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Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban adok tájékoztatást a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
A szavazás ideje

Szavazni 2019. október 13. napján reggel 6.00 órától 19.00
óráig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok
még szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.
A mozgóurnás szavazás

A kérelem a szavazás napján (október 13.) 12 óráig a mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt gátolt választópolgár írásban mozgóurna
iránt kérelmet nyújthat be ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz, amely bizottság szavazókörének a névjegyzékében
a választópolgár szerepel. A kérelemben meg kell jelölni azt
az – adott szavazókör illetékességi területén található – címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri, valamint a
mozgóurna-igénylés okát.
A szavazókörök

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelőzően
kipostázott valamennyi értesítőn feltüntetésre került a választópolgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen
olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt
szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság vis�szautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges
ideig tartózkodhatnak.
Ismételten felhívjuk az érintett választópolgárok figyelmét, hogy
az alábbi hat szavazókör címe megváltozott. A megkapott értesítőkön már az új szavazóhelyiségek kerültek feltüntetésre:
44. számú szvk.
49. számú szvk.
51. számú szvk.
54. számú szvk.
66. számú szvk.
67. számú szvk.

korábbi szavazóhelyiség
Asztalos u. 61. Orgonás Presszó
Orosházi út 32. Tégla Köz. Ház
Orosházi út 94-96. Idősek Klubja
Kerek tanya 637. Csaba Metál Zrt.
Tavasz u. 39. Vicino Nyúl Söröző
Orosházi út 32. Tégla Köz. Ház
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új szavazóhelyiség
Szegfű u. 11. Tündérkert Óvoda
Orosházi út 2. „Barneváli” Óvoda
Orosházi út 101. Jamina Köz. Ház
Kerek tanya 637. Kereki Korona Zrt.
Szegfű u. 87-89. Tündérkert Óvoda
Orosházi út 2. „Barneváli” Óvoda
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Elkészült az évtizedek óta várt beruházás
Átadták az M44-es út első szakaszát

Elkészült az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és
Kondoros közötti szakasza, amelyet október 2-án
adtak át. Az új út Békés megye egyik legjobban várt és
legtöbbet emlegetett beruházása.
Az avatón Mosóczi László, az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára
kiemelte, hogy az M44-es
gyorsforgalmi út 62 kilométeres szakaszának átadásával
20 perccel csökken a menetidő Budapest és Békéscsaba
között. Jelezte, hogy a Tiszakürt–Kondoros közti szakasz
biztonságosabbá teszi a közlekedést, tehermentesíti a
44-es számú főutat, csökkenti
Jász-Nagykun-Szolnok
és
Békés megye zaj- és levegőszennyezettségét. A beruházás 145 milliárd forintba került.
Az M44-es gyorsforgalmi újonnan átadott szakasza
2019-ben ingyenesen használható, 2020-tól autópálya vagy
megyei matrica megvásárlását
követően lehet felhajtani rá.
Nagy Róbert, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF) vezérigazgatója rámutatott, hogy munkatársaik 2004
óta foglalkoznak az M44-es
projekttel. 2006 óta készültek
a tervek, és a Békéscsaba és
Kecskemét közötti 110 kilométeres út alapkövét 2016 decem-

Az út átadásával 20 perccel csökken a menetidő Budapest és Békéscsaba között
berében tették le Szarvas környékén. Hozzátette: 2020-ban
elkészül a Békéscsaba–Kondoros szakasz, és a tervek
szerint 2021-ben a Tiszakürt–
Szentkirály közötti szakasz is.
Takács Árpád Békés
megyei
kormánymegbízott elmondta: az M44-es
gyorsforgalmi
út
Tiszakürt–Kondoros
szakaszának létrejöttével jelentősen
növekszik majd a térség
lakosságmegtartó ereje, és
bővülnek a gazdasági lehetőségek. Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
emlékeztetett arra, hogy a
közelmúltban futva, görkorcsolyán és kerékpáron már

sokan birtokba vették az
utat, ami mostantól az autósok számára is használható.
Dankó Béla országgyűlési
képviselő arról beszélt, hogy
Békés megye a 19. században, majd a rendszerváltást
követően is kimaradt az útfejlesztésből, amely máig
hátrányt jelentett. Herczeg
Tamás országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy
az elkészült 62 kilométeres
szakasz sok lehetőséget rejt
Békés megye számára, lehetővé teszi a felzárkózást, a
befektetők idevonzását, a Békéscsabán, Békés megyében
élők helyben tartását.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. tájékoztatása

szerint a 62 kilométer hosszú
gyorsforgalmi út három szakaszban épült meg. A 2 × 2
forgalmi sávos gyorsforgalmi
út főpályáján az átereszeken
felül 46 műtárgyat, 4 külön
szintű csomópontot, Cserkeszőlőnél és Kondorosnál egyszerű, Szarvasnál komplex
pihenőt alakítottak ki. A Körös folyó felett egy 450 méter
hosszú acél ívhíd épült, díszvilágítással. Emellett a szakaszon két kisebb híd épült
meg: egy a Dögös-Kákafokicsatorna felett, valamint egy
háromnyílású híd a Mezőtúr–
Orosháza vasútvonal felett,
Kardosnál pedig üzemmérnökségi telep létesült.
P. Á., V. D.

Pályaválasztási Vásárt rendezett a kormányhivatal
Békés megyében 70 százalékhoz közelít a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliség 4,4 százalékos,
ami kedvezőbb az uniós
átlagnál – hangsúlyozta a
Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős
államtitkára.
Bodó Sándor a Békés Megyei Kormányhivatal által
szervezett
Pályaválasztási
Vásár megnyitóján elmondta:
az országos adatok is jobbak
az európai uniós átlagnál: a
gazdasági növekedés 5 százalékos, a foglalkoztatási ráta
70,2, a munkanélküliségi pedig 3,4 százalékos. Hozzátette, a kedvező adatok ellenére
sok a tennivaló, kiemelt figyelmet kell fordítani egyebek mellett a képzésre.
Minél magasabb iskolai
végzettsége van valakinek,
annál jobbak az elhelyezke-

dési esélyei – tette hozzá.
Miközben az ország középső
régiójában lényegében nincs
munkaerő-tartalék,
máshol
az elvándorlás okoz gondot. Éppen ezért indította el
a kormány a munkaerő-piaci
reformot. A program legfontosabb célja, hogy egyszerre
csökkentse a még meglévő
munkanélküliséget és kezelje
a munkaerőhiányt azzal, hogy
az álláskeresőket a lehető legrövidebb időn belül elhelyezze
az elsődleges munkaerőpiacon – emlékeztetett Bodó
Sándor.
„Ez a rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló
diákoknak szól, de több annál,
ugyanis az álmokról, a lehetőségekről és a döntésről is szól.
De ahhoz, hogy az álmok teljesüljenek, tenni kell” – fogalmazott Takács Árpád. A Békés
megyei kormánymegbízott kifejtette: a kormány soha nem
látott segítséget nyújt a me-

gyének, de fontos elmondani
a fiataloknak, hogy érdemes
ittmaradniuk, ide visszatérniük. Hozzátette: idén első alkalommal szervezték egy időben
a pályaválasztási vásárt az
ország egyik legnagyobb ifjúsági rendezvényével, a Garabonciás Napokkal.

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke elmondta:
kulcsfontosságú a gazdasági
teljesítmény növeléséhez a
szakképzés, és az, hogy minél
több fiatal szerezzen szakmát.
A CsabaParkban megrendezett kétnapos rendezvényen

összesen 100 kiállító mutatkozott be: köztük 35 középfokú és
5 felsőfokú oktatási intézmény,
a kereskedelmi és iparkamara,
közigazgatási szervek, pályaorientációt segítő szervezetek,
felnőttképző intézmények, valamint harmincnyolc munkáltató is képviseltette magát. A

Békés Megyei Kormányhivatal
által szervezett programon, a
megye legnagyobb pályaorientációs eseményén mintegy
3500 általános iskolás diák vett
részt, 1900 fiatal pedig, 9 szakirányú tárlatvezetés keretében
ismerhette meg a kiválasztott
középiskolát.
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Csabai Mérleg

VÁ L A S Z TÁ SI KÖZLEMÉN Y
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A választópolgár azonosítása
A szavazást megelőzően a szavazatszámláló ellenőrzi a választópolgár
• személyazonosságát és
• személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel: személyi számát)
vagy lakcímét.
A szavazni kívánó állampolgároknak ehhez az alábbi – magyar hatóságok által kiállított – okmányokat kell bemutatniuk:
a) személyazonosság igazolására:
aa) személyazonosító igazolvány,
ab) útlevél vagy
ac) (kártya formátumú) vezetői engedély;
b) személyi azonosító igazolására:
ba) lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(a hátoldala a személyi azonosítót igazolja) vagy
bb) hatósági bizonyítvány vagy igazolás a személyi azonosító jelről;
c) lakcím igazolására:
ca) lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
cb) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolvány
(olyan régi típusú személyazonosító igazolvány, amely érvényes
lakcímbejegyzést is tartalmaz).
Kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el időben megvizsgálni fenti okmányaik érvényességét és szükség esetén gondoskodjanak a Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál azok cseréjéről.
Érvénytelen okmánnyal ugyanis nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a személyi azonosító vagy lakcím, ezért az
adott választópolgár nem szavazhat.
A választópolgárok választáson történő részvételének biztosítása érdekében a Békéscsabai Járási Hivatal Kormányablak Főosztálya (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) 2019. október 12-én, szombaton
8.00 és 19.00 óra között, továbbá 2019. október 13-án, vasárnap
7.00 és 19.00 óra között ügyeletet tart a választáshoz kapcsolódó
egyes okmányok pótlásának (ideiglenes személyazonosító igazolvány,
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása,
elkészült okmányok átvétele) ügyintézése érdekében.
Szavazólapok
Békéscsabán minden választópolgár két fehér színű (egy polgármesteri
és egy egyéni választókerületi) szavazólapot kap.
Azon választópolgárok, akik 2019. szeptember 27. (péntek) 16 óráig kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, zöld színű szavazólapot
és borítékot is kapnak. A német, roma, román, szlovák nemzetiséghez
tartozók 3-3, a lengyel és ukrán nemzetiséghez tartozók 2-2, míg a töb-

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Bulinegyed feladatokért

A szavazás
A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi a szavazólapokat és átadja a választópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár köteles a névjegyzékben (nemzetiségi választópolgár
a nemzetiségi névjegyzékben is) saját kezű aláírásával igazolni. Az aláírás
megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt vis�szautasítja. A szavazólap az előzetesen kisorsolt sorrendben tartalmazza a
jelöltek, illetőleg a nyilvántartásba vett listák nevét.
Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának
biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata
nem kötelező. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok
akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg lista neve melletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését
elrontotta, és ezt az urnába helyezése előtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az urnába kell dobni.
A zöld színű szavazólapokra leadott (nemzetiségi) szavazatot a zöld borítékba téve és a borítékot lezárva kell az urnába dobni.
A fehér szavazólapok esetén a boríték használata nem kötelező.
Választási kampány a szavazás napján
Választási kampánytevékenységet 2019. október 13. napján 19 óráig lehet
folytatni, azonban a szavazás napjára több korlátozást is előír a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény:
• A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül –
közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható.
• Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.
• Nem tartható választási gyűlés.
• Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be, kizárólag a
helyiségből kilépőket kérdezheti meg, és közvélemény-kutatási eredmény
csak a szavazás lezárását követően tehető közzé.
Információk az interneten
A választással kapcsolatos legfontosabb információk, a választási szervek
elérhetőségei és döntései megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu címen, valamint a http://valasztas.bekescsaba.
hu oldalon.
Dr. Kiss Gyula aljegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

„T B ”- S A R O K
Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?

Az iparkamara ebben az évben két
standdal képviseltette magát a Pályaválasztási Vásáron, amelyet a Békés
Megyei Kormányhivatal szervezett.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Orosz
Tivadar, az iparkamara elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte a
pályaorientáció fontosságát, és arra
emlékeztetett, megyénkben a jól képzett munkaerő képzése a jövő sikerességének feltétele.
– Az attrakcióink hasonlóak az előző
éviekhez: hangulatot szeretnénk közvetíteni a gyerekeknek, és ezen keresztül információkat átadni. Célunk az, hogy segítsük őket a helyes döntésben, hogy a nekik megfelelő
közoktatási intézménybe jussanak be – hangsúlyozta Mészárosné Szabó Anna, az iparkamara osztályvezetője. – Bulinegyedet alakítottunk ki, ahol bizonyos feladatok elvégzéséért
cserébe a diákok koktélt keverhetnek
és fotózkodhatnak – egyes szakmák jelmezeiben. Készítettünk szakmai társasjátékot, lesz meglepetésként flash-mob,
VR-szemüveggel virtuális szakmagyakorlás – sok ajándékért. Az egyik standon megosztoztunk a MÁV-val, ők mozdony-szimulátorral jöttek – adta meg a
részleteket az osztályvezető.
Az iparkamara szakképzési osztályának pályaorientációs tevékenységéhez az anyagi hátteret a Innovációs és
Technológiai Minisztérium biztosítja.

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt.
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda.
Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

bi nemzetiséghez tartozó választópolgárok 1-1 zöld színű nemzetiségi
szavazólapot kapnak.

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu
7.Tv
66/740-700
info@bmc.media.hu

Fogyatékossági támogatásra a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos
személyek szerezhetnek
jogosultságot.
A fogyatékossági támogatás az esélyegyenlőséget
elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás,
melynek célja, hogy anyagi
segítséggel járuljon hozzá a társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
Súlyosan fogyatékos személynek a látási, hallási,
értelmi, mozgásszervi fogyatékos, az autista és a kromoszóma rendellenességgel
született személy minősíthető, ha állapota tartós vagy
végleges, és a fogyatékos
személy önálló életvitelre
nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul. A
súlyosan fogyatékos állapot
megállapítását az orvosszakértői szerv végzi.
Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki
vakok személyi járadékában
vagy magasabb összegű
családi pótlékban részesül,
illetve aki után magasabb
összegű családi pótlékot folyósítanak, de ha az érintett
az ellátásokról lemond, a

fogyatékossági támogatás
megállapítható részére. Fontos tudni azt is, hogy megszűnik a támogatásra való
jogosultság, ha a súlyosan
fogyatékos állapot nem áll
fenn, vagy a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem
jelenik meg és távolmaradását nem igazolja.
A támogatás havi összege idén a fogyatékosságtól
függően 22 373 forint, vagy
27 537 forint, amely évenként a nyugdíj emelésére
vonatkozó szabály szerint,
azzal megegyező mértékben
emelésre kerül.
A fogyatékossági támogatás iránti igényt a Ké"
relem fogyatékossági támogatás
megállapítására"

című nyomtatványon lehet
előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye
szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál,
Békéscsabán a Szabadság
tér 7–9. sz. alatti ügyfélszolgálaton (bejárat a Posta köz
felől). Az igényléssel kapcsolatos hasznos információk
érhetők el a Békés megyei
járási hivatalok honlapján:
http://www.bekesijarasok.hu/
fogyatekossagi-tamogatasigenylese
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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3

„Jó érzés itt fogadni a gyerekeket” Közel 95 éves épület szépült meg
Megújult a Mackó-Kuckó Orosházi út 2. szám alatti épülete
Hivatalosan is átadták a
felújított jaminai MackóKuckó Óvoda Orosházi út 2.
szám alatti tagintézményét.
Az épület teljes energetikai
korszerűsítésen esett át
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert bruttó 75 millió
és a város által biztosított
25 millió forintból.
Az óvodások a sakkjátszótér
komplex
képességfejlesztő
programból adtak ízelítőt az
ünnepségen, ahol Kiss Tibor
alpolgármester kiemelte: a
pedagógusok Békéscsabán
kiváló oktatási és nevelési
munkát végeznek, melyhez az
önkormányzat 21. századi körülményeket kíván teremteni.
Botta Dukátné Orczifalvi
Éva intézményvezető elmondta, hogy az épület az
elmúlt egy évtizedben elavulttá vált, működtetése
gazdaságtalan volt.
– A fejlesztéssel az intézmény energiahatékonyabb

Fejlesztették az Orosházi út 56–58. szám alatti óvodát
A jaminai Mackó-Kuckó
Óvoda Orosházi út 56–58.
szám alatti intézménye is
megújult. Az átalakítást
a kormány költségvetésében szereplő pályázatból
elnyert 30 millió forintból,
valamint az önkormányzat
által biztosított 27 millió
forintból hajtották végre.

és szebb lett, jó érzés ilyen
korszerű környezetben fogadni a gyerekeket. Az elmúlt
egy év sűrű, nehézségekkel
teli volt, de összefogással
átvészeltük, és nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk –
hangsúlyozta az intézményvezető.
Az elmúlt három évben
8 óvoda épülete újult meg a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban
elnyert támogatások révén,
ebben az épületben például
a nyílászárókat cseréltek és
fűtéskorszerűsítést hajtottak

végre a szakemberek – jelezte Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.
Az Orosházi út 2. szám
alatti, Mackó-Kuckó Óvoda
felújítása a TOP-6.5.1-16BC1-2017-00004
azonosítószámú
A Békéscsaba,
"
Orosházi út 2. (Mackó-Kuckó
Óvoda) és a Békéscsaba,
Wlassics sétány 4/1. szám
alatti (Százszorszép Művészeti Bázisóvoda) önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése" című projekt
keretében valósult meg.

Török Árpád Terem

Az egykori igazgatóról nevezték el a dísztermet

Az épület nagyrészt energetikai felújításon esett át, a
kivitelező emellett felújította
a vizesblokkokat, a csoportszobákat, valamint lábazatés födémszigetelést végzett.
– Az önkormányzat számos olyan intézkedést tesz,
ami a családokat segíti,
ebbe a körbe tartozik az oktatási-nevelési intézmények
felújítása. Ezt az épületet
nem TOP-forrásból, hanem
egy hazai programból és az
önkormányzat saját forrásából újították fel. Az épület
állapota ismert volt minden-

Az új díszterem átadásán és
névadásán az iskolában 20
évig igazgatóként dolgozó
Török Árpádra emlékeztek.
A rendezvényen egy emléktáblát is átadtak a címzetes
igazgató képmásával a nevét viselő terem bejárata
mellett.
A jelenlegi igazgató,
Schnider György 2009-ben
került az iskolába, majd egy
év elteltével Török Árpád
maga mellé választotta helyettesnek.

– Hat évig voltam helyettese. Segítőkész volt, amit
tőle tanultam, azt a mai napig hasznosítom. Azon vagyok, hogy a Vízmű felemelkedését én is továbbvigyem
– emelte ki az intézmény
vezetője.
A mostani díszterem 30
éve volt színielőadások
helyszíne és tornaterem is.
A helyiségben kiállításokat
szerveztek egy időben, de
rendeztek itt koncerteket és
diszkót is. Most új köntösben fogadja a diákrendezvényeket. Mucsi Balázstól
megtudtuk, hogy kizárólag
saját forrásból készült el a
terem, a szakképzési centrum év végi pénzmaradványát erre összpontosították.
Török Árpád tragikus hirtelenséggel, ez év tavaszán
hunyt el. Szarvas Péter polgármester megjegyezte, hogy
a nevére kiállított Békéscsa-

ba Kiváló Pedagógusa címet
sajnos már csak posztumusz
adhatták át.
– Jó szívvel gondolok
Török Árpádra. Kölcsönösen
segítettünk egymásnak, amikor valamire szükség volt. Akár
az iskolának vagy az önkormányzatnak volt kérése, azt
együttesen meg tudtuk oldani
– hangsúlyozta Szarvas Péter.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hozzátette,
jó látni, hogy Török Árpád
nevét viseli a díszterem, így
az egykori igazgatóra emlékezhetnek a diákok, amikor
belépnek oda.
A nemzeti színű szalag átvágása után nézhette meg a
közönség a felújított díszteremet, amely a megjelentek egybehangzó véleménye szerint
méltó megemlékezés Török
Árpád címzetes igazgató úr
emléke előtt.
Sipos Gábor

ki előtt, fontosnak éreztük,
hogy a gyerekek itt is komfortos, tiszta és szép környezetben töltsék óvodai éveiket
– fogalmazott Szarvas Péter
polgármester.
Kiss Tibor alpolgármester
köszöntőjében kiemelte: az a
legnagyobb befektetés, amit
a fiatalokra fordítanak, az önkormányzat pedig ezt szem
előtt is tartja. Kutyej Pál azt
hangsúlyozta, hogy a családi
környezet mellett az óvodá-

ban töltött évek is meghatározóak mindenki életében,
éppen ezért fontos, hogy itt
is megfelelő legyen a környezet. A képviselő köszönetet
mondott mindenkinek, aki
hozzájárult a felújításhoz.
– Ez az intézmény azért is
sokat jelent nekem, mert ebbe
az óvodába jártam, a gyermekeim is itt voltak óvodások,
és az unokámat is ide íratjuk
majd. Örülök, hogy itt is 21.
századi körülmények között
fogadhatják a gyerekeket – jegyezte meg dr. Csicsely Ilona
önkormányzati képviselő.
Az épület 1925-ben épült,
polgári jellegét pedig azóta
is megőrizte, és az elmúlt 80
évben óvodaként működött
– tudtuk meg Botta-Dukátné
Orczifalvi Évától. Az intézményvezető hangsúlyozta,
határtalan az örömük, hogy
ebben az épületben is lehetőség nyílt a felújításra.
Kovács Dávid

Korszerűbb lett
a Százszorszép óvoda épülete
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda energetikai
korszerűsítésére 83 millió
forint támogatást nyert Békéscsaba, amelyhez az önkormányzat 23 millió forintos
önerőt tett hozzá. A beruházás befejeződött.

Megújult a Vásárhelyi Pál
Szakgimnázium és Kollégium első emeleti díszterme. A közel 100 éves
iskolaépület patinás helyisége új fényben tündököl, az átadó egyben
névadó ünnepség is volt.
Az egykori igazgatóra
emlékeztek a ceremónián
megjelentek.

Kutyej Pál köszönetet mondott mindenkinek, aki
hozzájárult az óvoda felújításához

Az átadón Herczeg Tamás
emlékeztetett arra, a felújításra azért volt szükség, mert az
épület állapota leromlott annak
1983-as használatba vétele
óta. Hozzátette: bárhogy is
alakuljanak Békéscsaba demográfiai adatai, a belvárosi
óvodára mindig szükség lesz.
Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.
ügyvezetője elmondta, hogy
a projektben 82 nyílászárót
cseréltek ki korszerű műanyag
nyílászárókra. Az épület több
mint 1300 négyzetméteren
külső homlokzati hőszigetelést
kapott és új a színe is. Kiala-

Bíró Csaba: a békéscsabai óvodák 90 százaléka megújult
kítottak egy akadálymentes
vizesblokkot, illetve az épület
akadálymentes bejárata is elkészült. A gépészeti felújítási
munkákon túl pedig kiépült a
napelemes rendszer és háztartási méretű kiserőmű is.
Kócsi Sándorné óvodavezető köszönetet mondott a
korszerűsítésért, amelytől azt
remélik, hogy energiaköltségeik legalább 50 százalékkal
csökkennek. Bíró Csaba, a
közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke
kiemelte: büszkék arra, hogy
a békéscsabai óvodák 90 szá-

zalékát TOP-forrásból sikerült
felújítani. Hozzátette: a beruházás azért is fontos, mert a
megtakarítás miatt felszabaduló összeget további óvodai
projektekre tudják fordítani.
Az óvoda felújítása a TOP6.5.1-16-BC1-2017-00004 azonosítószámú A Békéscsaba,
"
Orosházi út 2. (Mackó-Kuckó
Óvoda) és a Békéscsaba,
Wlassics sétány 4/1. szám
alatti (Százszorszép Művészeti Bázisóvoda) önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése" című projekt keretében
valósult meg.
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ÁRVERÉSEK
Változik a hulladékszállítás időpontja az október 23.
és a november 1. munkaszüneti napok miatt Békéscsabán!
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy
az október 23. nemzeti ünnepre és a november 1. munkaszüneti napra való tekintettel a
hulladékszállítás időpontja Békéscsabán az alábbi rend szerint változik:
- Október 22-én, keddi gyűjtési napon szállítják el a cég munkatársai a kommunális
(vegyes) hulladékot a békéscsabai közületeknél október 23. szerdai gyűjtési nap helyett.
- Október 24-én, csütörtöki gyűjtési napon lesz a zöldhulladék gyűjtése október 23.
szerdai gyűjtési nap helyett az I. és a II. körzetben. (Gerla, Dobozi út, Békekert, Keleti
kertek, Nyugati kertváros, Mezőmegyer, Kenderföldek, Jamina teljes területe).
- Október 25-én, pénteki gyűjtési napon szállítják el a cég munkatársai a zöldhulladékot október 23. szerdai gyűjtési nap helyett a III. és a IV. körzetben. (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.–Szarvasi út–Kazinczy u. által határolt
terület), Mokry városrész).
- November 2-án, szombaton lesz a kommunális (vegyes) hulladék ürítése november
1. pénteki gyűjtési nap helyett a IV. körzetben.
Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 6.00 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu
oldalon tájékozódhat. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉSEN KÍVÁNJA
ÉRTÉKESÍTENI A KÖVETKEZŐ INGATLANÁT:
a Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatt található 3813 hrsz.-ú, 1206 m2 területű szociális
otthon megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 71 000 000 Ft, amely bruttó 90 170 000 Ft, azaz bruttó kilencvenmillióegyszázhetvenezer forint a hatályos áfa törvénynek megfelelően. Az árverés időpontja: 2019. október 15.
11.30 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba,
Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló. A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya
szolgál. Telefonszám: 66/886-511.
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉSEN KÍVÁNJA
ÉRTÉKESÍTENI A KÖVETKEZŐ INGATLANÁT:
A Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon nyilvántartott gazdasági épület,
udvar megnevezésű ingatlan
Területe: 2067 m2. Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 6 900 000 Ft, azaz hatmillió-kilencszázezer forint
(bruttó 8 763 000 Ft), a hatályos áfa törvénynek megfelelően. Az árverés ideje: 2019. október 17. 10.00
óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba,
Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyaló. A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya
szolgál. Telefonszám: 66/886-511.
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉSEN KÍVÁNJA
ÉRTÉKESÍTENI A KÖVETKEZŐ INGATLANÁT:
Békéscsabán, a Kazinczy utca 6/1. szám alatti társasházban található 3216/13/A/6 hrsz.-ú,
334,85 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 40 000 000 Ft, amely bruttó 50 800 000 Ft, a hatályos áfatörvénynek
megfelelően. Az árverés időpontja: 2019. október 15. 9.30 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója. A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/
Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉSEN KÍVÁNJA
ÉRTÉKESÍTENI A KÖVETKEZŐ INGATLANÁT:
A Békéscsaba, Mazán L. u. 18. szám alatt található, 6679/51 helyrajzi számon nyilvántartott,
kivett telephely terület művelési ágú (felépítmény nélküli) ingatlant.
Területe: 4219 m2. Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 11 303 000 Ft, azaz bruttó tizenegymillió-háromszázháromezer forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően az ár tartalmazza az általános forgalmi
adót. Az árverés ideje: 2019. október 17. 11.00 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója. A hirdetés
részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált
ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola
és Gimnázium
5600 Békéscsaba Haán Lajos u. 2-4.

Több mint három évtizede az oktatás élvonalában. Csatlakozz Te is sikeres közösségünkhöz!

Gimnáziumi nyílt napok: 2019. október 11. (péntek) 9.00-12.00
2109. november 16. (szombat) 9.00-12.00

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉS ÚTJÁN ELADÁSRA
KÍNÁLJA A CSABA CENTER ÉS A MEGÚJULÓ PIAC KÖZVETLEN KÖZELÉBEN
ELHELYEZKEDŐ
Békéscsaba, Trefort utca 23. szám alatti, 3381 hrsz.-ú ingatlanát.
Az eladásra kínált ingatlan 1121 m2 területű „kivett gazdasági épület, udvar. Az ingatlan induló ára:
nettó 16 400 000 Ft. Az árverés időpontja: 2019. október 15. 10.30 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III.
számú tárgyalója. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3870-es mellék.

Képzési kínálatunk a 2020/2021-es tanévre:

Rekken
ő
HŐSÉG

 Négy évfolyamos gimnáziumi képzés (két osztály, kód: 0001)
Felvételi követelmények: A jelentkezők rangsorolása a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
tanulmányi eredmények alapján történik.
 Hat évfolyamos gimnáziumi képzés (egy osztály, kód: 0002)
Felvételi követelmények: Központi felvételi írásbeli vizsgát szervezünk magyar nyelvből és
matematikából. Jelentkezési határidő 2019. december 6. A jelentkezők rangsorolása a központi
írásbeli vizsga eredménye, és az 5. osztály év végi, valamint a 6. osztály félévi tanulmányi
eredmények alapján történik.
Idegen nyelvek: angol, német, francia
Választható orientációs képzések 9-10. évfolyamokon heti 2 órában:
• economy (gazdaságtörténelem, gazdaságföldrajz, matematika, angol gazdasági nyelv)
• kreatív írás és dráma (magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, művészetek)
• robotika (informatika, programozás, robotépítés, modellezés)
• természetbúvár (kémia, fizika, biológia, természetföldrajz, laboratóriumi gyakorlatok)
Választható emelt szintű képzések 11-12. évfolyamokon az alapóraszám felett heti plusz
3 órában: matematika, kémia, fizika, biológia, földrajz, történelem, informatika, idegen nyelvek,
magyar nyelv és irodalom, testnevelés.
Bővebb információ: www.belvarbcs.hu

Tel: 66/453-353
e-mail: titkarsag@belvarbcs.hu

Felfrissülés AZONNAL!
Vízadagoló automaták 990 Ft / ballontól

BÉRLETI
DÍJ NÉLKÜL!

(52 Ft / litertől)

Részletes tájékoztatással kapcsolatban érdeklődjön telefonon.
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ezüstérmes lett a megyei csapat
Az Agrárminisztérium és
a Hungarikum Bizottság
2018-ban pályázatot írt ki
nemzeti értékeink megismertetése és népszerűsítése érdekében vetélkedők szervezésére, melyen
a magyarországi megyék
és a külhoni nemzetrész
értéktárak indulhattak. A
felhívásra a Békés Megyei
Önkormányzat (BMÖ) is
jelentkezett azzal a céllal,
hogy a fiatalokat bevonja
a hungarikumok, értékek
megőrzésébe, gyűjtésébe,
megismerésébe.
– A pályázaton nyertünk hárommillió forintot, melyből a
BMÖ a Békés megyei értékek,
illetve hungarikumok témakörében vetélkedőt szervezett
általános iskolák felső tagozatos továbbá középiskolások
négyfős csapatai részére, három fordulóban. A vetélkedő
célja az volt, hogy a fiatalokat
bevonja a hungarikum mozgalomba, elméleti és tárgyi tudásukat bővítse a magyarság
közösségének értékei kapcsán – tudatta Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat
elnöke.
A településeken megtartott iskolai válogatók után
zajlottak a járási középdöntők, majd következett a megyei döntő. A két korosztály

első helyezett csapata az
országos döntőn képviselte
Békés megyét.
A Balatongyöröki Ifjúsági Táborban megrendezett
kétnapos vetélkedőn 15 általános iskolás, 12 középiskolás csapat vett részt.
A verseny középpontjában
a hungarikumok és a Magyar Értéktárban szereplő
kiemelkedő nemzeti értékek
megismerése állt. A diákok
összetett elméleti és ügyességi feladatok megoldásában mérték össze erejüket a
versenysorozaton.
Az általános iskolások
közül az első helyen a Tatai
Református Gimnázium, a
második helyen a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziuma és

Kiadó üzlethelyiségek, irodák
Petőfi u. 2.: Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatt 1 db 95 m2es üzlethelyiség kiadó. Teljes közművel rendelkezik. Az ingatlan alkalmas üzlet, klubhelyiség kialakítására.
Szabadság tér 1–3.: Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. szám
alatt az Andrássy útra néző és kirakattal rendelkező irodaként
és üzletként is használható 110 m2-es ingatlan kiadó. Az ingatlan víz-, csatorna- és villanyközművel van ellátva. A fűtést
központi rendszerrel működteti a bérbeadó.
Szent István tér 10. 1. számú üzlethelyiség: Békéscsaba
belvárosában teljesen felújított műemlék épületben 1 db 90
m2 területű üzlethelyiség kiadó. Az üzlet bejárata a Justh Gyula
utca felől van. Alkalmas étterem, szórakozóhely kialakítására
is. Az üzletnek kirakata nincs. Egyedi víz-, villany- és gázközművel van ellátva.
Irányi utca 4–6: Irányi utcára nyíló 57 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Az üzlethelyiség vizesblokkal rendelkezik. A közüzemi
díjakat a bérleti díj tartalmazza.
Irányi utca 4–6., irodák: Békéscsaba Nagy Imre tér felől
megközelíthető II. emeleten elhelyezkedő légkondicionált irodák kiadók egyben vagy részletekben. Irodák összes területe
137 m2. A közüzemi díjakat a bérleti díj tartalmazza.
Szent István tér 10., irodák: Békéscsaba belvárosában teljesen felújított műemlék épületben 2 db irodaegység kiadó. 80
és 60 m2 területtel. A 60 m2-es területű 4. számú iroda ablakai
a főtérre néznek. Az iroda egyedi víz-, villany- és gázközművel
van ellátva. A 80 m2-es 1. számú iroda ablakai a Justh Gyula
utcára néznek. AZ 1. számú iroda is teljes közművel ellátott.
Szigligeti 6., irodaház: Békéscsaba belvárosában, Szigligeti u. 6. szám földszintjén és első emeletén irodahelyiségek
kiadók egyben vagy külön. Fszt. 8. 20 m2; fszt. 12. 20 m2; I.
em. 24. 20 m2; I. em. 25. 20 m2; I. em. 26. 25 m2; I. em. 27.
25 m2. Az irodák konvektor fűtéssel vannak ellátva, illemhely
minden emeleten található. Alkalmasak vállalkozásoknak és
oktatásra is. A bérleti díj a közüzemi költségeket tartalmazza.
Kétegyházi út 3. Vállalkozói Centrum: Békéscsaba
Kétegyházi út 3. szám alatt található Vállalkozói Centrumban
irodahelyiségek kiadók. Az irodák 12–24 m2-esek. A bérleti
díj tartalmazza a közüzemi költségeket. Az Irodaházban melegkonyha működik ebédelési lehetőséggel.

www.behir.hu

Általános Iskola, a harmadik
helyen a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
diákjai végeztek. A középiskolások döntőjét a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziuma nyerte, a második és a harmadik
helyet pedig a Békéscsabai
Andrássy Gyula Gimnázium
és Kollégium és a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói szerezték meg.
Gratulálunk
valamen�nyi nyertesnek, külön a Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium
„Unicumok” elnevezésű csapatának, melynek tagjai
Baksay Réka, Székács Kristóf, Székács Márk, Tóth Gergő, felkészítő pedagógusuk
Zanócz Szilvia.
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„Légy te is agrárszakember”
Az agrárium felé orientálták a fiatalokat

A kétnapos Pályaválasztási Vásár második napja
specifikusan a mezőgazdaság témakörére épült.
A pályaválasztó diákok a
közel 100 kiállító iskola és
munkáltató mellett megismerkedhettek az agráriummal is.
A Békés Megyei Kormányhivatal nem titkolt célja az
volt, hogy minél több fiatal
megismerje és megszeresse az agrárágazat tevékenységeit, illetve ilyen irányú
tanulmányokat folytasson.
A második nap megnyitóján
dr. Kulcsár László hangsúlyozta, hogy a mottóban minden benne van: Szükség
"
van rád, légy te is agrárszakember Békés megyében".
– A rendezvény azt célozta meg, hogy az agráriumot már a legfiatalabbak
körében is propagáljuk, és
orientáljuk őket, képezzék
magukat közép- vagy felsőfokon, mert a mai mezőgazdaság már nem azonos a
régi életmóddal – emelte ki
dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Békés Megyei Igazgatóságának elnöke.
A nap folyamán a továbbtanuló fiatalok az agrárágazat bemutatásával foglalkozó sátorban találkozhattak
a téma köré csoportosuló

tanulmányi lehetőségekkel
és munkaadókkal.
– A megye elnéptelenedését, a mezőgazdasági
szakemberek létszámcsökkenését meg kell állítani. Ezt
a kérdést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával karöltve oldja meg a Békés Megyei
Kormányhivatal – hangsúlyozta Rákóczi Attila, a
Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója.
– Az utóbbi időben a közös
agrárpolitikának köszönhetően a támogatási rendszeren
belül több lehetőség is volt
arra, hogy a fiatalok támogatáshoz jussanak saját gazdaság kialakítására, fenntartására vagy működtetésére. Ez
iránt kiemelt volt az érdeklődés a megyében is – hangsúlyozta a főigazgató.
Az agrárszakmában generációváltás zajlik, az új

technológiákhoz hozzáértő
szakemberekre van szükség. Országosan is innovatív az a kezdeményezés,
amelyben kiemelt szerepet
kap az agrárszektor egy pályaválasztási rendezvényen.
Szebegyinszki
Georgina
2018-ban került az év agrárembere döntősei közé, emellett őt választották az Agrárvilág Szépének. A hölgy 2012
óta a családi vállalkozásuk
ügyvezetője, több mint 1000
hektáron gazdálkodnak.
– Szakemberhiány van
az agráriumban és nagyon
fontos, hogy a fiatal generációt erre a pályára csábítsuk.
Kifejezetten szükség van a
fiatal agrárszakemberekre,
akik a technológiai újításokat
ténylegesen alkalmazni tudják – emelte ki Szebegyinszki
Georgina.
Sipos Gábor

Széles körű összefogás
a nyomdászképzés fellendítéséért
A nyomda- és csomagolóanyag-gyártó ipar számára biztosítana jól képzett
utánpótlást a „Packaging a
Te jövőd” elnevezésű kampány, amelynek részleteiről Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Kása
István Zoltán, a Marzek
Kner Packaging Kft. ügyvezető
igazgatója
és
Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum
főigazgatója beszélt.
A nyomdaipari ágazatban
jelenleg 3-4 ezer fős munkaerőhiány van. A csomagolóanyag-gyártó
cégek
Békéscsabán 1500 főnek biztosítanak munkát, azonban
ezeket a számokat növelni
kell – fogalmazott Kása István
Zoltán. Az ügyvezető igazgató emlékeztetett arra, hogy
2014-ben indult el a „Gyere
közénk nyomdásznak” akció,
melynek egy további programja a közérdekű kötelezettségvállalási megállapodás.
Ennek lényege, hogy számos
Békés megyei nyomda, illetve
Békéscsaba önkormányzata
összefogásával egy közös
pénzügyi alap jött létre az
oktatás minőségének javításáért. Ennek segítségével a
nyomdászoktatók javadalmazása többletbérrel egészült
ki. A projekt az elmúlt években folytatódott és alakult át
az immár négy pilléren nyug-

vó „Packaging a Te jövőd”
programmá.
– Az első pillér az, hogy a
13-14 éves gyermekekkel kell
megismertetnünk és számukra
vonzóvá tennünk a nyomdaipart. Az elmúlt években folyamatosan nőtt is a jelentkezők
száma, jelenleg 137 diák tanul
a nyomdaipari és a kiadványszerkesztő technikus szakokon
– hangsúlyozta az ügyvezető.
Kása István Zoltán hozzátette, a második pillér, a
szakmai oktatók pénzügyi
dotálása ott tart, hogy már
13 csomagolóiparhoz köthető cég csatlakozott a felajánláshoz. Így a békéscsabai
önkormányzat által biztosított
6,6 millió forinttal kiegészítve
13,2 millió forintnyi hozzájárulás gyűlt össze erre a tanévre.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója felhívta a figyelmet
a harmadik pillére, a Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont létrehozására.
– A hazai nyomdaipari
képzés központja a jövőben
Békéscsaba lesz. A beruházás végeztével a fiatalok a
legmodernebb körülmények
között tanulhatnak egy olyan
szakmát, amelynek elsajátításával a jövőben biztos lesz
az elhelyezkedésük. A közel
kétmilliárd forintos beruházás
másik részeként létrejön városunk legkorszerűbb kollégiuma is, amely nagyszámú
diákság befogadását biztosítja majd – fogalmazott a főigazgató.
A térség országgyűlési képviselője elmondta: a

nyomdaiparnak jelentős hagyományai vannak Békéscsabán és Békés megyében,
de fontos, hogy jövője is legyen, ehhez pedig az kell,
hogy a diákok vonzónak találják a szakmát.
– Ennek érdekében létesül
a Modern Városok Programban elnyert kétmilliárd forintból a Nyomdaipari Tudás- és
Képzőközpont. Továbbá az is
fontos, hogy a szakképzéstől
az ipari termelésig, az értékesítés teljes vertikumáig mindenütt jelen legyünk – emelte
ki Herczeg Tamás.
Mint elhangzott, a negyedik
pillér a közeljövő tervei között
szerepel: ez pedig a felsőfokú
mérnökképzés elindítása lesz
a megyeszékhelyen.
Papp Ádám
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„Az emlékezés kötelessége a miénk”

Jelzáloggal terhelt lakás eladása

Koszorúzás és előadás az aradi vértanúk tiszteletére

Rovatunkban dr. Szatmári Csaba ügyvéd (www.
drszatmari.hu),
társasági
szakjogász ad választ a mindennapokban előforduló kérdésekre.
Milyen feltételekkel adhatom el a jelzáloggal terhelt
lakásomat, amelyre hitelt
vettem fel?
A bankok a hitelnyújtás feltételeként az esetek többségében valamilyen fedezetet
igényelnek, hogy ezzel teremtsenek biztosítékot arra,
hogy az általuk kölcsönadott
pénzt a kamataival együtt
visszakapják. Ilyen fedezet
lehet például a jelzáloggal
terhelt lakás. Ez azért jelent a
banknak fedezetet, mert ab-

ban az esetben, ha az adós
fizetésképtelenné válik, a
bank zálogjoga alapján a jelzáloggal terhelt lakás árából
más hitelezőket megelőzően
lesz jogosult megtérítésre,
azaz a lakás le lesz kötve a
bank követelése javára.
A jelzálogjog önmagában
a lakás értékesítését tehát
nem akadályozza. Ilyenkor
az eladó és a vevő előtt több
lehetőség áll, lehetséges például, hogy a vevő zálogjoggal
terhelten vegye meg a lakást.
De gyakoribb megoldás az,
hogy a vételár terhére a felek
tehermentesítik az ingatlant,
azaz a vevő által megfizetett
vételár egy részét a banknak
utalják át, amely miután a tartozást felé rendezték, hozzájárul a zálogjog törléséhez.

Sok esetben azonban a
bankok nemcsak jelzálogjogot, hanem elidegenítési és
terhelési tilalmat is bejegyeztetnek az ingatlanra, amely
kizárja, hogy a tulajdonos a
bank hozzájárulása nélkül
értékesíthesse a lakását. Az
elidegenítési és terhelési tilalom tehát nagyon erősen
korlátozza a tulajdonost: lényegében azt jelenti, hogy
a tulajdonjog másra nem ruházható át és a tulajdon tárgya biztosítékul sem adható.

Sigma-emléktábla
Ötvenhárom év, tízezer fellépés –
ezek a számok jellemzik legjobban
Békéscsaba egyik legendás zenekarát, a Sigmát. Október 5-én a Balassi
Bálint Magyar Művészetek Háza oldalán emléktáblát helyeztek el az együttes tiszteletére az egykori tagok és az
együttest kedvelők körében. Kaposvári
László, az emléktábla ötletgazdája tavaly indította útjára a kezdeményezést
a város segítségével, hogy emléket
állítsanak édesapja, Kaposvári Jenő
egykori zenekara, a Sigma tiszteletére.

Október 6-án az Aradi
vértanúk ligetében rótták
le tiszteletüket a megemlékezők, akik megkoszorúzták a kopjafákat. Ezt
követően a Csabagyöngye
Kulturális Központ nagytermében Szarvas Péter
polgármester mondott beszédet, és Ki a szívét osztja szét címmel előadást
láthatott a közönség.

– Békéscsaba városa mindig is méltó módon emlékezett a nemzet mártírjairól. Az
1848/49-es
szabadságharc
hősei és vértanúi nevét számos közterületünk viseli, és
a napokban avattunk emléktáblát az evangélikus gimnázium homlokzatán Lenkey
János tábornok és a Lenkeyhuszárszázad
emlékére.
Lenkey János és csapata 1849.

augusztus 3-án, Békéscsabán
pihent meg egy éjszakára,
majd továbbvonultak Bácskába. Világosnál Lenkey fogságba került. Azért nem ítélték
bitóhalálra, mert a börtönben
megőrült. 1850. február 9-én
távozott az élők sorából. Ma
nem kell életünket áldoznunk a
szabadságért, a mi feladatunk
azonban nem kevésbé fontos.
Az emlékezés kötelessége a
miénk. Az, hogy megálljunk
egy pillanatra és fejet hajtsunk.
Ha a kivégzett mártírok fentről
letekintenek, lássák azt, hogy
a magyar haza örökké emlékszik a hőstetteikre – fogalmazott a városvezető.
A megemlékezés zárásaként következett az előadás
Varga Miklós főszereplésével az Aradi Kamara Színház
és a Tabán Táncegyüttes
közreműködésével.
Papp Ádám
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Családi egészségnap

Egy jó kis nap a Tolnai–Kisszik utcai fitneszparkban
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Jaminai Vigadalom

Közösségépítés, hagyományőrzés, kikapcsolódás

Családi
egészségnapot
tartottak a közelmúltban
a Tolnai–Kisszik utcai fitneszparkban, ezzel hivatalosan is birtokba vehették
az érdeklődők a futópályával is rendelkező létesítményt.
Varga Adrienn és a Szabad
Torna
SE
bemutatója
mellett arcfestéssel, kézműveskedéssel és erőpróbákkal várták a családokat
a rendezvényen. Kiss Tibor
alpolgármester – aki fiatalabb éveiben maga is aktívan sportolt, most pedig már
nagyszülőként edzőterembe
jár – miután a tornászokkal
együtt bemelegített, arról beszélt, milyen fontos, és men�nyi örömet adhat mindenkinek
a mozgás, amelyhez a fitneszparkban már jól használható,
és minden biztonsági követelménynek megfelelő eszközök
is rendelkezésre állnak.

Kiss
Tibor
kiemelte,
hogy képviselőként és alpolgármesterként is folyamatosan azon van, hogy a
gyerekek, a fiatalok egészséges életmódra nevelését segítse. Megemlítette
az óvodai úszásoktatást,
az Aki nem lép egyszerre
néptáncprogramot,
valamint az Ovilabda programot. Beszélt arról, hogy
több fitneszpark létesült,

az óvodai sportpályákat is
fejleszti a város, emellett új
sportcsarnok és sportuszoda építését is tervezik.
A családi egészségnapon a résztvevők szívesen
vették birtokba a fitneszparkot, és voltak, akik itt
kaptak kedvet ahhoz, hogy
többször lejárjanak oda, futni, mozogni, tenni pár lépést
azért, hogy a továbbiakban
egészségesebben éljenek.

A Körösvidék Alapítvány
első alkalommal rendezte
meg a Jaminai Vigadalmat
szeptember utolsó szombatján. A rendezvényt a fővédnök, Opauszki Zoltán,
valamint az esemény védnökei, dr. Csicsely Ilona és
Kutyej Pál képviselők nyitották meg.
A rendezvény alcíme a
Hagyományok, mesterségek
"
gyerekszemmel" volt, amelyhez kapcsolódóan kézműves
technikákkal ismerkedhettek
meg az érdeklődők. Emellett
népszerűek voltak a zenés

A Manóvárovi 40 éves Látogatás a szőlőben
Kerek születésnapot ünnepelt a Lencsési Óvoda Manóvárija. Tímár Ella képviselő fát ültetett a jubileumon.
Kiss Tibor alpolgármester az
ünnepségen beszélt arról,
milyen nagy kincs a gyermek, és hogy minden szülő
nagyon odafigyel arra, kire
bízza rá legféltettebb kincsét.
Mint mondta, a Lencsési
Óvoda tagintézményeiben jó
helyen, jó kezekben nevelkednek a csabai óvodások. .
Bartók Nóra, a Manóvár
ovi vezetőhelyettese és dr.
Erdeiné Gergely Emőke, a
Lencsési Óvoda vezetője
megmutatta a jelenlevőknek,
hogy mennyit változott, fejlődött, alakult az épület 1979
októbere óta, és közösen régi
szép emlékeket is felidéztek.
– Negyven év nagyon hos�szú idő, sok-sok gyermek ballagott el innen ez idő alatt. Na-

gyon köszönöm az itt dolgozó
pedagógusoknak, munkatársaknak, hogy mindent megtettek és megtesznek a kisgyermekek fejlesztéséért, és azért,
hogy felhőtlenek legyenek az
óvodás éveik. A szülőknek
pedig azt köszönöm, hogy töretlen a bizalmuk az intézmény
iránt – fogalmazott Tímár Ella,
aki ennek a napnak az emlékére egy juharfát ajándékozott
az óvodának és ültetett el Kiss
Tiborral és dr. Erdeiné Gergely
Emőkével együtt.

Békéscsaba városvezetése
2010-ben úgy döntött, hogy
értékteremtő és hagyományápoló szándékkal Csabagyöngye szőlőültetvényt
hoz létre. 2012-ben a telepítés során 6200 tő szőlőt ültettek el, mely két év múlva
már termést is hozott. Az eltelt években szociális intézmények, iskolák és óvodák
is kaptak a szőlőből. Az ültetvény azt a célt is szolgálja, hogy a békéscsabai gyermekeknek megmutassák az
itt zajló munkafolyamatokat.
Szeptember utolsó napján
Paláncz György önkormányzati képviselő meghívására a
Hajnal és a Lenkey utcai óvoda
nagycsoportosai tettek látogatást az ültetvényen.
Rendkívül fontosnak tartom
a hagyományok megőrzését
és a gyermekek számára történő bemutatását, hiszen csak a

Rendbe tették a Stark-sírt
A Stark Adolf Kertbarát Kör,
az ország második kertbarát köre jövőre ünnepli a
megalakulásának 60. évfordulóját. Összejöveteleiket a Jaminai Közösségi
Házban tartják minden hónap második hétfőjén 16
órától. A tagsághoz bárki
csatlakozhat, nem kikötés
a kertészeti végzettség. A
társadalmi szervezet célja
a hagyományos és fejlődő
kertkultúra
elősegítése,
közreműködés Békéscsaba város kertészeti értékeinek megmentésében, a
hagyományok ápolásában.
A kör tagjai a közelmúltban
a névadó családi sírhelyét
tették rendbe.
– Nem csupán a sír megtisztításáról volt szó, hanem
annak ápolásáról, gondozá-

programok, az arcfestés és
az ugrálóvár is.
Opauszki
Zoltán,
a
Körösvidék Alapítvány elnöke
elmondta: azért hozták létre a
rendezvényt, mert fontosnak
tartják Békéscsaba ezen részében is a közösségépítést.
– Egy olyan jól elhatárolható városrészről beszélünk,
amelynek önálló identitástudata is van. A családok
számára is egy egyre népszerűbb, egyre több kisgyermekes család költözik
Jaminába, ezért fontos, hogy
olyan kikapcsolódási lehetőséget is biztosítsunk, ahol ta-

lálkozhatnak, és együtt tölthetik a hétvégét – fogalmazott
Opauszki Zoltán.
Kutyej Pál hangsúlyozta,
a városrész mindig is híres
volt családias környezetéről,
számára Jamina olyan, mint
egy nagy család. A közösségi rendezvények pedig csak
tovább erősítik ezt az érzést,
és lehetőséget teremtenek az
itt élők számára az új kapcsolatok létrehozásában is. Hozzátette: 2006 óta rendkívül
sok fejlesztés valósult meg
Jaminában, jó úton halad a
körzet, jelenleg is több fejlesztés van folyamatban.

Fő a biztonság
Két új piktogram jelent
meg Békéscsaba belvárosában október 1-jén, a
gyalogos-átkelőhelyeknél:
az egyik arra figyelmeztet,
hogy ne mobilozzunk, a
másik pedig arra, hogy ne
hallgassunk zenét, miközben átsétálunk a zebrán.

múltunkra építhetjük a jövőnket
– mondta el a képviselő.
Ez a nemes kezdeményezés nagyon sokat jelent a
gyermekeink számára, hiszen
megismerhették a szüret hangulatát, az ezzel járó munkát
és a frissen szedett szőlő
ízét. Reményeink szerint hagyományt tudunk teremteni a
Mihály-napi szőlőszürettel és
jövőre újra kilátogathatunk az
ültetvényre – összegezte a látogatást Szegfű Ferencné intézményvezető.

Bíró Csaba, az 5. számú választókerület képviselője jelezte, hogy a körzetben ezentúl egy-egy szimbólum hívja
fel a figyelmet a biztonságos
közlekedésre. A képviselő
kérdésünkre elmondta, hogy
a felfestések ötletét más városok jó példájából merítette, ezzel is nyomatékosítva,
hogy a gyalogosok fokozott
óvatossággal közelítsék meg
a közúti csomópontokat,
ne hallgassanak zenét, ne
mobilozzanak, ha átsétálnak
a zebrán. Az ötletet saját adózott jövedelméből valósította

meg, és hozzátette, hogy a
választókerület összes gyalogos-átkelőhelyén
felfestik ezeket a jeleket, vagyis
mintegy 25-30 helyszínen.
Hozzátette: kéri majd, hogy
a figyelemfelhívó szimbólumokat minden békéscsabai
zebrához fessék fel.

Jó tanácsok autósoknak
Beköszöntött az október és
az igazi ősz. A borús, esős,
csúszós idő a közutakon is
fokozott figyelmet, körültekintést igényel. Lapunk
Horváth Lászlót, a Thermál
Autósiskola elméleti és gyakorlati oktatóját, ismert közlekedési szakembert kérte
arra, hogy segítsen a téli
felkészülésben, adjon tanácsot az olvasóknak.

sáról és a tulajdonrendezésről. Ebbe a munkába kapcsolódott bele és segítette
munkánkat Váradi Zoltán, aki
tájékozódott a sír állapotáról
és felkereste az illetékeseket
– mondta el Hankó János,
a Stark Adolf Kertbarát Kör
vezetője.
– Fontos számomra, hogy
segítsem, támogassam azo-

kat a hazai és határon túli
kezdeményezéseket, melyek
értéket teremtenek, védenek
és közben közösségeket építenek. Ebbe a körbe tartozik
közös munkánk is a kertbarát
körrel. Reményeink szerint a
jövőben még többet tehetünk
a hagyományőrzés terén –
fejtette ki Váradi Zoltán, a lokálpatrióta vállalkozó.

Fontos, hogy az autó és az
autóvezető is felkészüljön az
időjárás miatt megváltozott
útviszonyokra. Ősszel csapadékosabbá válik az idő, többször van köd. A látásviszonyok
is romlanak, ezért mindenképpen érdemes lassabban,
óvatosabban közlekedni, a
követési távolságra és a megnövekedett fékútra fokozottan
figyelni. Nagyon fontos az,

hogy változtassanak a vezetési technikán, hiszen egészen
másként kell vezetni nyáron,
mint ősszel a vizes útszakaszokon, illetve télen, a lefagyott
utakon – mondja a szakember.
Az autónkon ajánlott azelőtt
lecserélni az abroncsokat, mielőtt a hőmérséklet tartósan
hét fok alá csökken. Tudni kell,
hogy teljesen más a szerke-

zete a nyári és a téli guminak,
hiszen a téli gumi lágyabb, így
a nyárival ellentétben nem dermed meg a hideg hatására.
Érdemes a fagyálló folyadékot megnézetni és az ablakmosó folyadékot is kicserélni
télire. Ha odafigyelünk, akkor
megelőzhetjük a kellemetlenségeket – tanácsolja Horváth
László.
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Kilenc jelölt mérettette meg magát a Csabai Garabonciás Napokon
Kádár Kende diákpolgármester célja a faültetés, az ivókutak telepítése és az újrahasznosítás

Fodor József, a Csabai Garabonciás Napok ötletgazdája és Benkó György, a Gara
társszervezője
elmondta,
hogy idén összefogtak a kormányhivatal által szervezett
Pályaválasztási Vásár rendezvényével. A két esemény egy
időpontban zajlott, egymás
szomszédságában, ezért átjárhatóságot biztosítottak a
CsabaPark és a főiskola között, így a vásárra kilátogató
általános iskolások is megtekintették a GarabonCityt is.

Megtudtuk azt is, hogy a hét
folyamán 24 előadás és 640
program valósult meg.
Az egyhetes versengés
után a Gál Ferenc Főiskola
békéscsabai
campusában
derült ki a végeredmény. A
kilencedik helyen a Kemény
színeiben
László
Fanni,
nyolcadikként a szegyás
Gonda Ádám, hetedik helyen
a gészis Susánszky Ádám,
hatodikként az Andrássy színeiben induló Szák-Kocsis
Benjámin, ötödikként a BEGes Urbancsek Zalán, negyedikként a Közgé színeiben
indult Sajben Bálint végzett.
Harmadik helyezettként diákalpolgármester lett a trefortos
Pálfi Sándor és másodikként a
vízműs Zámbó Szilárd. A diákpolgármester-választást nagy
fölénnyel a Belvár színeiben
Kádár Kende nyerte.
Az újdonsült diákpolgármester és két alpolgármestere a választás másnapján a
városházán kezdte a reggelt,
Fotó: Csabai Garabonciás Napok

A 28. Csabai Garabonciás
Napok eseményei idén is
lázba hozták a Békéscsabán tanuló középiskolásokat. Kilenc jelölt mérettette
meg magát, ezt a választást
a Belvár jelöltje, Kádár Kende nyerte, így ő lett a diákpolgármester, míg a diák-alpolgármesteri címet ezúttal
a vízműs Zámbó Szilárd és
trefortos Pálfi Sándor tudhatja magáénak.

ahol Szarvas Péter polgármester és Kiss Tibor alpolgármester gratulált nekik az elért
eredményekhez, majd a diákvezetők megismerhették a város működésének menetét is.
– Nagyon örültem annak,
hogy mind a kilenc diákpolgármester-jelölt
felnőttesen
gondolkozva állította össze a
kampányprogramját.
Olyan
elemek szerepeltek benne,
mint a környezetvédelem, a
környezettudatosság, az adományozás, a modern városépítés és közösségépítés – jegyezte meg Szarvas Péter.
Kiss Tibor alpolgármester
kiemelte, hogy az önkormányzat szívén viseli az ifjúság
sorsát. Beszélt arról is, hogy
a jelöltek a korukhoz képest
sokkal érettebben viselkedtek
a kampány alatt.
Zámbó Szilárd diák-alpolgármester úgy fogalmazott:
furcsa érzés volt számára,
hogy a választás utáni napot
már nem a Garabonciás Na-

Szarvas Péter, Zámbó Szilárd, Kádár Kende, Pálfi Sándor és Kiss Tibor
pok helyszínén kezdte, hanem iskolájában. Elmondta
azt is, hogy rendkívüli iskolagyűlésen gratulált diáktársainak és köszönte meg a
sok segítséget. Pálfi Sándor
diák-alpolgármester szerint
sikerükkel történelmet írtak
iskolájuk, a Trefort Ágoston
Szakgimnázium és Szakközépiskola életében.
Kádár Kende diákpolgármester számára felejthe-

tetlen élmény marad a 28.
Garabonciás Napok, hiszen
mint mondta, rengeteg új
emberrel kötött barátságot.
Az a küldetésük, hogy ös�szehozzák a diákságot, sikerrel zárult.
– Diák-alpolgármester társaimmal együtt három városi
szintű problémát szeretnénk
megoldani. Már a Garabonciás ideje alatt minden egyes
induló iskolának fát ültettünk

a Cserkész téren, ezt szeretnénk folytatni városszerte, hogy Békéscsaba minél
zöldebb legyen. A város segítségével ivó-kutakat szeretnénk telepíteni, valamint
a fiatalabb generációt megcélozva szeretnénk olyan
kézműves-foglalkozásokat
tartani, amelyeken szemétből újrahasznosítható tárgyakat készíthetnek – ismertette
célkitűzéseit Kádár Kende.

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Jótékonysági koncert
Mága Zoltán a nagytemplomban

Mága Zoltán Liszt Ferencdíjas hegedűművész az
általa indított 100 templomi jótékonysági koncertsorozat részeként, több
országos és Békés megyei
helyszínt követően, Békéscsabán lépett fel szeptember 28-án este. Az előadást
hatalmas érdeklődés övezte.
A koncert előtt Kutyej Pál evangélikus lelkész köszöntötte a vendégeket. Kiemelte, hogy Mága Zoltán több alkalommal is járt
Békéscsabán, és mindig mély benyomást tett a hallgatóságra.
Ezt követően Herczeg Tamás országgyűlési képviselő
méltatta a hegedűművészt. – Integrált oktatás, templomrenoválás, beteg gyermekek gyógyítása, hátrányos helyzetűek támogatása: ezekben a dolgokban legalább két közös
dolog van. Az egyik, hogy nemes cselekedetek, a másik
pedig az, hogy mindez összeköthető Mága Zoltán nevével –
fogalmazott Herczeg Tamás.
– Boldog vagyok, hogy Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomában zenélhetek. Nemes cél érdekében játszunk,
hiszen ez alkalommal a kórház gyermekosztályát támogatjuk a
közönség segítségével – fogalmazott Mága Zoltán.
Szeptember 30-án a jótékonysági koncert helyszínén adták
át a rendezvényen összegyűlt adományokat a Békés Megyei
Központi Kórház képviselőinek, dr. Becsei László főigazgató-főorvosnak, illetve dr. Kövesdi Józsefnek, a gyermekosztály vezetőjének. Az 1 millió 239 ezer 280 forintot és 5 eurót
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Kutyej Pál evangélikus lelkész és Bálint Kornél, a Békés Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízotti kabinetjének vezetője nyújtotta át.

Bálint Kornél, Herczeg Tamás, Kutyej Pál,
Dr. Becsei László és Dr. Kövesdi József

Ültess fát, olvass alatta könyvet!

Könyvtári napok az emberekért, a Földért való felelősség jegyében
Szeptember 30-án kezdődött és október 6-áig tartott az Országos Könyvtári Napok Békés megyei
programsorozata. Az idei
év témája a Könyvtárak
"
az emberekért, felelősség
a Földért" volt.
A Békés Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettese, Lukoviczki
Anna elmondta, hogy a megyéből 70 település csatlakozott az Országos Könyvtári
Napokhoz, és az intézmények
mintegy 250 programmal várták az érdeklődőket.
A békéscsabai rendezvények közül az egyik legnépszerűbb Koltai Róbert Jászai
Mari-díjas színművész „Sose
halok meg? Az első 75” című
könyvének bemutatója volt.
Lukoviczki Anna megjegyezte,
hogy a művészt egy ideje már
próbálták a megyeszékhelyre
csábítani, nagy öröm, hogy ez
most sikerült.
Koltai Róbert elmondta,
hogy a kötet ötlete egészen
véletlenül született, és a megjelenéséhez nagyban hozzájárult a rendező, Gaál Ildikó
segítsége is.

– Minden jó dolog nagyjából véletlenül születik. A
könyv szerkesztője, Gaál
Ildikó egy nagyon jó rendező,
együtt dolgoztunk egy darabban. Hallotta, hogy tele vagyok történetekkel, mindenről eszembe jut valami, mint
Svejknek. Egy-egy sztori, ami
a színházban vagy az életben
történt, és amit szívesen mesélek. Emiatt vetette fel, hogy
mi lenne, ha ebből könyv születne – mondta az érdemes
művész a könyvbemutatón.
A mezőkovácsházi könyvtár igazgatója, Albertus László

Harangozó Imre néprazkutató előadása

kezdeményezte az „Ültess
fát, olvass alatta könyvet!”
programot, amelyhez csatlakozott a Békés Megyei
Könyvtár. Október 3-án, a
könyvtár szomszédságában
a kezdeményező, valamint
Szarvas Péter polgármester,
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Rakonczás
Szilvia könyvtárigazgató és
Illés Adorján ültetett fát.
– Minden korban érdemes
az embereket arra figyelmeztetni, milyen fontos Földünk
jövője, és az is, hogy a könyvolvasás életünk része legyen.

A faültetés életadás, az pedig
sokszor bizonyított tény, hogy
aki sokat olvas, jobban boldogul, bölcsebb, nyugodtabb
életet élhet – jegyezte meg
Szarvas Péter a faültetésen.
A könyvtári napokon volt
játékos foglalkozás a népmese napján Benedek Elek
tiszteletére, de a Békés Megyei Könyvtár vendége volt
Illés Adorján is, aki 4 év alatt
kerékpárral utazta körbe a
földet. Emellett például helyismereti kirándulás, öko-kvíz
és helyismereti kalandjáték
is szerepelt a kínálatban.

Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész

Tevan 30: Dacból született a Tevan Könyvkiadó összefoglaló kötete
Harminc éve annak, hogy
dr. Cs. Tóth János vezetésével, egy ötfős stábbal
megkezdte
működését
Békéscsabán a Tevan
Könyvkiadó.
Irodalmi
műhelyük a legjelentősebb határon inneni és
túli íróknak és költőknek
adott lehetőséget. A jubileumra egy olyan kötet
született, amelyben az
általuk kiadott könyvek
borítóin keresztül tárul fel
egy korszak.

Herczeg Tamás és dr. Cs. Tóth János a könyv bemutatóján

A Tevan Könykiadó című
kötet bemutatóját a Békés
Megyei Könyvtárban tartották, ahol Rakonczás
Szilvia, a könyvtár igazgatója
korabeli
újságcikk segítségével idézte
fel az alapítás időszakát.

Dr. Cs. Tóth János művészeti író, a Tevan Könyvkiadó alapítója elmondta,
hogy 1989-es indulásuk
után a magyar könyvszakma hamar befogadta őket.
Jó nevű írók, költők keresték
meg őket, és másfél évtized
alatt közel kétszáz könyvet,
kiadványt jelentettek meg. A
kiadó alapítója hozzátette,
hogy a jubileumi kötet valójában dacból született meg.
Ugyan művelődéstörténeti, irodalomtörténeti értékű
könyvkiadó volt Békéscsabán a Tevan, mégis "visszhangtalanul múlt el". Most
a kötetben sajátos módon
idézik fel a működését, benne van minden ott megjelent
könyvborító fotója.
A könyvbemutatón Herczeg
Tamás ezúttal nemcsak or-

szággyűlési képviselőként,
hanem alkotóként is jelen
volt, hisz a Világváltás című
verseskötetét szintén a
Tevan adta ki, és az általuk
megjelentetett Bárka irodalmi folyóiratban is jelentek
meg írásai. Ahogy fogalmazott: máig jelentős az a műhelymunka, az a hagyaték,
ami a Tevan Könyvkiadótól
származik.
1997-ben dr. Cs. Tóth
Jánost a Móra Kiadóhoz
hívták vezérigazgatónak,
amit el is vállalt. A Tevan
Kiadó pár évig még fennállt, de sajnos nem sikerült
életben tartani. A könyv
segít emlékezni arra, hogy
volt egyszer egy igazi értékeket közvetítő Tevan
Könyvkiadó.
M. E.
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MESÉLŐ MÚZEUM
Sünlegendák nyomában…
Az első dolog, amit a sünökről érdemes tudni,
az, hogy Magyarországon és az egész Kárpátmedencében egyetlen sünfaj él vadon, mégpedig a keleti sün (latinul Erinaceus roumanicus),
néha kelet-európai sünként is említik. Európa
nyugati és északi területein él a másik sünfaj,
az európai sün (Erinaceus europaeus). Már
Herman Ottó is tisztázta, hogy nincs külön sünkutya és sündisznó nálunk, hanem ugyanarról
a fajról van szó. „Ha a békésen baktató sünt
nem zavarjuk, akkor egyenes orral, magában
kaffogva halad, míg ha útját álljuk, akkor védekezően összegömbölyödve behúzza az orrát,
s röfögéssel próbálja elriasztani zaklatóját.” Tehát téves nézet az, hogy van egy hosszú orrú,
kaffogó hangú sünkutya, és külön faj lenne a
rövid orrú, röfögő hangot hallató sündisznó.
Más nevei még a sül és a tüskésdisznó is használatosak voltak régen.
A sünöknek tehéntejet adni TILOS, mivel
nem segítünk ezzel, hanem ártunk nekik. Ha
valaki fel akar nevelni egy kissünt, akkor inkább
speciális tápszerre lesz szükség az etetéshez,
de a legjobb, ha szakértő segítségét kéri. Nagyon fontos, hogy csakis akkor vegyük magunkhoz a „talált” sünt, ha megbizonyosodtunk
róla, hogy beteg, vagy nem tudja magát ellátni,
vagy esélytelen, hogy a mamája megtalálja.
Azt tartsuk mindig szem előtt, hogy a kis sünök
neveléséhez legjobban a sünmama ért.
Szeretnénk felhívni a figyelmet az őszi kerttakarítások és avarégetések időszakában a sü-

Amit egy festőfejedelem életmódjáról tudhatunk
Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze a
festőóriás históriáját ötven fejezetre
bontva járta körül munkatársaival.
Ebből szemezgetünk.

nök telelési szokásaira is. A hideg téli hónapokat farakások, rőzsekupacok alatt téli álomban
vészeli át. Téli túlélési esélyeiket segíthetjük
azzal, hogy a levágott ágakat, leveleket nem
gyűjtjük össze, hanem egy félre eső helyen
kupacokban otthagyjuk nekik. Az avarégetés
tilos, hiszen nemcsak a sünöket érinti, hanem
minden téli avarlakó élőlény biztonságát. Égetés helyett inkább komposztáljunk!
Miért van annyi elütött süni az utakon? Ez
a lábra kelt vadgesztenyehéj, veszély esetére
kialakult védekezési ösztöne miatt, különösen
ki van téve a közúti gázolásoknak. A gyorsan
érkező járművektől megijedve összegömbölyödik az úttesten, ahelyett, hogy futni próbálna és
ez sajnos gyakran az életébe kerül. Az óvatos
szürkületi vezetés sok sün életét mentheti meg!
A sün védett állat, tehát ha szándékosan
pusztítjuk el ezt a rovarevő kisemlőst, az bűncselekménynek minősül!
Váncsa Klára ökológus

Mihály-napi vásár az oviban
Több évtizedes hagyomány a Kölcsey
Utcai és Ligeti Sori Óvodában, hogy
szeptember végén, az óvoda hagyományőrző programjának megfelelően,
Mihály-napi vásárt és szüreti mulatságot rendeznek. Ebből az alkalomból
most is pogácsasütéssel, szőlőpréseléssel, népi kézműves játékokkal és
táncházzal tarkított délelőttöt töltött el
együtt az óvoda apraja-nagyja. Ezúttal
a rendezvény a Kölcsey Utcai Óvodásokért Alapítvány nyertes pályázatából valósult meg, a programot a Nemzeti Együttműködés Alap támogatta.

Munkácsy Mihály párizsi palotája és
mindkét műterme zsúfolva volt a társadalmi rétegszintet jelző presztízs-tárgyakkal, gyönyörű textilekkel, finom szőnyegekkel, németalföldi festményekről
ismert csillárokkal, különleges vonalú
székekkel és a pihenés célját szolgáló
kényelmi bútorok sokaságával. Az enteriőrökben alkalmazott textileket változatos anyaghasználat jellemezte: selymet, bársonyt, brokátot lehetett látni,
amelyeket sodrott zsinórok és szövött
paszományok egészítettek ki, kifinomult
megoldások sorát vonultatva fel. A festő
a műtermében nem rendezte a bútorokat
stílusok szerinti blokkokba, ahogyan tette azt felesége – a kor szokását követve
– a palota szalonjaiban.
A funkció és a dekorativitás terén
Munkácsy olyan megoldást igyekezett
keresni, amelyben a kettő összehangolhatónak tűnt. A műtermek elsődleges
funkciója természetesen az ott végzett

alkotómunkához való optimális lehetőségek megteremtése volt, megfelelő látási,
illetve fényviszonyok biztosítása mellett.
Munkácsy jó néhány festményének bemutatóját műtermében tartották, így annak berendezése is meg kellett feleljen
a reprezentáció céljának. A festő leveleiből azonban tudjuk, hogy amikor egyedül volt párizsi palotájukban, egész nap
kitartóan dolgozott, a műteremben költötte el szerény reggelijét vagy ebédjét.
Forrás: fidelio.hu

Kutatók éjszakája
Idén is megrendezték a Kutatók
éjszakáját a Gál Ferenc Főiskolán.
A rendezvény témája ezúttal a klímaváltozás volt, ezzel kapcsolatban előadások és kiállítások várták
az érdeklődőket. A program közös
diófaültetéssel kezdődött az egyetem udvarán, a fa gyökeréhez egy
időkapszulát is tettek, amelyben a
pedagógusok és diákok üzeneteket helyeztek el. Dr. Vincze Gábor
dékán kiemelte, a rendezvény célja
az, hogy betekintést nyújtsanak az
intézmény és a kutatók munkájába.

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

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

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk
október 23-án, szerdán zárva tart!
CODEWEEK A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
Október 11., (péntek) 17.00 A Scratch programozás alapjai
Október 14., (hétfő) 17.00 Gyurmazongorázás
Október 17., (csütörtök) 17.00 Robotbemutató a Digilaborban (BMK)
Október 18., (péntek) 17.00 Ismerkedés a blokkprogramozással
MI TÖRTÉNT 1919 OKTÓBERÉBEN?
A Békés Megyei Könyvtárban folyamatosan frissülő
cikkgyűjteményt teszünk közzé "100 éve történt" címmel.
Az érdeklődők ízelítőt kaphatnak az 1919-ben történt békéscsabai
és Békés megyei történésekből. A gyűjtemény a könyvtár Tumblroldalán is elérhető: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com
Aktuális válogatásunkat keressék a könyvtár földszinti tablóján!
KÖVESSE KÖNYVTÁRUNKAT AZ INSTAGRAMON!
A Békés Megyei Könyvtár az egyik legnépszerűbb közösségi
felületen, az Instagramon is elérhető, melyen fényképeket és rövid
videókat osztunk meg könyvtárunk életéről.
Instagram elérhetőségünk: www.instagram.com/
bekesmegyeikonyvtar
A Békés Megyei Könyvtár zenei részlegének állományából
4 db DVD-film, valamint 5 db zenei CD és hangoskönyv
kölcsönözhető ki. Részlegünkön kottákat és zenei könyveket
is kölcsönözhet, emellett filmes és zenei folyóiratokat,
magazinokat is olvashat. A kedvezmény visszavonásig érvényes!
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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.
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. október 10-én, csütörtökön 19 órától
RIEGER RHODES QUARTET.
Tagok: 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 ’70es 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.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. október 30-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.
Thury Gábor visszatér – retro filmhíradó!
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
50 éve készült BUTCH CASSIDY ÉS A SUNDANCE KÖLYÖK
Paul Newman és Robert Redford főszereplésével.
APÁRÓL FIÚRA – családi hagyományőrző délután
2019. november 2-án, szombaton 14 órától.
Kalendárium: Márton napja. Műhelymunka: liba készítése textilből.
Nagymama kamrája: sült alma.
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.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Molnár remekműve, a Liliom meghódította a világot
Molnár Ferenc világhírű
remekművét, a Liliomot
október 4-étől láthatja a
Békéscsabai Jókai Színház közönsége.
A hazai és a külföldi színházak
évtizedek óta állandóan játs�szák Molnár darabját, jelenleg a Vígszínház és a Thália.
A Broadway-musicalváltozat
Carousel címen nagy sikerrel
fut New Yorkban, Londonban
és Bécsben, valamint a Budapesti Operettszínházban.
A körhintás Liliom és a
cselédlány, Juli szerelme,
tragikus története 1979 áprilisában már szerepelt a Jókai
színház műsorán. A külvárosi legenda mostani változatát
Köllő Miklós rendezte, aki a
XX. század egyik legszebb,
érzelemgazdag, romantikus
darabjának nevezte. Mint
mondta, Molnár imádta a

vurstlit, mindenkit ismert ott,
szerették. S ezt a nyelvet
beépítette a darabjába, amit
a pesti úri közönség először
lenézett, mert túl póriasnak
találta.
A romantikus történet azóta nemcsak túlélte az elmúlt 110 évet, hanem mélyen
érzelemgazdag, erkölcsiséget
feszegető tartalmával ma is
nagy hatással van az emberekre. Molnár „legjelentékenyebb
és egyben a legproblematikusabb színműve” meghódította
a világot, szerzője a legismertebb magyar íróvá vált. Köllő
Miklós úgy fogalmazott: a darab humora, drámája, a benne
lévő emberi érzések kavalkádja egyedülálló.
A címszerepet Katkó Ferenc alakítja, Juliét Kiss Viktória szh., Mariét Veselényi
Orsolya. Ficsúrként Czitor Attila, Muskátnéként Kovács Edit

Október 21-én 19 órakor
a Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház vendégjátékát láthatja a publikum a
Sík Ferenc Kamaraszínházban. Andrási Attila írta és
rendezte a Tizennyolc című
előadást.
„A magyar nemzet történelmének nagyon sok meghatározó dátuma van, de
1918 kiemelt helyet foglal
el ezek között. Száz évvel
ezelőtt a magyar nemzet
elveszítette hazájának kétharmadát. Tizennyolc című
előadásunk a nagy háború

utolsó évében játszódik, és
lényegében a Magyar Királyság utolsó három napját
mutatja be, ami 1918 októberének utolsó három napja” –
olvasható az ajánlóban.
A cselekmény az olasz
fronton kezdődik, majd a
németvölgyi temetőben folytatódik, ahol Tisza István
meggyilkolását készítik elő.
Katonai rendeletek és jelentések, női furfangok és
csábítások,
kémkedések
szövevényes hálójában rajzolódnak ki az események
a Tisza meggyilkolására
irányuló szervezkedéstől a
megöléséig.
Az előadás több mint egy
évtizedes kutatómunka eredménye, és a bemutató célja,

A 90 éve létesült Bakucz-telep mostoha sorsa
Az 1920-as évek közepén
Békéscsabán 1396 évben
vártak házhelyekre. Most
a VI. kerületben felépült
Bakucz-telepi, 90 évvel ezelőtti sanyarú állapotokat
idézzük vissza.

Jászai Mari-díjas színművész
lép színpadra.

Tizennyolc – történelem más megközelítésben
A Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház vendégjátéka a történelmi darabok kedvelőinek ígér izgalmas estét.

BÉKÉSCSABA ANNO

A Széchenyi liget mögött a körgát tövében 1926-tól új városrész, a Bakucz-telep kezdett
épülni a város VI. kerületében.
Napról napra kisebb-nagyobb
családi házak nőttek ki a földből. A Bakucz-telepen az első
szakaszban 117 ház épült fel.
Az ideépítkezők azt remélték,
hogy az új városrész hamarosan a város büszkesége lesz.
Csakhogy az új telepen a közművek bevezetése nem tartott
lépést az építkezéssel. Az új
városrésznek 1928-ban még
nem volt közvilágítása. Este és
éjjel a lakosság sötétben botorkált hazafelé, vagy lámpásokkal világította meg maga előtt
az utat. A Bakucz-telep utcáin
járda sem volt, így egy kiadós

A mai lakótelep 2017-ben készült légi felvételen
eső után a járókelők majdnem
elsüllyedtek a sártengerben. A
250 méter hosszúságú utcáknak nem volt nevük és házszámok sem voltak, a postás
sokat kilincselt, mire megtalálta
a címzettet. Az utcák elnevezésére tettek ugyan kísérletet, de
a város vezetősége érdemben
nem foglalkozott ezzel. Nem
volt iható vizű kút sem a telepen, így az emberek kénytelenek voltak elmenni a távoli
Gyulai út közepén lévő kútig.
A súlyos hiányosságok miatt

nagy volt az elkeseredés a lakosság körében.
A Bakucz-telepi, a Vandháti
egykori dűlőút és a Varságh
Béla utca közti területen fekvő
utcák 1929-ben kaptak nevet, amelyet máig viselnek. A
körgát mögötti házsor kapta a
Körgát sor nevet, majd következett az Ady Endre, Csiki,
Nagyváradi utca. A telep 5.
házsora a Bogár Dániel nevet
kapta, ezt 1949-ben Móricz
Zsigmondról nevezték el.
Gécs Béla

In memoriam Megyik András

hogy elkezdődjön a párbeszéd a konkrét történelmi
eseményekről, legyen világos, hogy „a történelem más
szempontú
megközelítése
nem halálos bűn”.

Ismét elment egy jeles nyomdász
kollégánk, Megyik András. Több
mint három évtizeden át dolgozott elhivatottan az egykori Kner
Nyomdában. Pályáját még az
ólombetűs nyomdavilág korában,
a csabai Békési Nyomda szedőtermében kezdte 1961-ben. Sikeres anyaggazdálkodó volt, itt lett
osztályvezető-helyettes. A Kner
Nyomda nagyberuházása után,
1971-től kereskedelmi osztályvezetőként fontos feladatot végzett
munkatársaival a nyomda állandó munkával történő ellátásáért.
Kapcsolatot tartott a megrendelőkkel, de a piackutatás és a pro-

paganda terén is sikeres volt. A
csendes szavú, mozgékony kollégát tisztelték korrektségéért, segítőkészségéért és szerénységéért.
A Kner-Tevan Alapítvány kuratóriumi tagjaként a nyomdászhagyományok ápolását szolgáló
javaslatai célra törőek voltak.
2000-ben megkapta az alapítvány díját, ekkor lett a gyulai
Dürer Nyomdában kereskedelmi
vezető, majd a nyomda ügyvezető igazgatója, innen ment nyugdíjba 2005-ben. Munkásságát
2006-ban Magyar Köztársasági
Aranykereszt érdemrenddel ismerték el, és nyugdíjas éveiben

tanácsaival még segítette a helyi nyomdák munkáját.
Megyik András 78 évet élt. A
csabai nyomdászok közössége
osztozik családja gyászában, szívükben megőrzik emlékét.
G. B.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

KIRÁNDULÁS
Október 16., szerda – a Természetjáró kör gyalogtúrája a Kígyósi tanösvényen.
Indulás 9.20-kor menetrend szerinti autóbusszal Újkígyós felé.
Várható hazaérkezés 14 óra körül autóbusszal.
KIÁLLÍTÁS
Október 18., péntek 17 óra – a Nagyváradi Fotóklub kiállításának megnyitója.
A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője, bevezetőt mond
Katona Péter, a Márvány Fotóműhely vezetője. Megnyitja Tóth István AFIAP-díjas
nagyváradi fotóművész. Közreműködnek a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium
és AMI diákjai. Megtekinthető november 5-éig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Október 26., szombat 10-től 12 óráig – Készülődés a mindenszentekre.
Őszi díszek és üvegmécsesek készítése.
A foglalkozást Baranyai Erzsébet óvónő vezeti.
TORNÁK
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön
14.30-tól 15.30 óráig.
Senior torna – minden héten csütörtökön 10 órától. Mozgás- és gyakorlatok
idősebb korosztálynak ajánlva.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Taekbo team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig.
Fitt-N Forever edzések – szerdai napokon 18-tól 19 óráig .
A taekboedzéseket Skumáthné Harmati Nikolett vezeti.
KISKÖZÖSSÉGEK, EGYESÜLETEK FOGLALKOZÁSAI
Angol ovis szakkör – hétfői napokon 16.30 és 17.00 órai kezdettel.
Kertbarát kör – minden hónap első hétfői napján 17 órakor.
Nyugdíjasklub – minden hétfőn 14-től 17 óráig.
Paleolit klub – október 21-én és 28-án, hétfőn 17-től 19 óráig.
Ifjúsági horgászklub – keddi napokon 16-tól 17 óráig.
Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi napokon 17-től 19 óráig.
Márvány Fotóműhely – keddi napokon 17-től 20 óráig.
Csipkeverő klub – kéthetente, szerdai napokon 15-től 18 óráig.
Jógaklub – pénteki napokon 18-tól 20 óráig.
Természetjáró kör – kirándulás október 16-án, klubfoglalkozás október 30-án.
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BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELISMERÉSE
Kitüntetést kapott a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és Ando György, a Munkácsy múzeum igazgatója
A Békéscsabai Szimfonikus Zenekart 1959 őszén
alapította Sárhelyi Jenő, a
Bartók Béla Zeneiskola akkori igazgatója. A zenekar
első karmestereként irányította az iskola tanáraiból,
felsőbb évfolyamos növendékekből, illetve amatőr
zenészekből álló csapatot,
amelyet az első zeneiskolai
házi hangversenyek után
1960-tól rendszeresen szerepeltetett a Filharmónia
is. Nagy szimfonikus zenekarrá 1971-ben, Jancsovics
Antal karmesteri működése
idején vált az együttes.
A művészeti közösség tagjai idővel a megye településeinek legjobb zenetanárai
lettek, akik amellett, hogy
hivatásnak tekintik az ifjúság
zenei nevelését, nem váltak
meg az aktív előadóművészi
tevékenységtől sem.
A zenekar repertoárja a
zeneirodalom széles skáláját öleli fel, amelyben a barokktól a XX. századi zenéig
számos versenymű, szimfónia, oratorikus mű, szvit,
kamaraegyüttesekre írt darab megtalálható. Több ősbemutató és magyarországi
bemutató fűződik az együttes nevéhez.

Ando György néprajzos
muzeológus, néprajzkutató, a Munkácsy Mihály Múzeum elhivatott vezetője.

Az elmúlt évtizedek során
hazánk településein kívül
számos európai ország, valamint Japán hangversenytermeiben is sikeres koncerteket hallhatott a közönség az
együttes tolmácsolásában.
2007-től komoly lendületet
hozott az új művészeti vezető, karmester, Somogyi-Tóth
Dániel személye, akinek a
vezetésével
félhivatásos
együttesként olyan sikereket könyvelhettek el, mint a
Prima-díj 2008-ban, és olyan
elismert helyeken léphettek
közönség elé, mint a Művészetek Palotája, az Angolkisasszonyok Temploma vagy a
Szent István Bazilika.
A 2012-es évtől a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar
fő támogatója Békéscsaba
város lett, amely az anyagi
segítség mellett 2013-tól próbahelyet is biztosít az együt-

65 éves érettségi
találkozó

A közelmúltban tartotta a volt Rózsa Ferenc Gimnázium (ma
Evangélikus gimnázium) 1954. június 17-én érettségizett IV.
A osztálya a 65 éves érettségi találkozóját. Az osztály 30 tanulója közül 16 eltávozott, nyolcan egészségi okok miatt nem
tudtak eljönni. Akik részt vettek – (balról-jobbra) Jantyik Pál,
Szűcs János, Kucsera Mihály, Kiss Imre, Nádas Mátyás és
Tóth Iván –, kegyelettel emlékeztek az elhunytakról, és mindenkiről váltottak pár szót. A napot kellemesen töltve elhatározták, hogy most már évente találkoznak.

tes számára a Csabagyöngye
Kulturális Központban.
Évköszöntő hangversenyük,
valamint a Tavaszi Fesztivál
során adott koncertjük mellett
rendszeres fellépői a BékésTarhosi Zenei napoknak, és a
Csabai Nyár is a szimfonikusok
Szent István téri hangversenyével zárul évről évre.
A zenekar szakmai munkáját jelenleg Uhrin Viktor
művészeti vezető és a működtető egyesület elnöke,
Sándor Ottó irányítja, Gál
Tamás Liszt-díjas karmester
gyakori közreműködésével.
Az idén fennállásának 60.
évfordulóját ünneplő Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar
magas színvonalú kulturális, művészeti tevékenysége
alapján Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Elismerése
kitüntetésben részesült.

A középiskolai tanulmányait
a békéscsabai Szlovák gimnáziumban végezte, majd a
pozsonyi egyetemen szerezte meg diplomáját Néprajz
szakon. Szakmai munkáját ezután a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatóságánál
kezdte, és azóta is az intézmény munkatársa.
Néprajzkutatóként a békéscsabai és a magyarországi szlovákság népi
építészetét és népi hagyományait kutatja. Eredményeit
két könyv, közel 30 tanulmány és számtalan publikáció, cikk foglalja magába.
Munkája mellett a mindennapokban is a szlovákság értékeit őrzi. 1998–2014 között
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Szlovák Önkormányzatának elnöke volt, 2004–2013
között az Országos Szlovák
Önkormányzat Közgyűlése
által választott tisztségviselőként is dolgozott. Ezen tevékenységeit 2017-ben Nemzetiségekért díjjal ismerte el a
magyar kormány.
2001-től
2012-ig
a
Munkácsy Mihály Múzeum

igazgatóhelyetteseként,
a
fenntartóváltást
követően
2013. április 1-jétől az intézmény igazgatójaként vezeti a
105 éves múltra visszatekintő közgyűjteményt.
Igazgatóként
munkáját
az innováció, a kiemelkedő
szakmai tevékenység jellemzi. Vezetőként céljai között
szerepelt a múzeum hatékony szakmai működésének
kialakítása és egy új szemlélet létrehozása a kiállítási tevékenységben. Az eltelt 6 év
során elmondható, a kitűzött
célok megvalósultak: színvonalas, magas tudományos,
kulturális igényeket kielégítő,
nagy létszámú látogatót vonzó kiállítások váltják egymást;
jól strukturált, eredményesen
menedzselt humán erőforrás
közreműködésével.
A Munkácsy-kultuszt magas szinten gondozó intéz-

mény, Ando György vezetésével – magas szintű szakmai
munkájának elismeréseként –
2014-ben Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést vehetett át.
Irányításával nagy sikerű,
országos jelentőségű események valósultak meg Munkácsy
Mihály születésének 170. és
175. évfordulója alkalmából,
továbbá jelentős részt vállalt
a Békéscsaba300 Emlékév
méltó megvalósításában. A
Csabensis kiadvány két kiadása kiemelkedik a nagy sikerű
múzeumi évkönyvek és közlemények közül.
Ando György kimagasló
szakmai tevékenysége, a
Munkácsy Mihály Múzeum
fejlődése érdekében kifejtett munkássága elismeréseként Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Elismerése
kitüntetésben részesült.

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés
Perényi László és a Békés Megyei Diáksport Egyesület munkáját ismerték el

Békéscsaba önkormányzata 2007-ben alapította meg
a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetést, amellyel a
helyi, kiemelkedő ifjúsági
munkát ismerik el. Idén –
a tavalyi évhez hasonlóan
– meglehetősen nagyszámú, tizenegy felterjesztés
érkezett. A közgyűlés még
júniusban döntött arról,
hogy most ezt a kitüntetést
a Békés Megyei Diáksport
Egyesület és Perényi László pedagógus kapja. Az
elismerést a Csabai Garabonciás Napokon adták át.
A Békés Megyei Diáksport
Egyesület 1989-ben alakult,
akkor még Békés megyei
Diáksport tanácsként. Napjainkra a megye legnagyobb
és legnépesebb gyermek- és
ifjúsági szervezetévé vált.

Tevékenységét a fizikai aktivitás, a testnevelés és a
sport mentén, illetve területén fejti ki. Fő feladata a felmenő rendszerű diákolimpiai
versenyrendszer szervezése,
rendezése, sportprogramok
lebonyolítása a testnevelés
tanterv alapján.
Éves szinten 13 sportágban biztosít játékos versengési lehetőséget a 6–19 éves
korosztály számára. Igazodik
az életkori sajátosságokhoz,
figyelembe veszi a területi elvet és az iskolák érdeklődési
körét, igényeit. A megyénkben működő valamennyi általános és középfokú oktatási intézményben tanuló diák
számára lehetőséget biztosít
a szabad idő hasznos eltöltéséhez és hozzájárul az ifjúság egészséges életmódra
neveléséhez – mindezért a

munkáért tevékenységüket
Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéssel ismerte el a város.
Perényi László 1987 óta
a Békéscsabai Belvárosi
Általános
Iskola
és
Gimnázium elismert, nagyra becsült pedagógusa, a
tantestület
meghatározó,
elkötelezett egyénisége, az
iskolai kézilabdacsapatok, a
Békéscsabai BDSK kézilabdacsapatának és az NB I-es
Békéscsabai Női Kézilabdautánpótlás edzője.
Testnevelő tanárként mindig arra törekedett és törekszik, hogy megismertesse a
diákjaival a mozgás örömét,
megszerettesse velük a sportot. Az edző és tanítványai jó
kapcsolatának és a fegyelmezett munkának szép eredményei is vannak. Az elmúlt
több mint 40 év alatt közel 30

csapattal dolgozott együtt.
Egykori játékosai közül 13
korosztályos és felnőtt válogatott tag, 21 NB I-es játékos,
valamint 16 testnevelő tanár
vagy kézilabdaedző került
ki. Kiemelkedő munkásságáért 2017-ben megkapta a
Németh László-díjat.
Kitűnő pedagógiai érzékkel, az évek tapasztalatával, őszinteséggel kitartóan
oktat, nevel, segít tanulót,
szülőt, kollégát egyaránt.
Mindig mindenhol jelen van,
igazi közösségi ember. Tartalékai kifogyhatatlanok, és
ezzel környezetének is újból
és újból erőt és lendületet
ad. „Aranyszívű Laci bácsi”
– csak így emlegetik volt és
jelenlegi diákjai.
Kiemelkedő munkáját a
város Békéscsaba Ifjúságáért
kitüntetéssel ismerte el.
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KITEKINTŐ
Príma díjas a Bárka, a „Leg a láb” művészeti iskola és az Erkel Vegyeskar
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés Megyei Szervezete szeptember végén
tizennegyedik alkalommal
rendezte meg díjátadó
gálaestjét Gyulán. Az est
házigazdája Nagy Mihály
László, a VOSZ Békés megyei elnöke volt.
Békés Megyei Prima díjat vehetett át a Bárka irodalmi folyó-

irat szerkesztősége. Az 1993ban, eredetileg a Tevan Kiadó
által alapított Bárka 1997-től
a Békés Megyei Könyvtár,
2008-tól a Békéscsabai Jókai
Színház kiadásában kéthavonként jelenik meg irodalmi, művészeti társadalomtudományi
folyóiratként. A szerkesztőség
2007-től Ablak a kortárs magyar irodalomra – barkaonline.
hu címmel online internetes
magazint is indított.

Szintén Prima díjat kapott a
mezőberényi „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola is. Az
iskola alapítását megelőzően
Szabó Csaba és felesége,
Szabóné Kukla Ágnes néptáncot oktatott szakköri formában
Mezőberényben, Mezőtúron
és Biharugrán. 2001-ben
Szabó Csaba megalapította
a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskolát magán fenntartású intézményként. Az elmúlt
18 évben az oktatáshoz újabb
települések is csatlakoztak.
Békés Megyei Prima díjat
kapott
a
gyulai
Erkel
Vegyeskar. Gyula az 1800-as
években, Erkel László (Erkel
Ferenc fia) vezényletével működő Gyulai Magándalkört
tekinti a mai énekkar kimutatható és igazolható ősének. A
hosszú évek során több név-

váltáson és karnagyváltáson
ment át a dalkör. Perlaki Attila
karnagy 2003-tól vezeti a kórust, amely az évek során több
szakmai elismerést is kapott.
A gálán kiváló vállalkozókat is díjaztak, ők a következők: Balogh László
cukrászmester;
Bereczki
Albert, a békéscsabai TEXA
Kft. ügyvezetője; Bozó József, a Kígyós-Agrár Kft.
ügyvezetője;
Cserenyecz
Lajos, az Orosenergo Kft.
ügyvezetője; Csőke Péter
kőfaragómester; Lipták Pál
István
építményszigetelő
egyéni vállalkozó; Szeidler
Zsolt, a zsadányi SZM Bisztro
tulajdonosa.
Bukovinszky
Béla, a „Szent András Sörfőzde” ügyvezetője pedig a
budapesti vállalkozók napjára kapott meghívást.
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17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.35
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Művészbejáró
Épí-Tech
Aktuális
Híradó
Generációnk
Képújság
Hírek
Aktuális
Művészbejáró
Biketour in Europe
2018.
Hírek
Aktuális
Forgószínpad
Hírek
Púder
Üzleti Negyed
Híradó
Sztárportré
Híradó
BRSE TV
A bátorság
szimbólumai
Ábrándi,
az ember egy élete
Híradó
Sztárportré
Padis
Képújság

n e k ü n k .

2019. október 23., szerda
6.00
6.05
6.25
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.45
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00

2019. október 17., csütörtök

Fotók: Varga Ottó

2019. október 14., hétfő

Hírek
Aktuális
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Forgószínpad
Üzleti Negyed
Sztárportré
Művészbejáró
Aktuális
Híradó
Épí-Tech
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Praktikák
Hírek
BRSE TV
Sztárportré
Híradó
Aktuális
Híradó
Generációnk
Megtorlás
a Viharsarokban
Azori
Aktuális
Híradó
Generációnk
Szarvasi híradó
Képújság

2019. október 24., csütörtök
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.40
10.00
10.20
10.45
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Praktikák
Híradó
Aktuális
Generációnk
Kezdőkör
Púder
Aktuális
Híradó
BRSE TV
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Épí-Tech
Hírek
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Híradó
Művészbejáró
Békéscsaba–Szolnok
labdarúgó-mérkőzés
Aktuális
Híradó
Művészbejáró
Szarvasi híradó
Képújság

2019. október 25., péntek
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.25
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Sztárportré
Híradó
Aktuális
Művészbejáró
Forgószínpad
Épí-Tech
Generációnk
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Képújság
Hírek
Aktuális
Üzleti Negyed
Hírek
BRSE TV
Művészbejáró
Híradó
Aktuális
Híradó
Egy nap a világ I./1.
A Dunakanyar
és a Szentendreisziget titkai
Aggódunk érted 8.
Aktuális
Híradó
Egy nap a világ I./1.
Szarvasi híradó
Képújság

2019. október 26., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
11.50
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.05
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Generációnk
Híradó
Aktuális
Sztárportré
Üzleti Negyed
Aktuális
Híradó
Békéscsaba–Szolnok
labdarúgó-mérkőzés
Képújság
Hírek
BRSE TV
Épí-Tech
Hírek
Aktuális
Egy nap a világ I./1.
Híradó
Praktikák
Híradó
Művészbejáró
A fegyházlelkész
Aggódunk érted 20.
Híradó
Művészbejáró
Forgószínpad
Képújság

2019. október 27., vasárnap
7.00
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.50
15.00
15.10
15.30
16.00
16.30
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.55
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Művészbejáró
Épí-Tech
Aktuális
Híradó
Generációnk
Képújság
Hírek
Aktuális
Művészbejáró
Egy nap a világ I./1.
Művészbejáró
Hírek
Aktuális
Forgószínpad
Hírek
Púder
Üzleti Negyed
Híradó
Sztárportré
Híradó
BRSE TV
A modern cirkusz atyja
Hidas Frigyes,
az utolsó magyar
romantikus zeneszerző
Híradó
Sztárportré
Egy nap a világ I./1.
Képújság
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A BRSE megnyerte a Boraqua Kupát

Hazatért a Puskás-díj
A csabai nevelésű Zsóri Dániel kapta

Fotó: Kuti István

Szeptember utolsó hétvégéjén háromnapos
nemzetközi felkészülési tornát rendezett a
Békéscsabai Röplabda Sportegyesület. A torna
első napján, parázs mérkőzésen, nívós román
ellenféllel szemben, ötszettes csatában aratott
győzelemmel kezdte a hazai rendezésű felkészülési tornát a BRSE. A második napon a román együttes magabiztosan múlta felül a Jászberény csapatát, míg a torna zárómérkőzésén a
Békéscsabai Röplabda SE a Jászberényt 3:0-ra
(13, 23, 25) győzte le. Fegyelmezett játékkal a
csabaiak itthon tartották a Boraqua Kupát.

Kiemelt turisztikai térséggé fejlesztenék a megyét
A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a
Csabagyöngye Kulturális
Központban beszélt arról,
hogy szeretnék, ha a magyar gazdaság 16 százalékát a turizmus adná, ezzel
elérve az osztrák szintet.
Guller Zoltán beszélt arról,
a fő cél, hogy Magyarország
2030-ig Közép-Európa turisztikai központja legyen.
Kiemelte: egy európai uniós
program segítségével elindul a Gyula–Békéscsaba turisztikai térség márkázása,
amelyre több mint 300 millió

forintot szánnak. Ez tartalmazza a térség weboldalának és marketingakcióinak
előkészítését is.
– Egyre inkább az látszik,
hogy Békéscsaba ebben a
turisztikai térségben alapvetően a kultúra és a gasztronómia szegmensét fogja
majd be, Gyula pedig a fürdővel és szálláshelyeivel tud
a térség fontos pontjává válni
– fogalmazott Guller Zoltán.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő jelezte,
hogy az együttműködés további városokkal bővül majd.
Szeretnének együttműködni

a határ menti településekkel
is, hogy minél több turistát
fogadhassanak a Partium
területéről. Hozzátette: ezáltal a turizmus nagyon sok

embernek biztosíthat megélhetést, és adóbevételek is
származnak majd abból, ha
sokan utaznak ide.
Hidvégi Dávid

S Z É P KO RÚA K
90

90

Bussy Miklós Ferenc (90)

Labos Pál (90)

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
INGYENES SZAKORVOSI
VIZSGÁLAT

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
Békéscsaba, Csaba u. 7.
Időpont egyeztetés az alábbi
telefonszámokon:
06 (66) 445 630
06 (70) 773 0489
Email:
audiobcs@widex.hu
Nyitva:
H,K,CS: 9:00-16:00
P: 9:00-15:00

90

Uhrin György (90)

90

Kállai Gyuláné (90)

Zsóri Dániel személyében magyar játékos nyerte az év
legszebb góljának járó Puskás-díjat. A MOL FC Fehérvár
játékosa még a Debrecen színeiben szerezte azt a találatot, amelyért kiérdemelte az elismerést. A 18 éves játékos 2011 és 2016 között Békéscsabán nevelkedett.
A játékos még februárban szerezte a díjat hozó gólt. Zsóri
Dániel a találat előtt tíz perccel lépett pályára élete első NB I-es
mérkőzésén és a találkozó hosszabbításában ollózó mozdulattal döntötte el a három bajnoki pont sorsát a Ferencváros ellen.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség augusztus közepén
hozta nyilvánosságra, hogy melyik tíz gól közül választja ki a
Puskás-díj tízedik győztesét. Ezt követően a szurkolók szavazatai döntöttek arról, hogy melyik három találat kerül be a döntőbe. A fináléban a FIFA-legendák szakértői bizottsága választotta ki a nyertest. Ellenfelei a kolumbiai Juan Quintero (River
Plate) és az argentin Lionel Messi (Barcelona) voltak. A milánói
Scalában rendezett díjátadón a korábbi kiváló Chelsea középpályás, Michael Essien mondta ki a magyar játékos nevét.
– Óriási megtiszteltetés, hogy a legnagyobb magyar futballistáról elnevezett díjat első magyarként én vehettem át. Köszönöm a családomnak, a hozzám közel állóknak, a klubjaimnak,
edzőimnek és csapattársaimnak, akik segítettek, hogy elnyerjem ezt a díjat. Viszont az utamnak nagyon az elején járok, és
nagyon sok dolgot kell még tennem – mondta a nyertes.
Zsóri Dániel az Arad megyei Simonyfalván született, majd
10 évesen került Békéscsabára, ahol az UFC-ben, illetve a
labdarúgó-akadémia színeiben öt éven keresztül nevelkedett.
Korábbi edzője, Kovács Tibor elmondta, hogy Dani már gyerekként is sokat gyakorolta az ollózást.
„Történelmi gólt rúgtál!” – írta korábbi edzője a fiatal tehetségnek egyből a gól után. Felidézte, hogy már Békéscsabán
tátott szájjal figyelte a játékos kiforrott cseleit. Kovács Tibor
elmondta, nehéz volt együtt dolgozni Danival, sokszor mérkőzés közben is próbálkozott ollózással, gyakran „elrontotta”
a csapatjátékot, de végül egy ilyen mozdulat hozta meg számára az elismerést.
Kovács Dávid

A PRÓHIRDE TÉ S
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.
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.
OKTATÁS
Kreatív angol. Tel.: 70/450-3228.
EGYÉB
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy
nagy méretű majomfa (crassula ovata), Daewoo 40 és
Graetz 60 tv, új ülőkés táska, retró stílusú, nem használt
diplomatatáska. Tel.: 30/574-0913, délután.

16 Hirdetések
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I. melléklet

BÉKÉSCSABA 2014–2019 – FEJLESZTÉSEK KÉPEKBEN

Felső sor: Fülöp Csaba, Miklós Attila, Bíró János, Kutyej Pál
Második sor: Takács Péter, Paláncz György, dr. Ferenczi Attila. Hanó Miklós
Harmadik sor: Kaposi László, Nagy Ferenc, Szarvas Péter, Kiss Tibor, Herczeg Tamás
Alsó sor: Bíró Csaba István, Tímár Ella, dr. Zelenyászkiné Fábián Ágnes, dr. Csicsely Ilona, Kocziha Tünde, dr. Kerekes Attila

Fejlesztésekkel teli öt év áll mögöttünk
Véget ért a 2014–2019-es választási ciklus. Mellékletünkben képekkel illusztrálva adunk ízelítőt abból, men�nyi minden történt az elmúlt öt évben. Az értékelésre
Herceg Tamás országgyűlési képviselőt, Szarvas Péter
polgármestert és Hanó Miklós alpolgármestert kértük fel.

A Szent István tér igazi közösségi színtérré vált

Békéscsaba Munkácsy városa, ezt molinó is hirdeti

Új közösségi színtérrel bővült a múzeum

Herczeg Tamás ebben a választási ciklusban három éven
át a 8. számú választókerület
képviselőjeként és szociális
tanácsnokként, majd országgyűlési képviselőként segítette
a város fejlődését. Hanó Miklós
önkormányzati képviselőként
és a gazdasági ügyekért feleős
alpolgármesterként tevékenykedett azon, hogy Békéscsaba
élhetőbb legyen, és egyre többen itthon találják meg a számításukat. A ciklus zárásaként
lapunk az elmúlt öt év értékelésére kérte a politikusokat, akik
hangsúlyozták: komoly eredményeket mutathat fel a város
az elmúlt öt évben, de bőven
van még teendő.
– Hangsúlyoznunk kell,
hogy a rendszerváltás utáni
időszak két részre osztható Békéscsabán. Az első időszak, a
16 év baloldali városvezetés
sajnos a lemaradás, a térvesztés korszakaként kerül majd be
a helytörténetbe. A második
periódusban – mely 2006 óta
tart – azonban fideszes többségű önkormányzat és jobboldali polgármesterek irányítják a
települést. Az elmúlt 13 esztendőre egyértelműen a fejlődés,
a felzárkózás korszakaként fog
emlékezni az utókor – kezdte
az értékelést Hanó Miklós.
Herczeg Tamás kiemelte,
hogy Békéscsaba 2014 óta is

sokat fejlődött. Ez jól látható
nekünk, itt élőknek, de talán
még szembetűnőbb azoknak,
akik ritkábban járnak nálunk.
– A kerékpárút-hálózat bővítése, a belváros megújítása, a vasútállomás átépítése,
az Orosházi úti felüljáró és a
Szerdahelyi úti aluljáró vagy
a piac fejlesztése a hétköznapjainkban is érzékelhető
változást
eredményezett.
Az intézmények energetikai
felújításának
köszönhetően korszerűbb körülmények
között tölthetik napjaikat az
óvodások, iskolások, az idősek klubjaiba járók. Ezáltal
csökkent a széndioxid-kibocsátás, és nem utolsósorban
kevesebb lett az energiaköltség. Számos nagyberuházás
kötődik ehhez az öt évhez, de
nemcsak az önkormányzat
részéről, hiszen a békéscsabai cégek, vállalatok is fontos fejlesztéseket hajtottak
végre – fogalmazott Herczeg
Tamás, hozzátéve, hogy bár
még nem érinti közvetlenül
Békéscsabát, de a most átadott M44-es gyorsforgalmi
út is olyan régóta várt beruházás, amely nagyban befolyásolhatja az életünket, akár
a gazdasági mutatókban is
komoly javulást hozhat.
FOLYTATÁS A IV. OLDALON

Az M44-es Békés megye legjobban várt beruházása

Könnyű volt megszokni a megújult vasútállomást

TOP-keretből szépült meg a csabai piac

Csabai Mérleg

II. melléklet

KOSSUTH UTCAI
IDŐSEK KLUBJA

ARADI VÉRTANÚK
LIGETE

HUNY

ÚTFELÚJÍTÁS
MEZŐMEGYEREN

ÁRPÁD SORI KIÜLŐ

LENKEY UTCAI ÓVODA
JAMINAI EGÉSZSÉGHÁZ

BERÉNYI ÚTI KERÉKPÁRÚT

TÜNDÉRKERT ÓVODA

FRANKLIN UTCAI
BÉRLAKÁSOK

BÁNÁT UTCAI KERÉKPÁRÚT

MACKÓ-KUCKÓ ÓVODA

MADÁCH UTCAI ÁLTALÁNOS
ISKOLA

SZABOLCS UTCAI
KERÉKPÁRÚT
RÓZSA UTCAI ÁLTALÁNOS
ISKOLA

ERZSÉBET-HÍD

Néhány fejlesztés képekben

YADI TÉR

III. melléklet

GERLAI JÁZMIN UTCAI
IDŐSEK KLUBJA

SZÉCHENYI LIGET

GERLAI HARANGLÁB

LIGETI JÁTSZÓTÉR

LENCSÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
MŰFÜVES PÁLYÁJA

INGYENES HPV-OLTÁS

JANKAY ÁLTALÁNOS ISKOLA

CSABABABA PROGRAM
BEVEZETÉSE
SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

BÉKÉSCSABA HAZAVÁR
PROGRAM BEVEZETÉSE

SZIGLIGETI UTCAI ÓVODA
TANMEDENCÉJE
SZOCIÁLIS TÜZIFATÁMOGATÁS

KÖLCSEY UTCAI ÓVODA

CSABAPARK KOMPLEXUM

FÉNYESI JÁTSZÓTÉR
ÉS FITNESZPARK

KÖRTE SORI KERÉKPÁRÚT

KERÉKPÁRÚT FÉNYES FELÉ
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IV. melléklet

BÉKÉSCSABA 2014–2019 – FEJLESZTÉSEK KÉPEKBEN
Szarvas Péter polgármester szerint a sok-sok
kemény munka eredményeként a most lezárult
ciklust (2014–2019) a fejlesztések jellemezték. A
polgármester röviden így
értékelt:

Az MVP részeként még ötmilliárdot szánnak a piacra

Hanó Miklós alpolgármester
emlékeztetett arra, hogy a
korábbi, széles körű lakossági fórumsorozaton bebizonyosodott: Békéscsabán
a legnagyobb igény utakra
és járdákra van. Komoly
lobbitevékenység eredményeként kétmilliárd forintot
kapott az önkormányzat a
Modern Városok Program

dasági igényt is szolgál
az M44-es gyorsforgalmi
út megépítése. Hosszú
évtizedes
várakozásokat
követően ma már eredményekről tudunk beszámolni. 2019. október 2-án egy
jelentős, mintegy 62 kilométer hosszú szakaszt helyeztek forgalomba Tisza-

Ilyen lehet a térségi piac pár év múlva

Új sportcsarnokot és sportuszodát is terveznek

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház új helye

A röplabda akadémia látványterve

Forrás: magyarepitok.hu

Európai uniós forrásnak,
a nemzeti költségvetésnek
és a vállalkozók beruházásainak köszönhető tehát a
fejlődés, és persze mindehhez kellett a csabai polgárok
munkája, tenni akarása is.
Az országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy jelenleg más kérdésekkel kell
szembenéznünk, mint korábban. Míg pár éve még több
mint ezren dolgoztak közfoglalkoztatottként, mára Békéscsabán is számos területen
küzdenek munkaerőhián�nyal. A klímaváltozás miatt
roppant fontosak a Modern
Városok Program (MVP) keretei között tervezett energetikai beruházások. Lényeges, hogy a szakképzés és
a felsőoktatás igazodjon a
piaci igényekhez, hiszen így
az iskolák, az onnan kikerülő
diákok és a cégek is jól járnak, ráadásul csökkenthető
a térségből való elvándorlás.
Mindezek mellet, tette
hozzá Herczeg Tamás, illik
szót ejtenünk olyan programokról is, melyek nem sorolhatóak a beruházások közé,
azonban a békéscsabaiak
életét segítik. Ezek közül érdemes kiemelni a „Csaba
Baba” életkezdési támogatást, melynek keretében a
békéscsabai családok gyermekük születésekor 42 500
forintos egyszeri juttatást
kapnak. A pályakezdők itthoni elhelyezkedését segíti
a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj
és életkezdési támogatás.
Fontos továbbá kiemelni két
feladatot: az egyik a téli tűzifavásárláshoz kapcsolódó
szociális támogatás, a másik
pedig a 12 éves lányoknak
járó HPV-védőoltás, amit
a legelső önkormányzatok
között vezetett be a békési
megyeszékhely. A civil szervezeteket, a kulturális, szociális és ifjúsági területen működő közösségeket, illetve a
mikro- és kisvállalkozásokat
is segítik városi pályázatok,
persze minden igényt mes�sze nem tudnak kielégíteni
ezek a lehetőségek.

keretében a az útfelújítási
program megvalósítására,
ennek köszönhetően a ciklus első felében több mint 70
utca útfelújítása valósult meg
Békéscsabán. Az összegből
mintegy 200 millió forintot további útépítések tervezésére
fordítottak, és folyamatosan
dolgoznak azon, hogy további 70 utcára – amelyekre a
kiviteli tervek is elkészültek –
forrást tudjanak szerezni.
– Ez a ciklus főként a fejlesztésekről szólt. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft.
kiemelkedő munkát végzett,
országos szinten is a legeredményesebbek között vagyunk a Települési Operatív
Program (TOP) fejlesztések
megvalósításában. Örvendetes, hogy a közbeszerzési
eljárásokban több helyi vállalkozó pályázott, így a kivitelező is gyakran a helyiek
közül került ki. Az elmúlt öt
évben oktatási intézmények
energetikai fejlesztése valósult meg, kerékpárutak épültek, Jaminában megújult az
egészségház, szintén TOPkeretből megújult a piac,
amit a későbbiekben a Modern Városok Programban
szeretnénk továbbfejleszteni.
Mintegy 5 milliárd forintból
egy mindent igényt kielégítő,
a turistákat is vonzó térségi
piac kialakítását tervezzük
parkolóházzal. Látványos a
CsabaPark több ütemű fejlesztése is, ahol szintén sokat léptünk előre az elmúlt
időszakban. A játszótérrel,
fitneszparkkal és a különböző attrakciókkal együtt ez a
csabaiaknak pihenőparkként
szolgál, vonzó célpont lehet
a turistáknak, de rendezvények lebonyolítására is kiválóan alkalmas – fogalmazott
Hanó Miklós.
Az alpolgármester hozzátette, hogy a tizenegy
fős Fidesz-frakció a polgármesterrel közösen minden
esztendőben megszavazta
a város költségvetését, ezzel biztosítva Békéscsaba működését a ciklusban.
Hangsúlyozta, mindig arra
törekedtek, hogy a város
működjön, ellássa a kötelező
feladatait, tehát az intézményeket megfelelően működtesse. Békéscsaba emellett
erején felül teljesített az önként vállalt feladatokban is,
hogy segítse egyebek mellett
a sportot és a kultúrát.
Hanó Miklós leszögezte:
Békéscsaba működik, a fejlődése látványos, de ez nem
azt jelenti, hogy hátra lehetne dőlni, hiszen rengeteg feladat van még.

Kiemelt fontosságú volt a vasútfejlesztés
A legnagyobb volumenű és a városhatáron is
túlmutató fejlesztések Magyarország kormánya támogatásának köszönhetők.
Ezek elsősorban a Modern
Városok Programja (MVP)
keretében valósultak, illetve
valósulnak meg, és közép-,
valamint hosszú távú fejlesztéseket foglalnak magukban. Meghatározó nap volt
a békéscsabaiak életében
Orbán Viktor miniszterelnök úr látogatása. Városunk
az
MVP-megállapodással
olyan fejlesztéseket vihet
véghez, amelyek példa nélküliek.
Kiemelt fontosságú volt
nekünk,
békéscsabaiaknak a 120-as vasúti fővonal fejlesztése. Nemcsak a
lakosság igénye volt, de a
teherfuvarozás minőségi fejlesztését is jelentette. Ehhez
kapcsolódott a békéscsabai
vasútállomás
épületének
impozáns felújítása, az új,
kétszer kétsávos jaminai híd
megépítése is.
Ennél is nagyobb horderejű, társadalmi és gaz-

kürt és Kondoros között.
Az M44-es gyorsforgalmi
út megépítésével megvalósul a békéscsabai régió bekötése a hazai gyorsforgalmi úthálózatba. Az érintett
településeken csökken az
átmenő forgalom, egyben
javul a régió versenyképessége, vonzóbb befektetési
területté válhat az M44-es
út környezete. A beruházás
ezzel még nem ért véget,
a tervek szerint 2021 tavaszáig átadják a Kondorost
és Békéscsabát összekötő
18 km-es szakaszt is.
Emellett
folyamatban
van a Fürjesi összekötő út
építésének
előkészítése
és a Debrecen felé vezető
gyorsforgalmi útkapcsolat
tervezése is.
Békés megye bekapcsolása a nemzetközi közlekedési hálózatokba a legfontosabb és legalapvetőbb
igény.
Összegezve az elmúlt
önkormányzati ciklust, elmondhatom, rengeteg kemény munka áll mögöttünk,
jelentős eredményekkel.”

A Körte-sor felőli tóra látványosságokat is terveznek

Forrás: magyarepitok.hu

FOLYTATÁS AZ I. OLDALRÓL

„Az elmúlt 5 évben rengeteget fejlődött és jelenleg is
folyamatosan épül és szépül
Békéscsaba, amely rengeteg munka eredménye. Dinamikus és látványos fejlesztések valósultak meg az
elmúlt időszakban Békéscsabán. Ezek nem jöhettek
volna létre Magyarország
kormányának és az Európai Uniónak a támogatása
nélkül.

A CsabaPark csúszdaparkjának látványterve

2021-ben elkészül a Kondoros–Békéscsaba szakasz is

