen található üzletsor 
előtti közterületen, illetve az 
Áchim-lakótelepi játszótéren helyeznek el új térfigyelő kamerákat. Az eszközök – a többi-
hez hasonlóan a polgármesteri hivatal Szent István téri épületében kiépített diszpécser-
központba csatlakoznak, melyeket a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat kezel. Az 
új kamerákkal együtt 51 darabot számlál majd a rendszer.

3KözgyűlésCsabai Mérleg Csabai Mérleg

ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S
Fókuszban a pénzügyek Utoljára ülésezett az öt éve választott testület
A szeptemberi ülés első óráiban a költségvetés fél-
éves alakulása, az adóbevételek és a büdzsé módosí-
tása kapta a főszerepet.

A 2019-es költségvetés kapcsán egy összefoglaló került a 
képviselők elé, mely azt taglalja, hogyan alakultak az ön-
kormányzati pénztárca bevételei és a kiadásai az év első 
fél évében. A büdzsé főösszege jelenleg meghaladja a 47 
milliárd forintot, eddig a tervezett bevételek 58 százaléka 
folyt be a városi kasszába. Az önkormányzat jelenleg több 
mint 47 milliárd forintos kiadási előirányzattal számol, en-
nek 32,4 százalékát fizették ki az év első hat hónapjában.  
A költségvetési szervek működési kiadásai 50 százalék 
körül alakultak, az önkormányzat működési kiadásai alig 
haladták meg ezt az arányt.

Az önkormányzat idén 4,1 milliárd forintot remél helyi 
adóbevételként. A gépjármű-, az iparűzési és az építmény-
adóból származó bevételek 47,1 százaléka érkezett be ed-
dig a városhoz.

A költségvetési rendelet értékelése szerint az idei bü-
dzsé továbbra is nagyon sok feladat végrehajtásával szá-
molt, amelyek között nemcsak kötelező, hanem önként vál-
lalt feladatok is szerepelnek.

A közgyűlés jóváhagyta azt a kérelmet, mely alapján az 
önkormányzat a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intéz-
mény minimálbért kereső munkatársai béremelésére 8,5 
millió forintot különít el.

A 2014-ben megválasztott békéscsabai képviselő-testület utoljára ülésezett szeptember 19-én. A tanácskozáson 
az elmúlt öt év értékelése és a búcsúzás is szerepet kapott.

Szarvas Péter úgy értékelt, hogy az önkormányzat sokat tett Békéscsabáért az elmúlt években. A városvezető kiemelte, hogy 
sok döntés húzódik meg a fejlődés mögött, évente mintegy 2500 előterjesztésről tárgyalnak, nem beszélve a bizottságok 
munkájáról. A közgyűlésen elhangzott csörtéket hasznosnak nevezte, melyek által előrébb mozdultak ügyek, ugyanakkor a 
beruházások és fejlesztések sorolása mellett megköszönte a hivatal munkatársainak munkáját, szolgálatát is.

Dr. Kerekes Attila felszólalásában jelezte, hogy a rendszerváltás óta a csabai testület tagja, s nemcsak a ciklus, de ez 
volt számára az elmúlt közel 30 év utolsó közgyűlése is. Mint mondta, szép időszakot zárt, sok barátot szerzett. Frakciótár-
sai munkája mellett az ellenzéki képviselők munkáját is elismerte.

Az októberben szintén nem induló Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes búcsúzó beszédében a 11. választókör szavazóinak kö-
szönte meg, hogy 13 évig lehetett a képviselőjük, remélve, hogy hozzájárult Jamina és Békéscsaba fejlődéséhez. Mint mondta, 
a szociálpolitikai osztály munkatársaival az elmúlt években nem csak munkaviszony, hanem baráti kapcsolatok is kialakultak.

Dr. Ferenczi Attila frakcióvezetőként Bíró Jánostól is búcsúzott, aki nem indul az önkormányzati választáson. A tanács-
nok a testület tagjainak és a hivatal dolgozóinak is megköszönte a közös munkát. Így tett Hanó Miklós alpolgármester is, 
aki pedig a frakció tevékenységéért mondott hálát.

Új kamerák Megoldódik a földkérdés Elismerés

Kitüntetés
Kész a medence

Úgy tűnik, hogy lesz olyan vállalat, amely átveszi azt a földet, 
amellyel az egyik jaminai anyaggödröt töltötték volna fel né-
hány hónappal ezelőtt.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, az egykori 
bányatavak területén az önkormányzat fel akart töltetni föld-
del egy anyaggödröt júniusban, ám a lakosság kiállt amellett, 
hogy az egy élővilággal rendelkező tó. Habár eleinte úgy tűnt, 
hogy az ügyben nem születik konszenzus, ugyanis a gödör 
hatósági besorolása szerint fel lehetett volna töltetni vízzel 
teli mélyedést, a közgyűlés végül meghallgatta a környék-
belieket és leállíttatta a munkálatok előkészítését. A testület 
emellett elrendelte, hogy készüljön tervezet arról, mi legyen a 
Wenckheim-kerékpárút beruházásából származó, egyébként 
jó minőségű termőfölddel.

Az önkormányzat hét szervezetet és céget keresett meg, 
közülük ketten vállalták a deponálást bizonyos feltételek mel-
lett. A közgyűlés javaslata alapján az önkormányzati beru-
házások és a kivitelezési munkák során keletkező, kiszoruló 
föld elhelyezésével kapcsolatban a Körös Vízgazdálkodási 
Társulat, valamint a Wienerberger Zrt. által megjelölt terüle-
tek és feltételek lesznek megjelölve.

Korszerűbb épületek
Újabb két, európai uniós forrásból finanszírozott pályázat esetén hirdetett kivitele-
zőt a békéscsabai képviselő-testület, ezúttal a Ligeti sori óvoda és a Trefort utcai 
kollégium újul meg.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként a Ligeti sori óvodában a szak-
emberek a homlokzat és a zárófödém utólagos hőszigetelését, a központi fűtésrendszer 
korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét és korszerűsítését végzik majd el. A projekt 
megújulóenergia-hasznosító rendszer kiépítését is tartalmazza. Emellett akadálymentesítik 
a bejáratot és a mosdót.

A másik felújításra váró épület a Trefort utcai kollégium: itt szintén a homlokzat és a zárófödé-
mek utólagos hő- és vízszigetelését, a központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílás-
zárók cseréjét, korszerűsítését tervezik. Ebben az esetben is tervezik a megújuló energiát hasz-
nosító rendszer telepítését, valamint itt is akadálymentes lesz a bejárat, valamint az illemhelyiség.

A pályázatra elnyert támogatás egyik esetben sem fedezte volna a kivitelezési költsége-
ket, ezért az előbbi esetben az eredeti 71 millió forintot plusz 12 millió forinttal, míg a másik 
esetben 224 millió forintot kellett további 50 millió forinttal kiegészíteni.

Szeptember 5-én befejeződtek a Szigligeti utcai óvoda 
tanmedencéjének rekonsturkciós munkálatai.

Az uszodát a gyerekek 2013 óta nem használhatták an-
nak rossz állapota miatt. A felújítás az önkormányzat és a 
helyi úszó klub közbenjárására a Magyar Úszó Szövetség 
forrásából jött létre több mint 91 millió forintból.

A grémium arról döntött, hogy első körben az önkor-
mányzati fenntartású intézmények csoportjai veszik birtok-
ba a tanmedencét, amely a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakó-
telepi Óvoda üzemeltetésében működik, emellett az úszó 
klub kérte, hogy az Árpád fürdő téli átállása miatt bizonyos 
edzéseket ide helyezhessenek át. Emellett az induláshoz 
szükséges eszközök beszerzéséhez pluszpénzt biztosítot-
tak, valamint a működtetéshez is további forrást csopor-
tosítottak át. Utóbbit egyéves üzemeltetés után várhatóan 
még felülvizsgálják. 

Szarvas Péter polgármes-
ter adta át a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének Elismerését. A 
kitüntetés annak adomá-
nyozható, aki legalább 10 
éve munkásságával Bé-
késcsabáért tesz, a város 
hírnevét öregbítette. A dí-
jat 2019-ben Ando György 
néprajzkutató, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója 
és a fennállásának 60. év-
fordulóját ünneplő Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar 
vette át. A kitüntetettekről 
bővebben következő szá-
munkban olvashatnak.

Zárt ülésen döntött a gré-
mium arról, hogy ki kapja a 
Kiváló Szociális Munkáért 
díjat. Az elismerésben azok 
részesülhetnek, akik a szoci-
ális ellátásban, a rászorulók 
segítésében Békéscsabán 
kiemelkedően teljesítenek. 
A díjat ezúttal a Békéscsa-
bai Evangélikus Szeretet-
otthon kollektívája, illetve 
a Békéscsabai Kistérségi 
Társulás házi segítségnyúj-
tásban dolgozó kollektívája 
érdemelte ki.

Az oldalt írta:
Varga Diána
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Jelöltek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott  kötelezettsé-
gének eleget téve nyilvántartásba vette a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 
október 13. napjára kitűzött választására bejelentett jelölteket. A bizottsági határozatok jogerőre 
emelkedtek. A polgármester- és képviselőjelöltek – a bizottság által kisorsolt sorrendben megje-
lenítve – az alábbiak:

Érvényesen szavazni legfeljebb egy polgármesterjelöltre és egy képviselőjelöltre lehet.

Jelöltek a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is lezárult a jelöltek bejelentésére nyitva álló 
időszak. Ezúttal hat nemzetiségi vonatkozásában szavazhatnak Békéscsabán helyi nemzetiségi ön-
kormányzati képviselőjelöltekre azok, akik kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket. A jelöltek – 
a bizottság által kisorsolt sorrendben megjelenítve – az alábbiak:

2. számú evk.:

1. számú evk.:

3. számú evk.:

4. számú evk.:

5. számú evk.:

6. számú evk.:

7. számú evk.:

10. számú evk.:

11. számú evk.:

12. számú evk.:

Lengyel nemzetiség:

Német nemzetiség:

Roma nemzetiség:

Román nemzetiség:

Szlovák nemzetiség:

Ukrán nemzetiség:

Polgármesterjelöltek:

Képviselőjelöltek:

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 
1. Szarvas Péter Hajrá Békéscsaba Egyesület 
2. Gyebnár Dávid Mi Hazánk Mozgalom 

3. Dancsó Tibor Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

4. Miklós Attila Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 
 

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 
1. Sebestyén Zoltán Mi Hazánk Mozgalom 
2. Laduver Ferenc Hajrá Békéscsaba Egyesület 

3. Szente Béla FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

4. Molnár Pál Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 

5. Sin Árpád Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

6. Hodut Tibor független 
 

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 
1. Takács Péter Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 

2. Kollárovszky János Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

3. Szarvas Péter Hajrá Békéscsaba Egyesület 
4. Pap András Mi Hazánk Mozgalom 

5. Horváth László FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Hack Zsolt független 
2. Kapus Attila Mi Hazánk Mozgalom 
3. Kaposi László Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 
4. Csányi Illés Hajrá Békéscsaba Egyesület 

5. Kocziszky László Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

6. Dinya Gábor Balázs független 

7. Tímár Ella FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

 

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 
1. Diószeginé Farkas Viktória Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 
2. Krizsán Bálint Mi Hazánk Mozgalom 

3. Dr. Ferenczi Attila FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

4. Gyulavári Zsolt Hajrá Békéscsaba Egyesület 

5. Drienyovszki Zsuzsanna Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Dr. Szigeti Béla Hajrá Békéscsaba Egyesület 
2. Gyebnár Dávid Mi Hazánk Mozgalom 

3. Mák Beáta Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

4. Dr. Fülöp Zoltán Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 

5. Bíró Csaba István FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Jáger János Mi Hazánk Mozgalom 
2. Kovács Pál Hajrá Békéscsaba Egyesület 
3. Fülöp Csaba Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 

4. Váradi Zoltán FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

5. Dr. Szántó János Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Ferenc Pál Mi Hazánk Mozgalom 

2. Kiss Tibor FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

3. Dancsó Tibor Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

4. Miklós Attila Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 
5. Gregor László Hajrá Békéscsaba Egyesület 

 

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 
1. Nagy Ferenc Hajrá Békéscsaba Egyesület 
2. Rédai István Mi Hazánk Mozgalom 

3. Dr. Csicsely Ilona FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

4. Gajdos Katalin Erzsébet Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

5. Dr. Árus Tibor Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 
 

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 
1. Horváth Péter Mi Hazánk Mozgalom 
2. Dénesné Dr. Sajben Andrea Hajrá Békéscsaba Egyesület 
3. Dr. Kónya Tamás Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 

4. Medovarszki Ádám Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

5. Opauszki Zoltán FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Majernik László Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 
2. Gajdos László Mi Hazánk Mozgalom 
3. Ádám Pál Hajrá Békéscsaba Egyesület 

4. Kutyej Pál FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

5. Csonki Dávid Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

 

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 
1. 

Leszkó Malgorzata 
Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület / Lengyel–Magyar 

Klub / STO-LAT Nyíregyházi Lengyel–Magyar Baráti 
Társaság Egyesület 

2. Máté László Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület / Lengyel–Magyar 
Klub / STO-LAT Ny. L.–M. B. T. E. 

3. Kruzslicz Tibor Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület / Lengyel–Magyar 
Klub / STO-LAT Ny. L.–M. B. T. E. 

4. Leszkó Pál Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület / Lengyel–Magyar 
Klub / STO-LAT Ny. L.–M. B. T. E. 

5. Korpa Renáta Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület / Lengyel–Magyar 
Klub / STO-LAT Ny. L.–M. B. T. E. 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Egeresi Mária Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége 
2. Bíró-Laczkó Viktória Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége 
3. Bíró József Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Nagy József Fiatal Romák Országos Szövetsége 
2. Kovács Karola Fiatal Romák Országos Szövetsége 
3. Farkas Szimonetta Fiatal Romák Országos Szövetsége 
4. Kovács Rozália Fiatal Romák Országos Szövetsége 
5. Nagy Ferenc Fiatal Romák Országos Szövetsége 
6. Kovács János Pál Fiatal Romák Országos Szövetsége 
7. Kovács Attila Fiatal Romák Országos Szövetsége 
8. Kovács Erzsébet Fiatal Romák Országos Szövetsége 
9. Kovács Gusztáv Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi 

Egyesülete 
 

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 
1. Juhász Tivadar „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület 
2. Traiuc Georgia Manuela „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület 
3. Sebestyén Corina „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület 
4. Frankó Gábor „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület 
5. Csóka Beáta Méhkeréki Románok Egyesülete 
6. Dr. Szucsigán Ádám Méhkeréki Románok Egyesülete 
7. Feketéné Simon Enikő Méhkeréki Románok Egyesülete 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Lopusnyi Natália 
Magyarországi Szlovákok Szövetsége / Csabai Szlovákok 

Szervezete / Identita Szlovák Egyesület / Dolina Pestvidéki 
Szlovákok Regionális Egyesülete 

2. Krajcsovics Hajnalka Magyarországi Szlovákok Szövetsége / Csabai Szlovákok 
Szervezete / Identita Szlovák Egyesület / Dolina P. Sz. R. E. 

3. Kiszely András Magyarországi Szlovákok Szövetsége / Csabai Szlovákok 
Szervezete / Identita Szlovák Egyesület / Dolina P. Sz. R. E. 

4. Tóth Mihály Magyarországi Szlovákok Szövetsége / Csabai Szlovákok 
Szervezete / Identita Szlovák Egyesület / Dolina P. Sz. R. E. 

5. Hankó János Magyarországi Szlovákok Szövetsége / Csabai Szlovákok 
Szervezete / Identita Szlovák Egyesület / Dolina P. Sz. R. E. 

6. Laczó Magdolna Magyarországi Szlovákok Szövetsége / Csabai Szlovákok 
Szervezete / Identita Szlovák Egyesület / Dolina P. Sz. R. E. 

 
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Potapenko Alexander NOVA HVYLJA Magyarországi Ukrán Fiatalok és Családok 
Egyesülete 

2. Himler Éva NOVA HVYLJA Magyarországi Ukrán Fiatalok és Családok 
Egyesülete 

3. Potapenko Attila NOVA HVYLJA Magyarországi Ukrán Fiatalok és Családok 
Egyesülete 

 

8. számú evk.:
Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Paláncz György FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

2. Dr. Juhász István Hajrá Békéscsaba Egyesület 
3. Mucza Sándor Mi Hazánk Mozgalom 

4. Harasztosné Tóth Mónika Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

5. Körömi János Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 
 9. számú evk.:

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet 

1. Hanó Miklós FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt 

2. Dr. Barta Kálmán Magyar Szocialista Párt / Lehet Más a Politika 
3. Hricsovinyi Tamás független 
4. Zelenyánszki Péter Hajrá Békéscsaba Egyesület 

5. Kocziha Tünde Demokratikus Koalíció / Jobbik Magyarországért Mozgalom / 
Párbeszéd Magyarországért Párt 

6. Krusper András Mi Hazánk Mozgalom 
 

Érvényesen szavazni a roma és szlovák nemzetiség esetén legfeljebb öt, a lengyel, román, német 
és ukrán nemzetiség esetén legfeljebb három jelöltre lehet.

Választási ügyfélszolgálat
A Helyi Választási Iroda ügyfélszolgálata a Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint 57. számú  
irodában működik. A választópolgárok itt nyújthatják be névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeiket, 
illetőleg információt kérhetnek a választás lebonyolításával kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat tele-
fonszáma: 66/510-184.
Bővebb információ a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) vagy 
a www.bekescsaba.hu oldalon, a Választások menüpontban érhető el.

Dr. Kiss Gyula aljegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a választásokkal kapcsolatos aktuális információkól:



Mint arról többször beszámoltunk, a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programnak köszönhetően múlt év decem-
berére korszerűbb lett a vásárcsarnok, a közelmúltban pedig 
a megújult külső részt is birtokba vehették az árusok és a 
vásárlók. A szabadtéri piac teljes területe fedést és zárt pa-
vilonsorokat kapott. A rekonstrukció költségeit pályázati tá-
mogatásból finanszírozták, ami mintegy 740 millió forint volt.

Az átadón Szarvas Péter polgármester, Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester és dr. Sódar 
Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégvezetője vágta 
át a nemzeti színű szalagot. Mint mondták, a csabai piac a 
vásárlási lehetőségeken túl egy közösségi tér is, ahol most 
már kulturáltabban és kényelmesebben lehet bevásárolni. 

– A piacon sok mindent lehet vásárolni, de nekünk, csabai-
aknak talán az a legkedvesebb, hogy rengeteg olyan dolgot is 
vehetünk a beszélgetések közepette, amelyek a városunkra, 
térségünkre jellemzőek – emelte ki Szarvas Péter, utalva a 
mellette álló nyitott kolbászos pavilonra.

A vásárcsarnok és a kinti kőpados rész tehát már megújult, 
azonban a piac korszerűsítése ezzel még nem ért véget, hát-
ravan a Modern Városok Programban megvalósuló, ötmilliár-
dos fejlesztés, amelynek eredményeként a térség legmoder-
nebb piaca lehet majd a csabai. 

Sipos Gábor

5FejlesztésekCsabai Mérleg

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Befejeződött a Balassi korszerűsítése

Fürjesi összekötő út Hagyomány
és innováció

Hivatalosan is átadták a megújult piacot

Befejeződött az ener-
getikai korszerűsítés a 
Balassi Bálint Magyar 
Művészetek Házában, 
amely a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Programban elnyert 126 
millió forintból újult meg. 

Szarvas Péter polgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy 
a ház 1929-ben épült meg, 
a Békéscsabai Kisgazda 
Egylet ekkor vette birtokba. 
Az épületben 1954-ben ad-
tak helyek a Balassi Nép-
táncegyüttesnek. Herczeg 
Tamás országgyűlési kép-
viselő elmondta, Békés-
csabán prioritást élvez a 
néphagyományok ápolása, 
a néptánc szeretetére való 
nevelés, és a felújításnak 
köszönhetően már komfor-
tosabb helyen gyakorolhat-
nak a néptáncosok. 

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft. cégvezetője be-
szélt arról, hogy a beruházás 
részeként kiépítették a köz-
pontifűtés-rendszert és kor-
szerűsítették a nyílászárókat. 
A kivitelező több napelemet 
helyezett el az épület tetejé-
re, továbbá akadálymentes 
helyiségeket, öltözőket és 
bejáratokat is kialakított.

– A projektben megva-
lósult több mint 640 négy-
zetméteren az épület hom-
lokzati hőszigetelése. 53 
darab fa nyílászáró teljes 
körű cseréjét hajtottuk vég-
re. A tetőfödémet ugyan-
csak szigeteltük több mint 
600 négyzetméteren, illetve 
háztartási méretű kiserőmű-
vet építettünk ki – emelte ki 
dr. Sódar Anita.

Mlinár Pál, a Balassi 
Táncegyüttes művészeti 

igazgatója elmondta, hogy 
az épületben közel 1200 
táncos próbál hetente több 
alkalommal, örülnek annak, 
hogy mostantól már 21. szá-
zadi környezetben. 

Kiss Tibor alpolgármes-
ter azt leszögezte, hogy a 
gyerekektől a szépkorúakig 
minden korosztály kedve-
li és űzi a néptáncot Bé-
késcsabán. Hangsúlyozta, 
hogy a Balassi Közalapít-
vány a szárnya alá vette a 
néptáncoktatás koordinálá-
sát, a Mlinár család pedig 
kiterjesztette a táncot egé-
szen az óvodás korosztá-
lyig. Dr. Csicsely Ilona, 
a Balassi Közalapít-
vány kuratóriumának 
elnökhelyet tese 
hozzátette: Bé-
késcsabán óri-
ási elismerés 
a Balassi 

Táncegyüttes tagjának 
lenni, hiszen folyamato-
san sikeresen szerepel az 
együttes a különböző meg-
mérettetéseken.

„A Békéscsaba, Luther 
u. 6. szám alatti Balassi 
Bálint Magyar Művészetek 
Háza önkormányzati épü-
let energetikai korszerű-
sítése” című, TOP-6.5.1-
1 6 - B C 1 - 2 0 17 - 0 0 0 0 2 
azonosítószámú pályázat 
keretében valósult meg a 
beruházás.

A kivitelező Duna Aszfalt Kft. szeptember 16-án jelentette be 
az önkormányzatnak, hogy az időjárás függvényében, 2020. 
március 16-án kezdik meg a Fürjesi összekötő út kivitelezési 
munkáit – tudtuk meg Hanó Miklóstól. Békéscsaba gazdasági 
ügyekért felelős alpolgármestere kifejtette, hogy a munkálato-
kat megelőző régészeti feltárások a 44-es főút és 47-es főút 
közötti szakaszon már idén október elsején elkezdődnek. A 
projekt befejezési határideje 2022. augusztus 31.

Az M44-es út és a 4432-es jelzésű út közötti összekötő 
szakasz mintegy 5 milliárd forintba kerül. A beruházás azért 
kiemelkedően fontos, mert a Mezőkovácsháza, Medgyes-
egyháza és Battonya irányából érkező, jelentősebb mező-
gazdasági forgalmat az M44-es gyorsforgalmi útra tereli majd 
anélkül, hogy az érintené Békéscsaba belterületét, így teher-
mentesítve azt – fogalmazott Hanó Miklós.

CsabaPark

– A CsabaParkban fontos 
célkitűzésünk a hagyomá-
nyok és a gasztronómia öt-
vözése, a gasztroturizmus 
fejlesztése érdekében 
valósul meg egy komplex 
turisztikai beruházás. A 
fesztiváloknak pedig kivá-
ló helyszíne lehet a nagy 
rendezvénytér, ahová a 
megvásárolt 5000 négy-
zetméteres sátor is felál-
lítható – jegyezte meg a 
fejlesztésért felelős alpol-
gármester.

Herczeg Tamás or- 
szággyűlési képvi-
selő az átadón azt 
h a n g s ú l y o z t a : 
a CsabaPark 
egy lehetőség 
arra, hogy 
a turiz- 
mus terén 

Békéscsaba rajta legyen a 
térképen. 

A CsabaPark fejlesztése 
még nem zárult le, a har-
madik ütemmel folytatódik. 
A tervek szerint futópálya, 
tematikus játszótér épül, a 
Körte sori dombra pedig egy 
különleges csúszdapark lét-
rehozása is tervben van.

A beruházás a TOP-
6.1.4-15-BC1-2016-00001 
a "CsabaPark fesztiválhely-
szín komplex fejlesztése" 
projektben valósult meg. 
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Első alkalommal hívta életre a Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület a „Hagyomány és innováció a vidékfejlesztés-
ben” elnevezésű programsorozatot, amelyet szeptem-
ber 20–22-én rendeztek meg Békéscsabán. 

A nyitónapon a vidékfejlesztés jövőjéről tartottak szakmai 
konferenciát a Csabagyöngyében, és a Helyi agrárgazda-
ság címmel nyílt tárlat a Szent István téren. 

– Egy olyan vidékfejlesztési politika kell a következő 8–10 
évben, amely egyszerre gazda- és fogyasztóbarát, továbbá 
hagyományőrző és innovatív – fogalmazott dr. Fazekas Sándor 
korábbi agrárminiszter, jelenleg országgyűlési képviselő 
a Csabagyöngyében.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Békés megyei elnöke kiemelte, hogy Békés megye meg-
határozó értéke az agrárium, és a térség mezőgazdasági 
termelőereje országos szinten is jelentős. Szente Béla, a 
Csabagyöngye igazgatója megjegyezte, hogy Békéscsabán 
és környékén az itt élők kultúrája mindig is a mezőgazda-
ságra épült, kötelességünk ezt továbbadni. 

A Szent István téren rendezett kiállítás megnyitóján 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy 
olyan értékeink és kincseink vannak, amelyek jórészt a gasztro-
nómiához köthetőek: a sörfőzdének, méhészetnek, paprikaké-
szítő-mesternek a munkái, és természetesen a csabai kolbász. 

A programsorozat a hagyományőrző eszközök kiállításá-
val, bemutatókkal, koncertekkel, látványfőzéssel folytatódott, 
végül vasárnap családi és gyermekprogramokkal zárult. Fo
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A nyugdíj folyósítása mellett 2018 évben szerzett jöve-
delem alapján történő 0,5 százalékos mértékű nyugdíj-
növeléshez nem kell külön kérelmet benyújtani, azt a 
Magyar Államkincstár hivatalból induló eljárás kereté-
ben állapítja meg.

A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező 
jövedelme után nem csak természetbeni egészségbiztosítási 
járulékot, hanem nyugdíjjárulékot is fizet. Idén ez a szabály 
a munkaviszony keretében foglalkoztatott nyugdíjas munka-
vállalókra már nem vonatkozik, azonban a tavalyi keresetük 
alapján őket is megilleti a nyugdíjnövelés. A növelés megálla-
pításához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közölt kereseti 
adatokat kell figyelembe venni.

A növelést a Magyar Államkincstár hivatalból állapítja meg 
a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem megszer-
zését követő naptári év szeptember 30-áig, ha kizárólag mun-
kaviszonyból, illetve ezzel egy tekintet alá eső jogviszonyból, 
például közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogvi-
szonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe 
venni. A további esetekben, például megbízási jogviszony, 
egyéni vállalkozói, társas vállalkozói munkavégzés esetén, a 
növelés megállapítása 2019. október 31. napjáig történik. 

Ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés 
megállapítása előtt elhunyt, a hozzátartozói nyugellátásra 
jogosult személy a nyugdíjnövelés iránti igényét a hozzátar-
tozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárásban – erre 
irányuló kérelemmel – érvényesítheti.

A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékeny-
ség tehát a nyugdíj növelését eredményezheti, azonban a 
tevékenység időtartama szolgálati időként, a keresőtevé-
kenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, 
jövedelem összege pedig az öregségi nyugdíj alapját képező 
havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe. 

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Kérjük, hogy az ürítési napokon a kukákat reggel 6.00 órára, 
gyűjtésre alkalmas állapotban szíveskedjenek kihelyezni.

Kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés és -szállítás:

A kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés és -szállítás a közü-
leti ügyfelek esetében a szerdai szállítási napon érintettek-
nél az alábbiak szerint módosul:
Október 23. (szerda) helyett október 22. (kedd); december 25. 
(szerda) helyett december 24. (kedd); 2020. január 1. (szerda) 
helyett 2019. december 31. (kedd).

Szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás:

A szelektív hulladékot 2019. április 1-jétől 2019. november 30-
áig minden hónap utolsó szombati napján (kivéve munkaszü-
neti napokon) szállítja el a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Zrt. 2019. IV. negyedévben az alábbiak szerint: 

2019. október 26. (szombat); november 30. (szombat); 
december 18. (szerda).

Zöldhulladékgyűjtés és -szállítás:

A zöldhulladékot 2019. április 1-jétől 2019. november 30-áig 
minden héten szerdán (kivéve munkaszüneti napokon) szál-
lítja el a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kivéve:  2019. október 24-én, csütörtökön lesz a zöldhulla-
dék gyűjtése október 23-a helyett itt: Gerla, Dobozi út, Béke-
kert, Keleti kertek, Nyugati kertváros, Mezőmegyer, Kender-
földek, Jamina teljes területe.
2019. október 25-én, pénteken lesz a zöldhulladék gyűjtése ok-
tóber 23-a helyett itt:. belváros, Lencsési lakótelep, Kastély szőlők, 
Borjú rét, Fényes, VI. kerület, I. kerület, Vandhát, Oncsa kertek, 
3-szög, (Berényi út–Békési út–Víztároló u. által határolt terület), 
Kazinczy-lakótelep, Jókai városrész (Baross u.–Luther u.–Szarva-
si út–Kazinczy u. által határolt terület), Mokry városrész.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék 
gyűjtőpont továbbra is elérhető munkanapokon 7–17 óra 
között Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz. alatti válogató-
üzem bejáratánál (Békéscsabáról, Mezőberény felé a 47-es 
főútról a 122 km szelvény után balra kanyarodva). 
Az ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6., 
telefon 66/447-150; e-mail-cím ugyfelszolgalat@grnkft.hu. 
Nyitvatartás: hétfő és szerda: 8–15 óra, csütörtök 7–19 óra, 
kedden és pénteken zárva. A hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.hu ol-
dalon nyújtunk folyamatos és részletes tájékoztatást.
Az együttműködést ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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Á R V E R É S

2019. IV. negyedévi hulladékszállítási információk Békéscsaba városában

Körzetek 2019. október  2019.november 2019. december 
V-1 körzet:  
Jamina, Nyugati kertváros, 
Mokry ltp., Kazinczy ltp, 
Belváros 

hetente hétfő 
 

hetente hétfő hetente hétfő 
 

V-2 körzet:  
Vandhát, Jókai városrész, 
Jamina (keddi terület), 
Gerla, Dobozi út, Béke 
kert, Lencsési lakótelep, 
Békési út, Békéscsabai 
közületek) 

hetente kedd hetente 
 

kedd hetente kedd 
  
 

V-3 körzet:  
Kazinczy lakótelep, 
Belváros 

hetente 
 

csütörtök 
 
 

hetente 
 

csütörtök hetente csütörtök 
kivéve: december 
26. Karácsony 
helyett december 
27 (péntek). 

V-3 körzet:  
Jamina, Mezőmegyer, 
Összes kert, Fényes 

hetente csütörtök hetente csütörtök hetente csütörtök 
kivéve: december 
26. Karácsony 
helyett december 
28. (szombat) 

V- 4 körzet:  
I. kerület, VI. kerület, 
Lencsési,  
3-szög, Jamina 

hetente péntek 
 

hetente 
kivéve:  
november 1. helyett 
november 2. 
(szombat) 

péntek hetente  
 

péntek 
 

 

Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Kkv? Jelentkezzen mentorálásra!
A nyugdíj melletti munka után járó nyugdíjnövelés

Békéscsabán megtar-
tották a megyei nyitó-
rendezvényét annak a 
projektnek, amelynek 
keretében a kis- és 
középvállalkozások 
fejlődését mentorok 
bevonásával segítik.

A Békés Megyei Ke-
reskedelmi és Ipar-
kamara Hunyadi téri 
székházában ünnepélyes keretek között vették át a men-
tori címről szóló oklevelet azok a vállalkozások, amelyek 
már készek a feladatra. Nevezetesen, hogy kisebb, a pro-
jektkövetelményeknek megfelelő vállalkozásokat szakmai 
tanácsadással segítsék.

A program megyei szinten 12–12 külpiacra törekvő, illet-
ve beszállítóvá válni kívánó kis- és középvállalkozás szá-
mára biztosít elérhetőséget egy tapasztalt vállalkozókból 
(mentorokból) és külsős szakemberekből álló mentorálási 
programhoz. Jelentkezni október elejéig lehet.

Az ünnepélyes nyitórendezvényen köszöntőt mondott 
dr. Rákóczi Attila, a kormányhivatal főigazgatója, dr. Orosz 
Tivadar, a megyei iparkamara elnöke. A programot Székely 
Tamás, az Országos Vállalkozói Mentorprogram szakmai 
vezető-helyettese és a megyei programkoordinátor, Szabó 
Géza ismertette.
A programról részletek: www.vallalkozztudatosan.hu
Békés megyei információk: Szabó Géza, 20/285-6288, 
20/373-9572; e-mail: szabo.geza@mkik.hu

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!

„T B ”- S A ROK

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

a Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 5 db építési telkét.
1. helyrajzi szám: 1495/4, terület: 662 m2,
az árverés időpontja: 2019. október 1. 9.00 óra.
2. helyrajzi szám: 1495/5, terület: 680 m2,
az árverés időpontja: 2019. október 1. 9.30 óra.
3. helyrajzi szám:  1495/9, terület: 647 m2,
az árverés időpontja: 2019. október 1. 11.00 óra. 
Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 9 500 000 Ft, azaz bruttó kilenc-
millió-ötszázezer forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
4. helyrajzi szám: 1495/7, terület: 850 m2,
az árverés időpontja: 2019. október 1. 10.00 óra.
5. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2,
az árverés időpontja: 2019. október 1. 10.30 óra.

Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 12 000 000 Ft, azaz bruttó tizen-
kettőmillió forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri 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 el-
érési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-800 5216 mellék.



Szeptember közepén, 
Velencén, az egyik leg-
nagyobb hagyománnyal 
rendelkező önkormányza-
ti rendezvényen, a Városi 
Polgármesterek Randevú-
ján dr. Bacsa Vendel kapta 
az az Év Jegyzője kitün-
tető címet. Békéscsaba 
jegyzőjével az elismerés-
ről és a hétköznapokban 
végzett munkájáról be-
szélgettünk a 7.Tv Aktuális 
című műsorában.  

– Milyen érzés volt, amikor 
kiderült, hogy idén ön kapja 
ezt az elismerő címet?

– Meglepetés volt szá-
momra, hiszen a jelölésről 
sem tudtam. Ez nem egy 
szakmai díj, itt a lakosság 
szavazatait veszik figyelem-
be, ezért különösen nagy 
megtiszteltetés és nagy 
öröm, hogy ezt most én nyer-
tem el. A hivatal az itt élőket 
szolgálja. Úgy gondolom, az 
az egyik legnagyobb elisme-
rés, ha a lakosság elégedett 
velünk, ha ők mondják azt, 
hogy jól végezzük a dolgun-
kat. Itt ki kell emelnem a kol-
légáim, a hivatalban dolgozó 
209 köztisztviselő munkáját, 
akiknek ezúton is szeretném 
megköszönni a helytállásu-
kat. Az, hogy az Év Jegyzője 
elismerést megkaphattam, 
azt is jelenti, hogy a hivatal 
kiválóan dolgozik. Termé-

szetesen jó az együttműkö-
désem polgármester úrral, 
illetve a közgyűlés egyes 
tagjaival, akik támogatóan 
vagy kritikát megfogalmazva 
járulnak hozzá a munkavég-
zéshez.

– Hogyan lett önből jegy-
ző? Milyen út vezetett idáig?

– Viszonylag hosszú időt, 
körülbelül tíz évet töltöttem 
el a Magyar Államkincstár-
ban Békéscsabán, először 
a területi igazgatóságon, 
majd a regionális igazga-
tóságon. Innen kerültem a 
megyei önkormányzathoz, 
ahol csoportvezetőként te-
vékenykedtem, majd ott is 
jegyzői feladatokat láthat-
tam el. A 2014-es választá-
sokat követően döntött úgy 
Szarvas Péter polgármester 
úr, hogy meghív erre a fel-
adatra, amit örömmel vállal-
tam el. 2015 márciusa óta 

vagyok Békéscsaba jegy-
zője. A kollégáimnak már 
az induláskor azt mondtam, 
hogy csapatban képzelem 
el a munkavégzést, és úgy 
érzem, ezt sikerült is meg-
valósítani. Egy rendkívül jó 
teamben dolgozunk, ami 
szintén örömmel tölt el.

– Mennyire határozza 
meg az elismerés az ön jö-
vőbeni munkáját? Ad-e vala-
mi pluszt?

– Természetesen lendü-
letet, egyfajta nagyobb ma-
gabiztosságot ad az, hogy 
elismerik az ember munká-
ját. Egyéb tekintetben nem 
hiszem, hogy bármilyen vál-
tozást eredményezhet ez a 
mostani díj.

(Az interjú teljes terjede-
lemben a behir.hu oldalon 
tekinthető meg.)

K. Z. E., M. E.

Átadták a MÁV vasútállomáson kialakított 
kormányablakot Békéscsabán. A megyei 
közigazgatás életében nagy esemény a 
mai, hiszen egy történelmi épületben nyit-
ja meg kapuit a kormányablak – hangsú-
lyozta Takács Árpád kormánymegbízott.

Szívesen jön az ember Békéscsabára, hiszen 
itt található Európa legnagyobb evangélikus 
temploma, a város komoly sportsikerekkel és 
– Ónodi Henriettának köszönhetően – olimpi-
ai aranyéremmel is büszkélkedhet – mondta 
Tuzson Bence. Az államtitkár hangsúlyozta: 
az utóbbi időben hatalmasat fejlődött Békés-
csaba, hiszen csak a Modern Városok Prog-
ram keretében 439 milliárd forint összegű fej-
lesztés köthető a városhoz.

Tuzson Bence kiemelte: a kormányabla-
kok a legközvetlenebb kapcsolatot jelentik 
a kormányzat és az állampolgárok között. 
Fontos, hogy odavigyük a lakossághoz az 
állam szolgáltatásait, ezért is került a kor-
mányablak a vasútállomásra – jelentette ki 
az államtitkár. Tuzson Bence hangsúlyozta: 
közös célunk, hogy 2030-ra Magyarország 
Európa egyik legélhetőbb országa legyen. 
Ehhez jó családpolitikára, erős családokra, 
jól teljesítő, fejlődő gazdaságra, valamint arra 
van szükség, hogy megőrizzük a nyelvünket, 
kultúránkat, hagyományainkat, mert ez tartja 
össze a nemzetet – nyomatékosította.

Az 1858-as átadása óta az épületet szám-
talanszor átalakították, felújították, hiszen 
négy nap híján éppen 75 éve, hogy súlyos 
bombatalálat érte – emlékeztetett Takács Ár-
pád. Az épület így joggal nevezhető a meg-
újulás szimbólumának – tette hozzá a kor-
mánymegbízott.

A vasútállomáson lévő kormányablak ki-
alakításáért Takács Árpád köszönetet mon-
dott a Miniszterelnökségnek és a MÁV Zrt. 
vezetésének is. A kormánymegbízott szólt 
arról, hogy a megyeszékhelyi központi kor-
mányablakban tavaly 103 ezer ügyfél fordult 
meg, 2019 első fél évében pedig 53 678-an 
keresték fel a Szabadság téri integrált ügy-
félszolgálatot.

A kormány által jóváhagyott integrált köz-
lekedésfejlesztési program 2012-ben indult 
el – mondta dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója. 

Herczeg Tamás országgyűlési képvise-
lő köszönetet mondott a kormányablakok-
ban dolgozók szakszerű, gyors és udvarias 
munkavégzéséért, majd beszélt az M44-es 
gyorsforgalmi út és a 120-as vasútvonal fej-
lesztésének fontosságáról is. 

A MÁV-állomáson lévő kormányablak a 
tizenhatodik integrált ügyfélszolgálat Békés 
megyében. Az új kormányablak a vidékről, 
közösségi közlekedési eszközzel érkezők 
kiszolgálását is lényegesen felgyorsítja, 
megkönnyíti, hiszen így helyben is intézhe-
tik ügyeiket.

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Nagy sikerrel zárult a negyedik Megyenap

Átadták a kormányablakot
a békéscsabai MÁV-állomáson

Hagyomány, érték, közösség – a Megye-
nap jelmondatához hűen Békés megye 
értékei, hagyományai jelentek meg, nem-
zetiségek, hagyományőrzők, kézművesek 
és kistermelők mutatták meg tudásukat, 
kiválóságaikat, értékeiket Békéscsaba 
belvárosában szeptember első szombat-
ján, hetedikén. Volt is kinek megmutatni 
mindezt, a nap folyamán szerte a megyé-
ből, a megye határain, sőt országhatára-
inkon túlról is érkeztek vendégek a ren-
dezvényre. Az óriási érdeklődést jelezte, 
hogy a békéscsabai belváros zsúfolásig 
megtelt, egész nap hömpölygött a tömeg 
a sátrak, faházak között.

2016-ban, az első Megyenap tervezésekor 
még maguk a szervezők sem gondolták, 
hogy néhány év alatt mekkora eseménnyé 
növi ki magát a megyei összetartozás nap-
ja. Kicsinek bizonyult a békéscsabai főtér, 
a rendezvény egészen a Jókai színháztól a 
katolikus templomig töltötte be a rendelke-
zésre álló területet. 31 települési értéktár, az 
52 megyei érték, 85 kézműves és kisterme-
lő, az öt megyében élő nemzetiség, katonai 
hagyományőrzők és a jelenkor egyenruhá-
sai, a szomszéd megyék értéktárai, a Mes-
terremek-díjasok, határon túli testvérmegyé-
ink, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület tagjai – 
felsorolni sem könnyű, mennyien közremű-
ködtek abban, hogy a térre érkezők színes, 
színvonalas, érdekes és értékes kínálattal 
találkozzanak. 

A gyerekeket idén is programokkal teli 
kézművessátor, hungarikum játszóház, aján-
dék léggömb, kosárhinta, interaktív játszó-
tér és egyéb meglepetések várták. Amelyik 
gyerkőc pedig teljesítette a kézműves próbát, 
ingyen fagylaltozhatott.

Ebben az évben is értéktár okleveleket 
vettek át azok a polgármesterek és értéktár- 
vezetők, akik településének helyi értéktárába 
az elmúlt évben új tételt regisztráltak. Díszok-
levelet annak a 15 értéknek a tulajdonosa és 
felterjesztője vett át, amelyek a megyei érték-
tárba kerültek tavaly óta. 

Új kitüntetést alapított nemrégiben a me-
gyei képviselő-testület, a Közösségért díjat, 
amit a Megyenapon vettek át azok, akik kö-
zösségükért és Békés megyéért kiemelkedő 
tevékenységet végeztek. 

A múlt évi édes meglepetés ezúttal sem 
maradt el, délután vágta fel Zalai Mihály me-
gyei elnök az akácmézes-málnás-máktortát, 
amit ezer szerencsés kóstolhatott meg. 

A színpadi produkciók a népzene köré 
épültek, felléptek a megye tánccsoportjai, 
a gyermekeket egy bábszínházi előadás, a 
Vitéz László várta, este pedig a Besh o droM 
gondoskodott a jó hangulatról.

A rendezvény fővédnöke idén is dr. Nagy 
István agrárminiszter, védnöke dr. Takács 
Árpád kormánymegbízott volt.

Paktum szakmai fórumot tartottak a Fiumében

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A piaci szereplők egymás közötti kommu-
nikációja elengedhetetlen a munkaerőpi-
ac kiegyensúlyozottsága érdekében. A já-
rási paktum segítségével a szakemberek 
2016 óta csökkenteni tudták a közfoglal-
koztatásban dolgozók számát. Míg három 
éve mintegy 14 ezer főt foglalkoztattak 
ilyen formában, addig mára alig 7 ezerre 
csökkent a közfoglalkoztatottak száma.

– A közfoglalkoztatás tranzit jellegű foglal-
koztatási forma. Arra szolgál, hogy felkészít-
se a munkavállalókat az elsődleges mun-
kaerőpiacon való megjelenésre. Ez Békés 
megyében nagyon jól működik – mondta el 
a megnyitó előtt Pántya Imre, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályának vezetője.

A megnyitón Békéscsaba polgármes-
tere, Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy 
a közfoglalkoztatotti rendszer meghozta 
gyümölcsét, hiszen a foglalkoztatottak ér-
téket teremtettek, ugyanakkor a paktumot 
megkötők, az önkormányzatok és a mun-
kaadók egyaránt úgy látják, hogy a munká-
ba visszatérők nem redukálhatók le száraz 
tényekké vagy statisztikai adatokká.

– Ez nemcsak azt jelenti, hogy többen kel-
nek fel reggel és indulnak munkába, hanem 
lelki kérdés is. A munkával, az aktív tevékeny-
séggel erősödik a munkavállaló kötődése a 
településhez – mondta a városvezető.

A térség országgyűlési képviselője, 
Herczeg Tamás kiemelte: egész Magyaror-

szágon, de Békés megyében még inkább 
jellemző, hogy a munkanélküliség és a 
munkaerőhiány egyszerre van jelen. Azo-
kat a potenciális munkavállalókat, akiket el 
tudnak helyezni, alkalmassá, képessé, mo-
tiválttá kell tenni – fogalmazott az ország-
gyűlési képviselő.

A rendezvény a TOP-6.8.2- 15-BC1- 
2016-00001 azonosítószámú, Helyi foglal-
koztatási együttműködések Békéscsaba 
Megyei Jogú Város területén és várostérsé-
gében című projekt keretében valósult meg.

Dr. Bacsa Vendel az Év Jegyzője
„A hivatal az itt élőket szolgálja”
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Szeptember második hét-
végéjén szinte egy kisebb 
bábfesztivál volt a békési 
megyeszékhelyen, ekkor 
zajlottak ugyanis a 70 éves 
a bábjátszás Békéscsabán 
programsorozat ünnepi 
eseményei. 

Békéscsabán 1949. szep-
tember 9-én alakult meg a 
Mesevilág (később Napsu-
gár) Bábegyüttes Gellért 
Erzsébet vezetésével. Történt 
ez akkor, amikor a politikai 
célokat szolgáló bábszín-
ház-alapítási hullám már le-
csengett és az így létrehozott 
bábcsoportok nagy része 
meg is szűnt. Mint azt Lenkefi 
Zoltán, a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház igazgatója 
elmondta, sok munka és lel-
kesedés eredményeként Bé-
késcsabán mégis fennmaradt 
a bábos közösség.

– 1952-ben az édes-
apám (Lenkefi Konrád) be-
tévedt ebbe a kavalkádba, 
Gellért Erzsébet pedig el-
kezdett úgy foglalkozni vele, 
mint az utódjával. 1961-ben 

Erzsi néni Pestre költözött, 
édesapám kezdett dolgozni 
a bábegyüttessel. 1961-től 
1995-ig ők nagyon sok min-
dent elértek együtt. Ki mit 
tud?-októl kezdve a belföl-
di és külföldi szereplésekig 
igen széles volt a paletta, és 
komoly hírnévre tettek szert 
– fogalmazott Lenkefi Zoltán, 
hozzátéve, hogy méltókép-
pen akarták folytatni mindazt, 
amit az elődök véghez vittek, 
de úgy, hogy közben a sa-
ját útjukat járják. Így történt, 
hogy 2005-ben, az ország 
tizenharmadik hivatásos báb-
színházaként megalakították 
a Napsugár Bábszínházat. 

A jubileumi programsoro-
zat most a Ciróka Bábszínház 
előadásával, A lepkeoroszlán-
nal indult, majd ezután Baji 
Miklós Zoltán képzőművész 
nyitotta meg a békéscsabai 
bábjátszás 70 éves történeté-
nek fotóiból készült kiállítást az 
Ibsen Ház átriumában. A bé-
késcsabai bábjátszás 70 éves 
évfordulójára készült el a Nap-
sugártól Napsugárig – Törté-
netek a hetvenéves békéscsa-

bai bábjátszásról című könyv 
is, amelyben Jászay Tamás 
foglalta össze a hét évtizedet. 
Az interjúkkal, naplórészletek-
kel, fotókkal színesített könyvet 
is most mutatták be. 

A jubileumi hétvégén gá-
laműsort is tartottak, ahol 
dr. Ragány Misa, az Em-
beri Erőforrások Miniszté-
riumának előadóművészeti 
főosztályvezetője méltatta a 
békéscsabai bábos közös-
ség színvonalas munkáját, 
Szarvas Péter polgármes-
ter pedig arról beszélt, mi-
lyen komoly szerepet vállal 
a bábszínház a gyermeki 
lélek formálásában. Ezután 
a Napsugár Bábegyüttes 
egykori tagjai közül többen is 
színpadra álltak, és a 70-es 
években született Bábrevü 
felnőtteknek etüd válogatá-
sából, valamint a Ludas Matyi 
bábmusicalből mutattak be 
részleteket, míg a bábszínház 
jelenlegi társulata a reperto-
áron szereplő előadásokból 
játszott zenés darabokat. 

A műsorfolyamot be-
szélgetések színesítették. 

Lenkefi Péter arról beszélt, 
hogy édesapja szerteágazó 
bábos tevékenysége meny-
nyire hatotta át a család 
mindennapjait. Mult Ist-
ván és Kiszely Ágnes, akik 
valamikor a Tücsök Báb-
csoport, majd a Napsugár 
Bábegyüttes tagjai voltak 
és ma már a profi bábos 
világban dolgoznak, azt 
ecsetelték, hogyan kapták 
meg a bábjátszás szere-
tetét Lenkefi Konrádtól és 
az együttes tagjaitól. Dr. 
Pap István a bábszínházzá 
alakulásról, Szente Béla, a 
Csabagyöngye igazgatója 
arról az időszakról mesélt, 
amikor a bábcsoport az 
ifiházban dolgozott, Dombi 
Ildikótól pedig a bábszín-
ház megalakulásának első 
időszakáról hallhattak érde-
kességeket a jelenlévők. 

Mint azt Lenkefi Zoltántól 
megtudtuk, az ünnepi alkal-
mon túl az évad folyamán is 
különböző olyan programok 
lesznek majd, amelyek ki-
csit visszautalnak a csabai 
bábjátszás 70 évére. 

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

A legjobb együttes 70 éves a bábjátszás Békéscsabán

Emlékezzünk együtt Kara Tündére!

Izmirben járt a Balassi Hét évtized képekbe, könyvbe és előadásba foglalva

Pillanatkép a bábfesztivál gálaestjéről

Szente Béla igazgató arról az időszakról mesélt, 
amikor a bábcsoport az ifiházban dolgozott,

A legjobb együttesnek 
járó díjat hozta el a Balassi 
Táncegyüttes a Nemzet-
közi Folklórfesztiválról a 
törökországi Izmirből, ahol 
nyolc ország táncosai mé-
rettették meg magukat.

A Balassi Táncegyüttes a 
közelmúltban egy hetet töl-
tött Törökországban. Egy-
részt az izmiri fesztiváli 
igazgatósága hívta meg az 
együttest, amelynek tagjai 
hat éve már jártak ott. Más-
részt pedig a Folklórfeszti-
válok Szövetsége – CIOFF 
Hungary is úgy gondolta, az 
együttes képviselhetné ezen 
a fórumon Magyarországot. 
A Balassi Táncegyüttes mel-
lett egyébként még Orosz-
ország, Lengyelország, 
Spanyolország, Szerbia, 
Makedónia, az Észak-cip-
rusi Török Köztársaság és 
Törökország táncosai mu-
tatkoztak be a rangos nem-
zetközi rendezvényen. 

Mlinár Péter, a Balassi ko-
reográfusa elmondta, hogy 
nagyon speciális volt a ver-
senyre való felkészülés, hi-

szen elég sok követelmény-
nek kellett megfelelniük. 

– Erre a fesztiválra 10-15 
perces műsorokkal kellett 
készülnünk, amelyekben 
megpróbáltuk a Kárpát-me-
dence magyar néptánc kul-
túráját a legszínesebben be-
mutatni. Izmirben nemcsak 
a magyar népi kultúrát, a ze-
nét és a táncot képviseltük, 
hanem az országot is. Az 
együttes tagjai éppen ezért 
még korábban egy tréningen 
vettek részt, amit a CIOF 
Magyarország képviselője 
tartott arról, hogy formailag 
és akár emberileg is hogyan 
képviselhetjük a legjobban a 
hazánkat a fesztiválon – je-
gyezte meg Mlinár Péter.

Mlinár Péter a jövőbeli ter-
veikről elmondta: nagyon szí-
nes évadnak néznek elébe, 
hiszen országos és regioná-
lis fesztiválokra is készülnek, 
valamint ismét lesz koproduk-
ciójuk a Békés Megyei Jókai 
Színházzal is. Hozzátette: a 
műhelymunkára is nagyon 
sok időt fordítanak, és színe-
sítik a repertoárjukat a követ-
kező hetekben, hónapokban.
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Szeptember 6-án – 45 
évesen – az angyalok 
társulatához szerződött 
Kara Tünde, a Békéscsa-
bai Jókai Színház Jászai 
Mari-díjas, kétszeres 
Gálfy László Gyűrű-díjas 
színművésze. Október 
5-én 14 és 17 óra között 
a színház kinyitja kapuit 
mindazok számára, akik 
szeretnének elbúcsúzni 
a művésznőtől. 

A színház nagyszínpadán 
ez idő alatt folyamatosan 
vetítik a szerepeiből készí-
tett filmösszeállítást. 

Amikor kevés a szó és a 
könny, marad a szívszorító 
fájdalom és a megváltoztat-
hatatlan hiány. Lehetetlen 
felsorolni az összes felejt-
hetetlen szerepét, amivel 

beírta magát a színjátszás 
történetébe. Az Othellóban 
Emíliát játszotta, a Lear 
királyban Gonerilt, az 
Üvegfigurákban Laurát, a 
Koldusoperában Peachum 
feleségét, Celiát, az 
I. Erzsébet színészkirály-
nőjét. Az Advent a Hargitán 
előadásában három figurát 
keltett életre csodálato-
san, Árvai Rékáét, annak 
anyjáét és lányáét, más-
kor Marlene Dietrichként 
bűvölte el a közönséget. 
A Bernarda Alba házában 
Ponciájával maradandót 
alkotott, a Karkithemiában 
pedig saját sorsát, betegsé-
gét vitte színpadra, hogy vi-
gaszt nyújtson és erőt adjon 
a szenvedőknek. 

A magyar és a világiroda-
lom fantasztikus szerepeit 

kivételes tehetségével, ele-
ganciájával, alázattal, felké-
szültséggel valósította meg, 
ugyanekkora odaadással, 
szeretettel tanította a fiata-
lokat a mesterségre abban 
a Színitanházban, amely-
ben korábban maga is vég-
zett, miután a budapesti Vö-
rösmarty Mihály Gimnázium 
drámatagozatán szerzett 
érettségivel Békéscsabára 
jött. 1996-tól volt a Jókai 
Színház tagja, de vendég-
ként szerepelt több vidéki 
és fővárosi társulatnál is, 
munkáját számos díjjal, ki-
tüntetéssel ismerték el. 

A súlyos betegségek 
többször támadták, sokan 
szorítottunk, imádkoztunk 
a felépüléséért, visszavárta 
a színház és a közönség, 
2016-ban jótékonysági est-

tel is igyekeztek erőt adni, 
táplálni a reményt.   

Művészi pályája mellett 
óriási példával szolgált 
emberségből, méltóság-
ból, valahányszor a sors 
kegyetlen próbatételeket 
mért rá. Hittel és akarat-
erővel vállalta a küzdelmet 
a betegségek ellen, amikor 
meggyógyult, mély – elhi-
vatottsággal, küldetésként 
– tanácsadással és szín-
padi játékával igyekezett 
segíteni másokon, tartani a 
lelket az elesettekben.

Emlékezetes alakítása-
it, rendkívüli egyéniségét, 
bölcsességét, kedvességét 
örökre a szívünkbe zártuk. 
Megnyugvást, békét, ke-
gyelmet, megváltást érde-
mel. Drága emlékét hálás 
szívvel örökre megőrizzük.



A Munkácsy Mihály Múze-
um huszonnégy éve dolgo-
zik együtt a gróf Andrássy 
Gyula egykori tőketerebesi 
kastélyában működő Dél-
zempléni Múzeum és Kul-
turális Központtal. 2019-
ben az együttműködés 
keretében Milan Lukáč 
szlovák képzőművész ön-
álló tárlatát mutatják be 
Békéscsabán. 

A Magyarországon még csu-
pán egy szűk szakmai kör ál-
tal ismert Milan Lukáč 1962. 
szeptember 29-én született 
Bajmócon (Bojnice, Szlo-
vákia). 1981 és 1987 között 
a pozsonyi Szépművészeti 
Akadémián a kor népszerű 
köztéri szobrásza, Ján Kulich 
és kitűnő érmésze, Ladislav 
Snopek keze alatt dolgozott. 
Tanulmányait 1985 és 1986 
között a párizsi Szépművé-
szeti Egyetemen, az École 
nationale supérieure des 
Beaux-Arts-ban folytatta, ahol 
mestere a francia Képzőmű-
vészeti Akadémia későbbi el-
nöke, Jean Cardot volt. Részt 
vett a Cité Internationale des 
Arts szakmai munkájában is 
Párizsban. Ezután Madrid-

ban, majd Bécsben dolgozott, 
valamint számos szimpózi-
umon és workshopon vett 
részt hazájában és külföldön 
egyaránt. 

Nagyszámú egyéni tárla-
tot rendezett Szlovákiában, 
Csehországban, Ausztri-
ában, de bemutatkozott 
Németországban, Fran-
ciaországban, Svájcban, 
Hollandiában, Belgiumban, 
Luxemburgban, Olaszor-
szágban, Spanyolország-
ban, majd Európán kívül, 
Mexikóban és Kanadában 
is. Közönsége sok csopor-
tos kiállítás résztvevőjeként 
is találkozhatott vele. 1985-
ben és 1990-ben neki ítél-
ték a párizsi Académie des 
Beaux-Arts fiatal szobrászok 
minősítésére alapított díját, 
1988-ban pedig kiérdemelte 
a modern szlovák tipográfia 
atyja, Martin Benka nevét vi-
selő díjat. 1995-ben elnyerte 
a pozsonyi Holokauszt Em-
lékmű pályázatának első dí-
ját, 1998-ban pedig az iglói 
(Spišská Nová ves) Milan 
Rastislav Štefánik Emlékmű 
pályázatának díját. Az elis-
mert köztéri szobrász művei 
világszerte köz- és magán-

gyűjtemények anyagát gaz-
dagítják. 

A ma is Pozsonyban élő 
Milan Lukáč a Munkácsy Mi-
hály Múzeum – 2019. szept-
ember 26. és 2020. január 
5. között látható – kiállításán 
szobormunkái mellett rajzait 
és nagy méretű festményeit 
is bemutatja.

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész,

a kiállítás kurátora
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MESÉLŐ MÚZEUM

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

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

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

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

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

Országos Könyvtár Napok a Békés Megyei Könyvtárban
2019. október 1. (kedd) 17.00 Sose halok meg? Az első 75 – 
kötetbemutató beszélgetés. Vendég: Koltai Róbert Jászai Mari-díjas, 

érdemes művész.
2019. október 2. (szerda) 17.00 A szem a lélek tükre – Tuska János 

József optometrista, kontaktológus, látszerész előadása.
2019. október 3. (csütörtök) 17.00 Bízni és szeretni – Illés Adorján 

előadása, aki 4 év alatt kerékpárral körbeutazta a Földet.
2019. október 4. (péntek) 17.00 Mutasd az illatod, megmondom, 

ki vagy! – Lipovszky Csenge illatesztéta interaktív előadása.
A fiókkönyvtárak programját megtalálják honlapunkon, Facebook-

oldalunkon.

Szeptember 30. és október 5. között beiratkozási kedvezmények:
Felnőtteknek 1800 Ft/fő/év, kedvezményes 1200 Ft/fő/év.

Szeptember 30-án a 60 éven felülieknek 600 Ft/fő/év.
Október 4-én 19.00–23.00 között plusz 1 fő ingyen iratkozhat be.

2019. október 4-én, pénteken X. Könyvtári Éjszaka – Finnország
16.30 Pole pozícióban a finn irodalom: műfordítás és az ismeretlen 

Räikkönen. Bába Laura műfordító előadása.
16.30 Juhász Orsolya „Joulupuu on rakennettu – a karácsony Mikulás 

földjén” című előadása.
17.30 „Minden, amit tudni szeretnél Finnországról”.

18.00 A finn metálzenéről felsőfokon – Fodor György előadása.
18.00 „Nokia” mobiltelefon-hajító verseny.
19.00 „Északi fény”. Vendég: Réz András.

Továbbá kóstoló, tombola, fényfestés, kézműves-foglalkozás, 
élményfotózás, játéksziget, festőműhely. A részletes programot 
megtalálják honlapunkon és Facebook-oldalunkon. A szervezők 

a programváltoztatás jogát fenntartják!

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Szünidei üdvözlet – A kortárs szlovák képzőművészet 
európai sztárja, Milan Lukáč Békéscsabán 

NÉPMESE HÓNAPJA GYERMEKEKNEK
A hónap meséje: Az égigérő fa. Készítsünk együtt táltos paripát!

A foglalkozás díja: 400 Ft/fő. Iskolába, óvodába kihelyezett foglalkozás 
500 Ft/fő. Osztályok, csoportok számára időpont-egyeztetés

a 326-370 telefonszámon.

NÉPMESE ÉJSZAKÁJA 
2019. október 1-jén, kedden 19 órától

SOÓS EMŐKE és SÉGERCZ FERENC
székely emberek bölcsességei zenével, csak felnőtteknek.

APÁRÓL FIÚRA – családi hagyományőrző délután
2019. október 5-én, szombaton 14 órától a Meseházban.

Kalendárium: Dömötör, a pásztorok védőszentje. Műhelymunka: bárány 
készítése textilből. Nagymama kamrája: bögrés meggyes.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. október 9-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: AZ ÉJSZAKA
 Michelangelo Antonioni filmje, 1960.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. október 10-én, csütörtökön 19 órától RIEGER RHODES QUARTET: 
Rieger Attila – gitár, Rozsnyói Péter – Rhodes, Oláh Zoltán – bőgő, Csízi 
László – dob. A zenekar létrejöttét a jazz nagy swing és bebop előadóinak 
és szerzőinek tisztelete ihlette. Felállásuk különleges hangzását 
a ’70-es évek analóg elektromos zongorája, a Rhodes szolgáltatja. 
Zenei programjukban olyan zenészek munkásságának állítanak emléket, 
mint Wes Montgomery, Duke Pearsons, Bobby Timmons vagy Phineas 
Newborn, ám a nagy elődök szerzeményei mellett saját kompozíciók 

is helyet kapnak. Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

CSODÁLATOS ANYAG, AZ AGYAG…
Újraindul az agyagozó szakkör a Meseházban! Ványai János hajdani 
csabai fazekasmester műhelyében lehetőség nyílik gyermekek 
és felnőttek számára az agyagművesség alapjainak elsajátítására. 
Első foglalkozás 2019. október 5-én, szombaton 9 órai kezdettel 
a Meseházban. Szakkörvezető Lunczner Zoltán, információ 30/609-2878. 

ROMA
KÖZMEGHALLGATÁS
A Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2019. október 
7-én, hétfőn 15 órától tart 
közmeghallgatást.
Helyszín:
Békéscsaba, Szent I. tér 8. 
(a nemzetiségi önkormány-
zat székhelye).



A Békéscsabai Vásárhelyi 
Pál Építőipari és Vízműépítési 
Technikum – ma BSZC Vá-
sárhelyi Pál Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma – 1950-ben in-
dította el az első évfolyamát. 
Az iskola első diákjai 1954-
ben érettségiztek. 

A Vásárhelyi első érett-
ségizős évfolyamának ma-
roknyi kis csapata a köz-
elmúltban tartotta 65 éves 
érettségi találkozóját Békés-
csabán, a Fiumében. Such 
Pál és Tóth Sándor szerve-
zők ezúton kívánnak további 
jó egészséget és erőt vala-
mennyi még élő évfolyam-

társuknak és tanárnőjüknek, 
Endrész Lászlóné Ady néni-
nek. Szeretettel gondolnak 

azokra is, akik a 65 éves 
érettségi találkozót már nem 
érhették meg. 
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

INDULÓ TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK
Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 30-án 18 órakor. A képzés 20 

órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. 
A részvételi díj 12 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni 

szeptember 27-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 
Angol kezdő nyelvtanfolyam indul október 1-jén 18 órai kezdettel. A tanfo-

lyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre keddi napokon kerül 
sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik még egyáltalán nem tanulták 
vagy csak ismerkedés szinten az angolt. Kommunikációközpontú, szókincsfej-
lesztő órák, az alap nyelvtanok megismerése és a hallott szöveg értésének gya-
korlása Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével. Részvételi díj: 35 000 Ft. 
Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkal-

mával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Angol újrakezdő nyelvtanfolyam indul október 2-án 18 órai kezdettel. A tan-

folyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 
kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, de 
még bizonytalanok,vagy szeretnék ezt a tudást biztosabbá tenni. Kommunikáció-
központú, szókincsfejlesztő órák, és alapfoktól egy lépés előre a középszint felé. 
Beszédközpontú, jó hangulatú órákat ígérünk Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár 
vezetésével. Részvételi díj: 35 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen le-

het az első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Angol középfokú nyelvvizsgára felkésztő tanfolyam indul október 3-án 

18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, me-
lyekre csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik 
szeretnének májusra középfokú nyelvvizsgát letenni, írásbeli, szóbeli és hallott 
szövegértésre való teljes felkészítés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. 
Részvételi díj: 35 000 Ft). Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első 

alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek október 9-én 17 órakor. A képzés 20 

órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-től 19 óráig kerül sor. 
Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása elméletben és gyakorlatban. 
A részvételi díj 12 500 Ft/fő. A tanfolyamot Katona Péter, a Márvány Fotóműhely  
vezetője és a fotóműhely tagjai vezetik. Jelentkezni október 7-éig lehet a részvé-

teli díj befizetésével a közösségi házban. 
Intimtorna-tanfolyam indul október 9-én 18 órakor. A képzés 10 órás, 

a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Célja az in-
tim izmok megerősítése. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. 
Részvételi díj: 12 500 Ft/fő. Jelentkezni a helyszínen lehet, a fent jelzett idő-

pontban, a részvételi díj befizetésével.

Ott a helye, ha szereti a vonatokat Makettkiállítás és verseny

1954-ben érettségiztek

Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás és Mozdonyparádé Miniatűr csodák a Csabagyöngyében
Tizenötödik alkalommal ren- 
dezik meg a Nemzetközi Vas-
útmodell Kiállítást és Moz-
donyparádét Békéscsabán. 
A programokra szeptember 
27-, 28-, 29-én 9 és 18 óra kö-
zött várják az érdeklődőket, 
a mozdonyparádéra pedig 
szeptember 28-án, szomba-
ton 10–16 óráig. 

A VOKE Békéscsabai Vas-
utas Művelődési Háza és a 
Kandó Kálmán Vasútmodel-
lező Klub ismét a nem min-
dennapi rendezvényre ké-
szül. Mohácsiné Szeverényi 
Ágnes intézményvezető úgy 
fogalmazott, hogy akár a ren-
dezvény mottója is lehetne a 
következő: 3 nap, 33 kiállító, 
3 helyszín. A programoknak 
ugyanis nemcsak a művelő-
dési ház ad majd otthont.

– A vasútállomás egyko-
ri várótermét is „belakjuk" a 
rendezvény idejére modulok-
kal és terepasztalokkal. Idén 
még egy új helyszínünk lesz, 
a Rokka Rendezvényház, 

ami az Andrássy út 73. szám 
alatt található. Várhatóan a 
rendezvény kiemelkedő ese-
ménye lesz most is a moz-
donyparádé és vonatoztatás, 
amikor pedig a békéscsabai 
vasútállomás raktári rakodó-
vágányain az erre az alkalom-
ra felsorakozott mozdonyok, 
vasúti járművek és kézihaj-
tány várja majd az érdeklődő-
ket – tudtuk meg Mohácsiné 
Szeverényi Ágnestől.

Újdonságként és kuriózum-
ként jelenik meg a rendezvé-
nyen a Viesmann Modellgyár-
tó Kft. bemutatója és vására, 
amely a művelődési ház nagy-
termében kap helyet. Szintén 
színesíti a programot a 10 
éves a Viharsarok vasútja blog 
fotókiállítása, valamint Felek 
Ferenc–Tasnádi Tamás: A 125 
éves Alföldi Első Gazdasági 
Vasút története című könyve. 

Mikóczy Erika

Helikopter-, repülő-, autó- 
és hajómodellek, tankok, 
miniatűr katonák, sőt, 
még egy világháborús re-
likviagyűjtemény is várta 
azokat, akik szeptember 
második hétvégéjén elláto-
gattak a Csabagyöngyébe, 
a 25. Nemzetközi Makett 
Kiállításra és Versenyre.

A Körös Makett Klub szerve-
zésében zajlott rendezvény-
re – ahol közel négyszáz 
makett volt látható – ezút-
tal Magyarországon kívül 
Szerbiából, Csehországból, 
Szlovákiából és Romániából 
is érkeztek vendégek. Mint 
azt Bodó Imre, a klub veze-
tője elmondta, a makettezők 
életében nagyon fontosak 
azok a rendezvények, ahol 
meg tudják mutatni, mivel 
foglalatoskodtak, mit készí-
tettek a szabad idejükben.

– Aki szereti a történel-
met, a harci járműveket, a 
repülést, azok közül sokan 

választják hobbinak a ma-
kettezést, ahol kicsit kiélhe-
tik az ilyen irányú érdeklődé-
süket. Valamelyik makettező 
akár egy évig is építi a ma-
kettjét – jegyezte meg Bodó 
Imre, hozzátéve, hogy szíve-
sen ajánlja ezt a fajta fogla-
latoskodást mindenkinek.

A makettek mellett szin-
te egy kis külön világot 
képeztek azok a repülés-

történeti relikviák, amelyek 
főként a második világhá-
ború időszakából származ-
nak. Domokos Ferenc a 
gyűjteményéből elhozott a 
veszprémi, egykori hadi re-
pülőtérről származó roncs-
darabokat, műszereket, de 
a Békés megyei egykori légi 
harcokból fennmaradt em-
lékeket is.

M. E.
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Az egykori Barcelona és a 
Veszprém kézilabdacsapat 
csapatkapitánya és a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség 
jelenlegi alelnöke a Belváro-
si Általános Iskola és Gim-
náziumban járt. A világsztár 
sportoló a „Sportcsillagok 
Békéscsabán” elnevezésű 
programban kapott meghí-
vást Békéscsabára.

Közel 200 gyermek köszön-
tötte nagy tapssal Nagy 
László kétszeres Bajnokok 
Ligája-győztes, egykori ma-
gyar válogatott kézilabdázót 
a Belvár aulájában. A spor-
toló a motivációs tréningnek 
is beillő előadásában beszá-
molt pályafutása nehézsége-
iről és örömeiről. Elmesélte, 
hogy profi kosaras édesapja 
indíttatására hat évig kosár-
labdázott. Aztán 14 éves ko-
rában, egy testnevelésórán, 
kézilabdázás közben kiszúr-
ták a Pick Szeged edzői és 
kérték, menjen el egy edzés-
re hozzájuk. Hosszas unszo-
lás után unta meg a kérlelést 
és ment el egy edzésre, majd 
ott is ragadt. Mint mondta, 

ezután gyorsan jöttek a nem-
zetközi sikerek, és beszip-
pantotta a kézilabda.

Az elmúlt években Békés-
csaba pályázott a „Hiszek 
benned” sportprogramra, 
amelynek köszönhetően va-
lósult meg például a „Spor-
tolj együtt olimpikonokkal” 
program, vagy sikerült meg-
valósítani a belvárosi uszo-
da hétvégi nyitvatartásának 
a finanszírozását is. A ko-
rábbi sikeres programokon 
felbuzdulva született meg a 

folytatás, a „Sportcsillagok 
Békéscsabán”. 

Bíró Csaba kezdeményez-
te a közművelődési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság jú-
niusi ülésén ismert sportolók, 
neves sportemberek meghí-
vását a Viharsarokba. Mint 
elmondta, három közkedvelt 
sportág kiváló országos kép-
viselőit sikerült meghívniuk, 
akik segíthetnek a fiatalok-
nak abban, hogyan valósít-
sák meg álmaikat, hogyan 
alkalmazkodjanak bizonyos 

élethelyzetekhez, de a sport 
és a tanulmányok összefér-
hetőségéről is beszélnek. 

Elsőként Nagy László ér-
kezett Békéscsabára, októ-
ber első napjaiban a magyar 
vízilabda-válogatott siker-
edzőjét, dr. Kemény Dénest 
várják, október közepén pe-
dig a magyar válogatott me-
zét 108 alkalommal magára 
húzó, szürke mackónadrá-
gos hálóőr, Király Gábor ér-
kezik Békéscsabára. 

S. G., P. Á.

Kihagyhatatlan ziccer Nagy Lászlóval
Októberben dr. Kemény Dénes és Király Gábor is Békéscsabára jön

Makra remekelt
Az olimpiai kvóta a cél

Makra Noémi október 4-e és 12-e között Németország-
ban, Stuttgartban méretteti meg magát a kvalifikációs 
tornász-világbajnokságon. A közelmúltban három sze-
ren is versenyzett Hollandiában, ahol Európa legjobb 
tornászai között kellett helytállnia.

A több hétig tartó intenzív edzés- és versenyidőszakban 
Szombathelyen, a tornászok challenge világkupa-verse-
nyén aranyérmes lett Noémi, utána hollandiai verseny is 
szépen sikerült a csabai tornásznak, aki gerendán, korlá-
ton és talajon is remekül teljesített. A magyar csapatnak itt 
végül a 4. helyezést sikerült elérnie. A Torna Club Békés-
csaba 21 esztendős, válogatott versenyzője bizakodva néz 
a kvalifikációs Világkupa elé.

Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke ko-
rábban azt hangsúlyozta, hogy reményei szerint a magyar 
női csapat megszerzi az olimpiai kvótát a stuttgarti verse-
nyen. Kiemelte Makra Noémi teljesítményét és szombathe-
lyi győzelmét, így a tornász bizakodva indulhat a három hét 
múlva kezdődő világversenyre.
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Felfrissülés AZONNAL!
Vízadagoló automaták

BÉRLETI  
DÍJ NÉLKÜL!

990 Ft / ballontól 
(52 Ft / litertől)

Részletes tájékoztatással kapcso-
latban érdeklődjön telefonon.

WWW.SZIVARVANYAQUA.HU
66/778 - 888 • 30/955 -7679

Rekkenő HŐSÉG F E L H Í V Á S
Békéscsaba Sportjáért kitüntetés adományozására

A kitüntetés azon aktív, illetve nyugállományú magánszemélynek vagy közösségnek adomá-
nyozható, akik/amelyek Békéscsaba városban a testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi 
szervezetekben tevékenykednek, a testnevelés és a sport érdekében hosszabb időn át kiemel-
kedő munkát végeztek.
A kitüntetés adományozható továbbá: kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény 
vagy sportolói pályafutás elismeréseként, az ifjúság testedzésében és a diáksport szervezésé-
ben hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenység értékeléseként, kiemelkedő edzői, 
sportvezetői tevékenység elismeréseként.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: Békéscsaba város önkormányzati képvi-
selői; a kisebbségi önkormányzatok; a közgyűlés sportügyekkel foglalkozó bizottsága; a város-
ban működő sportszervezetek, oktatási intézmények.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait (név, lakcím, 
születési adatok, illetve a kollektíva neve, elérhetősége, tagjai) és az adományozás alapjául 
szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2019. szeptember 30-áig kell megküldeni Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályához (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.).
Bővebb információ a szigeti@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 66/523-832-es telefonszámon 
kérhető.

Anita idei legjobbjaKerékpárversenyAlmanap ovisoknak

Márton Anita, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club olimpiai 
bronzérmes sportolója, idei legjobb eredményével, 18,95 
méterrel, a harmadik helyen zárt súlylökésben az Európa és 
Egyesült Államok közötti minszki atlétikai viadalon. Anita hat-
szor próbálkozott a fehéroroszországi versenyen, a legjobb 
eredményét a negyedik kísérletére érte el. Győzött a 19,47 
méterrel egyéni csúcsot teljesítő amerikai Maggie Ewen, má-
sodikként az ugyancsak egyéni legjobbat lökő svéd Fanny 
Roos végzett. Márton Anita – akinek idei legjobbja korábban 
18,81 méter volt – a teljesítményével hat pontot szerzett az 
európai válogatottnak. A kétnapos versenyen 304 sportoló 
vett részt. A viadalt – mellyel az 1960–70-es évek interkonti-
nentális párbajait kívánják újjáéleszteni – Európa nyerte.

Szeptember második hétvégéjén rendezték meg az Or-
szágúti Kerékpár Kritérium Bajnokságot Békéscsabán, 
ahol Magyarország legjobb kerékpárosai küzdöttek a baj-
noki cím megszerzéséért.

Tizenhét kategóriában közel 150 versenyző mérte össze 
tudását a város szívében kialakított pályán. A viadal rajtja és 
célja a Széchenyi utcán volt, a versenyzők a Malom tér–Kiss 
Ernő utca–Kossuth tér útvonalon tekertek.

Törzsök Zsolt, a Magyar Kerékpáros Szövetség alelnöke 
kiemelte, hogy a rangos kerékpárosverseny célja a sportág 
és az egészséges életmód népszerűsítése volt. Hozzátette, 
hogy Békéscsabán idén is igazán exkluzív pályán csatázhat-
tak a versenyzők egymás ellen.

Mintegy 500 nagycsoportos óvodás tolta az almás talicskát, 
terelgette az almát az ejtőernyő közepébe, bújt az almafa 
ága alatt szeptember 20-án délelőtt a Csabagyöngyében, az 
alma, a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését 
célzó programon. Az idei, hatodik alkalommal megrende-
zett Almanapot a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda, vala-
mint a Lencsési Óvoda szervezte meg. Pribelszki Péterné és 
dr. Erdeiné Gergely Emőke óvodavezetők irányításával ál-
lították össze a játékos feladatsorokat, a programot pedig 
Jimmy bohóc vezette le. A Gyermekélelmezési Intézmény 
részt vállalt az alma beszerzésében, és úgy alakította az ét-
rendet, hogy minden óvodás számára jusson ezen a napon 
az egészséges magyar gyümölcsből.

Bíró Csaba István, Szilágyi Tibor, Nagy László és Szigeti Csaba
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Áder János szerint 2030-ig 
megszűnik az energetikai 
célú szénégetés Magyar-
országon. Ennek az a fel-
tétele, hogy megépüljön 
Paks 2, valamint sikerüljön 
2030-ig 7000 megawatt-
ra növelni az ország nap-
erőmű-kapacitását. Ezek 
eredményeként pedig az 
áramtermelésből szárma-
zó szén-dioxid-kibocsátás 
is jelentősen csökken Ma-
gyarországon.

Szeptember 17-én, Gyu-
lán, a Gál Ferenc Főiskola 
egészség- és szociális tudo-
mányi kara diákjainak tartott 
előadást a klímaváltozásról 
Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke. 

Áder János kiemelte, hogy 
az új energiatermelő techno-

lógiák, kapacitások megte-
remtése mellett legalább ilyen 
fontos az épületek energiaha-
tékonyságának növelése, a 
geotermikus energia nagyobb 
mértékű hasznosítása, a 
közlekedés, benne a tömeg-
közlekedés elektronizálása 
vagy gázüzemű, illetve hibrid 
meghajtásra való átállítása. 
A klímaváltozás kapcsán az 
államfő emlékeztetett a Baha-
mákat sújtó hurrikánra, amely 
óránként közel 300 kilométe-
res széllel járt és 3000 halálos 
áldozatot követelt, valamint 
felidézte a két ével ezelőtt 
Houstonban történteket, ami-
kor két nap alatt nagyjából 50 
balatonnyi eső hullott az ame-
rikai városra és környékére.

Ilyen viharoknak semmi-
féle infrastruktúra nem tud 
ellenállni – szögezte le.

Áder János szólt a min-
den korábbiaknál nagyobb 
erdőtüzekről az Amazonas-
medencében és Szibériában, 
amelyek hatalmas szén-di-
oxid-kibocsátással jártak, az 
extrém szárazságra pedig az 
indiai Csennai városát hozta 
fel példaként. Napjainkra a 
tudományban már majdnem 
százszázalékos konszenzus 
alakult ki, hogy a klímavál-

tozásért elsősorban az em-
beri tevékenység a felelős – 
mondta a köztársasági elnök.

A drasztikus változásokra 
jellemző, hogy 1980 és 1990 
között maximum 50 milliárd 
dollárt ér el évente a termé-
szeti katasztrófák okozta 
károk nagysága, az elmúlt tíz 
évben azonban meghaladta 
az évi 100 milliárdot.
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2019. október 8., kedd
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Balázs Jánosné (90)Nyiregyházi Mihályné (90) Hegyesi Ferenc (90) Luptovics Dezső (90)

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.

Pedikűrt, manikűrt, talpmasszírozást vállalok. 
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.

INGATLAN
Jó állapotú, 3 szobás, használt lakóépület Kenderföldeken eladó. 

Tel.: 70/519-3376. 

Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es karbantartott építési telek 
gázcsonkkal, árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. 

Telefon- és digivezeték az utcában. Tel.: 30/574-0913, délután.

Békéscsaba elit negyedében lakóház kiadó, eladó. Érd.: 70/514-8430.

OKTATÁS
Matematika, fizika, kémia magánórák. Tel.: 20/563-3964.

Kreatív angol. Tel.: 70/450-3228.

EGYÉB
Eladók: új háttámlás heverő, Nissan Sunny személyautó 1.4-es motorral, 

érvényes műszakival. Tel.: 30/684-5745. 

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.

w w w . b e h i r . h u

A csabai selyemhernyó-
tenyésztéssel, a most 110 
éve létesült Selyemgom-
bolyító gyár indulásával 
vette kezdetét Békéscsa-
ba textilipara.

A selyem feldolgozása az 
ókori Kínából ered, gyártási 
titkát évszázadokon át sike-
resen őrizték. A megszőtt 
selymet az ázsiai selyemúton 
és hajón szállították Európa 
felé. A titkot a szerzetesek-
nek sikerült felfedniük, esze-
rint az eperfa magjából fa nő, 
a hernyó tavasszal tojást rak, 
eperfaleveleket eszik, majd 
gubót köt maga köré. 552-
ben a kínai császári udvarból 
egy leánynak sikerült fejfedő-
jébe rejtve eperfamagot és 
hernyót kicsempésznie. Így 
lett a selyemkészítés titka 
ezután nyugaton is ismertté. 

A 13. században Firen-
zében, Velencében, majd 
Lyonban is selyemgyártó 
központok alakultak. A 17. 
században Passardi Péter 
János olasz telepes révén 
került a selyemhernyó-te-

nyésztés és -feldolgozás 
hazánkba. A csabai selyem-
hernyó-tenyésztésnek már 
országos híre volt, amikor az 
első magyar nyelvű újság, a 
Magyar Hírmonda 1792 évi 
egyik számában részletesen 
tudósított az itteni helyzet-
ről, megemlítve a Selyem 
Fabrikát, ahol kézi szövésű 
selymet készítettek. Később 
csak erősödött a selyem-
hernyó-tenyésztési kedv, 
amely az arra vállalkozóknak 
hasznos nyári pénzkeresé-
si lehetőség volt. 1895-ben, 
Bezerédj Pál, selyemte-
nyésztési biztos javaslatára 
felépült a selyembeváltó-ál-
lomás, ahonnan a tenyész-
tők ingyen kapták a petékből 
kikelt piciny hernyókat. Eze-
ket hazavitték és eperlevéllel 
táplálták. Azután a gubókat 
beszállították az állomásra, 
ahol a mennyiség után kap-
ták a fizetést. 

1905-ben Bezerédj Pál 
szorgalmazására az Állami 
Selyemfonodák Rt. felépít-
tette a selyemfonoda gyárát 
a Békési úton, a villanyte-

leppel szemben. A tervező-
je Kalin Ferenc építész volt. 
A 24 építési árajánlat közül 
a munkát a csabaiak közös 
vállalata nyerte el. Az épít-
kezés 1907-ben indult, az 
ország legnagyobb selyem-
fonodáját 1909. szeptember 
15-én, 110 éve avatták fel. 
Az impozáns vöröstéglás 
épületben, a tágas világos 
termekben 300 munkás 
dolgozott. 128 olasz gyárt-
mányú gép főzte a gubókat, 
majd a fonógép a vékony 
selyemszálakat vastagabbá 
fonta össze, melyeket át-

vezetett az orsózóba, ahol 
motringgá csomózta össze.

A világháború miatt az 
épületben hadikórházat ren-
deztek be, majd a román had-
sereg hadizsákmányaként 
a gépeket Romániába szál-
lították, később azok rozs-
dásan kerültek vissza. Azok 
nem tudtak újból elindulni. A 
szépreményű selyemfonoda 
rövid pályafutása véget ért. 
Az épületben textilipari szö-
vőüzemek működtek külön-
böző cégnév alatt a végleges 
felszámolásig.

Gécs Béla

B É K É S C S A B A   A N N O
A csabai selyemhernyó-tenyésztés és Selyemfonoda emlékezetére

Hatvanéves
az AE mozgalom

Az AE mozgalom fennállásának hatvanadik évfordulója 
alkalmából jubileumi konferenciát rendezett Békéscsa-
bán a Szenvedélybeteg-segítő Közösségek Országos 
Szövetsége és a békéscsabai Egyensúly AE Egyesület. 
Tizenöt megyéből több mint százan érkeztek ide a ren-
dezvényre. A Békéscsabáról indult, Zahorán Mátyás ál-
tal kezdeményezett és nemzetközivé vált mozgalom az 
alkoholizmus csökkentését tűzte zászlajára.

"Ameddig én másokon segítek, magam erősödöm. Teg-
nap is segítettem, ezért ma erősebb vagyok, mint amilyen 
gyenge tegnap voltam. De tudom, hogy ma is segítenem 
kell, mert ma még mindig gyengébb vagyok, mint amilyen 
erősnek holnap kellene lennem" – állt azon a meghívón, 
amellyel a szövetség és a csabai egyesület a jubileumi ren-
dezvényre invitálta a vendégeket. 

Gyarmati Norbert, a Szenvedélybeteg-segítő Közösségek 
Országos Szövetségének elnöke az elmúlt hatvan évet il-
letően beszélt arról, hogy az első alkoholizmus elleni klub 
még titkosan működött, mára azonban az egész országot 
lefedik azok a közösségek, amelyek az alkoholbetegek re-
habilitációjában segítenek. A szövetség pedig összefogja az 
alkoholmentes klubok, civil szervezetek tevékenységét. 

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Kornélia Étte-
rem és Rendezvényközpontban zajlott díszvacsorán úgy fo-
galmazott, hogy a mélység fölött van csak magasság. Mint 
mondta, nemcsak a szenvedélybetegek, hanem mindnyájan 
megéltünk már mélységeket és magasságokat is. 

– 60 éves az alkoholizmus elleni mozgalom Magyaror-
szágon. A mozgalom léte megkérdőjelezhetetlen, a társada-
lom és az egyének számára is fontosak azok a közösségek, 
amelyek a segítést felvállalják, amelyekhez oda tud fordulni a 
problémával küzdő ember. Tisztelet jár azoknak a szerveze-
teknek, amelyek másokon segítve küzdenek a népbetegség 
ellen. Külön elismerés és köszönet illeti a Csabán működő 
közösséget, melynek titkára, Hrabovszki Ilona sok-sok éve 
olyan hittel, kitartással és önzetlenül dolgozik, ami példa lehet 
mindannyiunk számára – fogalmazott Herczeg Tamás.
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Garabonciás
Csabai 28.

Napok

A XV. század végén Bartolomeu Diaz, Kolumbusz, majd Vasco da Gama is útnak 
indult, nem törődve a körülményekkel. Bár a mi térképünkön nincsenek felfede-
zetlen kontinensek, helyette vannak beteljesületlen álmok, el nem ért célok és várt 
pillanatok. Szák-Kocsis Benjámin vagyok, az Andrássy Gyula Gimnázium Madven-
ture pártjának jelöltje. Úgy gondolom, ideje felhúzni a horgonyt, felhúzni a vitorlát 
és útnak indulni a viharos ismeretlenbe. 
Békéscsabán az ifjúságot érintő problémák egyike a tömegközlekedés, szerveznék 
egy középiskolásoknak szóló orientációs napot, és támogatnám egy diákközösségi 
hely létrehozását.

Szák-Kocsis Benjámin
AGK

Urbancsek Zalán vagyok a BEG-ből nevünk pedig a Youniverse. Témám az egyénisé-
gek és a tehetségek, tehát te is! Ne szerénykedj!
Az a helyzet, hogy a városban nagyon sok diák van, de kevés ifjúsági hely... fel kelle-
ne dobni azokat a helyeket, amik vannak, és nagyobb lenne a diákélet. A hatalmas 
diákságnak sajnos nincs nagy hangja, pedig neked is lenne mit mondani, ugye? 
Bumm!
Médiaforradalom is on air! Végül ha már hangunk és helyünk is van, minden egyéni-
ség és tehetség ki tudná bontani a szárnyait amire sajnos mostanság szintén nincs 
széleskörű lehetőség fentiekben, így Békéscsaba egyedülálló diákváros lenne.

Urbancsek Zalán
BEG

Kádár Kende vagyok, a ScoutSide, azaz a Belvár jelöltje. Stábommal a cserkészek 
világába kalauzolunk el benneteket. Megmutatjuk, hogyan fejleszthetjük önma-
gunkat, közösségeinket és környezetünket.
Fákat ültetünk szerte a városban. Ivókutak telepítését kezdeményezzük emberek 
és kutyáik számára. Újrahasznosító játszóházainkban kicsik és nagyok környe-
zettudatosságának kialakulásában segítünk.

Kádár Kende
Belvár

Sziasztok, Susánszky Ádám vagyok a Gészi azaz a Dopamine jelöltje! Stábunk neve a 
dopamin szóból ered, mely az agyban található boldogsághormon. Témánk pedig az 
egyik legfontosabb emberi érzés,a boldogság, amiért minden ember küzd élete 
során. Célunk, hogy ezt a generációnk számára ismeretlen érzést a segítségünkkel 
felfedezzétek, megtaláljátok magatokban!
Sose feledjétek a boldogság fontosságát! Meg akarjuk oldani azt a problémát, hogy 
nem ismerjük eléggé diáktársainkat, ezért a Garabonciás Napok után szeretnénk a 
békéscsabai diák rádiót feléleszteni, ingyenes tantárgyi felzárkóztatást szervezni, 
melyet diákok tartanának és egy közösségi platformot, ahol a diákok megismerhetik 
egymást szakemberek segítségével.

Susánszky Ádám
Gészi

2019 őszén ismét lesz egy hét, 
amikor Békéscsaba diákjai 
összefogva felpezsdítik a 
várost. szeptember 29. és 

október 4. között
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Garabonciás
Csabai 28.

Napok
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00

19.30

14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

Szeptember 30.
Hétfő

Szeptember 29.
Vasárnap

AGK BEG BELVÁR GÉSZI KEMÉNY KÖZGÉ SZEGYA TREFORT VÍZMŰ

VADÁSZAT

KINCSKERESÉS

REGGELI
BUTTERFLY EFFECT

ÍJÁSZAT FŐZÉS

KVÍZ

CSOCSÓ 1V1

BUTTERFLY EFFECT

SZKANDER VERSENY KVÍZ

REGGELI MESE VETÍTÉS
HAJFONÁS,

KONTY
HÁZASSÁG-

KÖTÉS
PÁLCIKAEVŐ

VERSENY
EBÉD PÓLÓ

BATIKOLÁS
GÉSA SMINK

PÁRBAJ
DARTSOZÁS

SZABÓ
DÁNIELLEL

Ő VAGY ÉN? TWISTER HULLAHOPP
FOGÓCSKA

SZABADULÓ-
SZOBA

HENNA FESTÉS, CSILLÁMTETKÓ, BORÍTÉKOSZTOGATÁS, SZERENCSESÜTI, KARAOKE, ZSÁKBAMACSKA, SZERENCSEKERÉK, FOTÓ SAROK,

SZEGYA REGGELI
DEKÁZÓ

VERSENY
DARTS

VERSENY
EBÉDELJÜNK EGYÜTT POFON VAGY

PUSZI?
SZEGYAPÁCA HÓDÍTÓ

VERSENY
VÍZILUFI SZEGYAFTER

FOTÓFAL, GRAFFITI FAL, CSOCSÓ, KONZOL, IDŐKERÉK,

DARE2CAFFE, VÁLTOZÁSOK FALA, A DZSUNGEL KIRÁLYA ÉS KIRÁLYNŐJE (HÁZASSÁGKÖTÉS), CSOCSÓ, TRAMBULIN, X-BOX, KÖZGÉ STANDNÁL KORLÁTLAN FOGYASZTÁS, CHILL-SAROK, LADÁZÁS, SZERENCSEKERÉK

REGGELI
BEMELEGÍTÉS

HANGSZÁLAK
BEMELEGÍTÉS

ÁLLATI
NAGY
ZABA

KIDOBÓ
EBÉDELJÜNK EGY JÓT ELEK ZOLTÁNNAL

CSACSOGÁS A JELÖLTTEL

DARE2DARE

RAJZVERSENY,
DZSUNGELTETKÓ

KUTYA-
BEMUTATÓ

Ő&ÉN FOTÓZD MAGAD
VERSENY

SZIESZTA JUMANJI PARTY WITH SCOLO

TÁRSASJÁTÉK, ÜDÍTŐK/TEA OSZTÁS, DARTS, ZSÍROSKENYÉR OSZTÁS

KÖZÖS REGGELI
AKADÁLYPÁLYA
RÉSZEG/DROGOS

SZEMÜVEGBEN

HENNA
TETOVÁLÁS
HAJFONÁS

EBÉD
A STÁBBAL

BUBORÉKFOCI FIFA VERSENY KAMPÁNY
KONCERT

ÓRIÁS BUBI
FÚJÁS

FÉNYFESTÉS SZÖRP-PONG INYGEN ÖLELÉS
MINDENKINEK

BAMBUSZ FOTÓ SAROK, CSOCSÓ, KONZOL, BOLDOGSÁG FAL, BÜFÉ, JOHNNY A BOLDOG SZIKLA, KUPAKVIGYOR, MATRICAGYŰJTÉS
REGGELI KÖZÖS INTELEKTUÁLIS TEA ÉS KÁVÉ

ÖRÖM GYERTYA KÉSZÍTÉS

BOGRÁCSOZZUNK KÖZÖSEN

BÉKÉS TORTÁZÁS

KINCSES TÉRKÉP, ARCFESTÉS

BOLDOG VAGYOK KARKÖTŐ

HUMORISTAELŐADÁS A BOLDOGSÁGRÓL

ÉDEN CASINO

KAMPÁNYKONCERT

ESTI MEGBOLDOGULÁS

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

Október 1.
Kedd AGK BEG BELVÁR GÉSZI KEMÉNY KÖZGÉ SZEGYA TREFORT VÍZMŰ

VADÁSZAT
SHAZAM

REGGELI
DA VINCI HÍD ÉPÍTÉS

HUNGAROCEL
CSATORNA ÉPÍTÉS

FA ÜLTETÉS ÉS ÖLELGETÉS

KONZERV SZERKEZET

CSOCSÓ 2V2

REGGELI TÁNCOS VERSENYEK JÓGA CÉLBADOBÁS
PÁLCIKAEVŐ

VERSENY
EBÉD TAEKWONDO

BEMUTATÓ
CUP SONG
TANULÁS

TÉSZTAEVŐ
VERSENY SZÖRPPONG

CITROM-
FACSARÓ
VERSENY

BEKU

HENNA FESTÉS, CSILLÁMTETKÓ, BORÍTÉKOSZTOGATÁS, SZERENCSESÜTI, KARAOKE, ZSÁKBAMACSKA, SZERENCSEKERÉK, FOTÓ SAROK,

REGGELI
TORNA

KEFI BARÁT
PÁRKAPCSOLATI

TANÁCSADÁS
HÁZASSÁGKÖTÉS SZEGYAFTER

FOTÓFAL, GRAFFITI FAL, CSOCSÓ, KONZOL, IDŐKERÉK,

DARE2CAFFE, VÁLTOZÁSOK FALA, A DZSUNGEL KIRÁLYA ÉS KIRÁLYNŐJE (HÁZASSÁGKÖTÉS), CSOCSÓ, TRAMBULIN, X-BOX, KÖZGÉ STANDNÁL KORLÁTLAN FOGYASZTÁS, CHILL-SAROK, LADÁZÁS, SZERENCSEKERÉK, ÓRIÁS ANGRY BIRDS

EGZOTIKUS KÖZGÉS
ÉTELEK KÉSZÍTÉSE

JÓGA A
KÖZGÉ

OROSZLÁN-
JÁVAL

KÁVÉ-
SZÜNET
KÖZGÉ

EDITION EBÉDOSZTÁS

CSAJOZÁSI TIPPEK A
KAMPÁNYFÖNÖKKEL/NEK

FODRÁSZAT

FITDANCE
BEMUTATÓ JUMANJI PARTY WITH SCOLO

TÁRSASJÁTÉK, ÜDÍTŐK/TEA OSZTÁS, DARTS, ZSÍROSKENYÉR OSZTÁS

KÖZÖS REGGELI

VILLÁM
FELADATOK
„KEMÉNY” 

MÓDRA

ACTIVITY/
GUMI HAJÍTÁS

EBÉD
A STÁBBAL

LÉZERHARC RETRO DISCO

BAMBUSZ FOTÓ SAROK, CSOCSÓ, KONZOL, BOLDOGSÁG FAL, BÜFÉ, JOHNNY A BOLDOG SZIKLA, KUPAKVIGYOR, MATRICAGYŰJTÉS
REGGELI KÖZÖS INTELEKTUÁLIS TEA ÉS KÁVÉ

PNEUMATIKAI BEMUTATÓ, JÁTÉKGÉP, GÉPÉSZ SZAKRAJZOK BEMUTATÁSA

LEGO ROBOT VIADAL

RENDŐRKUTYÁS BEMUTATÓ, HÁZASSÁGKÖTÉS HAPPY PINATA UV KÖRÖMFESTÉS

HÁZASSÁGKÖTÉS ÉDEN CASINO

ESTI MEGBOLDOGULÁS

HENNATETOVÁLÁS, CSILLÁMTETKÓ, ADOMÁNYGYŰJTÉS, BARÁTSÁGKARKÖTŐ-OSZTÁS, CSERKÉSZFOGADALOM, CHILL-SAROK, PÓLÓ SZITÁZÁS

MEDVESIMOGATÁS

REGGELI RISZA
REGGELI OSZTÁS

PUSZI VAGY POFON?
FESZÍTŐ-/SZKANDERVERSENY

SZIPPANTSD FEL!

SZÁMHÁBORÚ

KŐ, PAPÍR,
OLLÓ

VERSENY MEDVEBIRKÓZÁS
1 PERC ÉS NYERSZ

BATIKOLÁS
KALÁCSOLÁS

ZSÁK-
KOCOGÁS FALD FEL AZ ERDŐT! TÁBORTŰZ

KÖZÖS
ÉNEKLÉS

TÁBORTŰZ
CSERKÉSZJÁTÉKOK TÁBORTŰZ HORRORHÁZ

REGGELI

FOTÓSAROK, SZEMÉLYISÉGTESZT, TITKOS ÜZENET, SZERENCSEKERÉK, PUZZLE, CSILLÁMTETKÓ, CSILLAGHULLÁS, IDŐKAPSZULA, DEKOR SAROK

HAJFONÁS MASSZÁZS-
VONAT

KÖZÖS
DALOLÁS

MILKY WAY
1 PERC ÉS NYERSZ

YOUNIKORNIS

BESZÉLGETÉS
LUKOVICZKI RÉKÁVAL OTHER YOUNIVERSE

ŰRSÉTA
DJ SELADI

KAMPÁNY
KONCERT

ACOUSTIC
PLANET

REGGELI

REGGELI, KARIKATÚRA, SZTEREOTÍPIÁK LEROMBOLÁSA, OSZTÁLYOK BEMUTATÁSA,
BESZÉLGETÉS SZENTE R. KATALIN ISKOLALELKÉSSZEL, ART KIÁLLÍTÁS, ZARÁNDOKÉNEKLÉS

FOTÓSAROK, SZEMÉLYISÉGTESZT, TITKOS ÜZENET, SZERENCSEKERÉK, PUZZLE, CSILLÁMTETKÓ, CSILLAGHULLÁS, IDŐKAPSZULA, DEKOR SAROK

MASSZÁZSVONAT

MAGIC WALL

SAJTBÓL VAN
A HOLD BŰVÉSZ SHOW

DJ SELADI

HENNATETOVÁLÁS, CSILLÁMTETKÓ, ADOMÁNYGYŰJTÉS, BARÁTSÁGKARKÖTŐ-OSZTÁS, CSERKÉSZFOGADALOM, CHILL-SAROK, PÓLÓ SZITÁZÁS

ISMERD MEG A BELVÁRT!

REGGELI RISZA
REGGELI OSZTÁS

KINCSKERESÉS
ÍJÁSZKODÁS

HÁNY ÉV MÚLVA BOMLIK LE?
TOLDI PATKÓJA

KIKÖPÖD VAGY LENYELED? PÖRGESS ÉS NYERJ
ÉDES MEGLEPETÉS

FEJEZD BE A DALSZÖVEGET WHISKEYIVÓ-VERSENY

BBC
(BELVÁR BULI A CITYBEN)

KÖZGÉ-
QUIZ

MI VAN A
DOBOZBAN?

EBÉD
ELŐTTI

RELAX ÉS
MASSZÁZS

SÖRPONG
HALADÓKNAK (+18)

KARIKATÚRA

SZEGYA REGGELI

SZEGYA TIME

EBÉDELEK ZOLIVAL

JÓSLÁS
KÁRTYÁKKAL

KÖZÖS
SZEMÉTSZEDÉS

A STÁBBAL

KÖZÖS
SZEMÉTSZEDÉS

A STÁBBAL

TALICSKA VERSENY

HAJFONÁSHAJFONÁS

KVÍZ

HONFOGLALÓ

BICIKLI LASSÚSÁG
HAPPENING AFTER

KAMPÁNY
KONCERT

ANTOVSZKI
BAND

KAMPÁNY
KONCERT

LMEN
PRALA

KAMPÁNY
KONCERT

BASKET CASE
ZENEKAR

KAMPÁNY
KONCERT

FIÚK
ZENEKAR

ZUMBA FARKASSZEM
KALÓZSZEMMEL

BABGULYÁS ÉLŐ BOWLING

KINCSKERESÉS, KALÓZAVATÁS, KARDOZÁS, KALANDFAL, GÓLYALÁB, FILMVETÍTÉS, ÜZENET PALACKBAN

KALÓZ PÁRBAJ ÚSZÓVERSENY
HAJÓFESTÉS

CÉLBADOBÁS

SZIRÉNEK DALA

FÉNYFESTÉS

NEONPARTY

REGGELI

REGGELI
TORNA

KINCSKERESÉS, KALÓZAVATÁS, KARDOZÁS, KALANDFAL, GÓLYALÁB, FILMVETÍTÉS, ÜZENET PALACKBAN

SULIRÁDIÓ KÍVÁNSÁGMŰSOR
HÍRES

RÁNTOTT
HÚSOS

ANDRÁSSY-KVÍZ KI MIT TANÍT?

HOMOKVÁRÉPÍTŐ
VERSENY

KALÓZ-
ETETÉS

POSZEIDÓN
MEGIDÉZÉSE

MELEGEDÉS
A CHILL

SAROKBAN
BULIHAJÓ

SZEPTEMBER 29.

19:30 FÁKLYÁS
FELVONULÁS

20.15 21.00 22.
00

FÁKLYÁS
FELVONULÁS

DIÁKPOLGÁRMESTER
JELÖLTEK
BEMUTATKOZÁSA

BSW
NAGYKONCERT

HAPPENING104. RÁDIÓ1
ÉLŐ KÍVÁNSÁGMŰSOR

104. RÁDIÓ1
ÉLŐ KÍVÁNSÁGMŰSOR
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