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Békéscsaba képviselő-

2–3.

Advent a főtéren

Advent első vasárnapján a Szent István téren
is felgyulladtak az ünnep
fényei.
A városi adventi ünnepség
megkapó momentuma volt
az Esély Pedagógiai Központ gyermekeinek „Karácsonyi tánc” című műsora.
De melegséget vitt a lelkekbe Berta János és Balázs Róbert „Pásztorjáték”
című műsora Bakai László
trombitatanár vezérlésével
és a Békéscsabai Bartók
Vegyeskar ünnepi előadása
is. Az ünnepen a Békéscsabai Szent László Utcai
Általános Iskola diákjai mézeskaláccsal lepték meg a
jelenlevőket.
– A rendezvénnyel mi is
szeretnénk egy kis ünnepet
varázsolni a mindennapokba, a karácsonyt megelőző
rohanásba, a sokszor kap-
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kodó készülődésbe. Lassítsunk le egy kicsit, nézzünk szét. Ha megállunk,
körbenézünk a téren, akkor
talán megenyhül mindennapjaink szigorúsága, feszítettsége. Ne felejtsünk el
odafigyelni az ünnepi időszakban szeretteinkre, hozzátartozóinkra, barátainkra
és szomszédainkra. Ne sajnáljuk az időt a beszélgetésre, a közös játékra és az
együttlétre – fogalmazott
Varga Tamás, Békéscsaba
alpolgármestere ünnepi köszöntőjében.
Ezt követően Balog Botond, az Esély Pedagógiai
Központ 8. osztályos diákja
és Nagy Ferenc, Békéscsaba
alpolgármestere
meggyújtotta az adventi koszorú első
gyertyáját, majd egy gombnyomással csodálatos fénybe
öltöztették a város főterét.
P. Á.

testülete

5.
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Díjnyertes installáció
díszíti a főteret

8.

Jól halad az M44 következő szakasza

A közelmúltban Békéscsabán, az épülő turbó
körforgalomnál
tartott
bejárással
egybekötött
sajtótájékoztatót Herczeg
Tamás országgyűlési képviselő és Pántya József, a
NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója.
Október másodikán adták át
hivatalosan a forgalomnak
az M44-es gyorsforgalmi
út Kondorost Tiszakürttel
összekötő 62 kilométeres
szakaszát. Ezt követően
a munkagépek nem álltak
meg, folytatódott a Békéscsaba–Kondoros szakasz
kivitelezése. Pántya József,
a Nemzeti Infrastruktúra Fej-

lesztő Zrt. (NIF) útfejlesztési
igazgatója elmondta, hogy a
kivitelezés jó ütemben zajlik,
közel 60 százalékban már
elkészült a szakasz.
– Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba–Kondoros szakasza része annak
a 95 kilométeres fejlesztési
láncolatnak, amely a NIF Zrt.
kivitelezésében
elkészül.
A békéscsabai csomópont
funkciója az, hogy az M44
a 47-es és a 44-es főutak
forgalmát szétossza. Ez a
csomópont egy turbó típusú körforgalomként épült ki,
amelynek jellemzője, hogy a
spirális vonalvezetés gyorsítja a forgalmat – taglalta
Pántya József a Békéscsa-

bán épülő turbó körforgalmi
végcsomópontnál.
Az útfejlesztési igazgató
a lapunk kérdésére elmondta azt is, hogy a 15,4 kilométeres Tiszakürt–Szentkirály
szakasz építése párhuzamosan zajlik a Békéscsaba–
Kondoros szakasszal.
Bő egy év múlva elkészül
az M44-es gyorsforgalmi út
Kondorost Békéscsabával
összekötő 2 x 2 sávos szakasza – ezt már Herczeg Tamás, a térség országgyűlési
képviselője emelte ki.
– Turisztikai és gazdasági szempontból is fontos a
megyeszékhely elérhetőségének megkönnyítése, de
az emberek életminőségét

tekintve is lényeges a beruházás. Az elmúlt másfél
hónapban azt tapasztaltuk,
hogy autóval Budapestre
akár fél órával is lerövidült a
menetidő. Ez egy óriási dolog nekünk, Békés megyeieknek. A megyeszékhely
közúti elérhetőségének növelésével a gazdasági szereplők érdeklődése nagyobb
lehet, nő a Békéscsaba iránti
befektetési igény – emelte ki
az országgyűlési képviselő.
Legkésőbb 2021 januárjára, de akár annál hamarabb is elkészülhet az M44es gyorsforgalmi út 17,6
kilométeres Békéscsaba és
Kondoros közötti szakasza.
Papp Ádám

Díszdiploma-átadón ünnepelték a pedagógusokat Békéscsabán
Rubin-, vas-, gyémánt- és
aranydiplomákat adtak át
a békéscsabai városháza dísztermében hétfőn
délután. Az eseményre az
ünnepelt egykori pedagógusokon kívül a jelenlegi
oktatási intézmények vezetői is meghívást kaptak.
Békéscsaba polgármestere
köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy a mindenkori városvezetés nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy megemlékezzen a
pedagógusok életpályájának
fontos momentumairól.
– Bár az évszázadok
alatt rengeteget változtak a
szokások és a módszerek a
pedagógia világában, egyvalami mégis állandó maradt:
a pedagógus személyének,
személyiségének
jelentősége – fogalmazott Szarvas
Péter.
Az ünnepségen negyvenkilenc egykori pedagógust

köszöntöttek diplomájuk átvételének 50., 60., 65. és 70.
évfordulója alkalmából.
Ebben az évben egy rubindiplomával
kitüntetett
egykori pedagógus foglalt
helyet a díszteremben. Az
Erzsébethelyi Általános Iskola egykori pedagógusa,
Uhrin Györgyné meghatottan
vette át a díszdiplomát: sajnos, ahogy az idő halad, már
nem megy a munka sem,
nem is gondoltam, hogy idáig eljutok. Csak egy dolgot
sajnálok, hogy két egykori
osztálytársam januárban elhunyt, sajnos ők már nem
vehettek részt a mostani rendezvényen – emlékezett.
– Ezzel szeretnénk évről
évre megköszönni az éppen
díszdiploma
elismerésben
részesülők felé hálánkat és
köszönetünket azért, hogy
sok évtizeden át nevelték,
oktatták azt a fiatalságot,
amelynek jelentős része ma

Békéscsaba fejlődésében tevőlegesen részt vesz – hangsúlyozta Varga Tamás alpolgármester.
Az ünnepségen Szarvas
Péter adta át az elismeréseket. Ráadásul személyesen
is érintett volt, hiszen mint

mondta: nagyon sokan a jelenlévők közül most egykori
tanáraiknak tapsolhattak a
díszdiploma átvételénél.
– Mindannyiunknak, akik
itt voltak aktívak, voltak olyan
tanáraink és igazgatóink,
akik itt voltak a köszöntöttek

között. Nagyon boldogok vagyunk ettől, hogy láthattuk
őket, beszélgethettünk velük és gratulálhattunk nekik.
Természetesen polgármesterként az is fontos, hogy
köszönetet mondhatok az itt
élők nevében a pedagógu-

soknak azért, hogy sok-sok
éven keresztül egy nagyon
szép hivatást gyakoroltak itt
Békéscsabán – mondta a
rendezvényt követően Békéscsaba polgármestere.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON
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Szarvas Péter: A kijelöléssel nem csökken
a tömegközlekedés színvonala

A városvezető a békéscsabai buszközlekedést érintő
változásokról is beszélt azon a sajtótájékoztatón, amelyen a novemberi közgyűlésen meghozott határozatokat
értékelte.
A város likviditási helyzete stabil, jónak mondható, a tervezetthez képest alakul – fogalmazott a költségvetés első
háromnegyed éves beszámolója kapcsán a városvezető.
Hozzátette: örömmel nyugtázták, hogy az intézmények jól
működnek, kevés a panasz a munkájukra.
Szarvas Péter kiemelte, hogy egy tanulmány szerint rendkívül kockázatos lenne a saját buszos cég alapítása, ezért
erről letettek. Emlékeztetett arra is, hogy korábban pályázatot írtak ki a helyi tömegközlekedési szolgáltatásra, ezt
eredménytelennek nyilvánították, ezért január 1-jétől újabb
két évre a DAKK Zrt. utódját, a Volánbusz Zrt.-t jelölték ki
a feladatellátásra. A behir.hu kérdésére elmondta, hogy a
kényszerkijelölés nem jár színvonalbeli csökkenéssel, a Volántársaság arról biztosította a városvezetést, hogy nemrég
frissítették járműparkjukat, így több modernebb busz állt szolgálatba Békéscsabán.
Arról is tájékoztatott, hogy az önkormányzat 40 millió forintot nyert a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény egyik
konyhájának felújítására, ezt örömtelinek nevezte. Hasonlóan vélekedett a sportcsarnok felújításának indulásáról, mely
többek közt magába foglalja az irodák, vizesblokkok, porták,
a fűtési és a világítási rendszer rendbetételét, a küzdőtér parkettájának cseréjét és sportszálláshelyek kialakítását. Megjegyezte: tavasszal lezárják a nézőtér egy részét, így a 2000
helyett legfeljebb csak 1500 hely lesz elfoglalható. Hozzátette, hogy a 35 éves ingatlan megérett a felújításra, ezért a
szurkolók türelmét kérte.
A Szabolcs utcai kerékpárfejlesztés miatti fakivágásról
azt mondta, hogy 49 fa helyett 60 fa visszaültetését vállalta az önkormányzat, de a polgármester 100-ra tett ígéretet.
Szarvas Péter kitért a napelemes rendszer kiépítésére a
sportcsarnok mellett, melyet egyedülállónak nevezett az önkormányzatok történetében.
Varga Tamás alpolgármester kiemelte a közösségi kerékpáros fejlesztést, ezen belül is a BéBi – Békéscsaba Bike –
hálózat kiépítését, melyben öt kerékpárállomást alakítanak
ki, és amely révén a kerékpárokat közösségi módon használhatják majd a csabaiak és az ideérkezők. A Lencsésin, a
Pietro pizzéria környékén, illetve Jaminában, a Madách utcai
általános iskola környékén, valamint az Andrássy úton, az U
alakú épületnél is lesz állomás.
Fidesz: A költségvetést is figyelembe vettük
a buszközlekedés esetében

A közgyűlés után Opauszki Zoltán és Paláncz György
értékelt.
Paláncz György elsőként gratulációját fejezte ki a Békéscsaba Kultúrájáért és Sportjáért elismerés kitüntetettjeinek.
Előbbit Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke és a Bárka irodalmi folyóirat szerkesztősége kapja,
utóbbit pedig Ilyés Ildikó korábbi sikeres atléta és Kerekes
Attila korábbi, U23-as Európa-bajnokságon is részt vevő labdarúgó veheti át.
A Fidesz önkormányzati képviselője kiemelte, hogy a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény 54 millió forint értékben hajthat végre fejlesztést a közeljövőben.
Az önkormányzati képviselő - aki a Békéscsabai Előre
NSKE elnöke is – elmondta, hogy decemberben elindul a városi sportcsarnok felújítása.
– Ez teljes átalakítást jelent, hiszen érinti a küzdőteret és
a lelátót, így a szurkolók is modernebb körülmények között
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biztathatják kedvenceiket. A világítórendszer és hangtechnika is megújul majd a létesítményben – fogalmazott Paláncz
György.
Opauszki Zoltán a Szabolcs utcai fakivágásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kerékpárút építése fontos a közlekedésbiztonság szempontjából, de meg kell találni a megfelelő egyensúlyt és nagy figyelmet kell fordítani a fák pótlására
is. Örömét fejezte ki, hogy a projektben szereplő 60 fa mellett
Szarvas Péter polgármester és Hanó Miklós alpolgármester
felajánlása több mint a duplájára emelte ezt a számot.
Opauszki Zoltán a buszközlekedésről elmondta, hogy a
döntésnél figyelembe vették a veszprémi példát, ahol egy
évben 1,5 milliárd forintot fordítottak az önkormányzati busztársaságra.
– A közbeszerzési eljárásban egy érvényes ajánlat érkezett a Volánbusz Zrt.-től, a cég 500 millió forintért vállalta
volna a szolgáltatást. Az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetében nem tud ennyit áldozni erre a célra, így a
közgyűlés érvénytelennek tekintette az eljárást és kijelöléssel
bízta meg a céget a szolgáltatás ellátására a következő két
évre – fogalmazott Opauszki Zoltán.
A frakcióvezető-helyettes kiemelte a SMART GRID rendszer kialakítását, amelyet az önkormányzat a Modern Városok Programban indít el. Opauszki Zoltán kiemelte, hogy ez
egy egyedülálló fejlesztés, hiszen a napelemes park a városi
sportcsarnok és az jövőben megépülő sportlétesítmények
energiafelhasználását segíti majd. A közösségi kerékpáros
fejlesztéssel kapcsolatban megjegyezte, fontos felhasználni
a fővárosban kialakított program tapasztalatait, és akkor egy
turizmust erősítő rendszer jöhet létre.
MSZP: Maradtak kérdőjelek a buszközlekedés terén

Miklós Attila MSZP-s képviselő pozitívan nyilatkozott az
önkormányzati választások utáni első közgyűlésről.
Miklós Attila véleménye szerint a város érdekében jó irányba mutatnak a grémium elképzelései. A szocialista politikus
támogatja az olyan kezdeményezéseket, mint a 60 ezer fa
Békéscsabán civil szerveződés elképzeléseit. Külön öröm
a számára, hogy a megépülő Wenckheim-kerékpárút miatt
kivágandó 55 fa helyett 100 darab előnevelt fát ültet majd
a város. Ezenkívül nagyon fontosnak tartja, hogy a létesülő
napelemparkban létrehoznak egy látogatóközpontot, ahol az
érdeklődők információt szerezhetnek a zöld energiáról.
Miklós Attila elmondta, hogy kiemelten kezelik a békéscsabai közösségi közlekedés kérdését. Hangsúlyozta, hogy
szerintük is szükség van az 50 darabos, vandálbiztos", elekt"
romos rásegítésű kerékpár üzembe helyezésére, de valójában a használatba vétel utáni időszakban derül ki a mostani
döntések létjogosultsága.
Az önkormányzati képviselő a tömegközlekedéssel, pontosabban a Volánbusz Zrt. járműparkjával kapcsolatos aggályait is megosztotta, miszerint jelenleg nincs klímás busz
és mindössze hat alacsony padlójú jármű járja Békéscsaba
utcáit, illetve koros gépjárművekből áll össze a szolgálatot
teljesítő géppark.

– Fontos lett volna, hogy a pályázatra olyan jelentkezőt
várjunk, aki a járműpark frissítését is vállalja és nem olyan
formában, mint a Volánbusz. A városnak 160 millió forintot
kellett volna kifizetni évente pluszban azért, hogy Békéscsabán jelentős cseréket hajtson végre a társaság. Ez az új pályáztatás sikertelen volt, így újabb két évre kötünk szerződést
a Volánbusz Zrt.-vel. Reméljük, hogy az új országos társasággal sikeresebbek lesznek a tárgyalások – jegyezte meg
a politikus.
Az MSZP képviselője elmondta, hogy örült annak, hogy
Herczeg Tamás, a térség országgyűlési képviselője megjelent az ülésen. A hozzá intézett kérdései érintették a háziorvosi praxisok helyzetét, kiemelte az orvosok leterheltségét
és felvetette egy ösztönző rendszer bevezetését számukra.
Miklós Attila kérte az országgyűlési képviselő segítségét abban a kérdésben, hogy miután a háziorvosok rendelőinek a
karbantartására, felújítására nincs pénzügyi fedezet, az Országgyűlés szolgáltathatna erre forrásokat.
Az önkormányzati képviselő elmondta, hogy a képviselőtestület beszámolt a 2019-es év első háromnegyed évi költségvetéséről, amely szerinte is jól alakul.
DK: Licit alakult ki a facsemeték ültetéséről

Dancsó Tibor, a Demokratikus Koalíció képviselője (DKJobbik-PM) az SZMSZ-ről folytatott vitát és a Szabolcs
utcai kerékpárút építése miatti fakivágásokat emelte ki a
határozatok közül.
A képviselő a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) vitája és elfogadása során meglepetéssel
tapasztalta, hogy a Fidesz és a Hajrá Békéscsaba Egyesület
önkormányzati képviselői nem szavaztak meg több, ésszerű
és – az átláthatóbb működés irányába mutató – módosító
javaslatot sem: "az ország számos közgyűlésében működő gyakorlat, hogy a féléves munkaterv összeállításához
a polgármester és a jegyző javaslatokat kér a képviselőktől (nálunk nem), ahogy máshol az is elfogadott, hogy egy
képviselőnek saját jogán, önállóan is lehetősége van előterjesztést benyújtania (nálunk a hatályos SZMSZ ezt sem
engedi). Az végképp jogos elvárás lenne, ha önkormányzati
képviselőként valamiben döntést kell hoznom, akkor ahhoz
az előterjesztésen kívül, előzetesen megkapjak minden –
az apparátus által készített – háttéranyagot, tervvariációt,
elemzést és egyéb információt, ami az adott témával összefügg" – jegyezte meg a képviselő, aki szerint csak így lenne
esélye helyesen dönteni.
Dancsó Tibor a hamarosan épülő Szabolcs utcai kerékpárút miatt kivágandó fák pótlása ügyében emlékeztetett a
régen érvényben volt 5 centiméteres szabályra, eszerint egy
beruházásnál annyi új fát kell a kivágott fa helyett elültetni,
ahányszor a kivágott fa törzsének átmérőjébe az 5 centiméter belefér. Bokrok vagy fácskát esetén elegendő 1 facsemete, de egy 10 centiméteres törzsű fáért már kettőt, egy
20 centiméter átmérőjűért négyet, egy 50 centiméteres fa
kivágásáért pedig már 10 új facsemetét kell a beruházónak
elültetnie. Javaslatom nem talált megértő fülekre, helyette
"
egy elég vicces „licit” alakult ki az új facsemeték számát
illetően: az eredeti előterjesztés 55 kivágandó és 55 elültetendő fát tartalmazott. A pótlásként ültetendő facsemeték
számát a városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatában már 60-ra emelte." – fogalmazott
a képviselő, hozzátéve: a közgyűlésen a témát előterjesztő
polgármester ezt a 60-at 100-ra javasolta emelni, mire Hanó
Miklós képviselő 120 facsemete elültetését javasolta.
A képviselő szerint amennyiben Békéscsabán még mindig az 5 centiméteres szabály lenne érvényben, akkor ez
a projektben minimum 300 facsemete kötelező elültetését
jelentené.
Az oldalt írta: V. D., K. D., S. G.

Tisztelt Békéscsabaiak!
FELHÍVJUK a figyelmüket, hogy a CsabaPark beruházás során elkezdődtek a Parkerdő szánkózódombján a kivitelezési
munkálatok. A balesetek elkerülése érdekében a szánkózódomb, illetve annak teljes környezete 2019. december 5-től a
kivitelezési munkálatok befejezéséig lezárásra kerül. Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
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Ü L É SE Z E T T A KÖZGY Ű L É S
Saját cég nélkül Jön a BéBi, a közösségi kerékpár
Egyelőre biztosan nem lesz saját buszos vállalata a békéscsabai önkormányzatnak forráshiány miatt, ugyanakkor a helyi járatos buszközlekedés a továbbiakban is
biztosított lesz.
A grémium már korábban vizsgálni kezdte annak lehetőségét,
hogy felállítson-e egy olyan társaságot, amely akár önállóan
vagy külső vállalkozó bevonásával elláthatja a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó szolgáltatást. A testület elé kerülő összefoglaló azonban rámutatott, hogy ez akár milliárdos
nagyságrendű anyagi befektetéssel is járhat, így a képviselők
forráshiányra hivatkozva úgy határoztak, hogy egyelőre nem
alapítanak ilyen céget.
Egy másik napirendi pont is érintette a buszközlekedést: az
önkormányzat korábban pályázatot írt ki a szolgáltatás ellátására, ugyanis a két évvel ezelőtt, az októberben a Volánbusz
Zrt.-be olvadt Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kényszer
kijelöléssel kötött szerződés lejárt. A hirdetményre csupán a
Volánbusz Zrt. nyújtott be ajánlatot, ám a pályázatot a grémium érvénytelennek nyilvánította. Élve a jogi lehetőséggel, az
önkormányzat újabb két évre jelöli ki a jelenlegi szolgáltatót. Az
ülésen elhangzott, hogy ez nem jár majd színvonalbeli csökkenéssel. A Volánbusz Zrt. képviselője jelezte, hogy nemrég
hétre emelkedett az alacsonypadlós buszok száma a megyeszékhelyen. Ígéret hangzott el arról is, hogy jövő év elején a
grémium menetrend-módosításra tesz javaslatot.

Egy komplex, környezetvédelmi programban nyert forrást az önkormányzat, amelyben
többek közt egy új közösségi közlekedési rendszer kialakítására is lehetőség nyílik.
A LIFE integrált projektben nyert több mint 580 ezer eurót (részben európai uniós, részben
kormányzati önerő) a békéscsabai önkormányzat. A pályázatban a levegőminőség javítása érdekében frissíthetik az emissziós adatbázist, mérőállomásokat telepíthetnek, tudásközpontot
és ökomenedzser hálózatot hozhatnak létre, oktatóanyagokat állíthatnak össze, tudatosíthatják a környezetvédelem fontosságát a csabaiakban, illetve a közösségi kerékpáros rendszert
fejleszthetik. Utóbbihoz kapcsolódik a BéBi, vagyis a Békéscsaba Bike hálózat kialakítása is,
amelyben ötven bérkerékpár beszerzésére és öt állomás kialakítására lesz lehetőség.
Utóbbi kapcsán az ülésen több képviselő is aggodalmának adott hangot és példaként
hozta a hasonló, Budapesten működő BuBi hálózatot, amelyet évről évre egyre kevesebben
használnak. Más az üzemeltetés és karbantartás költségei miatt vont kérdőjelet.
Amint az elhangzott, a projektet menedzselő Békéscsabai Városfejlesztési Kft. nem a budapesti példát vette alapul, hanem olyan városokban működő rendszereket vizsgált, amelyek
beváltak, ilyen Visegrád, Esztergom és Veszprém, megjegyezve, hogy itt alacsony üzemeltetési költségű hálózat jött létre. Dr. Sódar Anita ügyvezető azt is elmondta a kerékpárok
minősége kapcsán felvetett aggályokra, hogy a csabai eszközök erősek, biztonságosak,
"vandálbiztosak" lesznek, emellett elektromos rásegítéssel működnek.
A tárolók helyszínei közt a Lencsési lakótelep és Jamina, valamint az Andrássy úton az U
alakú épület előtti tér is szerepel.

Közmeghallgatás

Okosrendszer épül

Évente egyszer a békéscsabai lakosok kérdezhetnek, kérhetnek a közgyűlésen, erre
összesen öt perc áll rendelkezésükre. A novemberi közgyűlés részeként a testület közmeghallgatást tartott.

Közgyűlési döntés nyomán elindulhat annak a
napelemparknak az építése, amely hosszú távon Békéscsaba áramszámlájának csökkentését jelenti majd.

Több békéscsabai lakos fordult a grémiumhoz a szennyvíztisztító telep kapcsán: arra panaszkodtak, hogy az utóbbi években elviselhetetlenné váltak a szag- és hanghatások, ráadásul a
telep környéke körül kijelölt védőövezetben továbbra is hat lakóingatlan található. Mint mondták, többször fordultak ebben az ügyben mind az önkormányzathoz, mind a környezetvédelmi
szakhatósághoz, de nem tapasztaltak előrelépést. Emellett szóvá tették, hogy eddig sem az
ott lakók kártalanítása, sem az ingatlanok kisajátítása nem történt meg. A számukra adott
válaszban elhangzott, hogy a képviselő-testület decemberben tárgyal majd a témáról, ugyanakkor akár hosszan tartó pereskedésre is lehet számítani az ügyben.
Szintén többen fordultak a testülethez út- és járdafelújítások kapcsán, kérve az önkormányzatot, hogy oldják meg a leromlott felületek javítását. Példaként sorolták a katolikus templom
melletti területet, ahol a járda mentén alakult ki sáros rész, a Bokor, a Németh Lajos, a Bihar
és Orgona utcai kátyúkat, a harmadik kerület, valamint a körgát rossz járdáit. Volt olyan is, aki
a parkolók rendben tartásához kért önkormányzati segítséget.
Más belvárosi lakos a piac körüli forgalmi rendet hozta szóba, rámutatva, hogy az autósok nem mindig figyelnek a kerékpárral közlekedőkre, illetve felhíva a figyelmet a régebbi
bicikliutak rossz állapotára.
A külterületen élők közül többen tették szóvá, hogy nincs lehetőségük igénybe venni a lomtalanítási szolgáltatást, elhanyagoltak az utak vagy épp a Csabai Mérleget nem kapják meg.
Egy belvárosban élő hölgy a Hunyadi téren éjszakánként hangoskodókra hívta fel a figyelmet,
mondván, hogy az egyik vendéglátó-ipari egység vendégei akkora zajt csapnak, hogy a környéken
lakók nem tudnak tőlük pihenni. A közigazgatási osztály vezetője szerint ebben az esetben a rendőrség az illetékes, akik csak abban az esetben tudnak intézkedni, ha tetten érik a csendháborítókat.

A grémium a Modern Városok Programból, vagyis kormányzati forrásból finanszírozott beruházás (Smart Grid)
kapcsán hirdetett kivitelezőt: a fejlesztést egy szigetszentmiklósi székhelyű vállalat végzi majd több mint 2,6 milliárd forintért. A projektben olyan fejlesztést hoznának létre,
amelyben okos hálózatot, valamint az intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési
rendszert alakítanának ki, emellett napelemes parkot építenek a sportcsarnok mellett egy nagy kapacitású tárolóegységgel együtt – utóbbi kettő kivitelezése indulhat el a
közeljövőben.
A beruházónak két év alatt egy 1,3 megawatt teljesítményű napelemes erőművet és egy 2,4 megawattóra kapacitású villamosenergia-tárolót kell létesítenie a városi sportcsarnok mellett. Emellett elkezdik a helyi okoshálózati
rendszer kialakítását, valamint okoshálózati látogatóközpontot is építenek a lakossági szemléletformálás érdekében. Két hónap próbaüzem is a pályázat része.

Megújul a csarnok
Elindult a kormányzati forrásból finanszírozott sportcsarnok-felújítás.
A Sportszálláshelyek kialakítása a Sportok Házában és a
Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban
című projektben (Modern Városok Program) december
első napjaiban elindultak a kivitelezési munkálatok, miután a szeptemberben lezajlott közbeszerzési eljárásban
az önkormányzat eredményt hirdetett. A munkálatok az
első ütem munkaterület átadása-átvételével kezdődtek
meg, melyeket jövő augusztus 15-éig kell befejezni. A kivitelezőnek tekintettel kell lennie arra, hogy a létesítményekben a szezon folyamán lesznek még meccsek, ezek zavartalan lebonyolítását biztosítania kell. A városvezetés ezzel
párhuzamosan a szurkolók türelmét kéri, ugyanis bizonyos
esetekben a nézőtér egy része le lesz zárva.
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Kitüntetések
A grémium zárt ülésen döntött a Békéscsaba Kultúrájáért és Sportjáért kitüntetésekről: Pál Miklósnét,
a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnökét
díjazzák, aki 50 éve tevékenykedik a városért, a
népi hagyományok fenntartásáért. A másik díjat a
Bárka folyóirat kapja, amelyet 1993-ban alapítottak,
határokon belül és kívül is
elismert, a kortárs irodalom meghatározó személyei publikálnak a lapban.
A sportelismerésben Ilyés
Ildikó, a helyi atlétika egyik
legeredményesebb gyaloglója részesül, aki részt vett
olimpián, világ- és Európabajnokságokon is. A másik
kitüntetett Kerekes Attila
labdarúgó, az Előre Spartacus oszlopos tagja, aki
tizenötször szerepelt a válogatott keretben.

Támogatás
Rendkívüli támogatást kap
az önkormányzattól a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület (BRSE) és az
Előre Női Kézilabda Sportegyesület (ENKSE). Mindkét klub egyszeri, 5 millió
forintos támogatás miatt fordult az önkormányzathoz. A
csabai kézilabdaklub évek
óta a világ egyik legerősebb
bajnokságában
szerepel,
azonban több kulcsjátékos
is távozott a szezon előtt,
sérülések is nehezítették a
csapat dolgát. Az egyesület vezetése szeretné megerősíteni a csapatot, ehhez
kérték a pluszt. A BRSE
az elmúlt hat évben ötször
nyerte meg a bajnokságot,
azonban a nemzetközi szereplés rendkívüli terhet rótt
a klubra, ráadásul ebben a
szezonban nem rendelkezik
névszponzorral, ez újabb
tízmilliós kiesést jelentett.

Konyhaújítás
Összesen 54 millió forint
értékben hajthat végre fejlesztést hamarosan a Békéscsabai Gyermekétkeztetési Intézmény, miután
kormányzati
támogatást
nyert el 40 millió forint értékben. Az intézmény többször
nyújtotta be forrásigényét
erre a pályázatra, de most
először nyert el támogatást.
A fennmaradó 14 millió forint önkormányzati önerő. A
forrásból az Orosházi út 32.
szám alatt található óvoda
napközi otthonos konyhájának felújítását tervezik,
illetve korszerűsítenék a
konyhai eszközöket is. A
grémium 16 igennel egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
Az oldalt írta:
Varga Diána
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S O R O N K Í V Ü L I KÖZGY Ű L É S
Soron kívüli ülésen választotta meg a
grémium az új képviselő-testület tanácsnokait, a közgyűlés bizottságainak elnökeit és azok tagjait november 19-én.
A november 12-én tartott alakuló ülésen
a képviselők nem választották meg a tanácsnokokat és a közgyűlés bizottságainak
elnökeit, emellett nem fogadták el a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) sem, így a városatyák
ezekről a kérdésekről döntöttek a soron kívüli ülésen.
A korábbi hét helyett hat bizottság segíti
a közgyűlés munkáját ötven taggal (a korábbihoz képest héttel kevesebb): a Szociális
és Egészségügyi Bizottság Családügyi és
Népjóléti Bizottsággá alakul át, a Lakásügyi
Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsággá válik, a Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és
Egyházügyi Bizottságból Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság lesz,
a Jogi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság
Közbiztonsági, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsággá alakul, a Közművelődési, Ifjúsági,
Oktatási és Sportbizottság Ifjúsági és Sportbizottsággá alakul, míg a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Pénzügyi,
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsággá válik.

A városfejlesztési bizottságot Ádám Pál
(Hajrá Békéscsaba) vezeti, helyettese Csányi Illés (Hajrá Békéscsaba), képviselői tagjai: Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP), Horváth László (Fidesz-KDNP) és Miklós Attila
(MSZP). Nem képviselő tagjai: Zelenyánszki
Péter, Gyulavári Zsolt, Kelle Mihály és Bálint
József.
A pénzügyi bizottság elnöke dr. Ferenczi
Attila (Fidesz-KDNP), helyettese Opauszki
Zoltán (Fidesz-KDNP), képviselői tagjai: dr.
Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba), Gregor
László (Hajrá Békéscsaba) és Fülöp Csaba
(MSZP). Nem képviselő tagjai: Alföldi Károly,
Nagy Ferenc, Szudár László és Kovács Pál.
A kulturális bizottságot Szente Béla irányítja, helyettese Paláncz György (FideszKDNP), képviselői tagjai: dr. Juhász István
(Hajrá Békéscsaba) és Dancsó Tibor (DK).
Nem képviselő tagjai: Szabóné Csendes Ildikó, Tálas Csaba és Benkó György.
Az ifjúsági bizottság elnöke dr. Szigeti
Béla, helyettese Gregor László (Hajrá Békéscsaba), képviselői tagjai: dr. Ferenczi
Attila (Fidesz-KDNP) és Paláncz György (Fidesz-KDNP). Nem képviselő tagjai: Lázáné
Somogyi Lívia, Zahorán Kitti és Diószeginé
Farkas Viktória.
A népjóléti bizottságot dr. Csicsely Ilona
vezeti, helyettese dr. Juhász István (Hajrá

Fotó: Varga Ottó

Tanácsnokokat és bizottsági elnököket választottak

Békéscsaba), képviselői tagjai: Ádám Pált
(Hajrá Békéscsaba), Dancsó Tibort (DK) és
Miklós Attilát (MSZP). Nem képviselő tagjai:
Hricsovinyiné Izsó Zsuzsanna, Komoróczky
József, Keszthelyiné Valentyik Lívia és dr.
Sajben Andrea.
A közbiztonsági bizottság élére Csányi
Illést választották (Hajrá Békéscsaba), helyettese Gregor László (Hajrá Békéscsaba),
képviselői tagjai: dr. Csicsely Ilona (FideszKDNP), Szente Béla (Fidesz-KDNP) és Fülöp Csaba (MSZP). Nem képviselő tagjai: dr.

Tóth Enikő, Hankóné Milyó Katalin, Takács
Péter és Kocziha Tünde.
A polgármester három tanácsnok személyére tett javaslatot: a civil ügyek felügyeletét dr. Juhász István látja el, az oktatási
ügyeket Paláncz György felügyeli, míg a
környezetvédelmi és turisztikai tárgykörért
Opauszki Zoltán lesz a felelős. A grémium
mindannyiuk kinevezését jóváhagyta.
Ezt követően a nem képviselő tagok az
önkormányzati törvénynek megfelelően esküt tettek.

BE M U TAT KOZ N A K A K É P V I SE L Ő K – TA N ÁC SN O KO K
Opauszki Zoltán
Dr. Juhász István
Paláncz György
Civil ügyekért
felelős tanácsnok
Milyen út vezetett a tanácsnoki
tisztségig?
A KÖZGÉ-ben érettségiztem, majd a Békés Megyei Illetékhivatalnál helyezkedtem el.
A Szegedi Állam- és Jogtudományi Egyetemen levelező tagozaton szereztem diplomát. A
közigazgatástól elbúcsúzva a
Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagja lettem. A szakvizsga
megszerzése után Mezőberényben lettem ügyvéd, majd
a praxist Békéscsabán folytattam. „Tanító mestereim” polgári
joggal foglalkoztak, így magától
adódott, hogy én is ezt a jogterületet vettem pártfogásba. Városunk társadalmi és közélete
iránt mindig aktív érdeklődést
mutattam. Most nyílik először
lehetőségem arra, hogy közösségi ügyeink intézésébe
személyesen is bekapcsolódhassak.
Mivel foglalkozik?
33 éve vagyok ügyvéd,
több, mint 20 éve a JUHÁSZ
Társas Ügyvédi Iroda keretein
belül dolgozom társammal és
házastársammal dr. Tóth Enikő ügyvéddel. A kollégák már
fiatalon (1992) a Békés Megyei
Ügyvédi Kamara elnökének
választottak, mely tisztséget
18 éven keresztül megszakítás
nélkül töltöttem be. Az ügyvédi
közéletben ma is aktívan részt
veszek.
Milyen kapcsolódási pontok
vannak az Ön által felügyelt területtel?
Mint említettem, a polgári
jog területén dolgozom. Munkám végzése során számos
társadalmi szervezet (civil szer-

vezet) alapításában, működésének segítésében vettem
részt. Jól ismerem a civil szervezetek alapításával, működésével kapcsolatos kérdéseket.
A Hajrá Békéscsaba Egyesület
képviselőjeként polgármester
úr ezért javasolt e „testhez illő
feladat” ellátására.
Milyen tervekkel kezdi tanácsnoki munkáját?
Szeretném elérni azt, hogy
a város polgárainak széles körét érintő döntések előkészítésébe a civil szervezetek még
inkább bekapcsolódhassanak.
E szervezetek a társadalom
szerkezetében egyre inkább
növekvő szerepet vállalnak és
kapnak, az általuk képviselt
közösségi érdeket pártállástól
függetlenül jelenítik meg, ezért
a helyi ügyek intézésében és
megoldásában is aktív szerepet kell, hogy kapjanak. Az
önkormányzat önként vállalt
feladatainak ellátását számos
esetben civil szervezetekkel
kötött megállapodás, e szervezetek közreműködése és
támogatása mellett végzi. (Pl.
közművelődési, sport, turisztikai, polgárőr tevékenység.)
E feladatok ellátásához a
civilekkel partnerségi viszony
kialakítása szükséges.

Oktatási ügyekért
felelős tanácsnok
– Milyen út vezetett a tanácsnoki tisztségig? Mivel foglalkozik?
Ezer szállal kötődőm a városhoz, tősgyökeres békéscsabai vagyok, születésem óta
– immár 38 éve – élek Békéscsabán. Szegeden végeztem
magyar–történelem szakon,
majd az ELTE politológia szakán szereztem újabb diplomát.
A diplomám megszerzése
óta pedagógusként dolgozom.
2013-ban intézményvezető-helyettesi megbízást kaptam a Békéscsabai Központi Szakképző
Iskola és Kollégiumban, ahol
elsősorban tanügyigazgatási
feladataim voltak.
2015-ben létrejött a Békéscsabai Szakképzési Centrum, az új tanévben a Zwack
József
Kereskedelmi
és
Vendéglátóipari Tagiskolájában
folytattam nevelési igazgatóhelyettesként.
2016-ban
megpályáztam
a BSZC Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakgimnáziumának és Kollégiumának (Közgé) vezetői beosztását. Sikeres pályázatomat
követően azóta is ebben az intézményben dolgozom.
Emellett a Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület elnökeként próbálok mindent
megtenni azért, hogy a helyi
fiataloknak példát mutató, a
sportszerető lakosság támogatását kiérdemlő csapata legyen
Békéscsabának.
Aktív közéleti szerepvállalásom akkor kezdődött, amikor tavaly nyáron az időközi
önkormányzati választáson a

választópolgárok bizalmából
bekerültem a testületbe.
– Milyen kapcsolódási pontok vannak az Ön által felügyelt
területtel?
2013 óta az önkormányzatok
nem fenntartói az iskoláknak,
csak az óvodáknak, de számos
feladat és lehetőség van, amivel
a városnak foglalkoznia kell.
A felelősségét az adja, hogy
az általános iskolákba békéscsabai, a középiskolákba
nagyrészt békéscsabai gyerekek járnak. Másrészt a szakképzési rendszer működése
komoly befolyást tud gyakorolni
a munkaerőpiaci folyamatokra.
– Milyen tervekkel kezdi tanácsnoki munkáját?
Felveszem a kapcsolatot a
békéscsabai oktatási intézmények fenntartóival és vezetőivel, hiszen a folyamatos kommunikáció nélkülözhetetlen a
hatékony együttműködéshez.
Fontos azoknak a szervezeteknek a becsatornázása is, akik
valamilyen preventív, illetőleg
mentálhigiénés lehetőségeket
nyújtanak, támogatandó, hogy
ezek még szélesebb körben
tudják tevékenységüket kifejteni. A tömegsport népszerűsítése is a terveim között szerepel a
következő időszakban.

Környezetvédelmi és turisztikai
ügyekért felelős tanácsnok

– Milyen út vezetett a tanácsnoki tisztségig? Mivel foglalkozik?
25 éven keresztül a Békés
Megyei
Egészségbiztosítási
Pénztárnál dolgoztam különféle
beosztásokban. 2006-tól nyolc
évig Vantara Gyula polgármester úr kabinetjét vezettem. Az
előző önkormányzati ciklusban
fejlesztési tanácsadóként dolgoztam a városházán, emellett
2015-től a Békéscsabai Médiacentrum Kft. ügyvezetőjeként
tevékenykedtem ez év szeptemberéig.
Az októberi önkormányzati
választáson a Fidesz-KDNP
színeiben választottak meg
a jaminai polgárok képviselőjükké. Képviselői munkámat a
Városüzemeltetési, Fejlesztési
és Környezetvédelmi, valamint
a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjaként
végzem, emellett a képviselőtestület környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoknak is megválasztott.
A napokban kiegészül
a Csabagyöngye Kulturális
Központ feladatköre az önkormányzati turisztikai igazgatási
feladatokkal, és ezen feladat
megvalósítása céljából fogok
várhatóan az intézmény egyik
vezetőjeként felelősséget vállalni.
– Milyen kapcsolódási pontok vannak az Ön által felügyelt
területtel?
Határozottan örvendek a
rám ruházott feladatoknak, hiszem, hogy valamennyi feladatom valamiféle szakmai ös�szefüggésben van egymással,
és jelentős perspektívát kínál,

hiszen a turizmus területén számos fontos, nagy beruházás
zajlik a városban, melyek rendszerbe állítása komoly kihívás.
– Milyen tervekkel kezdi tanácsnoki munkáját?
Környezetvédelmi
feladat
számos áll előttünk, gondoljunk a globális klímaváltozásra,
helyben adható reális, ésszerű
válaszok kialakítására, a mára
kiemelt fontosságúvá vált fásítási törekvések és igények
megvalósítására, koordinációjára, a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságára, arányának növelésére, a szemléletformálásra,
a megújuló energiaforrások
kihasználására vagy éppen
az okos város irányba mutató
fejlesztések ösztönzésére és
megvalósítására.
Turisztikai
szempontból
fontos feladatunk a szakmai
szereplők együttműködésének
elmélyítése, a turisztikai beruházások ésszerű megvalósítása,
a városmarketing tevékenység
erősítése, különös tekintettel az
online felületek használatára.
Meg kell valósítanunk a Gyula–
Békéscsaba kiemelt turisztikai
desztinációt, növelnünk kell a
szálláshelyeinken eltöltött vendégéjszakák számát, és még
hosszasan sorolhatnám.
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Szarvas Péter
polgármester

Hanó Miklós
alpolgármester

2. egyéni választókerület
Tel.: 66/523-801,
szarvaspeter@bekescsaba.hu

9. egyéni választókerület
Tel.: 66/523-805,
hanom@bekescsaba.hu

Paláncz György
tanácsnok

8. egyéni választókerület
palanczgyorgy@bekescsaba.hu

Szente Béla

1. egyéni választókerület
szentebela01@gmail.com

Gregor László

7. egyéni választókerület
laszlo.gregor52@freemail.hu

Nagy Ferenc
alpolgármester

Csányi Illés

2. egyéni választókerület
csanyiilles@gmail.com

Ádám Pál

12. egyéni választókerület
adampal@bekescsaba.hu

Varga Tamás
alpolgármester

10. egyéni választókerület
Tel.: 66/523-876,
nagyferenc@bekescsaba.hu

Opauszki Zoltán
tanácsnok

11. egyéni választókerület
jamina11vk@gmail.com

Dr. Ferenczi Attila

4. egyéni választókerület
ferencziattila@bekescsaba.hu

Dr. Csicsely Ilona

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett
ilonacsicsely@t-online.hu

Dancsó Tibor

Tel.: 66/523-800,
vargat@bekescsaba.hu

Dr. Juhász István
tanácsnok

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett
juhaszugyved@juhaszugyved.hu

Dr. Szigeti Béla

5. egyéni választókerület
drszigetibela@bekescsaba.hu

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett
dancso.tibor@bekescsaba.hu

Horváth László

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett
horvathlaszlo.bekescsaba@gmail.com

Fülöp Csaba

6. egyéni választókerület
fulop.consulting@gmail.com

Miklós Attila

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett
bekescsaba@mszp.hu
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KIADÓ
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 37 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.

CSABAI ADVENT applikáció
Békéscsaba Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
szervezésében december
1–23. között, a Szent István téren rendezik meg a
CSABAI ADVENT programsorozatot,
amelyen
a hagyományőrzés és a
kézművesség kerül a középpontba.
A szervezők a városlakók és az idelátogató
vendégek könnyebb tájékozódása érdekében applikációt készítettek, melyen a város főterén zajló eseményekről, programokról minden információ elérhető. Az applikáció ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból.

HIRDETÉS

Szent István tér 10. Irodák.

Békéscsaba belvárosában teljesen felújított műemlék épületben 2 db irodaegység kiadó. 80 és 60 m2 területtel. A 60 m2es 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 alatt földszint
és első emeletén Iroda helyiségek kiadók egyben vagy külön.
fsz. 8.20 m2; fsz. 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 m2esek. A bérleti díj tartalmazza a közüzemi költségeket. Az
Irodaházban melegkonyha működik ebédelési lehetőséggel.
Érdeklődni munkanapokon: 20/933-3400.

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. december 19., csütörtök 9.30 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának (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 a StratégiaiFejlesztési osztály szolgál.
Telefonszám: 66/523-800/5216 mellék.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A magyar–román gazdasági kapcsolatokért
A 20 éves tagozatot ünnepelték
Magyarország és Románia stratégiai érdeke az észak–déli tengely
erősítése, a határ menti autópályák kiépítése, a vasúti összeköttetések biztosítása, valamint
annak támogatása, hogy a magyar–román közös vállalatok ki
tudjanak jutni harmadik országok
piacaira is – mondta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) Magyar–Román Tagozata
megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen hétfőn Békéscsabán.
Semjén Zsolt kifejtette, kulcsfontosságú a Békéscsaba–Arad–
Temesvár, valamint a Debrecen–Nagyvárad közti autópályák
megépítése, a határok között a
vasúti összeköttetés biztosítása.
Hozzátette: az Európai Unióban autópályán már el lehet
jutni Záhonytól Gibraltárig, legalább ilyen fontos lenne a Baltiés a Fekete-tengert összekötő
észak–déli tengely is, ami Magyarország, Románia, Szlovákia

és Lengyelország számára is
előnyökkel járna.
A miniszterelnök-helyettes úgy
vélekedett, a jó gazdasági és politikai kapcsolatok között szoros
kölcsönhatás van, amely az országok és az ott élők közti barátságot, sorsközösséget is erősíti.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) Magyar–Román Tagozata 1999 nyarán alakult
meg Békéscsabán azzal a céllal,
hogy a határ menti gazdasági kapcsolatokat erősítse.
Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BMKIK) elnöke, a tagozat vezetője elmondta, mára valamennyi
román régióval van kapcsolatuk,
számos határon átnyúló projektet
valósítanak meg, egyebek mellett
a foglalkoztatás terén. Hangsúlyozta, a kétoldalú kapcsolatokat
fellendítette a két ország uniós
csatlakozása és a védővámok
leépítése; mára Magyarország
Németország után Romániába exportál a legtöbbet.

Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete a rendezvényen elmondta, csaknem
14 ezer magyar részesedésű
vállalat van bejegyezve a román
piacon, amelyek jegyzett tőkéje
eléri az 1,4 milliárd eurót.
A két ország közti áruszállítás
volumene megközelíti a 8 milliárd
eurót, a kereskedelmi kapcsolatokat a 2008-as válság is csak
minimálisan tudta visszavetni.
Szorgalmazzák a határkeresztező kisebb léptékű utak építését,
határátkelők megnyitását, továbbá javaslatot tettek a Budapest–
Kolozsvár közti nagy sebességű
vasútvonal közös megvalósításának vizsgálatára – húzta alá.
Forrás: MTI

Fókuszban az agrárkutatás

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara tartott sajtótájékoztatót a Csabagyöngye
Kulturális Központban. Az
ismertetőn kiemelték, hogy
fontos a folyamatos fejlesztés a mezőgazdaság teljesítményének növeléséhez.
Az ország jól áll a terménybetakarítással – fogalmazott az Agrárminisztérium
államtitkára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés
megyei küldöttgyűlése előtt.
Farkas Sándor az agrártárca
2020-as terveit is részletezte és hangsúlyozta, hogy az
európai uniós költségvetési
tervezetet egyelőre nem fogadták el.
– A terv az oktatás és a
szakmai ismeretek bővítése,
valamint az új technológiák
bevezetése, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy
2030-ra vagy 2040-re meg
tudjuk duplázni azt az élelmiszer-mennyiséget, amelyet
az ország agráriuma elő tud
állítani – részletezte az Agrárminisztérium államtitkára.

A Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ főigazgatója kiemelte: a magyar
mezőgazdaság évek óta fejlődő pályán van. Dr. Gyuricza
Csaba úgy fogalmazott: fejlett
tudás és folyamatos innováció kell ahhoz, hogy növeljék
a magyar gazdaság teljesítményét.
– Nincs a világon olyan fejlett mezőgazdasági ország,
amely úgy érte volna el a sikereit, hogy nem a fejlett tudásra és az innovációra alapozott
volna. Nemrég Brazíliában
jártam, ahol nagyjából ötvenszeres megtérüléssel számolnak az agrárkutatásnak
és az innovációs fejlesztéseknek köszönhetően. Minden
ország elemi érdeke, hogy
minél többet fordítson erre a
célra, mert ha nem így tesznek, akkor az eredményeket
sem lehet elvárni – mondta a
NAIK főigazgatója.
Dr. Kulcsár László, a kamara Békés megyei elnöke
az igazgatóság idei tevékenységéről számolt be.
Hidvégi Dávid

„T B ”- S A R O K
Hogyan igényelhetnek öregségi nyugdíjat
a korhatár előtti ellátásban és a rokkantsági
ellátásban részesülők?
Öregségi teljes nyugdíjra
az jogosult, aki a születési
évének megfelelő öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte,
és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.
Idén az 1955-ben, jövő júliustól pedig az 1956-ban született korosztály éri el a nyugdíjkorhatárt. Öregségi teljes
nyugdíjra életkorától függetlenül továbbra is jogosult az
a nő, aki legalább negyven
év jogosultsági idővel rendelkezik. Öregségi teljes nyugdíj
iránti igényt terjeszthetnek
elő azok a személyek is, akik
korhatár előtti ellátásban,
szolgálati
járandóságban
vagy rokkantsági ellátásban
részesülnek.
Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy és
a szolgálati járandóságban
részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,
ettől az időponttól az ellátás,
illetve a járandóság – csökkentés nélküli – összegét
öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani részére.
Az öregségi nyugdíj folyósítása esetén a nyugdíjas – a
nyugdíjkorhatár
betöltését

követő hat hónapon belül –
kérheti az öregségi nyugdíj
összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti
ellátásban, illetve szolgálati
járandóságban részesülés
időtartama alatt legalább
365 nap szolgálati időt szerzett. Fontos tudni, hogy annak, aki az előzőek szerinti
szolgálati időt nem szerezte
meg, de újraszámítást szeretne, nyugdíjigényét a korhatár betöltését megelőzően
kell benyújtania.
Az öregségi nyugdíj megállapítása esetén a megváltozott
munkaképességen
alapuló rokkantsági ellátást
vagy rehabilitációs ellátást
meg kell szüntetni. A rok-

kantsági ellátás öregségi
nyugdíjként történő továbbfolyósítására az 1955-ben
született személyek esetében már nincs mód.
A nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően, különösen
a korhatár előtti ellátásban
vagy rokkantsági ellátásban
részesülőknek célszerű a
nyugdíjbiztosítási
ügyfélszolgálaton, Békéscsabán a
Luther u. 3. sz. alatt tájékozódniuk.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Közélet
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Civil tudomány címmel rendeztek konferenciát Békéscsabán

Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter, a
konferencia egyik fővédnöke
levélben köszöntötte a szervezőket, résztvevőket:
„A magyar gazdaság teljesítménye 2010 óta mintegy
30 százalékkal nőtt, Magyarország
Közép-Európával
együtt a növekedés motorjává vált a kontinensen. A
kimagasló élénkülés jelentős
részben a magas hozzáadott
értékű termelés térnyerésének tudható be. Egy legutóbbi IMF-felmérés szerint a
high-tech beruházások aránya 70 százalék hazánkban,
ezen a területen Magyarország a legnagyobb exportáló
az Európai Unióban.”
Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkár elmondta: Magyar-

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Alelnököket választott és bizottságokat hozott létre
a Békés Megyei Önkormányzat közgyűlése a novemberi ülésén
Az ülés első perceiben a
Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatát
alkotta meg a testület, majd
a közgyűlés alelnököket választott. Zalai Mihály elnök
javaslatára Szegedi Balázst
főállású, Szebellédi Zoltánt
nem képviselő, főállású alelnöknek választották.

országon több mint 60 ezer
civil szervezet működik és
éves szinten mintegy 300
milliárd forint támogatásban
részesülnek e szervezetek.
Békéscsaba, Békés megye
igen sikeresen szerepelt a
Nemzeti Együttműködési Alap
keretében biztosított források
elnyerésére kiírt pályázaton
– hangsúlyozta. Arányosan
ugyanis a legtöbb pályázat
megyénkből érkezett és az
elnyert támogatási összeg
vonatkozásában is dobogós
helyezést ért el – egészítette
ki Szalay-Bobrovniczky Vince.
A család után a civil szervezetek a társadalom azon alapsejtjei, amelyek alulról szerveződő módon a közjó szolgálata
érdekében tevékenykednek
– hívta fel a figyelmet Takács
Árpád. A közigazgatásban
fel kell használni a tudomány
eredményeit, megalapozottabbá és megbízhatóbbá kell,
hogy váljon a tudás – emelte

ki Takács Árpád. Békés megye kitörési pontjai a vidékfejlesztésben, a szakképzésben
és az innovációban keresendők – magyarázta.
Dr. Kiss-Rigó László, a
konferencia másik fővédnöke
elmondta: a bolsevik-kommunista diktatúra úgy állította be,
mintha a hit és a tudomány
antagonisztikus ellentétben
állna egymással. A SzegedCsanádi Egyházmegye püspöke szerint a tudomány és
egyház kapcsolatának vizsgálatát még mindig terheli ez az
örökség. Az egyház alapvető
feladata a kinyilatkoztatásból
származó hitből fakadó tudás
őrzése, ezért el kell utasítanunk azt, hogy a tudás és a hit
nem összeegyeztethető – fejtette ki.
A tudomány és a civil világ
szimbiózisban létezik egymással – nyomatékosította
Herczeg Tamás országgyűlési
képviselő.

Légy te is sikeres vállalkozó

Végzős diákok a foglalkoztatási rendezvényen
Végzős középiskolások is részt vettek azon a
rendezvényen, amelyet a Békéscsabai Járási
Foglalkoztatási Paktum szervezésében tartottak a megyeszékhelyen. Az eseményen a diákok
többek között a vállalkozóvá válás finanszírozási
lehetőségeivel is megismerkedhettek.
A Paktum Partnerségi Rendezvénynek a Csabagyöngye Kulturális Központ adott otthont. Az eseményen több olyan diák is részt vett, akik a jövőben
valamilyen formában szeretnének a munkaerőpiacra kerülni. Szekeres Nikolett elmondta: ő maga is
gondolkozik azon, hogy egy nap vállalkozást indítson, így örül a támogatási lehetőségeknek.
– Tizenharmadik osztályos tanuló vagyok, egy
OKJ-s tanfolyamon pénzügyi és számviteli ügyintézőnek készülök, így megvan az esélye annak, hogy
valamelyikünk vállalkozást indítson. Sok információt
kaptunk arról, hogyan lehet egy állásra jelentkezni és
milyen lehetőségeink vannak – fogalmazott a diák.
A finanszírozási lehetőségekről a Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány projektmenedzsere
tartott tájékoztatót. Siófoki Attila kiemelte, hogy óriási
az érdeklődés a programra, amelynek köszönhetően
az első vállalkozások már decemberben elindulhatnak.
– Az állam négy és fél millió forinttal tudja támogatni azokat, akik regisztrált álláskeresési státuszból vállalkozóvá válnak és két évig vállalják azt,
hogy ezt a vállalkozást működtetik, fejlesztik, fenntartják – tájékoztatott a projektmenedzser.
Az esemény lényege, hogy a diákok megismerkedjenek a középiskola vagy az egyetem utáni lehetőségeikkel – emelte ki a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. projektmenedzsere. Opitzerné
Tóth Zsanett magát a foglalkoztatási paktumot is
részletesen ismertette a jelenlévőknek.
– A mai rendezvényünk ebben az évben a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum egyik utolsó olyan rendezvénye volt, amelynek a partnerségi
kapcsolatteremtés a lényege. Arra gondoltunk, hogy

Bizottságokat is alapítottak,
a döntés értelmében a pénzügyi bizottság elnöke Földesi
Mihály, az ügyrendi bizottságé
Kónya István, a területfejlesztési bizottságé Varga Gusztáv,
a társadalmi kapcsolatok bizottságáé Mucsi András lett.
Zalai Mihály elnök elmondta:
az ellenzék egy bizottsági elnöki és két bizottsági alelnöki
posztot tölt be a következő
ciklusban, a bizottsági helyek
elosztásánál a mandátumok
aránya érvényesült. A testület
tanácsnokaivá Hodálik Pált,
Kónya Istvánt, Varga Gusztávot, nemzetiségi ügyekért felelős tanácsnoknak Tolnai Pétert
választották.
Csatlakoztak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz,
és az előzőekhez hasonlóan
ismét 7,5 millió forintot különítettek el a hátrányos helyzetű
diákok
továbbtanulásának
támogatására. 2019-ben 569
hallgató kapott az ösztöndíjpá-

lyázatnak köszönhetően tanulmányaihoz hozzájárulást.
Együttműködési megállapodást kötöttek a Békés megyei
nemzetiségi önkormányzatokkal, tagokat delegáltak a Békés
Megyei Értéktár Bizottságba,
így Zalai Mihály elnök, Puju János és Závoda Ferenc képviselők, dr. Erdész Ádám, a megyei levéltár igazgatója, Ando
György, a Munkácsy Mihály
Múzeum igazgatója, Fekete
Péter kulturális államtitkár és
Ambrus György, a Békés Megyei Culinary Team vezetője
alkotja az értéktár bizottságot.
Az idei költségvetési rendeletet is módosították, ugyanis
közel 800 millió forinttal növekedett ennek főösszege. Mindez annak köszönhető, hogy a
megyei önkormányzat is adott
be és nyert pályázatokat, például a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
és az Interreg keretében, valamint egy energetikai beruházást is megvalósítanak saját
nyertes pályázatból.

Samu Tamás Gergő egy
előterjesztést nyújtott be,
amely azt tartalmazta, hogy
a testület foglaljon állást a
szarvasi agrárképzés megmentése mellett. A képviselők egyetértettek, fontosnak
tartják, hogy a felsőoktatás
megmaradjon
Szarvason,
azonban alaposabban szeretnének tájékozódni ezzel
kapcsolatosan. Zalai Mihály
elnök elmondta, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, Dankó Béla országgyűlési képviselő és Babák
Mihály polgármester tett már
lépéseket az ügyben, ennek
reményében bíznak abban,
hogy a kar és az agrárképzés
megmarad a megyében.
Az ülés bejelentésekkel
zárult, melyből megtudtuk,
hogy megalakult a Fidesz
helyi frakciója, melynek vezetője Puju János lett, valamint
az önkormányzati hivatal
jegyzői feladatait november
11-étől a korábbi aljegyző, dr.
Horváth Mihály látja el.

Jó ütemben halad az iparterületek
fejlesztése Békéscsabán
A Csanádapácai és Kétegyházi úti iparterületek
fejlesztése a TOP-6.1.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projektben valósul meg, 818 millió forint
összegű támogatásból.

erre azokat a középiskolás fiatalokat is meghívjuk,
akik most fognak végezni. Bemutattuk nekik, hogy
milyen lehetőségeik vannak az iskola befejezése
után – részletezte a projektmenedzser.
A munkaerőpiac reformprogramját a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának szolgáltatási szakügyintézője mutatta be.
– Mindannyian arra vágyunk, hogy a munkánkat
elismerjék, fontos legyen az, amit csinálunk. Lényeges számunkra az, hogy a névjegykártyánkra milyen
beosztás kerül. A piramis legfelső csúcsa az önmegvalósítás, tehát hogy kihívást lássunk a munkánkban
és szeressük is azt, amit csinálunk – fejtette ki gondolatait Ruzsa Alexandra a fiataloknak.
A programra eddig 545 fő jelentkezett Békés
megyéből, amelyből 270 fő harminc év alatti. Akik
még nem töltötték be a harmincadik életévüket, jövőre is jelentkezhetnek.
A rendezvény a TOP- 6.8.2- 15-BC1- 201600001 azonosítószámú, Helyi foglalkoztatási
együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú
Város területén és váro s té rs é g é ben című
projekt
keretéEurópai Szociális
ben vaAlap
lósult
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
meg.

A projekt célja a munkahelyteremtés, a projekt közvetve segítheti a település és a térség munkaerő-tartalékának (inaktívak, munkanélküliek) kiaknázását, valamint
a közmunkaprogramban részt vevők versenyszférába
történő visszavezetésére is pozitív hatással lesz. A növekvő munkaerőigény helyben tarthatja és visszacsábíthatja a településre a képzett fiatalokat. A fejlesztés fő
célcsoportjai a helyi vállalkozások, továbbá a jelenleg a
térségben működő vállalatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági szervezetek képezik. A projekt
fizikai befejezését követően az önkormányzat értékesíteni fogja a kijelölt iparterületeket.
A fejlesztés két területegysége a 4432-es jelzésű Békéscsaba–Makó összekötő út mellett elterülő
15,8427 ha-os Csanádapácai úti iparterületen és a
44153-as számú Békéscsaba bekötőútról elérhető
4,5948 ha nagyságú Kétegyházi úti iparterületen helyezkedik el. A két egységnek eltérők az adottságai,
ez az infrastruktúrakialakítás műszaki megoldásain
és ezek költségvonzatán egyaránt tükröződik.
A kivitelezésre alkalmas munkaterületeket a
Megrendelő a szerződés szerint, 2019. január 21-én
átadta a Vállalkozó részére. A munkaterület átadásátvételt követően 570 naptári nap áll a vállalkozó
rendelkezésére a szerződés szerinti munkák befejezésére.
A Csanádapácai úti iparterületen megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések
A közúti infrastruktúra fejlesztése mintegy 1112
fm hosszan fog történni. Ivóvízellátás kialakítása,
szennyvízhálózat kialakítása, csapadékvíz-elvezetés. A tervek szerint egy középfeszültségű földkábeles hálózat kerül kialakításra, illetve egy BHTR
20/1000 (Galaxi) típusú transzformátorállomás. A
Csanádapácai úti iparterület közvilágítását összesen

Fotó: Milyó Pál

Civil tudomány elnevezéssel rendezett konferenciát
a fennállásának húszéves
jubileumát ünneplő Civil
Szervezetek
Szövetsége,
a Gál Ferenc Főiskola és
a Békés Megyei Kormányhivatal. A főiskola gazdasági karán megszervezett
rendezvényen a tudomány,
állam, egyház, civilek kölcsönhatásait, együttműködését, közjó szolgálatában
végzett munkáját vették
górcső alá.
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Épül az ipartelep a Csanádapácai úton
38 db 99 W teljesítményű LED lámpatest fogja biztosítani. Hírközlési hálózat esetében alapberuházás
kerül végrehajtásra.
Dr. Sódar Anita elmondta, hogy jelenleg a területen
elkészült a csapadékcsatorna, a szennyvízhálózat és
az ivóvízhálózat. Megépült a burkolt szegélyezett úthálózat a kopóaszfalt kivételével. Készen van a 2 db
tűzivíztároló. Jelenleg az áramellátás, a térvilágítás és
a gázvezeték építése folyik.
A Kétegyházi úti iparterületen megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések
A közúti infrastruktúra fejlesztése mintegy 334 fm
hosszan fog történni. Ivóvízellátás kialakítása, szennyvízhálózat kialakítása, csapadékvíz-elvezetés. A
Kétegyházi úti iparterületen szintén új középfeszültségű
földkábeles hálózat kerül kialakításra. Hírközlési hálózat
esetében alapberuházás kerül végrehajtásra.
A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője arról tájékoztatott, hogy az ivóvíz, a szennyvízhálózat és annak átemelő műtárgya már elkészült. Az
út alapja kiemelt szegéllyel készen van a Kétegyházi
úthoz
csatlakozó
torkolatával. A gáz
és villanyhálózat
építése 2020ban kezdődik – tette
Európai Regionális
hozzá dr.
Fejlesztési Alap
Sódar
%()(.7(7e6$-g9ė%(
Anita.
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Békés megyei delegáció utazik Pekingbe decemberben
a Magyarország és Kína diplomáciai kapcsolatfelvételének 70. évfordulója alkalmából rendezett programsorozatra – hangzott el a Békés Megyei Kormányhivatalban
rendezett sajtótájékoztatón.
Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békéscsabai Szakképzési Centrum eredményes összefogására
mutatott rá. A kormánymegbízott ismertette, hogy a „Közös
érték az egészség” program sikeres volt, hiszen 67 településre jutott el. Hozzátette: a kormányhivatal és a szakképzési
centrum részben ezért is köt egymással új együttműködési
megállapodást.
A Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy Magyarországon a békéscsabai a legaktívabb
centrum az ERASMUS+ programban. Mucsi Balázs kiemelte: éppen ezért, Európa kapuit átlépve, egy pekingi iskolával
kötnek együttműködést, amely a gasztronómia, a robotizáció
és az egészségügyben szerzett tudás átadásáról szól majd.
Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta: a 70 éves diplomáciai évforduló záróeseményén, december 6-án magyar
értékeket és hungarikumokat mutatnak be Pekingben.
– Célul tűztük ki, hogy a Békés megyében megtermelt,
előállított alapanyagok népszerűsítése, bemutatása végbemenjen mind Európában, mind az azon kívüli országban. Magyarország pekingi nagykövetsége és a Pekingi Magyar Kulturális Intézet dr. Buslig Szonja Andrea főigazgató felkérésére
a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége immár ötödik éve vesz részt ezeken az eseményeken – árulta
el Prohászka Béla.

Civil Gála

Díjnyertes installáció díszíti a főteret
Az elmúlt évek tapasztalatait értékelte a városvezetés, ez alapján fogtak
hozzá a 2019-es CSABAI
ADVENT megszervezéséhez. Lényeges változás az
idei programsorozatban,
hogy nem a kereskedelmi és vendéglátó-ipari
szempontok, hanem a hagyományőrzés és a kézművesség dominál majd
Békéscsaba főterén.
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, Varga
Tamás
alpolgármester,
valamint Lenkefi Zoltán,
a Napsugár Bábszínház
igazgatója csütörtökön délben ismertette azt a programsorozatot, amellyel az
önkormányzat készül a közelgő adventi időszakra. A
Szent István teret a szervezők két részre bontották:
a tér egyharmad részén a
kisgyermekes családoknak
biztosítanak szórakozási és
kikapcsolódási lehetőséget,
kétharmad részén pedig a
hagyományőrzésé és a kézművességé lesz a főszerep.

– Mint ahogy illik, vendégeket hívtunk a születésnapunkra.
Megtisztelt minket jelenlétével az alapításkor még lelkészként
szolgáló Kutyej Pál és az alpolgármester Nagy Ferenc, valamint a Kormányhivatal képviseletében Bálint Kornél is – részletezte Gólya Pál, a Civil Szervezetek Szövetségének elnöke.
Békéscsaba alpolgármestere Szarvas Péter polgármester
nevében is köszöntötte a jelen lévő vendégeket. Nagy Ferenc
hangsúlyozta: a civil szervezetek ereje abból fakad, hogy felismerték, hogy közösen előrébb juthatnak.
– A civil szervezeteket a civil összefogás, szolidaritás
és tenni akarás jellemzi, ezek a fő értékei. Nagyon sokféle
szervezet, ügy, felvállalt cél van, amelyek mind jó ügyek és
amelyekhez rengeteg munka kapcsolódik – fogalmazott az
alpolgármester.
Az egyik alapító, idősebb Kutyej Pál elmondta: pontosan
emlékszik az alapítás napjára.
– Húsz év az ember életében elég szép és hosszú idő.
Ha azt mondanám, hogy emlékezzünk vissza a saját életünk
utolsó húsz esztendejére, hogy mik voltak azok a nagyon fontos események, akkor gondolkodni kellene, mert sok jó, sok
nehézség adatott az életünkben – fogalmazta meg ünnepi
gondolatait Kutyej Pál.
Az emlékérméket a Békés Megyei Kormányhivatal képviseletében Bálint Kornél, a Civil Szervezetek Szövetsége nevében Gólya Pál adta át.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett
díjat vehetett át hét szervezet és hét személy, akiknek ezzel
mondtak köszönetet a két évtizedes munkáért.

hangulatú dalok listáját már
össze is állítottuk – hangsúlyozta a városvezető.
Az önkormányzat a korábbi években az első gyertyagyújtásra hívta a lakosságot a főtérre, idén azonban
minden vasárnapra szerveznek programokat. Újítás az
is, hogy december 1-je és
8-a között a Mikulásházban
találkozhatnak a gyerekek
a Mikulással, valamint idén
a Csabagyöngye Kulturális
Központ a főtéren szervezi
meg a Mikulás-napot.
– Rendelési ideje" lesz
"
a Mikulásnak, hiszen nagyon sok feladata van, de
17 órától 19 óráig itt lesz a
kandallóval
berendezett,
hangulatos Mikulásházban
– részletezte Varga Tamás a
kisgyermekes családoknak
szóló programot. December
5-én zárva lesz a Mikulásház, hiszen akkor a Mikulásnak a világ számos tájára
kell eljutnia.

Lenkefi Zoltán a Magyar
Turisztikai Ügynökség által
kiírt pályázaton érte el a második helyezést a betlehemi
installációjával.
– Olyan dolgot találtam
ki, ami, azt gondolom, hogy
mindenki számára jelenthet
valamit. Az installáció egy
hatalmas kezet formáz. Az
elképzelésem szerint ez Isten
keze. Kérdés, hogy kinek mit
jelent Isten keze. A kézben
a szent család és a háromkirályok látogatását láthatjuk
majd – fogalmazott a Napsugár Bábszínház igazgatója.
Frankó Attila, a Szeretlek
Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan ingyenes
lesz a vidámpark az óvodásoknak és kisiskolásoknak
délelőtt 10–14 óra között,
amelyhez előzetes regisztráció szükséges a karácsonyi
vásár oldalán található telefonszámon.
Szilágyi Viktória

Díszdiplomás pedagógusok
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Civil Szervezetek Szövetsége idén ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját, ebből az alkalomból
ünnepi taggyűlést és Civil Gálát szervezett.

A főtéren új faházak épültek, amelyekben negyven
kézműves kapott helyet.
A díszkivilágítás nemcsak
megújult, de mennyiségében is több: a városháza teljes díszkivilágítást kapott, a
város fenyőfáját pedig a tér
közepén állították fel.
– Amire talán a legbüszkébbek
lehetünk,
hogy
Lenkefi Zoltán egy országos
versenyben második helyezést ért el betlehemi pályamunkájával, és ez az installáció Békéscsabán, a Szent
István téren kapott helyet
a katolikus templom előtt.
Rendkívül látványos, arra
biztatok mindenkit, hogy
jöjjön el és nézze meg – fogalmazott Szarvas Péter. A
polgármester
hozzátette,
hogy sokszor kaptak olyan
kritikát, mely szerint a főtéren nem az adventi időszakhoz illő zene szól. – Idén
egységes
térhangosítási
szisztémával az adventi időszakhoz illő zenék szólnak,
ezt a feladatot nem adtuk
ki másnak, az önkormányzat szervezte. A karácsonyi

Fotó: Kovács Dénes

Pekingi delegáció

Csabai Mérleg

RUBINDIPLOMÁS:
Diplomája
megszerzése
után 70 évvel rubindiplomát
vehetett át a képző intézményében: Uhrin Györgyné –
Erzsébethelyi Általános Iskola
VASDIPLOMÁSOK:
Diplomája
megszerzése
után 65 évvel vasdiplomát
vehetett át a képző intézményében: Bartyik Istvánné –
Lencsési Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, dr.
Lechner Pálné – Békéscsabai
Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium, Kruchió Gábor –
Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium
GYÉMÁNTDIPLOMÁSOK:
Diplomája
megszerzése
után 60 évvel gyémántdiplomát
vehetett át a képző intézményében: Ijjas Lajosné – Lencsési
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Juhász Andrásné – Békéscsabai Szent
László Utcai Általános Iskola,
Kovács Mártonné – Lencsési
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Kovács Pálné – Békéscsabai Bartók Béla
Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola, Krett Györgyné – Kölcsey Utcai és Ligeti Sori
Óvoda, Lenkefi Konrádné – Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda,
Mazán Mártonné – Százszorszép Művészeti Bázisóvoda,
Nádas Mátyásné – HajnalLenkey-Jázmin Utcai Általános
Művelődési Központ, Tímár

Tibor – Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Varga
Miklósné – Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
ARANYDIPLOMÁSOK:
Diplomája
megszerzése
után 50 évvel aranydiplomát
vehetett át a képző intézményében: Bató Flórián – Békéscsabai Kazinczy Ferenc
Általános Iskola, Batóné Zsila
Marianna – Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola,
Borbola Lászlóné – Lencsési
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Csépai Imréné – Békéscsabai Szakképzési Centrum Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Dankó Pálné
– Lencsési Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, dr. Lipták Pálné – Békéscsabai Petőfi Utcai Általános
Iskola, dr. Szemenyei Sándor
– Békéscsabai Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma és
Kollégiuma, dr. Szemenyeiné
Szendi Ilona Irma – Békéscsabai Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakgimnázium és Kollégium,
dr. Jároli Józsefné – Lencsési
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusa,
Éber Lászlóné – Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gádoros Mária
– Békéscsabai Szakképzési
Centrum Zwack József Ke-

reskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Gulyás János
– Békéscsabai Szakképzési
Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Győrfi Károlyné – Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola, Hudák
Ferenc – Békéscsabai Szent
László Utcai Általános Iskola,
Jaksa István – Békéscsabai
Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma
és Kollégiuma, Kovács Béla
(időközben elhunyt) – Békéscsabai Szakképzési Centrum
Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Majoros Béláné –
Békéscsabai Kazinczy Ferenc
Általános Iskola, Miklóné Lestyán Irén – Lencsési Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Milyó Jánosné – Szlovák
Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium, Palotai
Emília – Békéscsabai Kazinczy
Ferenc Általános Iskola, Pepó
Pálné – Békéscsabai Szakképzési Centrum Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Petrovszki Pálné
– Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola, Putnoki Erzsébet – Esély Pedagógiai
Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Szabó Károly – Békéscsabai Széchenyi István

Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium és
Kollégium, Szabó Zoltánné –
Gerlai Általános Iskola, Szatmári Lászlóné – Békéscsabai
Szakképzési Centrum Trefort
Ágoston Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Szelekovszky Lászlóné
– Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus
Gimnázium,
Szakgimnázium,
Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium,
Szokolay Kálmánné – Békéscsabai Petőfi Utcai Általános
Iskola, Tomka Istvánné – Békéscsabai Szent László Utcai
Általános Iskola, Tóth János
– Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Tuska Mihály – Békéscsabai
Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Vandlik
Jánosné – Esély Pedagógiai
Központ Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Varju Ferencné – Békéscsabai
Szakképzési Centrum Zwack
József
Kereskedelmi
és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
Verebi Istvánné – MackóKuckó Óvoda, Zalai Julianna
– Békéscsabai Szakképzési
Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Jó hely neked

Egri csillagok születnek

Közösségi Iroda nyílt csabán

A Jó Hely Neked Kft. ügyvezetője elmondta, hogy már
január óta tervezte megnyitni az irodát. Boros Zsófia
kiemelte: támogatást nem tudott igénybe venni ehhez, így
helyi vállalkozások segítségét is kérte. A cégek hirdetése szerepel az iroda székein.
Hozzátette, hogy elindították
az Érték neked programot is.
– Azért találtuk ki, hogy az
érdeklődők első kézből kapjanak információt szakértőktől, akár kezdő, akár haladó
vállalkozók. A következő egy
évünket végigkísérik ezek
a programok. Minden hónap első és utolsó hétfőjén
jelentkezik egy-egy szak-

értőnk. Mindenki először
kezdő, majd haladó szinten
beszél majd arról, hogy mik
azok a trükkök és információk, amiket nem szabad
kihagyni, amikor szakértőket
választunk – fogalmazott az
ügyvezető.
A Jó Hely Neked Kft. másik
ügyvezetője hangsúlyozta,
hogy Békéscsabán korábban
még nem volt ilyen hely. Fazekas István, a johelyneked.
hu másik tulajdonosa fél évvel ezelőtt csatlakozott Boros
Zsófia mellé.
– Kezdő és fiatal vállalkozók – akiknek nincs pénzük
arra, hogy egy komplett irodát berendezzenek – itt megtalálhatnak minden olyan
dolgot, ami kell a vállalkozásukhoz: számítógépet, internetes hozzáférést és nyomtatót. Ez egy olyan hely, ahol
le tudnak nyugodtan ülni és
dolgozhatnak – részletezte
az ügyvezető.
Hidvégi Dávid

A kép forrása: MAFILM

Gárdonyi Géza regényének
máig leghíresebb feldolgozása az 1968-as, Nemeskürty
István forgatókönyvéből Várkonyi Zoltán által rendezett
filmadaptáció Kovács István,
Venczel Vera és Sinkovits
Imre felejthetetlen alakításával. A Jókai színház a jól
ismert történetet hamarosan
musical formájában állítja
színpadra, a darabhoz nemrég gyerekszereplőket hallgattak meg az alkotók.
Seregi Zoltán kiemelte,
hogy az egyik legismertebb
magyar történelemi alko-

tás színrevitele rendkívüli
feladat, hiszen hazánkban
mindenki legalább egyszer
olvasta Gárdonyi Géza regényét és legalább egyszer látta
a belőle készült, monumentális történelmi kalandfilmet.
Így óhatatlan, hogy összehasonlítja majd a csabai előadással. A színházigazgató
elmondta, több mint negyven
gyermek jelentkezett a szereplőválogatásra, amely így
két napot vett igénybe. Vicus
és Gergő szerepére két-két

fiatalt választanak ki. A kettős szereposztás az esetleges lebetegedésekből fakadó kiesések miatt szükséges
– tette hozzá az igazgató.
Katkó Ferenc, a darab
rendezője kiemelte, hogy a
jelentkezők közül mindenki
felkészülten érkezett. A kiírásban szereplő kitételeknek
megfelelően a gyerekek dalt
és verset tanultak, valamint a
meghallgatás részét képező
szituációs játékra is felkészültek. Bár a regény elején

5 és 7 évesek a gyerekek,
a musicalhez 7 és 11 év között kerestek jelentkezőket.
A korhatár feljebb emelésére
elsősorban a szövegtanulás
nehézségei miatt volt szükség, indokolta a rendező.
A végleges döntés előtt
az alkotók még visszahívják
azokat, akiket a legjobbnak
ítéltek. A musical olvasópróbái
várhatóan december elején
kezdődnek el, a bemutató pedig a jövő év elején várható.
D. Nagy Bence

Seregi Zoltán: Több mint negyven gyermek jelentkezett

Fotó: jokaszinhaz.hu

Békéscsabán eddig nem
volt olyan közösségi tér,
ahol a vállalkozók munkaállomásokat bérelhetnének. Budapesten és
környékén már népszerű
és sikeres ez a kezdeményezés.

„Vicuskák és Gergők” tucatjai jelentkeztek a Békéscsabai Jókai Színház
felhívására. A jövő év elején bemutatandó Egri csillagok című musical gyerekszereplő -válogatását
a közelmúltban tartották
a teátrumban. A szereplőválogatásról és az előkészületekről Seregi Zoltánt,
a színház igazgatóját és
Katkó Ferencet, az előadás
rendezőjét kérdeztük.

Fotó: jokaszinhaz.hu

Boros Zsófia: Ez egy olyan hely, ahol le tudnak nyugodtan ülni és dolgozhatnak a fiatal vállalkozók

Szereplőválogatást tartott a Jókai színház

A musicalhez 7 és 11 év között kerestek szereplőket

Tizennegyedszer is Digiporáma Fesztivál

Fotó: facebook.com/LencsesiKH/

Az országban egyedülálló
programot már tizennegyedik alkalommal tartották
meg a Lencsési Közösségi
Házban. Az alkotók fotókat
válogattak össze, amelyeket különböző dramaturgiai elemekkel, például zenei
aláfestéssel színeztek.

Az első helyezett Nagy Sándor lett Megváltás című alkotásával

A közösségi ház vezetője elmondta, hogy a jövő évi jubileumi, tizenötödik fesztiválra
az összes eddigi helyezést
elérő alkotásból készítenek
összeállítást. Takács Péter
hozzátette: az elmúlt öt évből a legerősebb mezőny jött
össze, és külön öröm számukra, hogy békéscsabai
lett az első helyezett.
–
A
békéscsabai
Digiporáma Fesztivál azért
fontos nekünk, mert mi talál-

tuk ki és mi indítottuk el először az országban. Később
voltak, akik próbálkoztak hasonló módon, de mi maradtunk egyedül. Azt gondolom,
a magyar vizuális kultúrának
ez egy olyan szigete, amely
elsősorban a fotós társadalom részére nyújt lehetőséget arra, hogy versenyszerűen megmérettesse magát
évente egyszer – fogalmazott a vezető.
Az első helyezett Nagy
Sándor lett, aki már korábban is megmérettette magát a fesztiválon. Az alkotó
hangsúlyozta: hosszú története van a művének, amelyre kitartó keresgélés után jött
meg az inspiráció.
– Az ártatlansággal és a fiatalsággal indul, majd bejön a
felnőttkor, a bűn és a bűnhődés

is. A végén pedig jön a megváltás, tehát három részletből
áll össze – részletezte alkotásának témáját Nagy Sándor.
A pályamunkákat szakavatott zsűri értékelte: Gál
Csaba, a Csaba Tv főszerkesztője, Szőke János szegedi fotóművész és Zsila
Sándor budapesti fotóművész. 18 alkotótól 27 alkotás
érkezett, amelyből az alábbi
eredmény született.
Különdíjazottak:
Eiffert János – Anyám kertje,
Niksz Gyula – Signore ei
dottore.
Helyezettek:
I. Nagy Sándor – Megváltás,
II. Szabó Ferenc – Öregcipész,
III. Nagy István Lajos – Aprócska világ.
H. D.

10 Munkácsy-negyed
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NAPSUGÁR BÁBSZÍNHÁZ

Advent idején a Napsugár Bábszínházban is ünnepi hangulat uralkodik. December 7-én,
16 órától a Napkeletre nézzetek! című bábtáncoltató betlehemes játékot nézhetik meg az
érdeklődők.
Az év végére még egy babaszínházi bemutatót is
tartogat a bábszínház. A
Kockavarázs próbái már
elkezdődtek, az előadást
Biró Gyula játssza, Csortán
Zsóka rendezi és Rákóczi
Antal készít zenét hozzá.
A legkisebbeket december 14-én 16 órára várják a
Napsugárba.
A téli szünetben sem maradnak program nélkül a bábszínház kedvelői, december 28-án
15 órától Szilveszteri játszóházat tartanak kicsiknek és nagyoknak a társulat tagjai.
Minden programra előzetes helyfoglalás szükséges!
Információk: 66/333-261, 20/293-5626.

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR
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

Mosolycsomag – cipősdoboz-akció
A Békés Megyei Könyvtár gyűjti a dobozba csomagolt ajándékokat, amelyeket nehéz sorsú gyermekek és
felnőttek fognak megkapni, mosolyt csalva arcukra a szeretet ünnepén. A felcímkézett cipősdobozba
csomagolt ajándékokat a könyvtár kölcsönzőpultjánál várjuk december 16-áig. Részletek a
könyvtár honlapján.
Adventi könyvvásár
2019. december 9. (hétfő) és december 14. (szombat) között a könyvtár nyitvatartási idejében használt könyvek megvásárolhatók kedvezményes egységáron: 100 Ft/db!
Szabó Magda Emlékkiállítás
Az író születésének 100. évfordulóján, 2017 szeptemberében szülővárosából, Debrecenből indították útjára a tárlatot, mely most végre Szentes
gyermekkönyvtárából Békéscsabára is megérkezik.
A Szabó Magda Emlékkiállítás 2019. november 27. és december 30. között látogatható a Békés Megyei Könyvtár földszinti folyosóján.
Csoportos bejelentkezés: 66/530-212.
Karácsonyi készülődés
December 12-én (csütörtökön) 15.00 és 18.00 óra között tart kézműves-foglalkozást Nyíri Eszter
a Jaminai Könyvtárban. Támogatói hozzájárulás: 500 Ft.
Női Lélek Kör
Bódia Miklósné Magdi kommunikációs tréner, life coach vezetésével 2019. december 12-én, csütörtökön 17 órától a Lencsési Könyvtárban. Téma: Női archetípusok. Női szerepek összehangolása és
megélése a mindennapokban.
Kiállítás
2019. december 14-én, (szombaton) 14.30-tól a Lencsési Könyvtárban kiállítás nyílik az "Advent jegyében PADLÁSTERÁPIA 2" kreatív klub alkotóinak munkáiból, valamint G. Pataki Mária festőnő és
Lant Györgyi költőnő "Angyali érintés" címmel közös alkotásaiból. A kiállítás megtekinthető 2020. január
15-éig.
Előadás
2019. december 18-án, szerdán 10 órától a Barboncás Egyesület tart tréfás vásári interaktív előadást
faragott bábokkal (archaikus mese Bari Károly gyűjtéséből) a Békés Megyei Könyvtárban. Önfeledt kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
További információk: web: http://konyvtar.bmk.hu, Facebook: https://www.facebook.com BekesMegyeiKonyvtar/,
Instagram: https://www.instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/, Tumblr: http://bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com/

ÜNNEPI
KÖNYVBEMUTATÓ
2019. DECEMBER 17-ÉN

KARÁCSONYI
KÖNYVVÁSÁR
2019. DECEMBER 17–22-IG

17 ÓRAKOR A BÉKÉSCSABAI

A MUNKÁCSY MIHÁLY

VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN

MÚZEUMBAN
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„Háztól-házig, szívtől-szívig, az egyik helytől
a másikig - a karácsony melege és élvezete
mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz.”

Karácsonyi

Emily Matthews

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

BÁLI MEGHÍ VÓ

Városi Jótékonysági Bál
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. január 18-án (szombaton) 19 órai kezdettel
a Békéscsabai Jókai Színház Vigadójában
Városi Jótékonysági Bált rendez,
amelyre szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját!
Sztárvendég: Rálik Szilvia Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész
A talpalávalót egész éjszaka
a Mediterrán zenekar szolgáltatja.

A bál bevételét az állatmenhelyet üzemeltető
Csabai Állatvédők Közhasznú Egyesület
részére ajánlják fel a szervezők.

Kedvezményezett:
Bartók Béla Zeneiskola Növendékeit támogató
Muzsika Hangja Közhasznú Alapítvány

Információ és jegyvásárlás:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városmarketing Csoport
Tel.: 06/20/397-8570 vagy
Tel.: 66/523-801
Belépőjegy: 15.000,- Ft
Támogatói jegy: 15.000,- Ft

Fellépnek:
A Zeneiskola növendékei
Időpont: 2019. december 10., Kedd 18:00
Helyszín: Békéscsabai belvárosi katolikus templom

Tombolatárgyakat, felajánlásokat köszönettel elfogadunk.

(Békéscsaba Páduai Szent Antal Plébánia Társszékesegyház, Bartoss udvar 1.)

A támogatók a januári Csabai Mérlegben
(Gyémánt és arany támogatókat fényképpel) publikáljuk
Gyémánt támogató: min. 100 000 Forint felajánlás.
Arany támogató:
min. 50 000 Forint felajánlás.
Ezüst támogató:
min. 30 000 Forint felajánlás.
Bronz támogató:
min. 20 000 Forint felajánlás.

A rendezvény INGYENES!
A szeretet ünnepe remek alkalom arra, hogy törődjünk
egymással. Fogjunk össze és adományokkal támogassuk
A Muzsika Hangja Közhasznú Alapítványt.

Továbbin információ: www.bekescsaba.hu

MÉDIATÁMOGATÓK:

Szarvas Péter
polgármester

Mészáros Attila: Angyalos kút

MESEHÁZ

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MESEHÁZI TRÉFÁS MESEMONDÓ VERSENY
2019. december 5-én, csütörtökön 9 órától
a város legvidámabb mesemondóinak részvételével
(3–4. osztályosok).

KIÁLLÍTÁS
Az Aradi Fotóklub kiállítása december 16-áig, hétköznapokon
8-tól 18 óráig tekinthető meg a közösségi ház nagytermében.

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományőrző délután
2019. december 7-én, szombaton 14 órától
a Meseházban.
Kalendárium: a karácsonyfa története. Műhelymunka:
karácsonyfadíszek készítése természetes anyagokból.
Nagymama kamrája: vaníliás linzer.
SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD
2019. december 10-én, kedden
a Belvárosi Római Katolikus Templomban 17 órakor tartandó
szentmisét követően Kovács Mihállyal mennek
a szálláskeresők a Molnárházba (Harruckern u.).
A Molnárházban ugyanekkor a szállást adók készülődnek
a befogadásukra.
A Molnárházban közös éneklés és beszélgetés.
Mindenkit szeretettel várnak a háziak: a Közös Pont Teaház
és a Meseházi Alapítvány.
A program nyilvános, mindkét csoporthoz lehet csatlakozni.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. december 11-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Karácsonyi műsor Máthé Ferenc ajánlásával:
CSODA MILÁNÓBAN (Vittorio de Sica filmje, 1951.)
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. december 19-én, csütörtökön 19 órától
ELSA VALLE és WINAND GÁBOR
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

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

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
December 10., kedd 18 óra – Vízi Kalandozások a Körös-vidék
titokzatos kincsei címmel vetítéssel egybekötött előadás. A Márvány
Fotóműhely vendége Fenyvesi Dóra, a Székely Aladár Fotóklub
tagja, valamint Juhász András környezetvédelmi szakember.
KIRÁNDULÁS
December 11., szerda – A Természetjáró kör adventi kirándulása
Debrecenbe, városnézés idegenvezetővel. Indulás 7.19-kor vonattal
szolnoki átszállással. Gyülekező 6.45-től
a vasútállomás épületében. Visszaindulás Debrecenből vonattal
15.31-kor szolnoki átszállással.
ADVENTI PROGRAMOK
December 16., hétfő 14.00 óra – Karácsonyi koncert
a Nyugdíjasklubban. Ünnepi műsort ad a Lencsési Általános Iskola
Kórusa Hajtmann Ildikó tanárnő vezetésével.
December 16., hétfő 17 óra – a Kertbarát kör adventi ünnepsége.
Közreműködik Soós Emőke mesemondó, bábművész
és Máté András nótaénekes.
TORNÁK DECEMBER 12-ÉIG
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön
18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Fitt-N Taekbo team – minden kedden és csütörtökön
19.45-től 20.45-ig.
• Fitt-N Forever edzések – szerdai napokon 18-tól 19 óráig.
A Taekbo edzéseket vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
SZILVESZTERI CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
December 28., szombat 10-től 12 óráig – szilveszteri kellékek
és álarcok, szerencsemalac készítése. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.
A belépés díjtalan.
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KITEKINTŐ
A Heritage Hotels of Europe
zsűrije úgy döntött, hogy a
hagyományosan meglévő
hét elismerés mellé bevezet egy különdíjat, amelyet
a Gyulai Almásy-kastély
Látogatóközpontnak ítéltek – tájékoztatott a Magyar
Kastélyszállodák és Történelmi Épületek Szövetségének elnöke.
Magyarország bécsi nagykövetségén tartott díjátadón
Gulyás Eszter elmondta: tizenhárom európai ország
száz kastélya mérettette meg
magát, és hazánk remek eredményeket ért el. Az elnök hozzátette, hogy a gyulai kastély
olyan újdonságokkal is szolgál,
amelyek rendkívül egyedivé, a
nemzetközi színtéren is igazán
különlegessé teszi.

Nyertesek és díjazottak:
Heritage & Design kategória: győztes: Hotel Britania,
Lisszabon, Portugália; 2. helyezett: Château Gbeľany,
Egbelény, Szlovákia; 3. helyezett: Forgách Kastély, Mándok, Magyarország. Heritage
&
Wellness
kategória:
győztes: Grandhotel Praha,
Tátralomnic, Szlovákia; 2.
helyezett: Hotel Elizabeth,
Trencsén, Szlovákia; 3. helyezett:
Romantik
Hotel
Gmachl, Elixhausen, Ausztria. Heritage & Gastronomy
kategória: győztes: Hotel Restaurant See-Villa,
Millstatt, Ausztria; 2. helyezett: Hotel Villa Nečas,
Zsolna, Szlovákia; 3. helyezett: Schloss Kapfenstein,
Kapfenstein,
Ausztria.
Heritage & Hospitality kate-

gória: győztes: Szidónia Kastélyszálloda, Röjtökmuzsaj,
Magyarország; 2. helyezett:
Monte Pacis, Kaunas, Litvánia; 3. helyezett: Schlosshotel
Mailberg, Mailberg, Ausztria. Heritage & Culture
kategória: győztes: Hotel
Hviezdoslav, Késmárk, Szlovákia; 2. helyezett: Hotel
Schloss Leopoldskron, Salzburg, Ausztria; 3. helyezett:
Grandhotel Starý Smokovec,
Ótátrafüred,
Szlovákia.
Heritage & Romance kategória: győztes: Castle Hotel
Galicia Nueva, Gács, Szlovákia; 2. helyezett: Agriturismo
L'Unicorno,
Bedizzole,
Olaszország; 3. helyezett:
Hotel Château Béla, Béla,
Szlovákia. Host of the Year
kategória: győztes: Parkhotel Holzner, Oberbozen,

Fotó: facebook.com/GyulaiAlmasykastely/

Rangos nemzetközi elismerést kapott a gyulai Almásy-kastély

Fekete-Dombi Ildikó kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgató vette át a díjat
Dél-Tirol, Olaszország; 2.
helyezett: Romantik Hotel
Gmachl, Elixhausen, Auszt-

ria; 3. helyezett: Romantik
Hotel Schloss Rheinfels,
St.
Goar,
Németország.

Heritage & Experience különdíj: Almásy-kastély, Gyula, Magyarország.
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Épül a sportkomplexum

2020-ra elkészül a Békéscsabai Röplabda Akadémia

Baran Ádám, a Békéscsabai
Röplabda
Sportegyesület
elnöke kiemelte: – Immár
eljutottunk odáig, hogy indulhatnak a belső precíziós
munkálatok. Elárulta, hogy
nem csupán Békéscsabán,
hanem országos szinten is
kiemelt figyelem hárul a Békéscsabai Röplabda Akadémia projektjére.
Ludvig Zsolt kiemelte,
hogy a magyar csapatok
fejlődnek és velük együtt a
sportág, valamint az infrastruktúra is. Hangoztatta,

Négy óvoda gazdagodott új létesítménnyel

Négy nevelési intézményben műfüves labdarúgópályát alakítottak ki, melyek
összevont,
ünnepélyes
átadását november végén
a Lencsési Óvoda Pásztor
utca 70. szám alatti telephelyén jelentették be.

Baran Ádám, Ludvig Zsolt és Szarvas Péter
hogy Békéscsaba a hazai
sportág egyik zászlós hajója, ahol az országban elsőként hajthatnak végre egy
ekkora volumenű beruházást.
– A magyar röplabdázás
fejlődik, ami örvendetes dolog. Ennek egyik ékköve a
csabai röplabdázás, vagyis
büszkék vagyunk arra, hogy
Békéscsabán adnak át elsőként egy ilyen impozáns
csarnokot – hangsúlyozta a
hazai szövetség főtitkára.

Szarvas Péter polgármester úgy fogalmazott, hogy a
munkacsarnok elkészültével
még vonzóbbá válik a sportág Békéscsabán, amely eddig is nagy népszerűségnek
örvendett.
– Egy olyan objektummal
gazdagodik városunk, melynek számos előnye lesz. Az
első magyar röplabda-akadémia Békéscsabán lesz, úgy
gondolom, hogy ez mindennél
többet mond. Köszönhetően a
BRSE sikereinek és a jó klubmenedzsmentnek. Tudjuk jól,
hogy egy ilyen korszerű csarnok óriási motivációs erő a
gyerekeknek és a családoknak
is – emelte ki a városvezető.
Baran Ádám ismertette,
hogy a tervek szerint 2020.
március 16-án befejeződnek a
munkacsarnok munkálatai és
májusban egy országos utánpótlásdöntővel avatják fel a
csarnokot.
Papp Ádám

Dankó Béla, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
elnökségi tagja ismertette,
hogy a szövetség Országos
Óvodai Pályaépítési Programja révén négy megyei
intézményben
létesítettek
műfüves labdarúgópályát: a
békéscsabai Lencsési Óvoda
Lencsési út 15. szám alatti, a
Pásztor utca 70. szám alatti, a Hajnal-Lenkey-Jázmin
Utcai Általános Művelődési
Központ Jázmin utcai, valamint a Szigligeti Utcai és
Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Tábor utcai óvodájában.
Dankó Béla hangsúlyozta, hogy az MLSZ 2010-ben

Fotó: Papp Ádám Sándor

A közelmúltban Ludvig
Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára és
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere tekintette meg a Békéscsabai
Röplabda Akadémia épülő
munkacsarnokát. A látogatáson Baran Ádám, a
BRSE elnöke számolt be a
projekt jelenlegi állásáról.

Műfüves pályán a legkisebbek

Birtokba vették a fiatalok az átadott műfüves pályát
olyan célokat tűzött ki, melyek a tömegbázis növelését és az infrastrukturális
fejlesztéseket célozták meg.
2010-ben újonnan elindult a
Bozsik-program, amiken révén mára 69 ezer gyermek
sportol, míg az intézményi
programban idén már 114
600 fiatal van jelen. Hozzátette azt is, hogy a korábbi
650 pálya mellé idén újabb
100 futballpályát adtak át.
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere úgy fogal-

mazott, hogy a műfüves
pályák építésével tovább
fejlődött az intézmények
infrastruktúrája. Bízik abban, hogy a modern körülmények létrejöttével több
gyermeket vonz majd a
labdarúgás, a testedzés,
a mozgás. A városvezető
ismertette, hogy egy sportpálya létesítése 20 millió
forintba került, pályánként
a beruházás 70 százalékát
az MLSZ, 20 százalékát a
kormány és 10 százalékát
az önkormányzat finanszírozta.
Dr.
Erdeiné
Gergely
Emőke, a Lencsési Óvoda
intézményvezetője köszönetét fejezte ki az MLSZ és
Békéscsaba Megyei Jogú
Város képviselői felé. Mint
mondta, céljuk az, hogy
minél több egészséges,
sportszerető fiatalt neveljenek intézményeikben.
P. Á.

Alázattal a sikerért Aranyéremmel zártak a fiatal tornászok
Szép eredményekkel tértek haza a csabai versenyzők Budapestről

Szentandrászki Gréta, a
BM Kano Judo SE 14 éves
versenyzője 2019-ben, a Diákolimpián, illetve a Serdülő Magyar Bajnokságon is a
dobogó csúcsára állhatott.
Gréta hétévesen, bátyja, Levente hatására kezdett el
sportolni. Már az első versenyén a nyakába akasztották
az első aranyérmét, melyek
száma azóta is egyre szaporodik. Ha nem is zsinórban,
de ez már a harmadik országos aranya, mellette serdülő
A válogatott kerettag.
Előfordult már, hogy Gréti
veszített a lelkesedéséből? –
kérdezem Gyáni Jánost, a BM
Kano mesterét, aki határozott
nemmel válaszolt. Noha tavaly volt egy kisebb hullámvölgy, amikor nem a terveink
szerint jöttek az eredmények,
de akkor is mindig benne volt
az első ötben. Azonfelül an�nyira alázatos, hogy nem is
félek, hogy kedvét szegi.

Gyáni János továbbá elmondta, december 17-én a
CsabaParkban megrendezik
a japán–magyar csapattalálkozót, ahol közös edzés is
lesz – ahova mindenkit szeretettel várnak.
A közelmúltban Siklóson
megrendezett versenyek
eredményei:
Serdülő „A” magyar bajnokság:
Szabó Carolina –44 kg és
Szentandrászki Gréta –63 kg
magyar bajnokok; Kara Bence
+81 kg – 2. hely; Bozó Bence
+81 kg – 5. hely; Kiss Huba
–60 kg – 5. hely; Kovács Antal +81 kg. Az éremtáblázat
szerint a BM Kano Judo SE
50 egyesület közül az előkelő
negyedik helyen végzett.
III. osztályú felnőtt országos bajnokság:
Lipták Fanni 78 kg – 3. hely;
Szentandrászki
Levente
+100 kg – 5. hely; Lipcsei Attila
–90 kg – 7. hely.
Such Tamás

Az Országos Bajnokságot november 23-án és 24-én,
Budapesten a Tornacsarnokban rendezték meg. A Torna Club Békéscsaba tornászai kezdő, haladó és Zsebi
baba korcsoportban mérettethették meg magukat. Eredményességük az egész éves munkájuk alapján a dobogó
legfelső fokára juttatta el őket, így aranyérmesként is felállhattak rá – írja közleményében a klub.
A versenyen a következő eredmények születtek:
csapat – haladó korcsoportban: 1. helyezés (induló csapat: 10)
csapat – kezdő korcsoportban: 3. helyezés (induló csapat: 13)
Zsebi-baba II. korcsoport – csapat összesített: 9. helyezés
(induló csapat: 21)
Zsebi-baba II. korcsoport – csapat 2. forduló: 4. helyezés
(induló csapat: 21)
Ezenfelül a fiatal tornászok egyéni összesítettben és szerenkénti döntőben, mind kezdő, mind haladó korcsoportban is
nagyon jól teljesítettek.

Érmek és csúcsok
A 19 esztendős Mitykó
Veronika összességében
sikeres évet zárt, amelyet
egy Európa-bajnoki bronzéremmel is megkoronázott.
Mitykó Veronika az országos
juniorbajnokságon kiemelkedő eredményt ért el, hiszen
71 kilogrammos kategóriában új csúcsot állított fel. A
sportoló összességében 196
kilogrammot mozdított meg,
amelyből 96 kg volt a szakítása és 105 kg a lökése. A
súlyemelő edzője elmondta:
Veronikának még lökésben kell javulnia. Bökfi János hozzátette, céljuk kijutni az elkövetkező két olimpia valamelyikére.
Hidvégi Dávid

Fotó: egyesület

Fotó: Such Tamás

Eredményes év a judós mögött

A Torna Club Békéscsaba ifjú tornászai a versenyen
Ezzel a pontszerző versennyel az idei versenyszezon lezárult, illetve jövőre minden tornász a következő korcsoportba
lép. A lányokat felkészítette: Mitykó Bianka Szabina és Vastag
Levente.

Ismét a dobogón
A Torna Club Békéscsaba
15 esztendős tornásza,
Szujó Hanna a hétvégén
Budapesten a Leány IFI
Szerbajnokságon mérettette meg magát.
A klub beszámolója szerint
Szujó Hanna kiválóan versenyzett, hisz mind a négy
szeren kiemelkedő eredményeket ért el. Ugrásával és korláton bemutatott
gyakorlatával
felállhatott
a dobogó legfelső fokára,
ezzel elnyerve a győzteseknek járó medáliát. Továbbá gerendán is nagyszerűen
teljesített, ott a 2. helyezést sikerült elérnie, talajon pedig 3. helyezettként állhatott dobogóra.
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Advent előtti évösszegzés
Tavaly óta halad a TOP-6.9-1-16-BC1-2017-00001 „Helyi szintű komplex programok
Békéscsaba területén” című projekt, folyamatosan zajlanak az események, rendezvények. Ezek megvalósításában vesz részt a MERSZ Közhasznú Alapítvány, mint konzorciumi partner. Az év végéhez közeledve érdemes áttekinteni a történéseket, kiemelve
egy-egy érdekesebbet, különlegesebbet közülük.
Az év indulásakor Tomanek Gábor és Nagy Erika zenés műsora okozott több helyszínen is örömet a résztvevőknek, közöttük is sok-sok kisgyermeknek. Mindig öröm látni, ahogy vidáman,
önfeledten énekelnek, táncolnak, válaszolnak, integetnek a gyermekek, teljesen átélik a műsort. Februárban dr. Zacher Gábor toxikológus látogatott el a projekt keretében Békéscsabára.
Sok fiatal számára mutatott utat, adott hasznos tanácsot szavaival: „Értékrendszert, jövőképet
és példaképet kell teremteni a gyerekeknek ahhoz, hogy jó döntéseket tudjanak hozni” – mondta. Márciusban nemcsak a fiataloknak kedveztek a programok – például Tücsök Peti műsorával –, de az idősebbeknek is, hiszen többféle egészségmegőrző program mellett az idősek
jógával is elősegíthették fizikai aktivitásuk megőrzését. Áprilisban a már említett programok
újabb alkalmai mellett a tavasz köszöntéseként a kertépítés ismereteit sajátíthatták el az érdeklődők, sőt, a tavaszi munkák tennivalóiba és a virágültetés gyakorlati tudnivalóiba is betekinthettek. A május is nagyon színes volt, a szenvedélybetegségek megelőzése, a hagyományok
megőrzése, a népművészet értékeinek továbbvitele, a falmászás és más programok mellett
Mészáros Mihály színművész zenés, beszélgetős műsorát lehetne kiemelni, hiszen ez is minden korosztályt szórakoztatott, de a kisebbek vettek benne részt a legnagyobb lelkesedéssel.
A június, a nyár már a bulik, a szabadtéri rendezvények időszaka, itt is ezek kerültek előtérbe.
A Vasvári Pál utcai UTCABÁL nyitotta a sort. Az utca szinte minden családjából érkeztek, de a
szomszédos utcák lakói közül is sokan jöttek. Pörköltfőzés, beszélgetés, zene és tánc is volt a
rendezvényen. A július – a zenés, hagyományőrző, szórakoztató programok mellett – megint
a közös bulizásról szólt. A Török Ignác utcai utcabál nagyon sokakat vonzott nemcsak a környező utcákból, de a város távolabbi területeiről is. Zene, gyermekműsor, falatkák és hűsítők is
várták a résztvevőket, de ami ennél sokkal fontosabb, találkoztak egymással olyanok, akik már
nagyon régóta nem látták egymást, együtt szórakoztak, játszottak a résztvevők. Augusztusban
jógával, hagyományőrzéssel, zenével, jókedvvel zárult a projekt ezen szakasza.
A szervezők, résztvevők köszönik minden résztvevőnek az érdeklődést, s remélik, hogy a
későbbiekben is elfogadják majd az alapítvány invitálását.
Az év végéhez közeledve mindenkinek örömökben, szeretetben bővelkedő adventi várakozást és
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET kívánnak az alapítvány munkatársai, segítői.
A MERSZ Közhasznú Alapítvány programjai
a TOP-6.9-1-16-BC1-2017-00001 „Helyi szintű
“
komplex programok Békéscsaba területén”
című projekt támogatásával valósultak meg.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MESÉLŐ MÚZEUM
Ismét a múzeumi gyarapodásról:
Simca-festmény a gyűjteményünkben!
A művészek – és persze a múzeum – legfőbb vágya, hogy a
kiállítás a megnyitót követően
ne érjen véget azzal, hogy az
alkotók megmutatják legújabb
és/vagy életművük addigi produktumait, hanem – utóélet
gyanánt – valamiféle reakció
vagy kritika is szárnyra kapjon.
Az alábbiakat – hogy egy forrással is megerősíthessük –
annak idején Jankaynak a régi
csabai barát, akivel évtizedekig leveleztek azután is, hogy
Jankay Amerikába költözött,
Bolmányi Ferenc festőművész és felesége (akik együtt
írták a leveleket) panaszolta
el Bolmányi egyik kecskeméti munkájával kapcsolatban:
„Ami Feri sikereit illeti, őszintén szólva kicsit csalódottak
vagyunk. Azt hittük, hogy nagyobb visszhangja lesz. A helyi újságon kívül egyelőre nem
jelent meg semmi az üvegablakokról, pedig igazán objektív vagyok, ha azt mondom,
rendkívüli a hatásuk a gyönyörű épületben a Michelangeloszobrok társaságában.”
Ismerős az érzés, de nem
most, mikor az ellenkezőjét élhettük át a dolognak: a
megbecsülő és hálaadó jutalmazásból fakadó ajándékozást. Simon-Mazula Tibor
festőművész nyáron induló
Elemi szépség/Pure beauty

című tárlata után, melyet még
a szünidei szezonban nyitottunk meg, és októberben,
egy Magyar Festészet Napi
rendezvényként is feltüntetett eseménnyel koronáztunk
meg, majd zártuk be kapuit,
a művész az elmúlt hetekben
meglepett bennünket. A kiállítás egyik képét, a Hajtás/
Folding című művét a Munkácsy Mihály Múzeumnak adományozta.
A múzeumok 19. századi létrejöttének egyik alappillére volt a magángyűjtemények általi felajánlás. A
Szépművészeti Múzeumnak
(hogy a képzőművészetnél
maradjunk), mely a Magyar
Nemzeti Múzeumból nőtt ki,
illetve vált le, számos ne-

mes, hazafi és tudós szolgált
a gazdagodására: Jankovits
Miklós, Pyrker János László,
Kossuth Lajos, az Esterházyak, Ipolyi Arnold, Pulszky
Károly, megemlítve a legnevesebb felajánlókat. Ők
tették le az alapköveket azzal, hogy elsőrangú gyűjteményeikkel járultak hozzá a
múzeumok, mint intézményi
forma, megszületéséhez.
A közgyűjtemények létén túl ezért nem a dolog
egyediségét, sokkal inkább
a tett nagyvonalúságát, illetve aktualitását kívánnám
kihangsúlyozni. Ilyen pozitív
kritikájú elismerést várhatott
annak idején a néhai művész, mint ahogy mi zártuk
le a kiállítást, és leltároztuk
be a kiállításszervezési tevékenységünk elismeréseként
kapott festményt, és, bár
nálunk az év bármely szakaszában történhet ajándékozás, másokra jellemzően, a
múzeumoktól független most
elindul a mindent átjáró adakozási időszak.
Köszönjük a csabai születésű Simon-Mazula Tibor
nemzetközi hírű festőművésznek, hogy élt ezzel a
gyarapodásunkat szolgáló
felajánlással!
Ván Hajnalka
művészettörténész
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NEKROLÓG DR. BERECZK Y ZSOLT ORVOS EMLÉKÉRE
Az ősi ligeti temetőben nagyszámú sokaság gyűlt ös�sze végső tisztelgő búcsút venni – a jeles elkötelezett
gyógyító orvos – dr. Bereczky Zsolt hamvaitól. Élete
utolsó percéig gyógyított. 2019. november 6-án hunyt
el. Fél évszázadon át élt hivatásának. 77 esztendő adatott neki. Gyászolók kísérték urnáját végső nyughelyére, szülei mellé. Béke poraira.
Hosszú orvosi életpálya az
övé – csak rövidíthetünk.
Dr. Bereczky Zsolt 1942ben született Szegeden.
Orvos édesapját követte a
pályán. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen, sum-

ma cum laude minősítéssel
végzett 1970-ben. A békéscsabai kórház intenzív
osztályán kezdte orvosi pályáját. Dolgozott osztályos
és szakorvosként, majd
adjunktusként, de megsze-

SZÉPKORÚ

rezte az osztályvezetői minősítést is.
Üzemorvosként folytatta
munkáját, húsz évig tartozott a Kner Nyomdához.
Majd Jaminába került körzeti háziorvosnak. Tisztelte
betegeit, hitet, bizalmat tudott önteni betegeibe.
A Létábécé című első kötetében a „H” betűnél írja:
„A fenséges halál mindig
megérintette... a Halál nagy
úr... Számára a halál nem
félelem vagy rettegés: in-

kább komor ünnep, meghatódottság vagy csöndes elmélkedés, Fájó ünnep, amit
tisztelni kell!”
Bereczky doktor 25. esztendejét tölti Jaminában,
övéi között. Éppen vége
a hétnek. Elutazik a távoli Egerbe ügyelni, segíteni a hozzá fordulókon. Ott
történik meg a kivédhetetlen, gyógyíthatatlan agyvérzése. Nem tudhatjuk,
érezte-e ami történt vele.
Aztán a harmadik napon

Legyen minden nap
mézes nap

90

dr. Bereczky Zsolt lelke a
földi világból az örök világosság honába távozott.
Jaminában körzeti betegei,
orvos kollégái és az as�szisztensek megdöbbentek
a hirtelen halálról értesülve.
Nagy tudású orvos volt,
bár az elismerések elkerülték, de betegei tiszteletét,
szeretetét érezhette. Írói vénáját is bemutatta, öt megjelent kötetével orvosíróként
neve megőrződik.
Gécs Béla

Dr. Bereczky Zsolt
1942–2019

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.

Számel Pálné (90)

G R AT U L Á LU NK

November 28-án a Kölcsey Utcai Óvodában a mézfogyasztást és a méz egészségvédő hatását népszerűsítették az egészséges életmódra nevelés keretében a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara támogatásával.

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.
Szakdolgozatok nyomtatása, kötése soron kívül. Tel.: 20/770-0494.
OKTATÁS
Angol kicsiknek-nagyoknak, vizsgázóknak. Tel.: 70/450-3228.
INGATLAN
Igényesnek, hozzáértőnek, jó áron eladó gondosan megépített
háromszobás családi ház, FERT rendszerű födémmel,
melléképületekkel, nagy telekkel a Kenderföldeken. Tel.: 70/519-3376.

Jantyik Pál és Priskin Margit a közelmúltban ünnepelték
55. házassági évfordulójukat. Köszöntötték őket és további jó egészséget kívántak a rokonok és jó barátok.

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.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
A szív hídjai – decembertől az Intimtérben
Robert James Waller Madison
megye hídjai című regénye az
Egyesült Államokban gyorsan
bestseller lett, amiből A szív
hídjai címmel világhírű film is
készült. A színpadi változatot
december 6-ától láthatja a Békéscsabai Jókai Színház közönsége az Intimtérben.
A filmet Clint Eastwood rendezte 1995-ben, és eljátszotta
benne Robert Kincaid szerepét, partnere Meryl Streep, aki
Francesca Johnson figuráját
keltette életre. A két magányos
ember különös találkozásáról,
szerelméről szóló romantikus

regény után nem véletlen,
hogy a gyönyörű film is meghódította a világot.
Robert James Waller regényét Zöldi Gergely alkalmazta
színpadra, dramaturg Zalán

Tibor József Attila- és Babérkoszorú díjas költő, író. A békéscsabai stúdióelőadásban két
Jászai Mari-díjas színművészt
láthat a közönség. Bartus Gyula játssza Robert, Kovács Edit
pedig Francesca szerepét. Az
asszony fiát, Michaelt Szabó
Lajos, Carolyn lányát Boldog
Ágnes személyesíti meg. Az
előadást Merő Béla rendezi.
Ezzel a bemutatóval folytatódik az a tavaly elkezdett, sikeres
stúdiószínházi sorozat, amely
híres, művészi értékű, a közönség érdeklődésére számot tartó
darabokat kínál az Intimtérben.

Adni öröm! Színházat karácsonyra!
A Békéscsabai Jókai Színház
– mint minden évben – most is
ünnepi ajánlatával várja szórakozni vágyó közönségét, és a
meghitt ünneplés mellé ajándékként kulturális élményt,
szép, emlékezetes színházi
előadásokat kínál minden
korosztálynak. Az Adni öröm!
Színházat karácsonyra! csomagból jegyek válthatók különböző, repertoáron szereplő
előadásokra, az érdeklődők
az ünnep emelkedett hangulatához illő, vagy éppen kön�nyed szórakoztató darabok
közül válogathatnak.
A következő előadások szerepelnek a színház karácsonyi
kínálatában: Egri Csillagok,

Aladdin, Rigócsőr királyfi, C’est
la vie, Két összeillő ember, A
vörös postakocsi, Madárka,
Szerelem, ó!, Bob herceg, Tizenhárom almafa, A megfeszített, A szív hídjai.
A színházjegy mellé kulis�szajárás, a Művész Kávéház
ajándékutalványa vagy 1 éves
előfizetés választható a Magyar Teátrum című lapra és a
Bárka folyóiratra. A három lehetőség közül bármelyik mellett dönt a vásárló, kedvenc
színészeiről dedikált fotót és
az ünnephez illő díszcsomagolást kap ajándékba.
Ezenkívül szerepel a színház karácsonyi kínálatában
ajándékutalvány és szabadbér-

let is. Ha a vásárlás összege
meghaladja a 10 000 forintot,
akkor extra ajándékkal kedveskedik a színház a vásárlónak.
A „Lepd meg Anyuékat
színházzal!” speciális ajánlat
a 10–18 éves diákokat szólítja meg, hogy ajándékozzanak szüleiknek karácsonyra
színházi csomagot, a fiatalok
vásárláskor a diákigazolvány
felmutatásával 20 százalékos
kedvezményben részesülnek.
A karácsonyi csomagok
2019. december 20-áig állíthatók össze a Jókai színház
jegyirodájában.
További információ: 5600
Békéscsaba, Andrássy út 1–3.
Telefon: 66/519-550.

BÉKÉSCSABA ANNO
115 éves a békéscsabai villanyvilágítás
Csabai elődeink századon
át az éj sötétjében, olajos
lámpák fénye mellett is
megelégedéssel élték életüket. A közvilágítást 1868ban kezdték megszervezni, egy év múlva már 50
petróleumlámpa
fénye
pislákolt a főtéren, a Vasút utcán. Számuk később
100-ra szaporodott.
Miután a villamos áram nagyipari előállítását Faraday angol tudós 1831-ben tette lehetővé, ezután elsőként New
York, majd London, Párizs
és Bécs is megoldotta közvilágítását. Budapesten 1893ban is kigyúltak a fények.
Ez évben Csabán Tevan
Adolf – későbbi nyomdaalapító nyújtotta be az elöljáróságra írásos javaslatát a
község villanyvilágítására. A
közgyűlés 1894 novemberében elfogadta Kovács M. Mihály és több képviselő javaslatát, és bizottságot jelölt ki a
világítás ügyének kivizsgálására. Tizenhárom év múlva jelent meg a kivitelezés
pályázati felhívása, melyben
30 km hosszú utcai hálózatra
kapcsolható 2000 magán és
400 közvilágítás táplálására
alkalmas villanytelep építésére várnak javaslattevőket.
Néhány év eltelt, mire a tárgyalások két céggel elkez-

Villanytelep a Békési úton
dődtek. Nagy volt az öröm
községszerte, hogy a régi
óhaj végre teljesülhet. Korai
volt az öröm – a megyei törvényhatósági bizottság megtagadta a jóváhagyást. Két
év múlva dőlt el, a Ganz és
Társa Rt. villanytelep-, gépés kazánház-építési ajánlatát fogadta el a közgyűlés.
Az építésre 450 ezer korona kölcsönt vett fel a község. Kijelölte a villanytelep
helyét az Élővíz-csatorna
melletti üres telken, a Békési
úton vezető kisvasút mellett,
biztosítva ezzel a vízellátást
és a szénszállítást is. A villanytelep alapkőletétele 1904.
június 17-én megtörtént. Az
építést a Lipták-Sztracinczki
építési vállalkozók és a budapesti Eggenberger cég
kivitelezte. A gőzgépek a
Nicholson, a villamos gépek
a Ganz-gyárból érkeztek. Az

építkezést Rosta Mihály és a
csabai Szeberényi Tibor mérnök irányította. A külső vonalhálózat kiépítése és a gépek
szerelése, együtt a villanytelep kivitelezésével, öt és fél
hónap alatt valósult meg, és
1904. december 1-jén – 115
éve – a közhasználatnak átadatott. És a sötétség beálltával kigyulladtak Csabán az
első villanylámpák fényei. Induláskor 39 km kiépített utcai
hálózaton, 260 hálózatra kapcsolt fogyasztóról 300 izzólámpa világított. A villanytelep
üzemeltetését Rosta Mihály
vezette az egy évig a Ganz
Rt.-nek bérbe adott telepet.
Békéscsaba 1906-tól vette
saját kézbe. Első igazgatója
Szeberényi Tibor gépészmérnök lett, utána Ádám Gusztáv
mérnök 13 évig állt a villanytelep élén.
Gécs Béla

