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Csabai Mérleg

Varga Diána, Berényi-Nagy Péter, Varga Tamás, 
Ugrai Gábor és Vida András a sajtótájékoztatón

A rekortán futópályát már használják  Fotók: Milyó Pál

Csabai Kalandozások Újabb attrakció épül a CsabaPark Körte sori dombján

Indul a játék Készülnek a 13–23 méteres csúszdák 

Sokak emlékében a honis-
mereti vetélkedők könyv-
tári csendet, magoló di-
ákokat és az átlagember 
számára megválaszolha-
tatlan kérdések tömkele-
gét idézi fel. Berényi-Nagy 
Péter ötlete nyomán azon-
ban talán ezeket a képze-
teket is sikerül eloszlatni 
azzal a most induló játék-
kal, amellyel bárki, illetve 
bárkik játszhatnak. 

A tervek szerint mostantól a 
2019/20-as tanév végéig a 
kéthetente megjelenő Csa-
bai Mérleg minden lapszá-
mában megtalálható lesz 
egy feladatsor. Ezeket kell az 
óvodásoknak, iskolásoknak 
vagy éppen szüleiknek meg-
oldani és a megfejtéseket 
beküldeni.

– Hihetetlen kulturális és 
építészeti örökségünk, sport-
életünk van, rengeteg az érték 
ebben a városban. Fontos, 
hogy erről mindnyájan tudjunk 
– fogalmazott az ötletgazda, 
Berényi-Nagy Péter.

A játékhoz csatlakozott a 
városi önkormányzat, fővéd-
nökségét Szarvas Péter pol-
gármester örömmel fogadta el.

– Az értéket képviselő 
Csabai Mérleggel, egyedi, 
művészeti köntösbe búj-
tatva, Berényi-Nagy Péter 
segítségével és a Békés-
csabai Városvédő és Város-
szépítő Egyesület szakmai 
mentorálásával ez a játé-
kos tanulási folyamat remek 
együttállás – hangsúlyozta 
Varga Tamás alpolgármester.

Jó úton a megyeszékhely

Békéscsaba legnagyobb foglalkoztatóit köszöntötték
Idén is fogadáson köszön-
tötték Békéscsaba válla-
lat-, intézményi és ható-
sági vezetőit, valamint a 
helyi közélet meghatáro-
zó szereplőit a városháza 
dísztermében.

Hagyomány már Békéscsa-
bán, hogy az önkormányzat 
ezzel a programmal fejezi ki 
köszönetét a tisztességgel 
adózó, legmagasabb adót 
fizető vállalkozásoknak, hi-
szen adóforintjaikkal sokat 
tettek azért, hogy a megye-
székhely fel tudjon zárkóz-
ni, a város még élhetőbb 
legyen mindenki számára 
– fogalmazott Szarvas Péter 
polgármester.

A városvezető beszédé-
ben úgy fogalmazott: Békés-
csaba 2019-ben sikeres évet 
zárt, rendkívül sok beruhá-
zás történt a Modern Városok 

Programban és a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 

Programban elnyert források 
révén. Szarvas Péter kiemel-

te: minden jel arra mutat, 
hogy a megye gazdaságát is 

meghatározó fejlődés zajlik 
a városban.

– Békéscsaba fejlődési 
pályán van. Rengeteg em-
ber és vállalkozás munkál-
kodik azért, hogy Békéscsa-
ba még inkább előre jusson. 
Rengeteg eredményt tud-
tunk felmutatni az elmúlt 
évben is. Ezekhez a fejlesz-
tésekhez elengedhetetlen a 
vállalatok terjeszkedése, fej-
lődése és erősödése, hiszen 
a helyi adó révén a város 
többet tud költeni – hangoz-
tatta a városvezető.

A polgármester hozzá-
tette: az önkormányzat szö-
vetségesként tekint a helyi 
vállalkozásokra. Beszélt ar-
ról is, hogy 2020-ban a tele-
pülés rendezettségi szintjét, 
az oktatást és az okos város 
koncepciót kiemelt fontos-
sággal kezeli majd a köz-
gyűlés.

Dr. Sódar Anita, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonpro-
fit Kft. cégvezetője elmond-
ta: a fent felsoroltakon kívül 
további fontos attrakciók 
kapnak helyet a CsabaPark 
területén a közeljövőben. 
Többek között tematikus 
játszóparkot létesítenek a 
Körte sori domb oldalán, 
ezenfelül fitneszelemek is 
helyet kapnak a területen.  
A legnagyobb látványosság 
azonban a dombon létesü-
lő csúszdapark lesz, ennek 
építése is folyamatban van.

– Jelenleg a domb nyu-
gati oldalán négy csúszdát 
helyeznek el, különböző 
iránytörésekkel. A műanyag 
csúszdák alatt fém tartószer-

kezet van. A négy csúszda 
közül kettő kicsi, ezek hosz-
sza egyenként 13 méter. A 
közepes csúszda 16, a nagy 
csúszda pedig 23 méteres. 
Még hátravan a lépcsők ki-
alakítása, a rézsű rendezé-
se és a földmunkálatok. A 
csúszdákat – amelyeket elő-
reláthatólag 10 éves kortól 
használhatnak  gyerekek – 
ellátják majd árnyékolással, 
hogy a nyári hónapokban is 
élvezhető legyen – ismertet-
te Sódar Anita, hozzátéve, 
hogy később, már a Modern 
Városok Program részeként, 
kialakítanak majd egy úgyne-
vezett fánkcsúszdát is.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Folyamatban van a CsabaPark fejlesztésének harma-
dik üteme. A projekt keretében korábban felújították 
a Trófea szálló épületét, valamint a fejlesztés részét 
képezi a több mint 3 kilométeres rekortán futópálya lé-
tesítése is, amely már használatban van.

FOLYTATÁS A 15. OLDALON

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Naponta friss hírek Békéscsabáról
 a behir.hu weboldalon

Naponta 19.00 órától híradó
helyi hírekkel a 7.Tv-n



fejlesztés kivitelezőjéről is. Kiválasztották többek között a Mun-
kácsy Emlékház, illetve az Omaszta-kert felújítását végző kivi-
telezőket.  

A költségvetési koncepciót illetően a tanácsnok leszögezte, 
hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása elsőbb-
séget élvez, de az is fontos volt számukra, hogy ne legyen 
visszalépés az önként vállalt feladatok finanszírozásában. 
Opauszki Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kiadások 
mértékét a bevételek határozzák meg. Hozzátette: nem sza-
bad elfelejteni, hogy 2019-ben a közgyűlés számos esetben 
már a 2020-as költségvetés terhére döntött több fejlesztés ön-
erejének biztosításáról.

Paláncz György, oktatási ügyekért felelős tanácsnok arról 
beszélt, hogy ezenfelül a Békés Megyei Könyvtár épületének 
energetikai korszerűsítéséről is döntött a grémium. 

– A beruházásra európai uniós forrás áll rendelkezésre, 
amelyet ki kell egészítenie az önkormányzatnak mintegy 150 
millió forinttal. Ezt a város vállalta, hiszen, ahhoz, hogy a 
könyvtár zökkenőmentesen működjön, ez mindenféleképpen 
szükséges – hangsúlyozta Paláncz György, aki azt is meg-
jegyezte, hogy ha a város nem finanszírozná a korszerűsítés 
önerejét, az elavult gépészet javítására, valamint az energia-
számlák kifizetésére sokkal többet kellene költeni.

MSZP: Több dologban nem értünk egyet

Miklós Attila önkormányzati képviselő a decemberi ülés után ki-
jelentette: nem ért egyet a közgyűlés azon határozatával, amely 
szerint legközelebb csak februárban ül össze a grémium. Véle-
ménye szerint a 2020-as költségvetés vitáját meg kellene előz-
nie egy januári véleménycserének. A másik sarkalatos pontnak 
a városi cégek vezetői tisztségének betöltését nevezte, ebben 
az esetben hiányolta a demokratikus gyakorlatot.

– A grémium zárt ülésen döntött arról, hogy az önkormány-
zat által részben vagy egészben tulajdonolt cégek esetén ki és 
milyen vezetői tisztségeket tölt majd be. A 37 személyi javaslat 
közül egyetlenegy ellenzéki jelölésre volt lehetőségünk. Ez jól 
mutatja a városvezetés demokrácia-felfogását – hangsúlyozta 
az MSZP-s önkormányzati képviselő.

A tájékoztatón szóba került a város azon elképzelése, mely 
szerint a Modern Városok Programban 5,5 milliárd forintot cso-

portosítanának át járda- és útfelújításra. A szocialista képvi-
selők kiemelték, hogy ez az összeg a meg nem valósult pro-
jektekből, többnyire élelmiszer-ipari beruházásokra fordítandó 
pénzből származna.

– Három évvel ezelőtt volt egy kétmilliárd forint értékű fel-
újítási program, az a beruházás érintett járdákat és parkolókat 
is. Fontosnak tartom, hogy az útfejlesztés ne álljon meg, ezért 
kértem azt is, hogy a további ütemekben, akár a belvárosi ré-
szeken is újabb járdafelújítások, parkoló-felújítások valósulja-
nak meg – közölte Fülöp Csaba MSZP-s önkormányzati kép-
viselő.

A két politikus üdvözölte a kezdeményezést, amelynek se-
gítségével Békéscsabán 119 földes utca kaphatna majd asz-
faltburkolatot. Közel száz utca tervei már készen vannak, ezek 
burkolata akár 2020-ban elkészülhet. Ellenben hiányolták az 
arról szóló tájékoztatást, hogy emiatt melyik tervezett beruhá-
zás kaphat majd szerényebb támogatást.

DK: Több közvetlen támogatást a családoknak!

Dancsó Tibor, a Demokratikus Koalíció (DK) önkormányzati 
képviselője szerint a csabai költségvetésből több forrást kelle-
ne biztosítani a családok támogatására.

Mint mondta, a Fidesz és Hajrá Békéscsaba alkotta több-
ség további hitelek felvételébe tolja a várost, hiszen például 
a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár felújítására az elnyert 
uniós forráson felül plusz 150 millió forintot kell előteremtenie 
az önkormányzatnak. Ahogy fogalmazott, senki nem vitatja, 
hogy a 34 éve épült, drágán fűthető, és nem üzembiztos be-
rendezéssel felszerelt épületet korszerűsíteni kell. Ugyanakkor 
arra is rámutatott, hogy a fejlesztési célú hitelek mértéke így is 
magas, már most 2 milliárd forint, ez 2,3 milliárdra emelkedik. 
A törlesztési összeg jelenleg évi 140 millió forint, éveken belül 
pedig meghaladja majd az évi 200 millió forintot. 

Arról is beszélt, hogy a Békéscsabai Városfejlesztési Non-
profit Kft.-nek a könyvtárfelújításra kiírt pályázatban részekre 
bontva kellene ajánlatot kérnie, nem pedig egyben kezelnie azt. 
Kiemelte, hogy míg az első közbeszerzési eljárásban nem volt 
pályázó, addig a második körben is csak egy ajánlattevő jelent-
kezett. Úgy vélte, sok helyi cég jelentkezne a felhívásra, ha azt 
részekre bontanák. A képviselő nem fogadta el azt a választ, 
hogy a "részekre történő árajánlatkérés" bonyolítaná az eljárást. 
A politikus a cég beszámolójára tett utalást, mely szerint az je-
lenleg 485 szerződést kezel, ezért Dancsó Tibor nem értette, 
hogy egy 400-500 millió forintos projekt miért fog ki rajtuk. 

A politikus emellett úgy vélte, hogy több közvetlen támoga-
tást kellene adni a családoknak, mivel "egy családnak sem lesz 
könnyebb az élete attól, ha a városban elkészül egy ipari park 
vagy felújítunk egy orvosi rendelőt." Mint mondta, más váro- 
sok komoly összeget fordítanak például a társadalombiztosítás 
által nem támogatott védőoltásokra, illetve az iskolakezdési tá-
mogatásokra, kérte, hogy Békéscsabán is nagyobb összeget 
állítsanak be a költségvetésben a családok segítésére. 

Varga Diána, Kugyelka-Zámbori Eszter, Sipos Gábor
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ünnepek előtt, december 19-én tartotta legutóbbi 
közgyűlését Békéscsaba képviselő-testülete. Az ülés 
után a legfontosabb döntéseket értékelték a városveze-
tők és a pártok.

Szarvas Péter: 
Továbbra is takarékosságra kell törekedni

Jövőre is törekedni kell arra, hogy a békéscsabai intézmé-
nyek minél stabilabban, magas színvonalon működjenek, a 
város pedig rendezettebbé váljon – közölte Szarvas Péter a 
közgyűlés után. 

A városvezető rámutatott, hogy a 2020-as költségvetési 
koncepció a prioritásokat ismerteti, utóbbiak közé sorolható 
a város intézményeinek kiegyensúlyozott, színvonalas műkö-
dése, a város rendezettségének fokozása és a beruházások 
folytatása. A számos folyamatban lévő beruházás felsorolása 
mellett kitért arra is, hogy az önkormányzat adót emelni nem 
kíván, ugyanakkor jövőre is szoros, takarékos gazdálkodásra 
lesz szükség.

Szarvas Péter arról is tájékoztatott, hogy a Modern Váro-
sok Programban (MVP) a korábban kétmilliárd forintból finan-
szírozott útfelújítási program folytatásához 5,5 milliárd forintot 
igényelnek a kormánytól. Olyan földes utcák esetén kérnek 
pluszforrást, amelyeknél már vannak engedélyes vagy kiviteli 
tervek. Azt is jelezte, hogy a könyvtár energetikai korszerűsí-
tésére közbeszerzési eljárás indul, amelyet minél nyitottabbá 
kívánnak tenni. 

A városvezető bejelentette, hogy a Békéscsabáért kitünte-
tést a Balassi Táncegyüttesnek, a Békéscsabai Életmű díjat 
dr. Moskovits Sándornak ítélte oda a grémium.

Varga Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy a Bé-
késcsabai Értéktár felvette "kincsei" közé az 1956-os, helyi, 
köztéri emlékhelyeket. Emellett kiemelte Mihály Gábor Kos-
suth-díjas, békéscsabai kötődésű szobrász Olimpia – Kerék-
párosok szobrát, melyet a tervek szerint a békési megyeszék-
helyen helyeznek el. Az alpolgármester beszélt az oktatási 
intézményekbe történő önkormányzati delegálásról is, amely 
az intézmények közti kapcsolódási pontok erősítését ered-
ményezheti.

Dr. Juhász István, a Hajrá Békéscsaba frakcióvezetője a 
ROHU pályázatban a háziorvosi ellátás javítását célzó pá-
lyázatot emelte ki, amely az egészségügyi infrastruktúra ja-
vítását célozza. Elmondta azt is, hogy a testület zárt ülésen 
határozott az önkormányzati cégek új igazgatósági, valamint 
felügyelőbizottsági tagjairól. Az új testületek a frakció remé-
nyei szerint a város érdekeit képviselik majd, a cégektől pedig 
a gondos, takarékos működést várják el.  

 

Fidesz-KDNP: 
Szigorú gazdálkodás jellemzi a költségvetést

Feszes, szigorú gazdálkodás lesz jellemző a 2020-as költ-
ségvetésre is – emelte ki Opauszki Zoltán tanácsnok a de-
cemberi közgyűlés után. Paláncz György a jövő évi koncepció 
kapcsán elmondta, hogy a város az önként vállalt feladatai-
nak ellátására továbbra is biztosítja a forrást.

2016-ban 67 utat láttak el szilárd burkolattal, valamint el-
készítették 82 utca aszfaltozásának kiviteli tervét és további 
37 út burkolásának engedélyes tervét. Most folytatódhatnak a 
Modern Városok Program (MVP) beruházásai, bíznak abban, 
hogy 5,5 milliárd forintból leaszfaltozhat a város 119 földes 
utcát.

– Amennyiben a kormány döntése megszületik, szinte 
azonnal indulhat a munka azon utcák esetében, ahol kiviteli 
tervekkel rendelkezünk – emelte ki Opauszki Zoltán. A kör-
nyezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnok hoz-
zátette: a grémium határozott több, az MVP-ből finanszírozott

V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE
Szarvas Péter, a Hajrá Békéscsaba, a Fidesz, az MSZP és a DK értékelte a döntéseket

FESZTIVÁLSZÍNPAD IGÉNYBEVÉTELÉRE
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulaj-
donában lévő fesztiválszínpadot pályázat benyújtásával 
bérletidíj-mentesen lehet igénybe venni a Békéscsaba köz-
igazgatási területén megtartásra kerülő turisztikai, kulturá-
lis, sport- és egyéb szabadidős rendezvények szervezésé-
hez, félévente összesen legfeljebb 20 rendezvénynapon. 

A Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság ked-
vező elbírálása esetén a használatba vétel során az igénylő a 
bérleti díj alól mentesül; a szállítás, felállítás, bontás költsé-
ge az igénybe vevőt terheli.

A pályázóknak a naptári év első felére vonatkozó, 2020. már-
cius 1. és június 30. közötti igényeket 2020. február 3-áig be-

érkezően kell a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelő-
dési és Sport Osztályára írásban eljuttatni. A döntés várható 
ideje legkésőbb 2020. február 20.

A színpadra vonatkozó igény az erre a célra rendszere-
sített pályázati űrlapon nyújtható be. Pályázati űrlap szemé-
lyesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közművelődési csoportjánál igényelhető (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.), illetve letölthető a www.bekescsaba.hu 
honlap Pályázatok menüpontjának Közművelődési és mű-
vészeti pályázatok oldaláról.

További információ kérhető a 06-66/523-800/3543-as tele-
fonszámon, illetve a csak@bekescsaba.hu e-mail-címen. 



Mihály Gábor Kossuth- és 
Munkácsy-díjas szobrász 
Olimpia – Kerékpárosok 
című alkotása érkezhet ha-
marosan Békéscsabára, a 
művész felajánlása révén.

Az alkotást az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és a Ma-
gyar Alkotóművészek Non-
profit Kft. között megkötött 
támogatási szerződés alap-
ján a szervezet már megvásárolta, azt a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány kapja meg. Az 
alkotást a művész ajánlotta Békéscsabának, eredetije pedig a franciaországi Laussanne-ban, 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székházában, az Olimpia Múzeumban található meg.

Mihály Gábor az erdélyi Székelyhídon született, de gyermekkorának egy részét Csanádapá-
cán töltötte, Békéscsabához rokoni szálak és élmények kötik. Több műve található a békési 
megyeszékhelyen: a Széchényi szakgimnázium homlokzati domborműve, a Jókai színházban 
található Ibsen-mellszobor, további Békés megyei szobra például Szarvason, a Holt-Körösnél 
található szent korona kompozíció.

A Viharsarok fővárosába kerülő alkotás elsősorban a sportot jeleníti meg, s mivel kerékpá-
rosokat ábrázol, az olimpia mellett annak is szimbólumává válhat, hogy Békéscsaba kerékpá-
ros város. Az még egyelőre egyeztetések tárgyát képezi, hogy hol kap majd helyet a szobor.
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ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S

Hideg a könyvtár
Elavult a fűtési rendszer Békéscsaba idei költségvetése is feszes lesz

Kerékpáros szobor 

Lendületben a Munkácsy-negyed

Takarékosságra törekedve
Elismerések

Tagság

Sürgős felújításra lenne szükség a Békés Megyei Könyv-
tárban és Tudásházban, ahol annyira elavult a fűtési 
rendszer, hogy télen az olvasók és a dolgozók is hideg-
ben ülnek egész nap.

Az önkormányzat a könyvtár épületének energetikai korsze-
rűsítésére összesen 393 millió forint támogatást nyert. A kivi-
telezési munkára rendelkezésre álló forrás összege nettó 279 
millió forint, azonban az eddigi közbeszerzési eljárások nem 
jártak sikerrel, ugyanis a vállalkozók mindegyike legalább 150 
millió forinttal drágábban vállalta volna a munkálatokat.

A Békéscsaba Városfejlesztési Nonprofit Kft. megvizsgál-
ta, hogy a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár energetikai 
fejlesztésének végrehajtása esetén milyen mértékű közüzemi 
költségmegtakarítás várható.

A számítások szerint az energetikai korszerűsítéssel az 
áramszámlán évi 9,5 millió forintot lehetne spórolni, ehhez jön 
még a klíma karbantartásával megspórolt 3,7 millió forint. Ab-
ban szinte minden képviselő egyetértett, hogy nagy szükség 
van a könyvtár épületének felújítására, ugyanis a fűtési rend-
szer nemcsak korszerűtlen, de alul is funkcionál (csak 2019 
őszén háromszor romlott el), az épület kerámiaborítása meg-
bomlott és szükség lenne világításcserére is.

A békéscsabai képviselő-testület a decemberi ülésén tárgyalt a 2020-as költségvetési 
koncepcióról, amely még csak nagy vonalakban rögzítette, hogy mennyit költhet a 
város az adott évben.

Mint kiderült, a központi támogatások tekintetében komolyabb módosításokra nem kell számí-
tani, csak néhány esetben – a szociális területen – lehet majd többletforrással kalkulálni. Jelen-
tősen nőtt a város adóerő-képessége, vagyis az önkormányzat bizonyos támogatásokat már 
nem igényelhet. A kistérségi társulásoknál a többlettámogatások várhatóan nem emelkednek, 
ahogyan a színházak, múzeumok és könyvtárak működéséhez rendelt összegek sem.

A költségvetési koncepció a prioritások közt nemcsak az önkormányzat stabil működését 
emeli ki, hanem a város rendezettségének növelését, illetve a fejlesztések megvalósítását is, 
utóbbi esetén megjegyezve, hogy a pályázati pénzeket kizárólag a projektekre lehet költeni, 
működésre nem, ezért minden, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) 
és a Modern Városok Programon (MVP) kívüli fejlesztést csak nagyon indokolt esetben lehet 
betervezni.

Az eddigiekhez hasonlóan az önkormányzat ezúttal is nagyban támaszkodik a helyi adók-
ból (gépjárműadó, iparűzési adó) származó bevételekre, ugyanakkor adót emelni nem kíván. 
Számolni kell a korábban lehívott, fejlesztési célú hitelekkel is.

Az intézmények működési kiadásai tekintetében csak a legszükségesebb előirányzatok 
vehetők figyelembe, illetve azoknak a legtakarékosabban, hatékonyan, biztonságosan kell 
működniük.

Újabb tétellel gyarapodott a Békéscsabai Értéktár, emellett – 
az önkormányzati választások eredményének tükrében – új 
összetételű ez a testület is. 

Az értéktár bizottság egy alkalommal ülésezett tavaly, 
amelyen felvették a települési értékek közé a békéscsabai, 
köztéri 1956-os emlékeket. Ezzel együtt jelenleg az értéklista 
54 tételt tartalmaz. A bizottság beszámolójából kiderül, hogy 
a tavaly szeptember 7-én megrendezett, IV. Megyenap kísé-
rőrendezvényén – amelyen 31 települési értéktár, illetve me-
gyei érték mutatkozott be – lehetőség nyílt arra, hogy bárki 
megismerhesse Békéscsaba "kincseit" is.

A közgyűlésen megválasztották a helyi értéktár bizott-
ság új tagjait, akik a következők: Ando György, a Munkácsy 
múzeum igazgatója, dr. Bacsa Vendel jegyző, Gécs Béla 
helytörténész, dr. Jároli József nyugalmazott levéltáros, 
Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnö-
ke, Szalay Ágnes történész, a Munkácsy Emlékház munkatár-
sa, Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazga-
tója, Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő 
Egyesület elnöke, valamint Varga Tamás alpolgármester.

A Modern Városok Program forrásából hívna le pénzt a bé-
késcsabai önkormányzat arra, hogy fejlessze úthálózatát.

Az előterjesztés szerint a lakosság és az önkormányzati 
képviselők nap mint nap különböző utak, utcák, járdák fel-
újítására, aszfaltozására tesznek javaslatot, ugyanakkor a 
város pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a fejlesztések 
önerőből történő finanszírozását. 2016-ban, szintén a Mo-
dern Városok Programjának forrásából az önkormányzat már 
kapott 2 milliárd forintot 67 belterületi útszakasz felújítására, 
valamint az összes, szilárd burkolattal nem rendelkező utca 
esetén megrendelte a kiviteli vagy az engedélyes terveket.

Békéscsaba területén összesen száztizenkilenc utcának 
nincs szilárd burkolata. Nyolcvankét utcára a város már en-
gedélyezett kiviteli tervekkel rendelkezik (tehát a kivitelezés a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően azonnal elkez-
dődhetne), harminchét utcára pedig elkészültek az engedé-
lyezési tervek. A teljes beruházáshoz hozzávetőlegesen 5 és 
fél milliárd forintra lenne szükség.

Bővülő értékek

Útfejlesztés

A testület zárt ülésen döntött 
két kitüntetés adományozá-
sáról. A Békéscsabáért ki-
tüntetést ezúttal az 1947-ben 
alapított Balassi Táncegyüt-
tesnek ítélték oda. Az együt-
tes nem csak hazánkban, de 
külföldön is számos sikert 
aratott, a grémium ezért is 
döntött az elismerés ado-
mányozása mellett. A Bé-
késcsabai Életmű elismerést 
dr. Moskovits Sándor veheti 
majd át, aki nyugdíjba vonu-
lásáig az Alföldvíz Zrt. gaz-
dasági vezérigazgató-helyet-
tese volt, 1991 óta pedig a 
zsidó hitközség békéscsabai 
vezetője. Az indoklás szerint 
mindkét státuszában sokat 
tett a városért.

December végén lejárt a 
Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt. igazgatósága és annak 
vezetője megbízatása, ezért 
a grémium – a közgyűlésen 
hozott határozat értelmében 
– zárt ülésen szavazott az 
új tagokról, illetve elnökről. 
Emellett új felügyelőbizottsá-
gi (FEB) tagokat, illetve FEB 
elnököt is választott és meg-
határozta azok díjazását. A 
Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt. új igazgatósági elnöke 
Dénes Lajos, az igazgató-
ság további tagjai: Gyulavá-
ri Zsolt, Hirka Tamás, Nagy 
Sándor, Szudár László lett. 
A felügyelőbizottság tagjai: 
dr. Ferenczi Attila, dr. Fülöp 
Zoltán, Szabó Lajos, Szántó 
Zsolt, Malatyinszki András és 
Horváth László.

Útépítések
Békéscsabán önkormányzati 
rendelet rögzíti a magánerős 
lakossági útépítés és köz-
műfejlesztés szervezését, 
önkormányzati, támogatási 
rendszerét és az érdekeltsé-
gi hozzájárulásokat. Tavaly 
két társulási igény érkezett 
önkormányzati támogatásra: 
a Béri Balogh Ádám utcá-
ban utat építenének (mintegy 
húszmillió forint társulási ön-
erő, több mint hatvanmillió 
forint önkormányzati támoga-
tási igény), az Epres utcában 
a szennyvízvezetéket alakí-
tanák ki (több mint három-
millió forint társulási forrás, 
közel kilenc és fél millió forint 
támogatási igény). A közgyű-
lés az utóbbit támogatja, míg 
az előbbi esetében – a 2020-
as költségvetés tükrében, il-
letve kormányzati támogatás 
függvényében – dönt majd.

Az oldalt írta: Varga Diána

Újabb döntések születtek több, a Modern Városok Programból finanszírozott, Munkácsy Mihály 
szellemi örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztése kapcsán, így több eset-
ben is elindulhat a kivitelezés.

A Modern Városok Program részeként (MVP) megvalósuló Munkácsy-negyed fejlesztésben 
a festőóriás nevét viselő békéscsabai múzeumban új, állandó kiállítás jön létre. Az ehhez szük-
séges kivitelezési tervek elkészítésére 5 céget kértek fel, közülük a budapesti székhelyű Rio 
Lámpastúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát választotta ki a grémium, amely nettó 
274 millió forintért végzi el a feladatot. A képviselők 16 igennel fogadták el az előterjesztést.

Szintén a Modern Városok Program forrásából újul meg a Munkácsy Emlékház, illetve annak 
környezete. A kivitelező a Kopp Export-Import Kft. lesz. A grémium egyhangúlag hagyta jóvá az 
előterjesztést.

A harmadik előterjesztés a Munkácsy Mihály Múzeum környező közterületei építés-kivitele-
zési munkálatainak elvégzését érinti (Munkácsy-híd rekonstrukciója, buszmegálló áthelyezése, 
gyalogos forgalmi módosítások): ebben az esetben a Galéria Invest Kft. a nyertes. A testület 
szintén egyhangúlag fogadta el a javaslatot.

L á t o g a s s o n  e l
hírpor tá lunkra!
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„ T B ” - S A R O K
Mi mennyi 2020-ban? – Tb-ellátások

Egy év, egy ötlet és közel 100 millió forint

Magyarország Alaptör-
vénye szerint anyaság, 
betegség, rokkantság, fo-
gyatékosság, özvegység, 
árvaság és önhibáján kí-
vül bekövetkezett munka-
nélküliség esetén minden 
magyar állampolgár tör-
vényben meghatározott tá-
mogatásra jogosult.

Idén júniusig a munkavállaló, 
foglalkoztatott által fizeten-
dő nyugdíjjárulék mértéke 
változatlanul 10 százalék, 
az egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci járulék mér-
téke pedig 8,5 százalék. A 
munkáltatót, kifizetőt, egyéni 
vállalkozót, mezőgazdasági 
őstermelőt terhelő szociális 
hozzájárulási adó mértéke 
17,5 százalék, melyből szá-
mos jogcímen adókedvez-
mény is érvényesíthető. 

A munkaerőpiacra lépők, 
a három vagy több gyerme-
ket nevelő munkába lépő 
nők, a megváltozott munka-
képességű személyek, vál-
lalkozók esetében továbbra 
is jelentős kedvezménnyel 
lehet számolni. Ugyanígy 
a szakképzettséget nem 
igénylő és mezőgazdasági 
munkakörben foglalkozta-
tottak vagy a kutatók utáni 
szochó kedvezmény is elő-
nyös a munkaadók számára.

A pénzbeli társadalom-
biztosítási ellátások össze-
ge a minimálbér, illetve a 
bérek emelkedésének kö-
szönhetően 2020 évben to-
vább növekedik. 

A minimálbér és a ga-
rantált bérminimum idén is 
jelentősen, 161 000 Ft-ra, 
illetve 210 600 Ft-ra emel-
kedett, mely kedvezően be-
folyásolja a társadalombiz-
tosítási ellátások összegét 
is. A táppénz legmagasabb 
összege így napi 10 733 Ft, 
míg a gyermekgondozási díj 
(gyed) és a januártól igé-
nyelhető nagyszülői gyed 
maximuma havonta már 
225 400 Ft. 

Az öregségi nyugdíj össze-
gének számítási módja 2020-
ban lényegében nem változik. 
Idén júliustól az 1956-ban 
született korosztály éri el a 
nyugdíjkorhatárt, mely ese-
tükben a 64. életév betöltését 
követő 183. nap. A Nők 40 
program folytatódik, így öreg-
ségi teljes nyugdíjra életko-
rától függetlenül továbbra is 
jogosult az a nő, aki legalább 
negyven év jogosultsági idő-
vel rendelkezik.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
 Családtámogatási

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Egy év tervezési és kivitele-
zési munkálatokat követően 
adták át Békéscsabán, a 
Berényi úton az első, kifeje-
zetten bérraktározási célra 
elkészült épületet decem-
berben. A szolgáltatás már 
az induláskor 80 százalékos 
kihasználtsággal üzemel.

A Berényi úton található, egy-
kori bútorgyári tanműhely és 

raktár kapta vissza a régi, 
ám megújult funkcióját. Az 
1100 négyzetméteres épület-
ben bárki bérelhet saját vagy 
cég részére raktárhelyiséget. 
Benkó György, a Global Safe 
Services Kft. ügyvezetője 
hangsúlyozta, hogy az ötlet-
től a megvalósításig mind-
össze egy év telt el. Külön 
megköszönte a 30 békéscsa-
bai és Békés megyei vállalko-

zásnak, hogy remek munkát 
végeztek.

A beruházás mostani, első 
ütemét követően tavasszal 
építik fel a hatállásos, korsze-
rű és újszerű autómosót, majd 
jövő nyárig kommunális he-
lyiségeket és közösségi tere-
ket alakítanak ki. A harmadik 
ütemben a területen található 
csarnok felújítása, a negyedik 
ütemben pedig egy, a mostani 
épülethez kísértetiesen ha-
sonló raktárépület kialakítása 
lesz a cél.

– Békéscsaba gazdasá-
gi ereje növekszik, minden 
ágazatban van értelme új 
ötleteken, beruházásokon 
gondolkozni. Nemcsak ipa-
ri üzemekre lesz a jövőben 
szükség, hanem például ilyen, 
raktározási célra megépí-
tett csarnokokra is – mondta 
Szarvas Péter polgármester.

Sipos Gábor

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Megszűnt az egyszerűsített vállalkozói adó
Megszüntették az egyszerűsített vál-
lalkozói adót, így már csak két adózási 
forma áll a vállalkozások rendelkezésé-
re. Január elején a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, illetve a Békés 
Megyei Adó- és Vámigazgatóság tartott 
tájékoztatót a 2020. január elsejétől meg-
változott adótörvényről a kamara Hunya-
di téri konferenciatermében. 

Az áfát, a társasági adót, a magánszemé-
lyek adózását és a vállalkozásokat is be-
folyásolja az adófizetési kötelezettségek 
megváltozása. A kamara titkára, Tóth Zsolt 
elmondta, hogy őket is érinti az adótörvény 
átalakítása, hiszen szakembereik segítik a 
vállalkozók tájékoztatását.

– A kamaránknak kiemelt feladata, hogy 
a vállalkozásoknak szolgáltatásokat nyújt-
son. Elsősorban azoknak szeretnénk se-
gíteni, akik olyan cégnél dolgoznak, ahol 
adózással és számvitellel kapcsolatos fel-
adatokat látnak el, illetve vállalkozói meg-
bízásokat követnek és könyvelnek – fogal-
mazott a titkár.

Az új adótörvényben jobban meghatároz-
ták a közösségen belüli termékértékesítés 
áfamentességét és a vevői készlet kihelye-
zését, a társasági adóban pedig pontosítot-
ták a látvány csapatsportok támogatható-
sági feltételeit. A magánszemélyeket érintő 
kiemelt változás az, hogy a négygyermekes 
édesanyák január 1-jétől mentesülnek a 
személyi jövedelemadó alól. D. Kovács Ta-
más, a Békés Megyei Adó- és Vámigazgató-
ság igazgatója kiemelte, hogy a magánsze-
mélyeken kívül Békés megyében hatvanhat 
és fél ezer olyan adózó van, aki valamelyik 
vállalkozói adózóformát követi. Elsősorban 

őket érinti, hogy a kormányzat megszünte-
ti az egyszerűsített vállalkozói adót, amely 
rengeteg kötelezettséggel járt.

– Ennek nagyon magas volt az adókul-
csa, és viszonylag kevesen is választották 
ezt a vállalkozási formát, hiszen a Kisadózó 
vállalkozások tételes adója (KATA) és a Kis-
vállalati adó (KIVA) jobban lefedi az egysze-
rűsített vállalkozói kör alkalmazhatóságát. 
Ezért döntöttek úgy, hogy megszüntetik ezt 
az adózási formát – mondta az igazgató.

A KATA és a KIVA a jövőben is megma-
rad, így az idei évtől ezeket választhatják 
azok, akik idáig az egyszerűsített vállalko-
zói adót alkalmazták. A kormányzat célja az 
átalakításokkal az, hogy könnyítsék az ad-
minisztrációt és csökkentsék az áfakulcsot. 

Ne feledjék, az iparkamara a regisztrált 
vállalkozások részére folyamatos in-
gyenes adó- és számviteli tanácsadást, 
konzultációs lehetőséget biztosít páros 
heteken, szerda délelőtt, előzetes beje-
lentkezés után. (Tel.: 66/324-976.)

Bérraktár nyílt Békéscsabán



Szinte minden önkormány-
zati képviselő egyetértett 
azzal a decemberi köz-
gyűlésen, hogy a Békés 
Megyei Könyvtár energe-
tikai felújítása nem várhat 
tovább. A közel 40 éves 
épület fűtése rendszere-
sen leáll, az intézményben 
gyakran csak alig 15 Celsi-
us-fokig szökik fel a hőmé-
rő higanyszála. 

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. cégvezető-
je elmondta, hogy a város 
pályázaton nyert forrást a 
Békés Megyei Könyvtár 
energetikai korszerűsítésé-
re, amelynek köszönhető-
en 393 millió forint összegű 
európai uniós támogatásból 
újulhatna meg az intézmény. 
Az eddigi közbeszerzési el-
járások azonban nem jártak 
sikerrel, utóbb a beérkezett 
ajánlat lényegesen megha-

ladta a rendelkezésre álló 
keretet.  

Mint az Paláncz György 
oktatási ügyekért felelős ta-
nácsnok elmondta, a decem-
beri közgyűlésen döntöttek 
arról, hogy a város újra kiírja 
a könyvtár épületének ener-
getikai fejlesztésére a köz-
beszerzést, továbbá mindent 
megtesznek azért, hogy a 

várhatóan mintegy 150 millió 
forint értékű önerőt biztosít-
sák a beruházáshoz. 

Szarvas Péter polgármes-
ter kiemelte, fontosnak tartja 
a könyvtár korszerűsítését, 
és a közgyűlés is kifejezte 
szándékát, hogy meg kíván-
ja valósítani a Kiss Ernő utca 
3. szám alatti önkormányzati 
épület energetikai fejlesz-
tését. A beruházás kereté-
ben megvalósulhat a külső 
homlokzati falak utólagos 
hőszigetelése, a magastetős 
épületrész zárófödémének 
utólagos hőszigetelése, az 
épület homlokzati nyílászá-
róinak cseréje, és átalakít-
hatják az épület központifű-
tés-rendszerét is. 

Ahogy Rakonczás Szilvia, 
a Békés Megyei Könyvtár 
igazgatója fogalmazott, senki 

sem szeret hidegben ücsö-
rögve olvasni, tájékozódni, 
márpedig idén még nem ment 
17 fok fölé a hőmérséklet az 
épület legtöbb termében.

– Nagyon időszerű lenne 
a rendszer korszerűsítése, 
mert hideg van a könyvtár-
ban. Emellett nagyon nem 
mindegy, hogy mennyi pénzt 
költünk el az épület működ-
tetésére. A Békéscsabai 
Városfejlesztési Nkft. számí-
tásai szerint valamivel több 
mint 11 év alatt megtérülhet 
az a befektetés, amennyibe 
a felújítás kerülne – mondta 
Rakonczás Szilvia. A könyv-
tár igazgatója hozzátette: a 
számítások szerint a jelen-
legi évi 25-26 millió forint 
helyett 16 millió forint lenne a 
fűtési rendszer működtetése. 

Kugyelka-Zámbori Eszter

2016 után újfent jelentős 
útszakaszok felújítását 
kezdeményezte Békéscsa-
ba önkormányzata, melyet 
a közgyűlés még a decem-
beri ülésen megszavazott. 
A grémium a Modern Vá-
rosok Program forrásából 
hívna le közel 5,5 milliárd 
forintot 119 utca aszfalto-
zására.

Az önkormányzat 2016-ban 
sikeresen pályázott 2 milli-
árd forint támogatásra a Mo-
dern Városok Programban 
(MVP). A közgyűlés a for-
rást 67 belterületi útszakasz 
felújítására használta fel, 
valamint az összes, szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utca esetén megrendelte a 
kiviteli vagy az engedélyes 
terveket.

2020-ban és 2021-ben 
folytatódhat a munka, hi-
szen a tervek szerint a város 
5,5 milliárd forintot hívna le 
az MVP forrásból, amelyből 
119 földes utcát is leaszfal-
toznának. Az önkormányzat 
82 utca leaszfaltozásáról 
rendelkezik kiviteli tervekkel, 
37 utca esetében pedig en-
gedélyes tervekkel.

– Ha megszületik a Kor-
mány döntése a támoga-
tásról, a kért 5,5 milliárd 
forintból szinte azonnal 
megindulhat a munka azon 
utcák esetében, ahol kivi-

teli tervekkel rendelkezünk, 
hiszen Békéscsabának van 
egy keretmegállapodása 
útépítési, járdafelújítási és 
kerékpárút-építési célokra 
még korábbról – hangsú-
lyozta Opauszki Zoltán ta-
nácsnok.

A közgyűlés elfogadta 
a javaslatot, így a Magyar 
Kormányon múlik az, hogy 
mikor kezdődhet el az asz-
faltozás.

– Már három évvel ezelőtt 
volt egy 2 milliárdos útfelújí-
tási program, fontos, hogy 
ne álljon meg a fejlesztés. 
Ha most ebbe belevágunk, 
akkor azt is kértem a polgár-
mester úrtól és a képviselő 
uraktól, hogy a további üte-
mekben, akár a belvárosi 
részeken is járdafelújítások, 
parkolófelújítások tudjanak 
megvalósulni – fogalmazott 

Fülöp Csaba, az MSZP ön-
kormányzati képviselője.

– Azon dolgozunk, hogy 
a Modern Városok Prog-
ramból legyen forrás egy-
részt az útépítésre, illetve 
járdakivitelezésre és egyéb 
infrastrukturális fejlesztések-
re is. Utóbbi alatt arra gon-
dolok, hogy vannak olyan 
utcák Békéscsabán, ahol az 
ivóvízzel, csapadékvíz-elve-
zetéssel van probléma. Most 
azonban a legelső felület, 
amin dolgozunk, hogy legyen 
forrás ezeknek az utaknak 
az elkészítésére – ecsetelte 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő.

A képviselők elmondták 
azt is, hogy reményeik sze-
rint már a 2020-as esztendő-
ben elkezdődhet számos út 
és utca aszfaltozása.

Papp Ádám

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Kozma János, a Békéscsa-
ba Vagyonkezelő Zrt. vezér-
igazgatója kiemelte: a csúsz-
dákon, a fitneszparkon és 
játszótéren kívül megújul a 
területen lévő tó is. Ide már 
kiépítettek egy szigetet, elké-
szült a stég és épült egy sé-
tány a tó köré. Hangsúlyozta, 
hogy a már kialakított futópá-

lya kivilágított, emellé épül ki 
majd két kisebb fitneszpark. 
Kozma János úgy fogalma-
zott: egy komplett szórakoz-
tatóközpontot alakítanak ki. 

– Azért tartjuk fontos-
nak a beruházást, hogy a 
CsabaParkba látogatók ak-
tívan tudják eltölteni az időt. 
A Modern Városok Program-
ban mindez kiegészül egy, 
a domb tetejére 
épülő kilátóval. 
Innen indul majd 
egy kötélpálya 
a tó túloldalá-
ra, a fogadó-
résznél pedig 
egy canopy-
pálya épül, 

továbbá lesz egy tószínpad is 
– fogalmazott Kozma János.

A beruházás a TOP-
6.3.2-16-BC1-2017-00001 
CsabaPark és környezete fej-
lesztése a TOP 6.3.2-16 kód-
számú „Zöld város kialakítá-
sa” című pályázat keretében 
valósul meg.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

TÉLI 
BALLON AKCIÓ!

990FT  

AKciós Kihelyezési Díj:

Most MÉG Könnyebben indul a szolgáltatás!

30/915-9399
Házhoz szállított ballonos víz már 990 Ft-tól (52 Ft/l). 

A kedvezményes díj Szivárvány Aqua termékrendelésre érvényes, 2020. március 1-ig, ügyfelenként max. 2 kupon erejéig.                   

WWW.szivarvanyaqua.hu

KRISTÁLYTISZTA
TERMÉSZETES 

ÁSVÁNYVÍZ

TR

Készülnek a 13–23 méteres 
csúszdák a CsabaParkban

Az MVP-ből 5,5 milliárdot 
hívna le a város útfejlesztésre

Februártól is ingyenes maradhat Közbeszerzési eljárást írtak ki a könyvtár energetikai fejlesztésére

M44-es gyorsforgalmi Nem halogatható tovább a felújítás

Múlt év október 2-án adták át az M44-es gyorsforgalmi 
út Tiszakürt és Kondoros közötti, 62 kilométeres szaka-
szát. Az avatón Mosóczi László, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős ál-
lamtitkára jelezte, hogy az átadás évében az útszakasz 
térítésmentesen használható, azaz nem szükséges au-
tópálya- vagy megyematrica, később a 2019. december 
31-éig tartó térítésmentességet 2020. január 31-éig hosz-
szabbították meg. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 2019. 
december 19-én a Magyar Közlönyben megjelent rendelete 
alapján módosult a díjköteles úthálózat összetétele Magyar-
országon. A változások kizárólag a 3,5 tonna megengedett 
össztömeg feletti tehergépjárművek által használt díjköteles 
úthálózatot érintik. A személygépjárműveket is magában fog-
laló e-matricás rendszerben eszerint nem lesz változás.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kérdésünkre el-
mondta: azon dolgoznak, hogy minél tovább ingyenesen 
igénybe vehető maradjon a 2 x 2 sávos gyorsforgalmi út.

– Azt próbáljuk elérni, hogy szó szerint értelmezhető le-
gyen az a szöveg, amely meghatározza, hogy Magyarorszá-
gon az útszakaszok fizetősek. Most úgy szól a jogszabály, 
illetve a mellé rendelt értelmezőszöveg, hogy azok a gyors-
forgalmi utak fizetősek, amelyek be vannak kötve a magyar-
országi gyorsforgalmi úthálózatba. Ez a Tiszakürt–Kondoros 
62 kilométeres szakasz nincs bekötve, ezért azt szeretnénk 
elérni, hogy amíg meg nem valósul a teljes bekötés, díjmen-
tes legyen az út használata – ecsetelte Herczeg Tamás.

Papp Ádám



Békéscsabán született meg 
idén a megye első babája. 
Máté 2 óra 1 perckor jött 
világra a Réthy Pál Kórház-
ban. Az önkormányzatnál 
idén is igényelhető a Csaba 
Baba támogatás, a város 
egyszeri, 42 500 forintos 
összeggel segíti az újszülött 
babák családját.

Kovács Gabriella, Máté édes-
anyja elmondta: nagyon örül, 
és egyáltalán nem számított 
arra, hogy Máté lesz 2020 
első babája a megyében. A 
kisfiú 3070 grammal és 49 
cm-el született, ő az ötödik 
gyermek a családban. Gabri-
ellának az előző házasságá-
ból négy gyermeke van. Máté 
után csupán néhány perccel 
született meg a csabai kór-

házban Zalán 4130 grammal 
és 52 cm-rel, ő a második 
gyermek a családjában.

Békéscsaba 2015 óta egy-
szeri, életkezdési támogatás-
sal is segíti a babákat és 
szüleiket. Szarvas Péter polgár-
mester elmondta: a program 
célja az volt, hogy erősödjön 
Békéscsabán a gyermekvál-

lalási kedv, valamint a csabai 
identitástudat. Beszélt a támo-
gatás feltételeiről is.

– Azok a szülők igényelhe-
tik a Csaba Baba támogatást, 
akiknek a családjában az egy 
főre eső jövedelem nem halad-
ja meg a 228 ezer forintot. Azt 
is tudni kell, hogy olyan csalá-
dok, házaspárok pályázhat-
nak, akiknél legalább az egyik 
szülő a gyermek születését 
megelőzően már három évet 
Békéscsabán élt, és életvitel-
szerűen is itt tartózkodott – fo-
galmazott a városvezető.

A Csaba Baba támogatás-
sal egy kisbaba után 42 500 
forint jár a családoknak. Ennek 
igényléséhez az érintetteknek 
az önkormányzat szociálpoliti-
kai osztályához kell fordulniuk.

Gyemendi Réka
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

2020. I. negyedévi hulladékszállítási információk 
Békéscsaba városában

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat tulajdonában lévő 5600 Békéscsa-
ba, Fövenyes u. 1/2. szám alatti Ifjúsági 
Garzonházban történő elhelyezés feltételei 
alapján az alább bérleményben:
– Fövenyes u. 1/2. III. em. 22. (másfél szo-
bás, összkomfortos., 40 m2, bérleti díja: 
5449 Ft/hó).
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jo-
gának elnyerésére a 35 év alatti házaspárok/
élettársak nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális 
rászorultság alapján történik. A pályázat 
elbírálásánál előnyben részesülnek azok a 
párok, akik:
– legalább öt éve békéscsabai lakóhellyel ren-
delkeznek és ténylegesen a bejelentett lakás-
ban laknak,
– felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettsé-
gűek, 
– készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy 
építési telekkel rendelkeznek.
– A pályázatot elnyert bérlők kötelesek
70 000 Ft óvadék megfizetésére.

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szol-
gálati bérlakásokban történő elhelyezésre.

– Lepény Pál u. 3. fszt. 2. (másfél szo-
bás, összkomfortos 40 m²; bérleti díja: 
20 000 Ft/hó).
– Vécsey u. 12. III. em. 10. (egyszobás, össz-
komfortos, 39 m²; bérleti díja: 12 207 Ft/hó).
A lakásügyekkel foglalkozó bizottság az ön-
kormányzati tulajdonú szolgálati lakásokat:
– a közfeladatot ellátó intézményeknél, szer-
vezeteknél munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban állók részére és
– a békéscsabai székhelyű, telephelyű 
sportszervezet és annak leigazolt sportolója 
részére adja bérbe.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. január 24. 12.00 óra.
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvény-
telen.). A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osz-
tály (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) 23-
as iroda
A pályázat benyújtásához szükséges 
formanyomtatvány a Polgármesteri Hiva-
tal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és 
letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hi-
vatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-502; 66/886-506.

Idén is igényelhető a Csaba Baba támogatás

Máté érkezett először

SZÉPKORÚ

Felföldi Oszkár Lajos (90)

Meleget ad
Az ünnepi időszak alatt Bé-
késcsaba karácsonyfája a 
Szent István tér dísze volt. 
A fát vízkeresztkor, január 
6-án szedték le és egy nap-
pal később fel is darabolták. 
Az önkormányzat döntése 
alapján, idén egy három- és 
egy négygyermekes rászo-
ruló családnak adták a fa-
anyagot, nekik ad meleget 
a város fája.

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

Szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás: Változás!
2020 februárjától minden hónap ELSŐ CSÜTÖRTÖKE lesz a szállítás napja.
(A megszokott időpont minden hónap utolsó szombatja volt, ám ez most megváltozik.) 
Eszerint: 2020. február 6. (csütörtök), március 5. (csütörtök).
Zöldhulladékgyűjtés és -szállítás: 
2020. január 22. (szerda) CSAK FENYŐFA
2020. február: NINCS ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS ÉS -SZÁLLÍTÁS!
2020. március 18. (szerda)
2020. március 25. (szerda)
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék-gyűjtőpont továbbra is elérhe-
tő – munkanapokon 7.00–17.00 óra között Békéscsabán, külterület 0763/192 hrsz. (M47-es, 
Mezőberény felé vezető útról letérve) a hulladéklerakó bejáratánál.
Ügyfélszolgálati információk:
Címe: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6., telefon: 66/447-150, E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.
hu, Nyitvatartás: hétfő és szerda: 8.00–15.00, csütörtök: 7.00–19.00 (kedd és péntek: zárva), 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon nyújtunk folyamatos és részletes tájékoztatást.
Az együttműködést ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS  Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
www.dareh.hu

K – kommunális hulladék, SZ – szelektív hulladék, Z – zöldhulladék

nap Január   nap Február   nap Március 
1 Sz ÜNNEP   1 Szombat   1 Vasárnap 
2 Cs K-3         2 Vasárnap   2 H K-1       
3 P K-4         3 H K-1         3 K K-2       
4 Sz     SZ     4 K K-2         4 Sz         
5 Vasárnap   5 Sz           5 Cs K-3   SZ   
6 H K-1         6 Cs K-3   SZ     6 P K-4       
7 K K-2         7 P K-4         7 Szombat 
8 Sz   csak fenyőfa       8 Szombat   8 Vasárnap 
9 Cs K-3         9 Vasárnap   9 H K-1       

10 P K-4         10 H K-1         10 K K-2       
11 Szombat   11 K K-2         11 Sz         
12 Vasárnap   12 Sz           12 Cs K-3       
13 H K-1         13 Cs K-3         13 P K-4       
14 K K-2         14 P K-4         14 Szombat 
15 Sz           15 Szombat   15 Vasárnap - ÜNNEP 
16 Cs K-3         16 Vasárnap   16 H K-1       
17 P K-4         17 H K-1         17 K K-2       
18 Szombat   18 K K-2         18 Sz   Z     
19 Vasárnap   19 Sz           19 Cs K-3       
20 H K-1         20 Cs K-3         20 P K-4       
21 K K-2         21 P K-4         21 Szombat 
22 Sz   csak fenyőfa       22 Szombat   22 Vasárnap 
23 Cs K-3         23 Vasárnap   23 H K-1       
24 P K-4         24 H K-1         24 K K-2       
25 Szombat   25 K K-2         25 Sz   Z     
26 Vasárnap   26 Sz           26 Cs K-3       
27 H K-1         27 Cs K-3         27 P K-4       
28 K K-2         28 P K-4         28 Szombat 
29 Sz           29 Szombat  29 Vasárnap 
30 Cs K-3                30 H K-1       
31 P K-4                31 K K-2       
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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.

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

Tombolatárgyakat, felajánlásokat köszönettel elfogadunk.

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.

Továbbin információ: www.bekescsaba.hu

MÉDIATÁMOGATÓK:

Városi Jótékonysági Bál
BÁLI MEGHÍVÓ

Mészáros Attila: Angyalos kút



Csányi Illés 54 éves, vál-
lalkozó, két gyermek édes-
apja. A nyolcvanas évek 
végétől az elsők között 
üzemeltetett piacvezető, 
vegyes élelmiszerdiszkont-
hálózatot Békés megyé-
ben, saját márkás termékek 
gyártásával, forgalmazásá-
val. A multik megjelenése 
profilváltásra késztette: 
két évtizede dohánykeres-
kedelemmel foglalkozik. 
Ősszel a Hajrá Békéscsaba 
színeiben indult és jutott 
be a képviselő-testületbe. 

– Mi késztette arra, hogy most 
vállaljon közéleti szerepet? 

– A Keleti kertekben la-
kom, úgy láttam, nem kap 
elegendő figyelmet ez a te-
rület. A munkám kapcsán 
is sokakkal beszélgettem a 
város ügyeiről, és egyre job-
ban foglalkoztatott, hogy a 
sok-sok felmerült problémát 
hogyan lehetne megoldani. 
Amikor megkerestek, hogy 
csatlakozzak a Hajrá Békés-
csabához, úgy gondoltam, 
ez jó lehetőség arra, hogy 
többet tegyek a városért. Lo-
kálpatrióta vállalkozó vagyok, 
és most lehetőségem van 
azon dolgozni, hogy imádott 
városomból egy élhetőbb, 
21. századi település váljon, 
tele fiatalokkal és megbecsült 
nyugdíjasokkal. 

– A közbiztonsági, ellen-
őrzési és ügyrendi bizottság 

elnöke, valamint a városüze-
meltetési, fejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottság al-
elnöke lett. Itt melyek a főbb 
feladatok? 

– Az elsőként említett bi-
zottság ellenőrzi, hogy a 
közgyűlési előterjesztések a 
jogszabályoknak megfelel-
nek-e, illetve foglalkozunk a 
közterületek közbiztonsági 
feladataival is. Mindnyájunk 
számára elsődleges fontos-
ságú a közbiztonság, jó látni, 
hogy Békéscsabán a hivatá-
sos szervek és a polgárőrök 
is ezen őrködnek. A város-
üzemeltetési bizottsághoz 
tartozik egyebek mellett az, 
hogy Békéscsaba közterüle-
tei gondozottak, rendezettek 
legyenek, de véleményezzük 
a közlekedéssel, a kommuná-
lis feladatokkal, a helyi köz-
utak fenntartásával kapcsola-
tos előterjesztéseket is. 

– A 3-as számú választó-
kerületben önt választották 
egyéni képviselővé. A kör-

zetben mi vár elsődlegesen 
megoldásra? 

– A földes utcákat szeret-
nénk szilárd burkolattal ellátni, 
ehhez azonban sok-sok előké-
szítésre van szükség. Ahhoz, 
hogy bizonyos utcákban meg-
legyen a járda, az út, megold-
juk a csapadékvíz-elvezetést, 
területrendezésre, telekrészek 
leadására is szükség van. Ez 
rengeteg egyeztetést igényel, 
most ezen dolgozom. Fontos, 
hogy egységesen lépjünk fel, 
mert így megvalósulhatnak 
azok a fejlesztések, amelyek-
kel ezek a területek is sokkal 
értékesebbek lesznek. Az 
utak, járdák karbantartása fo-
lyamatos feladat egyébként 
az egész körzetben. Ered-
ményeket máris elértünk, az 
Ormay soron kátyúztunk, és a 
tárgyalásaink eredményeként 
már házhoz viszi a posta a 
küldeményeket és a kukásau-
tó is bejár. Emellett a Lencsési 
lakótelep tömbházainak ener-
getikai felújítása, a Lencsési 
még élhetőbbé tétele is foglal-
koztat.

Dr. Szigeti Béla közgaz-
dász, jogász, a Hajrá Bé-
késcsaba színeiben jutott 
a képviselő-testületbe. 
Mintegy harminc éve a 
pénzügyi szférában te-
vékenykedik, dolgozott a 
Magyar Nemzeti Banknál, 
az IBUSZ Banknál, az In-
ter-Európa Banknál, majd 
az FHB Bank békéscsabai 
fiókját vezette. 2015 óta 
saját vállalkozásban gaz-
dasági és üzletviteli ta-
nácsadással foglalkozik. 
Felesége a Szent-Györgyi 
Albert szakgimnázium 
testnevelő tanára, gyerme-
keik 27, 23 és 18 évesek.

– Mi motiválta arra, hogy el-
induljon az önkormányzati 
választáson?  

– Szarvas Péter úr és 
stábja kerestek meg azzal, 
hogy csatlakozzak a Hajrá 
Békéscsaba csapatához. 
Úgy gondoltam – és a csa-
ládi kupaktanács is megerő-
sített abban –, hogy ez egy 
óriási megtiszteltetés, amit 
el kell vállalni. Ezután meg-
kérdeztem a barátaimat, is-
merőseimet, és közösen el-
döntöttük, hogy belevágunk. 
A „hátországomnak” renge-
teget köszönhetek, nélkülük 
nem sikerült volna.

– Ön lett az ötös számú 
választókerület egyéni kép-
viselője. Mi tűnik a legfonto-
sabb feladatnak a körzetben?  

– Úgy láttam, az itt élők 
szempontjából a helyi vá-
lasztásnak az volt az egyik 
legfontosabb tétje: sikerül-e 
egy olyan tiszta, élhető 
várost megvalósítani, ami 
mindenkinek a természetes 
elvárása. Fontosak a nagy 
fejlesztések, de a megkere-
sések alapvetően nem erről 
szólnak, hanem például a 
falevelek elszállításával, a 
szemétszállítással, a ját-
szóterek állapotával kap-
csolatosak. Akik erre nyi-
tottak, hamar megtaláltak 
a kéréseikkel, és van egy 
zárt facebook csoportunk 
is, a „Békéscsaba 5. számú 
választókerülettel kapcsola-
tos ötletek, problémák” ahol 
szintén több olyan felvetést 
kapok, ami a tisztaságra, 
rendezettségre vonatko-
zik. Minden bejelentéssel 
foglalkozom, és igyekszem 
gondosan eljárni azokban 
az ügyekben, amelyekkel 
hozzám fordulnak. Öröm-

mel tölt el, hogy aktívak az 
itt élők.

– Emellett az ifjúsági és 
sportbizottság elnöke, vala-
mint tagja a pénzügyi, gaz-
dasági és tulajdonosi bizott-
ságnak is.  

– A pénzügyi bizottság 
tagjaként elsősorban azt 
a tapasztalatot igyekszem 
hasznosítani, amit az elmúlt 
három évtizedben a banki 
szférában szereztem, de itt 
rálátásom van azokra a fej-
lesztésekre is, amelyek a 
város életére hatással van-
nak. A sport pedig az örök 
hobbim, fiatalabb koromban 
fociztam, azóta talán a város 
összes edzőtermében meg-
fordultam már. Mostanában 
leginkább úszom és kerék-
pározom – egyébként a csa-
ládunk minden tagja sportol. 
Ahhoz, hogy képben legyek 
a területet illetően, a sport-
osztállyal átbeszéltük a vá-
rosi ügyeket. Itt idén kiemelt 
feladat lesz a sportkoncep-
ció megújítása, le kell fektet-
nünk azokat az alapelveket, 
amelyek mentén a követke-
ző években jól működhet a 
sportélet. Mindent összevet-
ve: egy nagyon mozgalmas 
időszak elé nézünk, komoly 
fejlesztések várhatók a sport 
terén, ráadásul a nyáron 
olimpia is lesz, bízunk ben-
ne, hogy most is több csabai 
olimpikonnal. 

Mikóczy Erika

Január 10-én zajlott a megyegyűlés, amely-
nek elején a megyei turisztikai irodával kap-
csolatosan hozott döntést a testület. Múlt 
évben a Magyar Turisztikai Ügynökség a 
névhasználati szerződést felmondta, orszá-
gosan pedig már csak három megyei turisz-
tikai iroda létezik, az egyik Békésben. A kép-
viselők fontosnak tartották, hogy a megyei 
iroda tovább működjön, Szegedi Balázs al-
elnök módosító javaslata szerint a szervezet 
ezentúl a megyei értékek népszerűsítésével 
is foglalkozik. Zalai Mihály elnök elmondta: 
a névváltozáson túl egyéb módosulás nem 
érinti a turisztikai irodát, inkább pozitív válto-
zás várható, hiszen a névhasználatból eredő 
kötelezettségektől megszabadulnak.

A munkaprogrammal kapcsolatosan több 
módosító javaslat érkezett. Mucsi András 
(Fidesz-KDNP) a képviselők figyelmébe 
ajánlotta, hogy idén a nemzeti összetarto-
zás éve van, ehhez kapcsolódóan javasol-
ja egy rendkívüli ünnepi ülés összehívását. 
Kezdeményezését egyöntetűen támogatták 
a képviselők. Zalai Mihály elnök javaslata 
szerint napirendre kerül szeptemberben a 
környezetvédelem a kormányhivatallal kar-
öltve. Samu Tamás Gergő (Jobbik) kezde-
ményezte, hogy készüljön egy kimutatás 
arról, hogy melyik településnek van határon 
túli testvértelepülése, és javasolja ösztönöz-
ni ezen kapcsolatok létrejöttét.

Az idei költségvetésről is döntött a tes-
tület. A képviselők kiemelték, a főösszeg 
minden évben emelkedik, köszönhető ez 
annak, hogy a megyei önkormányzat hiva-
tala számos többletfeladatot vállal, és pá-
lyázati lehetőségeket ragad meg, amellyel 
kiegészíti a normatívát. A Terület- és Tele-

pülésfejlesztési Operatív Program keretében 
projektmenedzsmenti feladatot végeznek 
az önkormányzat kollégái, amellyel szintén 
bevételhez jut a hivatal. Zalai Mihály elnök 
elmondta: a költségvetés főösszege tükrözi 
azt a feladattömeget, amelyet egy-egy ön-
kormányzat végez, hiszen minden feladat 
pénzmozgással jár. A megyei önkormányzat 
költségvetésének főösszege duplája a tava-
lyinak, ez is jelzi az elvégzett munka meny-
nyiségét. Olyan nem kötelező feladatokat is 
tovább visz az önkormányzat, amelyet más 
megyék már nem vállalnak, ilyen a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat, a 
civil szervezetek támogatása, valamint a me-
gyei turisztikai iroda fenntartása. Az utóbbira 
fordított összeg a megyei turisztika népszerű-
sítésében, a kisebb települések irodáinak tá-
mogatásában játszik fontos szerepet, segíti, 
koordinálja munkájukat. A megye fejlődését 
biztosító költségvetést végül a Fidesz-KDNP 
képviselői egyhangúan támogatták, az ellen-
zék közül pedig senki sem.

A legtöbb nagyvállalatnak is 
fontos a társadalmi szerepvál-
lalás. Majoros Csaba, a Csa-
ba Metál Zrt. vezérigazgatója 
kérdésünkre úgy fogalmazott, 
hogy nagyon jó a kapcsolatuk 
a várossal. Ha pedig az élet 
azon területeit támogatják, 
amelyek fontosak a foglal-
koztatottjaiknak, akkor azzal 
kifejezik a városban élők és 
munkavállalóik iránti elköte-

lezettségüket. Kiemelte azt 
is, hogy képzési rendszert 
indítottak be a Békéscsabai 
Szakképzési Centrumban, 
ahol saját osztálytermet mű-
ködtetnek, illetve a duális 
képzésben a környékbeli fel-
sőoktatási intézményekkel is 
kapcsolatban állnak. 

Ahogyan a Csaba Metál 
Zrt., úgy például a Marzek 
Kner Packaging Kft. is hely-
ben szeretné megtalálni a hi-
ányzó munkaerőit.

– Köztudottan példaérté-
kű az együttműködésünk az 
önkormányzattal – szögez-
te le Kása István Zoltán, a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
ügyvezető igazgatója – váll-
vetve próbáljuk az oktatást, 
a csomagolóanyag-gyártás 
szakember-utánpótlását biz-
tosítani. Ezenkívül az ipari inf-
rastruktúra fejlesztése, illetve 
biztosítása is köszönhető a 
városnak. Nem utolsósorban 
itt élünk, az itt dolgozó, itt élő 
emberekkel szinte szimbiózis-
ban vagyunk – zárta gondola-
tait az ügyvezető igazgató.

A fogadás zárásaként 
Szarvas Péter polgármester 
úgy fogalmazott: bízik abban, 
hogy a 2020-as év olyan si-
keres lesz a város és a vál-
lalatok tekintetében is, hogy 
később büszkén tekinthetnek 
majd issza az új évtized első 
esztendőjére.

Papp Ádám
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Jó úton a megyeszékhely

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Költségvetés és munkaprogram a napirenden

BEMUTATKOZNAK A KÉPVISELŐK
Csányi Illés: Lokálpatrióta vállalkozó vagyok Dr. Szigeti Béla: Mozgalmas időszak elé nézünk

FOGADÓÓRA

Csányi Illés önkormány-
zati képviselő január 
30-án, csütörtökön 14–18 
óráig fogadóórát tart az 
Arany János kollégiumban 
(Lencsési út 136.).
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M É D I A A J Á N L A T

Kis- és középvállalkozásoknak és magánszemélyeknek is kivételesen előnyös lehetőségeket 
kínálunk hirdetményeik nyomtatott megjelentetésére. A 2020-ban, a már 28 éves Csabai Mérleg-
ből, a város legnagyobb példányszámú, valóban helyi értékeket és hagyományokat hordozó 
közéleti lapjából kéthetente 28 000 példány kerül ingyenesen a békéscsabaiak postaládájába.

NYOMTATOTT HIRDETÉSI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A CSABAI MÉRLEGBEN

1/1 oldal
280 x 409 mm

770 000 forint + áfa

1/2 oldal
280 x 198 mm

385 000 forint + áfa

1/4 oldal
138 x 198 mm

192 500 forint + áfa

1/8 oldal
138 x 98 | 90 x 151 mm

96 250 forint + áfa

1/16 oldal
90 x 74 | 138 x 50 mm

48 125 forint + áfa

1/24 oldal
90 x 50 | 43 x 101 mm

32 500 forint + áfa

1/48 oldal
43 x 50 mm

16 250 forint + áfa

NYOMTATOTT PR-CIKK-MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A CSABAI MÉRLEGBEN

MÉRET  KARAKTERSZÁM KÉPEK SZÁMA  ÁR/MEGJELENÉS

LAPSZÁM       LEADÁSI HATÁRIDŐ       MEGJELENÉS LAPSZÁM       LEADÁSI HATÁRIDŐ       MEGJELENÉS

P R  C I K K  N Y O M TAT O T T  H I R D E T É S I  Á R A K

CSABAI MÉRLEG – 2020. ÉVI TERVEZETT MEGJELENÉSEK

2020/1.          január 9.                      január 16.

2020/2.         január 23.                     január 30.

2020/3.         február 6.                   február 13.

2020/4.         február 20.                 február 27.

2020/5.         március 5.                  március 12.

2020/6.         március 19.               március 26.

2020/7.         április 2.                          április 9.

2020/8.         április 16.                      április 23.

2020/9.         április 30.                        május 7.

2020/10.       május 14.                       május 21.

2020/11.       május 28.                        június 4.

2020/12.       június 11.                       június 18.

2020/13.           június 25.                      július 2.

2020/14.           július 9.                       július 16.

2020/15.          július 30.                         aug. 6.

2020/16.          aug. 19.                          aug. 27.

2020/17.           szept. 3.                     szept. 10.

2020/18.          szept. 17.                    szept. 24.

2020/19.          október 1.                 október 8.

2020/20.         október 15.             október 22.

2020/21.          október 29.                     nov. 5.

2020/22.          november 12.               nov. 19.

2020/23.          november 26.                 dec. 3.

2020/24.       december 10                    dec. 17.

A Csabai Mérleg hirdetéseit kérjük a tervezet szerint eljuttatni a szerkesztőségünkbe.

ANYAGLEADÁS:
File kiterjesztés: pdf, jpg, Felbontás: 300 dpi, Színtartomány: CMYK, direkt színek használata nem 
elfogadott, A file-t méretarányosan, nyomtatási jelek és kifutó nélkül kérjük megküldeni.

1/1 oldal

1/2 oldal

1/4 oldal

1/8 oldal

6000 karakter

4500 karakter
3500 karakter

3200 karakter
2500 karakter

1500 karakter

2 kép, logó

1 kép
2 kép

kép nélkül
1 kép, logóval

1 kép

770 000 Ft + áfa

385 000 Ft + áfa

192 500 Ft + áfa

96 250 Ft + áfa

O N L I N E  H I R D E T É S I ,  M EG J E L E N É S I  L E H E TŐ S ÉG E K

A WWW.BEHIR.HU WEBOLDALON
Online PR-cikk: Nagy látogatottságú tematikus 
online tartalmakat biztosítunk hirdetőfelületein- 
ken partnereink számára. A nyomtatott kiadásban 
megjelenő cikkek kedvezményesen felkerülnek 
az online felületre is, melyet a www.behir.hu hír-
portálon teszünk közzé.

Banner: Egy nagyszerű marketingkommunikációs 
eszköz termékeink, szolgáltatásaink megis-
mertetésére, népszerűsítésére, értékesítésére.

ZÓNA NEVE                           MÉRET                                 ÁR                 IAB STANDARD AD NAME 

310 000 Ft + áfa
140 000 Ft + áfa
310 000 Ft + áfa
250 000 Ft + áfa
150 000 Ft + áfa
490 000 Ft + áfa
   62 500 Ft + áfa
185 000 Ft + áfa
125 000 Ft + áfa
140 000 Ft + áfa
140 000 Ft + áfa
140 000 Ft + áfa
210 000 Ft + áfa
350 000 Ft + áfa
105 000 Ft + áfa

1410 x 173
300 x 250
300 x 600
728 x 90
728 x 90
640 x 360
728 x 90
1410 x 173
1410 x 173
300 x 250
300 x 250
300 x 250
300 x 600
1410 x 173
Korlátlan karakterszám
és kép-megjelenítés

ANYAGLEADÁS: GIF  |  HTML5  |  JPG  |  PNG

BEHIR.HU FŐOLDAL – ZÓNÁK ÉS TARIFÁI

mpu
half page
banner
banner

banner

mpu
mpu
mpu
half page

KF-0-NY
BO-0-NY
BO-1-NY
K-1-NY
K-2-NY
Video Banner
K-3-NY
KF-1-NY
KF-2-NY
JO-0-NY
JO-1-NY
JO-2-NY
JO-3-NY
Popup
Online PR cikk

H I R D E T É S I ,  M EG J E L E N É S I  L E H E TŐ S ÉG E K

A 7.TV MŰSORÁBAN

H I R D E T É S I ,  M EG J E L E N É S I  L E H E TŐ S ÉG E K

LEDFALON

Reklámspot: A megrendelő igénye alapján készített be-
mutató reklámfilm. Békéscsabai helyszínen, maximum 
két óra forgatási idővel, hangalámondással és igény 
szerint zenei aláfestéssel.

PR-riport, PR-film: A megrendelő cégének, tevékeny- 
ségének a saját igénye alapján, riportszerű feldol- 
gozásban készített bemutatóanyag. A felvétel békés- 
csabai helyszínen, max. két óra forgatási idővel 
történik, hossza maximum 3 perc.

Műsortámogatás: A 7.Tv műsorainak támogatása, mely 
az adott műsor végén, logóval és hangfelmondással 
együtt megjelenő hirdetési forma.

TELEVÍZIÓS SPOT          ÁR/DB
       HOSSZA

ANYAGLEADÁS: MP4  |  XDCAM HD 422

REKLÁMSPOTTARIFÁK

10 másodperc
15 másodperc
20 másodperc
25 másodperc
30 másodperc
35 másodperc
40 másodperc
45 másodperc
60 másodperc
90 másodperc

12 000 Ft + áfa
18 000 Ft + áfa
24 000 Ft + áfa
30 000 Ft + áfa
36 000 Ft + áfa
42 000 Ft + áfa
48 000 Ft + áfa
54 000 Ft + áfa
72 000 Ft + áfa
108 000 Ft + áfa

REKLÁMSPOT  GYÁRTÁSI DÍJ
    ESETÉN

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Hangalámondás, 
hangcsere

Idegen nyelvű 
hangalámondás

Feliratozás, feliratcsere

Újravágás
Forgatókönyvírás 
reklámfilmhez

PR-film

10 500 Ft + áfa

15 500 Ft + áfa

20 500 Ft + áfa

26 000 Ft + áfa

31 000 Ft + áfa

36 000 Ft + áfa

7. T V  Á R L I S TA

L E D FA L  TA R I FÁ K

HIRDETÉSI FORMÁK  GYÁRTÁSI DÍJ         MEGJELENÉS           SUGÁRZÁS               SUGÁRZÁSI DÍJ

FUTAMIDŐ      ÁR (FT/10 SEC SZPOT VAGY KÉP/HÓ)       MEGJELENÉS SZÁMA (DB/HÓ)

PR-riport
vagy pályázati
kommunikáció,

külső helyszínen

1–2 hónap
min. 3 hónap
min. 6 hónap

25 000 Ft + áfa

90 000 Ft + áfa
60 000 Ft + áfa
50 000 Ft + áfa

megbeszélés 
szerint

megbeszélés
szerint

25 000 Ft + áfa =
75 000 Ft + áfa/3 perc

Ismétlés: 12 500 Ft + áfa/perc
3 perces film ismétlése:

37 500 Ft + áfa

2200
2200
2200

TÁMOGATHATÓ MŰSOROK GYÁRTÁSI DÍJ    MEGJELENÉS/HÉT          SUGÁRZÁSI DÍJ

Púder (közéleti magazin)

Kezdőkör (sportmagazin)

Spektrum (életmódmagazin)

Csabai Forgatag (közéleti magazin)

Generáció (ifjúsági magazin)

Időjárás-jelentés

Mérkőzés közvetítésének támogatása

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

10 500 Ft + áfa

8 megjelenés

8 megjelenés

8 megjelenés

5 megjelenés

10 megjelenés

havi 168 megjelenés

1 nap (6 megjelenés)

1 hét (42 megjelenés)

2 hét (84 megjelenés)

3 hét (126 megjelenés)

1 megjelenés

63 000 Ft + áfa

63 000 Ft + áfa

63 000 Ft + áfa

38 000 Ft + áfa

77 000 Ft + áfa

386 000 Ft + áfa/hó

13 000 Ft + áfa

90 000 Ft + áfa

180 000 Ft + áfa

270 000 Ft + áfa

Hazai: 50 000 Ft + áfa
Idegenbeli: 100 000 Ft + áfa



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Együttműködünk Hatvanöt év fölött is van élet! 

Csergetéssel búcsúztatták az óévet a Szent István téren

Hatvanezer Fa Egyesület Aranyéremmel tért haza Dubaiból a Králik házaspár

A Guzsalyas Egyesület 
és a Széchenyi István Ló-
tenyésztési Egyesület 
december 31-én a Szent 
István téren tartotta a III. 
Békéscsabai Óévbúcsúz-
tató Csergetést.

– Nagyon örülünk, hogy a 
hagyományteremtő szán-
dékkal, 2017-ben indult 
csergetéshez más hagyo-
mányőrző egyesületek is 
csatlakoztak. Ilyenkor so-
kan eljönnek Békéscsabára, 
nagyra értékeljük, hogy van 
olyan egyesület is, melynek 
tagjai betyárviseletben me-
gyeszerte évről évre más-
más településen hívják fel 
az emberek figyelmét erre 
a mára elfeledett népha-
gyományra – fogalmazott a 
Guzsalyas Egyesület vezető-

je, Szőke Péter, hozzátéve: 
szeretnék, ha a csergetés 
is bekerülne a megyei ér- 
téktárba.

Az egybegyűltek 2019 
utolsó napján ostorok csat-
togtatásával, hang- és zajkel-

téssel búcsúztatták az évet. 
Voltak fellépők is, ott táncolt 
például ifj. Mahovics Tamás, 
a Fölszállott a Páva döntőse 
az édesapjával, Mahovics Ta-
mással, a talpalávalót pedig a 
Ludas zenekar szolgáltatta.

Együttműködési megálla-
podást írt alá múlt év végén 
a Hatvanezer Fa Egyesület 
elnöke, Ulbert Zoltán és a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. ügyvezetője, Diós Zsolt.

Az egyesület célja a környe-
zetvédelmi tevékenység és 
annak minél szélesebb kör-
ben való megismertetése a 
lakossággal, valamint a figye-
lemfelhívás, illetve a mozga-
lomhoz való csatlakozás nép-
szerűsítése. A médiacentrum 
a 7.Tv műsoraiban, a behiren 
és a Csabai Mérleg hasábjain 
már többször is tudósított az 
egyesület által szervezett ak-
ciókról, megmozdulásokról. 
Az együttműködés aláírásától 
kezdve ezt már hivatalos mé-
diapartnerként teszi.

– Nagy megtiszteltetés és 
nagy öröm számunkra, hogy 
ilyen nemes cél mellé állhat-
tunk. A szerkesztőségünknek 
nagyon fontos a környezet-
védelem, valamint az, hogy 
ennek hangot adjunk, és 
megmutassuk: mi is tehetünk 
azért, hogy a bolygónk, illetve 
a szűkebb környezetünk zöl-
debb legyen, hogy zöldebb 

jövő jusson gyermekeinknek, 
unokáinknak – fogalmazott 
Diós Zsolt. 

Az ügyvezető hozzátette, 
bízik abban, hogy a média-
centrum felületein történő 
megjelenéssel az egyesület 
tagsága még inkább növek-
szik majd és egyre többen áll-
nak a mozgalom mellé. 

Az egyesület részéről 
Ulbert Zoltán, Poliák Pál, 
Frankó Róbert és Duray Ba-
lázs, a médiacentrum részé-
ről pedig Diós Zsolt kötötték 
meg az együttműködési 
megállapodást a szerkesztő-
ség tárgyalójában. 

Ulbert Zoltán elmondta, 
hogy az egyik közösségi olda-
lon a múlt évben csoportként 
indultak, amelyben már több 
mint ötezer-háromszázan van-
nak. A mozgalom 2019 szep-
temberében vált egyesületté, 
és rengeteg aktív tagot tudhat-
nak maguk mellett. 

– Meggyőződésem, hogy 
ez Békéscsabának az az arca, 
amely összefog, és amely 
együttműködésre sarkallja az 
embereket – fogalmazott az 
egyesület elnöke.

Szilágyi Viktória

A békéscsabai Králik Já-
nos és felesége, Juditka 
múlt év decemberében 
aranyérmes lett Dubai-
ban, a World DanceSport 
Federetion (Nemzetközi 
Tánccsoport Szövetség) 
által megrendezett tánc-
versenyen, a 65+ kategóri-
ában (szenior IV.).

Még a hatvanas évek végén, 
az egyik balassis táncpró-
bán, a 14 esztendős Fabulya 
Judit egyszer csak egyedül 
maradt, mindezt meglátta 
Nyíri Lajos bácsi, és azonnal 
beállította a kicsit érettebb 
Králik János mellé.

A gyakorlásokból szere-
lem, az összeszokásból pe-
dig országosan és nemzet-
közileg is elismert táncospár, 
később pedig házaspár lett. 
A családalapítást követően 
vállfára akasztották a gyö-
nyörű ruháikat; két fiuk és két 
fiú unokájuk született.

Az egykori táncospár éle-
te ezután óriási fordulatot 
vett: közel négy évtized után, 
2012-től újfent elkezdtek tán-
colni a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ égisze alatt, a 
Nyíri Lajos Táncport Egyesü-
let tagjaiként.

– Pusztán csak nyugdí-
jasok lettünk, és miután a 

házunkból már mindenhon-
nan kikergettük a port, azt 
mondtam apukának: álmod-
junk egy nagyot, és tegyünk 
meg mindent érte! – mesél-
te Juditka.

– Azt tudni kell – folytat-
ta –, hogy mi 1977-ben a 
legmagasabb osztályig ju-
tottunk el, és szó szerint a 
csúcson hagytuk abba. De 
azóta szinte minden megvál-
tozott: a tartás, a lépések, 
sokkal pontosabb és sokkal 
szebb a mai tánc. Mind-
ez számunkra kihívás volt, 
ezért egy új, a korábbinál 
jóval pörgősebb „öregkor-
ba” kezdtünk. Voltaképpen 
be is ülhetnénk a fotelba 
tévézni, és kavargathatnánk 
a gyógyteát, de mi inkább a 
táncot választottuk.

A táncversenyeket több-
nyire sportcsarnokokban 
rendezik, ahol föl vannak 
festve a kézilabda- vagy 
röplabdapályák vonalai, ami 
a táncospár szerint nehezítő 
körülmény. Dubaiban azon-
ban egy ötcsillagos szállo-

dában volt a verseny, és egy 
hatalmas perzsaszőnyegre 
rakták le a parkettát, amely 
– mint megjegyezték – velük 
együtt mozgott, szinte álom 
volt táncolni rajta. 

A Králik házaspár Du-
baiban latin tánccal nyert 
(szamba, csacsacsa, rumba, 
pasodoble, jive). Elmondá-
suk szerint a közönség végig 
állva tapsolt nekik, majd a 
11 tagú zsűri is egyöntetűen 
őket hozta ki elsőnek.

Egyszer még be is kia-
bálta valaki, hogy „Hajrá, 
magyarok!”, s kiderült, hogy 
egy németországi úr volt az 
„elkövető”, akinek a nagy-
mamája magyar volt, ráadá-
sul nagyon szépen beszélte 
a magyar nyelvet. Továbbá 
találkoztak egy vajdasági 
magyar hölggyel is, aki pe-
dig Dubaiban tanít táncot. 
Mindent összevetve rendkí-
vül jól érezték magukat kint, 
és mint mondták, igazából 
most jött el a második vi-
rágzásuk.

Such TamásA 65+ kategóriában lettek aranyérmesek Dubaiban

Ifj. Mahovics Tamás ezúttal a Szent István téren

Ostorcsattogtatással, zajkeltéssel búcsúztatták az óévet

Králikék, ahogy mindenki ismeri őket

ANYAGLEADÁS: MP4  |  XDCAM HD 422



Női Lélek Kör
2020. január 16-án, csütörtökön 17 órától Női Lélek Kör a Lencsési 
Könyvtárban Bódia Miklósné Magdi kommunikációs tréner, life coach 
vezetésével. Téma: Férfi archetípusok – hogy jobban megértsük a 
másik nem viselkedéseinek mozgatóit.
A MAGYAR KULTÚRA HETE
Január 20-án, hétfőn 18 órától a Csaba Big Band koncertezik a 
Békés Megyei Könyvtár előadótermében.
Január 25-én, szombaton 15 órától a Lencsési Könyvtárban „Ver-
sek a Szív Szent Teréből” címmel három békéscsabai kortárs köl-
tő verses bemutatkozása. Meghívott vendégek: Gyebrovszki Ilona, 
Horvátné Varga Mária, Lant Györgyi.
Január 27-én, hétfőn 18 órától "Radnóti és Kosztolányi vonzásá-
ban" – beszélgetés Bíró-Balogh Tamással, aki sok éve nem járt Bé-
késcsabán. Ezúttal nemcsak legújabb, komoly visszhangot kiváltó 
kutatási eredményeit ismerteti meg velünk Radnótiról és Kosztolányi-
ról, de friss novelláskötetét is kézbe vehetjük. Az est házigazdája Kiss 
László. Helyszín: a BMK előadóterme.
Hogyan öltözködjünk környezettudatosan?
2020. január 28-án, kedden 17 órától Mengyán Eszter újságíró, 
blogger tart előadást a Békés Megyei Könyvtárban a fenntartható, 
tudatos divatról.
Kiállítások
• Gécs Béla újévi üdvözlőlap-kiállítása január 21. – február 4. között a 
BMK-ban. A tárlatot megnyitja: Jároli József. 
• Mackókiállítás január 27. és február 29. között a megyei könyvtár-
ban! A macikat névvel, telefonszámmal ellátva január 25-éig várjuk a 
gyermekkönyvtárban. Részletek: 66/530-212.
• Bonduelle gyerekrajz-kiállítás látogatható február 6-áig a könyvtár 
első emeletén.

További információk: web: http://konyvtar.bmk.hu,
Facebook: https://www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/,
Instagram: https://www.instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/,

Tumblr: http://bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com/

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

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

ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető 

szolgáltatások: napilapok, visszavétel, 
hosszabbítás, internetezés, számítógép-

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

A klímaváltozás folyamatai és hatásai ma 
már nemcsak a tudósok szerint tagadhatat-
lanok. Nap mint nap érezzük, hogy az idő-
járásban bekövetkező meglepően hirtelen 
változások nem a megszokott rend szerint 
történnek. Azonban, ahelyett, hogy ezen ke-
sergünk, és divatos kifejezéssel élve „klíma-
depresszióba” esnénk, inkább arra fordítsuk 
a fejünket, ahonnan a megoldások jöhetnek. 
Mert az a jó hír, hogy lehet javítani a már-már 
reménytelennek tűnő folyamatokon. 

Az egyik kulcsfontosságú terület az emberiség 
fennmaradása szempontjából az élelmiszerter-
melés. A világ minden táján, már Magyarorszá-
gon is, megjelentek az újítók, a hosszú távon 
gondolkozók, számos ötlettel és kísérlettel 
ezen a téren. Íme néhány példa a szokatlannak 
tűnő lehetőségek közül. 

A „barnaforradalom” a talajmegújító mező-
gazdaságot jelenti, vagyis a szántás nélküli 
földművelést („no till” = szántás nélküli techno-
lógiát), amely a takarónövények meghagyásá-
val egészül ki. Ebben az esetben a betakarítás 
után nem hagyják parlagon, hanem bevetik a 
földet, és télen ezek a takarónövények lefagy-
va zöldtrágyaként táplálják és javítják a talajt. 
Ezt követően, vetés előtt, a talajt nem forgatják 
meg, mint a hagyományos szántás esetében, 
hanem lazítják 30-40 cm-es mélységben. Ilyen 
módon megmarad a széntartalom és a ned-
vesség nagy része a talajban. Ez a technológia 
már több földrészen is kimutathatóan bizonyí-
totta hatékonyságát az elsivatagosodó terüle-
tek feljavításában.

Egy másik módszer az agroerdészet, ami 
a fás növények és a mezőgazdasági növényi 
kultúrák együttes termesztését jelenti egy adott 
területen. Ennek egy továbbfejlesztett válfaja, 
ami valójában az ősi módszerekhez nyúl vissza, 
a fás legelők újraélesztése. A silvopasture-nek 
nevezett módszer ugyancsak a kizsigerelt talajú 
területeket tölti meg újra élettel. A fás legelők át-
menetet képeznek a fátlan gyepek és az erdők 
között, és az a lényege, hogy egy területen való-
sul meg az erdőgazdálkodás, a növénytermesz-
tés és az állattenyésztés.

Remélhetőleg ezek a lehetőségek választ 
adnak a jövő élelmezési gondjainak megoldá-
sához, és a környezetünk élhetőbbé tételéhez. 
Amennyiben közelebb szeretnénk kerülni ennek 
megvalósításához, kezdhetjük azzal, hogy tevé-
kenyen csatlakozunk a faültetők lelkes csoport-
jához. Ennél jobb módszer nem létezik!

Váncsa Klára ökológus,
Munkácsy Mihály Múzeum

10 Kultúra Csabai Mérleg

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. január 20-án, hétfőn 19 órától

GRENCSÓ ISTVÁN és KEN VANDERMARK
A hazai avantgard jazz meghatározó alakja és a chicagói free 
jazz színtér egyik legkiemelkedőbb figurája a magyar jazz 
egyetemességét hirdeti. Grencsó elmondása szerint „egy régi 
és merész álom ölt testet ezekben a napokban: zene papírról 
és papír nélkül, megírt és spontán kompozíciók Krisztus után 
2018-ban”. Mindehhez a csattanót a másik fúvós szólista, 
a szaxofonos-klarinétos és zeneszerző, Ken Vandermark nyújtja, 
aki közismerten az igen markáns chicagói jazz-színtér egyik 
legkiemelkedőbb alakja. A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány. 

Belépődíj: 500 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

                 Jazz-csütörtök támogatója:      

APÁRÓL FIÚRA
2020. január 18-án, szombaton 14 órától

családi hagyományörző délután a Meseházban.
Műhelymunka: mécsestartó készítése agyagból. 

Kalendárium: csillagjárás. Nagymama kamrája: hócsillag.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2020. január 29-én, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban. Máthé Ferenc ajánlásával:
A LAKÓ – Roman Polanski filmje, 1976.

A gátlásos, 30-as éveiben járó hivatalnok, Trelkovsky lakást 
szeretne bérelni Párizs egyik lepusztult negyedében. Így akad 
rá egy kis lakásra, melynek előző bérlője, Choule nemrégiben 

öngyilkosságot követett el. A ház többi bérlője és a háziúr 
nagyon rigolyásnak tűnik. Mikor az egyik lakót megrágalmazzák 
és távozásra kényszerítik, Trelkovsky rádöbben, mi kergethette 

valójában öngyilkosságba az előző bérlőt. Hamarosan a hivatalnok 
is rémképeket kezd látni, már csak Stellában bízhat, aki Choule 

ismerőse volt.

ÉVINDÍTÓ SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK
Szlovák klub: január 13., hétfő 13 óra.

Szlovák társalgási kör: január 15., szerda 9 óra.
Meseházi forgórózsa alkotócsoport: január 15., szerda 14 óra.

Agyagozó szakkör: január 18., szombat 9 óra.
Mindenkit szeretettel várunk!

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

A festőóriás születésnapján nyílik az új tárlat

Munkácsy állandó kiállítás

A Munkácsy Mihály Múze-
um dolgozói olyan kiállítást 
szeretnének a publikum elé 
tárni, amelyet eddig még 
egyetlen múzeum sem ren-
dezett a festőóriás alkotá-
saiból.

A november végén Békés-
csabára érkezett hat különle-
ges Munkácsy-képből február 
20-án, a festő születésnapján 
nyílik állandó kiállítás a múze-
umban. A hatdarabos kollek-
cióból öt festmény évtizedek 
óta a Munkácsy Mihály Múze-
umban vendégeskedik, a ha-
todik pedig csak egyszer volt 
látható a városban. 

A szakemberek hossza-
san egyeztettek arról, hogy 
milyen legyen a képek vég-
leges elhelyezése. A múze-
um dolgozói eddig is azon 
igyekeztek, hogy elvará-

zsolják a látogatóikat, ezt a 
törekvést most még inkább 
szeretnék felülmúlni. Szilágyi 
Gábor művészettörténész 
és kiállítástervező elmondta, 
hogy szenzációs lesz a tárlat, 
az elrendezés művészeti, épí-
tészeti kérdéskör.

Gyarmati Gabriella, a mú-
zeum művészettörténésze 
elárulta: Munkácsy életmű-
vének megközelítésén, vala-
mint a képek technikájának 
bemutatásán is szeretnének 
változtatni. A kiállítás különle-
gességét adó hatodik képet a 
170. jubileumra rendezett ki-
állításon láthatta korábban a 
közönség, amelyet most szin-
tén hosszabb időre kapott 
kölcsön a múzeum a Nemzeti 
Galériától.

– A Siratóasszonyok a 
keresztfánál című alkotás 
monumentális méretű. A kép 

530 centiméteres, vagyis az 
alapterülete akkora, mint pél-
dául egy lakószobáé. A fest-
mény különlegessége nem-
csak a méretében, hanem 
a históriájában is rejlik – tá-
jékoztatott a múzeum művé-
szettörténésze. 

A képet Andrássy Gyu-
la halálakor a gróf özvegye, 
Kendeffy Katinka rendel-
te meg a neves művésztől, 
amely eredetileg az And-
rássy család kastélyánál, a 
tőketerebesi mauzóleumban 
állt. A képet maga az András-
sy család hozta el a telepü-
lésről 1920-ban, amely azóta 
Magyarországon található. A 
Munkácsy múzeum néhány 
évvel ezelőtt egy mérethű, 
digitális másolatot ajándéko-
zott a tőketerebesi múzeum 
számára.

Szilágyi Viktória

A zöldforradalom, barnaforradalom,
vagyis az alkalmazkodás művészete

TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén fek-
szik, Békéscsaba belvárosából 
indulva kellemes, ötperces sé-
tával megközelíthető.

Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása le-
hetőséget teremtenek arra, hogy 
konferenciák, illetve nagyobb 
családi rendezvények, pl. eskü-
vők kedvelt színhelyévé váljon. 

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, ál-
latokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal, 
madarakkal, rovarokkal. 
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet 
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.

A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő. 

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001

kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

Körösök Völgye
Látogatóközpont
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LENC SÉ SI  KÖZÖS SÉGI  H Á Z
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66/456-177

lencsesikozhaz@gmail.com

MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOK
Január 22., szerda 15 óra – Békéscsabától Vereckéig, Vereckétől 

Szatmárcsekéig – vetítéssel egybekötött irodalmi délután a Márvány Fotóműhely 
és a Természetjáró kör tagjainak közreműködésével.
Vendégünk Barabás Ferenc és Milyó Pál fotográfus.

Január 22., szerda 17 óra – A Márvány Fotóműhely Feketén–fehéren című 
kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter,

a közösségi ház vezetője. Megnyitja Fülöp Csaba önkormányzati képviselő. 
Közreműködnek a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és AMI diákjai.

A tárlat megtekinthető február 11-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

15 ÉVES A LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ TERMÉSZETJÁRÓ KÖRE
Január 18., szombat 10 óra – A 15 év története Zelenyánszki Judit 

összeállításában – vetítéssel egybekötött visszaemlékezés.
11.30 – Martos Katalin fotókiállításának megnyitója.

Megnyitja dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselő.
Megtekinthető február 14-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Január 25., szombat 10 óra – Tudományos nosztalgiadélelőtt. 
Előadók: Dudás Árpád helytörténet-kutató – Attila fővárosa, Zsadány és térsége
Gábor László helytörténet-kutató – Egy viharsarki település, Kunágota kincsei

Szelekovszky László természetvédelmi főtanácsos – Kastélyaink legendái 
12.30 – A kritikus 6 fok című film vetítése

INDULÓ TANFOLYAMOK
Jóga újrakezdő tanfolyam indul február 3-án 18 órakor.

A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyek hétfői napokon 18-tól 20 óráig 
tartanak. Részvételi díj 13 000 Ft/fő. Jelentkezni január 31-éig lehet

a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.

Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek február 5-én 17 órakor.
A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-től

19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása.
A részvételi díj 13 000 Ft/fő. A tanfolyamot a Márvány Fotóműhely tagjai vezetik. 
Jelentkezni február 3-áig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.

Intimtorna-tanfolyam indul február 5-én 18 órakor.
A képzés 10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. 

Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 13 000 Ft/fő. 
Jelentkezni a helyszínen lehet a fent jelzett időpontban

a részvételi díj befizetésével.

„Nem nekem udvarolsz!” Aki maga volt a gyermekkönyvtár Hajni néni nem öregszik

Ikrek Csabán Olasz Irénke Bejárta a világot

Szerencsére jó néhány egy-
petéjű ikerpár színesíti a 
csabai utcákat. Rengetegen 
ismerik például Marosvöl-
gyi Katalint és Évát, illetve 
Takács Sándort és Tibort. 

Most arra voltunk kíváncsiak, 
hogy a hihetetlen hasonla-
tosságuk miatt mások meg-
tévesztésére, megtréfálására 
milyen trükköket vetettek be 
az idők során. 

A Marosvölgyi ikrek, azaz 
Kocziha Mihályné Kati és 
Janovszki Jánosné Éva elme-
sélte, hogy hajdan volt egy fiú, 
aki nem tudta, hogy melyikük-
kel akar megismerkedni. Így 
aztán hármasban mentek ran-
devúzni, de a fiú olyan zavar-
ban volt, sosem tudta, hogy 
kihez beszél. Majd odaállt 

Éva mellé, aki rászólt: „hello, 
nem nekem udvarolsz, hanem 
neki!” Nem is tartott túl sokáig 
ez a régi románc.

A másik ikerpár: Takács Sa-
nyi és Tibi évek óta a Kemény 
Gitárklub szenior szakosztá-
lyának oszlopos tagja, Sanyi 
penget, Tibi (csörgőt) ráz. Ők 
katonakorukban is csibész-
kedtek kicsit. Sanyi két napot 
csúszott az eltávozásról, ami 
miatt elvették a kimaradási 
papírját. Másnap Tibi papírját 
szorongatta, hogy ne legyen 
baj. A századparancsnok ott 
állt csípőre tett kézzel az aj-
tóban, és azt kérdezte: „Maga 
nem a…?” Mire én: „Jelentem, 
nem a…!” Erre ő: „Tudja mit, 
ha át akarnak vágni, úgyis 
megteszik!”.

S. T.

Sok helyen könyvek is 
voltak az ünnepek idején 
a karácsonyfa alatt. Mind-
nyájan tudjuk, fontos, 
hogy olvasson a gyerek, 
de nem mindegy, hogy 
mit! Erről Takácsné Olasz 
Irénkével beszélgettem, 
aki közel 15 évig vezette 
a megyei gyermekkönyv-
tárt. Ő maga volt az intéz-
mény. 

Barna, dús hajkoronáját, 
őszinte kacaját és a min-
den pillanatban ölelésre 
nyíló karjait akár 500 méter-
ről is kiszúrhatjuk a csabai 
utcákon. 

– Olvasson a gyerek, de 
mit?

– Természetesen nagy-
részt a szülőktől, de a ta-
nító néniktől is függ, hogy 
miképp csinálunk kedvet a 
gyereknek az olvasáshoz. 
Mert ha ez a gyerekeknek 
csak munka, amelybe be-
lefáradhatnak, akkor hamar 
félredobják a könyvet, de 
ha megpróbáljuk ezt úgy 
tanítani, hogy élvezetet ad-
jon nekik, akkor meg fogják 
szeretni a könyveket. S le-
het őket irányítani is… de 
persze nem azt mondom, 
hogy egy 10 éves gyerek-
nek egyből az Egri csillago-
kat kell olvasnia. 

– A mai kortárs irodalom-
ban is sok remek van. 

– Ott van például Kiss 
Ottótól A terepasztal lo-
vagjai című kötet, ami egy 
10-12 éves gyermeknek 
szuper lehet, és minden 
benne van, ami kell. Egy 
kedves fiatal házaspárnak 
tavaly odaajándékoztam 
szintén Kiss Ottótól a Régi 
kincsek című versesköte-
tet, és épp a minap hívott 

az apuka, hogy „Hallod mit 
mond a lányom?” „Hallom, 
hogy ritmusban beszél, de 
nem tudom, hogy mit” – vá-
laszoltam. Hát a hároméves 
kislány épp Ottó egyik ver-
sét szavalta.

– A gyermekkönyvtárban 
sikerült olykor kevésbé be-
tűbarát srácokat is könyvfa-
lókká varázsolnod?

– Szerencsére sokat!
– Az intelligens ember-

nek annyi élete van, ahány 
kultúrát befogad.

– Egyetértek! Ott van 
például Sánta Lacika este is 
(1992-ben Laci volt az első 
Nyilas Misi a Jókai szín-
házban, jelenleg a Madách 
Színház tagja). Ő például 
rengeteget lógott nálunk. 
Számtalanszor átbaktatott 
a gimiből fizika- vagy ké-
miaóráról olvasni.

– Most is vannak olvasó 
gyerekek?

– Vannak bizony! Noha 
nem ismerem a könyvesbol-
tok eladási statisztikáját, de 
biztos vagyok benne, hogy 
most simán eladnak annyi 
könyvet, mint úgy 15–20 
éve, csak az árak szaladtak 
nagyon el.

Such T.

A 93 esztendős Erdész Haj-
nal, azaz Hajni néni közel 
három évtizedig vezette a 
Lencsési Közösségi Ház-
ban működő nyugdíjasklub 
színjátszókörét, a Hajnal-
pírt. A közelmúltban egy kis 
ünnepségen búcsúztatta el 
a csoportja. 

Elmondása szerint már egé-
szen kicsi korában gyönyörű-
en énekelt és szavalt; és alig 
múlt el tizenöt éves, amikor 
az édesanyjával kézen fogva 
átlépte az egyik fővárosi színi-
iskola küszöbét. Noha sikerült 
a felvételije, de nem vették fel, 
mert még nem volt 17.

Ekkoriban már dúlt a má-
sodik világháború, s mivel 
az édesapja katonatiszt volt, 
állandóan újabb és újabb te-
lepülésre vezényelték a csa-
ládot. A szegedi középisko-
lába járt, az érettségi évében 
szerelembe esett egy erdélyi 
származású doktorandusszal, 
akivel a békekötést követő-
en meg sem álltak Brassóig, 
hogy oltár elé lépjenek.

Romániában egy fiúnak és 
egy leánynak adott életet; sza-
badidejében pedig műkedvelő 
operetteket szervezett, ma-
gyar táncokra tanította a kinti 
fiatalokat. Majdan tíz év után 
hazaköltözött.

’56 őszén Hajni néni állás 
és család nélkül maradt. A 
forradalom és a nyugati szél 
első orkánja a mostani férjé-
vel a szigetországig repítet-
te. Angliában ápolói munkát 
vállalt, miközben a Magyarok 
Világszövetségének egyik 
pályázati felhívására megír-
ta az első regényét, a Nihilt 
(amely csak közel 50 év múl-
va, 2006-ban jelent meg Bé-
késcsabán). 

Hazatérve elvégzett egy 
idegenvezetői tanfolyamot, 
a sors iróniája, hogy a rend-
szerváltozást követően me-
hetett ismét csak nyugatra. A 
fentebb említett Nihil sikerétől 
felbuzdulva megírta a Neme-
rét (ez egy híres szél neve 
Erdélyben), amellyel végképp 
megszakadt a kapcsolat csa-
ládtagjaival.

Amikor a kicsattanó energi-
ája generátoráról érdeklődöm, 
csak ennyit mond: „a második 
házasságom nagyon szépen 
alakult. Nem kocsmáztunk, 
nem mentem szépítőkbe, 
hanem bejártuk a fél világot: 
Rio de Janeirótól Vietnamon 
keresztül Párizsig. Mindig té-
len utaztunk, a természetben 
szedtük a D-vitamint… Nem 
öregedtem, csak az idő húzta 
rám a maskaráját”.

Such Tamás

Olasz Irénke        Fotó: S. T.
Marosvölgyi Katalin és Éva                                         Fotó: S. T.

Erdész Hajnal                                                          Fotó: S. T.Takács Sándor és Tibor                                               Fotó: S. T.
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2020. január 27., hétfő

2020. január 20., hétfő

2020. január 28., kedd

2020. január 21., kedd

2020. január 29., szerda

2020. január 22., szerda

2020. január 30., csütörtök

2020. január 23., csütörtök

2020. január 31., péntek

2020. január 24., péntek

2020. február 1., szombat

2020. január 25., szombat

2020. február 2., vasárnap

2020. január 26., vasárnap

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Szempont
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 BRSE–Jászberény
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Kaposvár–BRSE
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Épí-Tech
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Egy nap a világ III./3.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Generációnk
21.00 Aggódunk érted 3.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Generációnk
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Generációnk
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Egy nap a világ III./2.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Gogo és George
21.40 Aggódunk érted 16.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Generációnk
  8.10 Művészbejáró
  8.40 Sztárportré
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szempont
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed
21.00 BRSE–Jászberény
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Generációnk
  8.40 Sztárportré
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 Kaposvár–BRSE
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Üzleti Negyed
  8.10 BRSE TV
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 A barakkváros foglyai
21.50 Aggódunk érted 20.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Szempont
  8.10 BRSE TV
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 A meghódított
 Kárpát-medence
21.50 Az Egyórás üzlet
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré 
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Egy nap a világ III./4.
21.00 Új Eldorádó
22.15 Éjszakai Ragasztók
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ III./4.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális 
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Egy nap a világ III./3.
21.00 Teleki téri mesék
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ III./3.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szempont
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ III./4.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Horgászvizeink
 Békésben
22.30 Madárkórház
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szempont
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ III./3.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Monte Cristo grófja
23.05 Híradó
23.20 Művészbejáró
23.45 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE–Jászberény
 röplabda-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ III./4.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Kikiriki,
 talán szerda van
22.30 Warpa jelentés
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ III./4.
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kaposvár–BRSE
 röplabda-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ III./3.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Légy jó mindhalálig
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ III./3.
24.00 Képújság
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Könnyű leckék Gogo és George Teleki téri mesék Monte Cristo grófja Légy jó mindhalálig A barakkváros foglyai Horgászvízeink Békésben

Folytatódhat az „Ültess fát és olvass alatta!” kezdeményezés
Ültess fát és olvassa alatta! 
– ezzel a rendhagyó kezde-
ményezéssel állt elő még 
2019 őszén Albertus Lász-
ló, a Mezőkovácsházi Vá-
rosi Könyvtár igazgatója. 
Az akciónak azóta komoly 
visszhangja lett, több mint 
kettőszáz könyvtár csatla-
kozott hozzá, és több mint 
ezer fát ültettek el.

Albertus László a kezdeménye-
zéssel részben környezetünk 
megóvására, megújítására, 
részben az olvasás fontossá-
gára szerette volna felhívni a fi-
gyelmet. Az akció az elindítása 
óta egyre csak szélesedik, az 
ötletgazda maga sem gondolta 
volna, hogy ennyien csatlakoz-
nak hozzá. 

– Az Országos Könyvtári 
Napokon jelentettük be ezt a 

kezdeményezést, ami aztán 
túlnőtt ezen: először lokálisan, 
majd megyei, utána országos 
szinten is kiteljesedett. Látszik, 
hogy fogékonyak rá a könyv-
tárak és a lakosság is, ezért 
úgy láttuk, jó lenne továbbvin-
ni. Ez az elképzelésünk meg 
is hallgattatott, hisz az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
Kulturális Államtitkárságán 
úgy gondolták, hogy támogat-
ják a projektet, amit 2020-ban 
is folytathatunk – mondta el 
Albertus László, hozzátéve: 
nagy öröm számára, hogy egy 
legfeljebb megyeinek gondolt 
kezdeményezés ilyen nagy 
népszerűségnek örvend és tá-
mogatásra talált.

Az ötletgazda beszélt ar-
ról is, hogy az Én könyvtáram 
országos projekthez kötődően 
kialakult egy szaktanácsadói 

hálózat, amelyben olyan kollé-
gákat és lehetőségeket talált, 
akik és amelyek szintén segí-
tették a megvalósítást.

Az Ültess fát és olvass alat-
ta! program tízmillió forintos 
támogatása segítségével idén 
lehetőség nyílik arra, hogy 
több rendezvényt hívjanak 
életre a környezettudatosság 
és az olvasás témakörében, 

hogy öko-olvasó tábort szer-
vezzenek, és hogy még több 
fát ültessenek. A programban 
már egészen kis kortól sze-
retnék a gyerekekben tuda-
tosítani azt, mennyire fontos, 
hogy környezettudatosan él-
jünk, hogy újrahasznosítsunk, 
és hogy mindemellett milyen 
nagy érték az olvasás.

Mikóczy Erika

MEGHÍVÓ

ÚJÉVI ÜDVÖZLETEK    A NAGYVILÁGBÓL

A kiállítás 
megtekinthető
február 4-éig.

A Békés Megyei Könyvtár
2020. január 21-én
délután 3 órára
tisztelettel meghívja a
GÉCS BÉLA
gyűjteményéből
rendezett

című
KIÁLLÍTÁS
megnyitójára

Megnyitóbeszédet mond:

VARGA TAMÁS
alpolgármester

Látogasson el hírportálunkra!



Elment a Mester. Gyors le-
folyású, gyógyíthatatlan be-
tegségben elhunyt Hajtman 
János vívó szakedző. Ta-
nítványai, a békéscsabai 
klub versenyzői csak Mes-
ternek szólították. Mestere 
volt szakmájának, köztisz-
teletnek, megbecsülésnek 
örvendett a hazai és nem-
zetközi pástokon. Nála nem 
közhely, hogy élete volt a 
vívás. Kiváló vívó volt, hív-
ta a Budapesti Honvéd, de 
ő ragaszkodott klubjához, 
ragaszkodott városához. Fi-
atalon lett vezetőedző, s ki-
tartó, áldozatos munkájának 
hála a „Gödörben” otthonra 
leltek a vívók. Tanítványai 
hazai és nemzetközi szin-

ten is megállták helyüket. 
Tőrben és párbajtőrben is 
nevelt válogatottakat. Már-
ton Péter, Fekete Gábor, 
Horváth Tamás, Hajtman 
Zoltán, Pusztai Péter is az 
ő tanítványaként vett részt 
világversenyeken. Itthon, 
magyar bajnoki címek, ér-
mek dicsérték munkás-
ságát. Hosszú évekig volt 
tagja a Magyar Vívó Szövet-
ség legmagasabb szakmai 
szervezetének, az edzőbi-
zottságnak. Néhány évig az 
utánpótlás férfi tőr válogatott 
vezetőedzője volt. A rend-
szerváltozás után vállalko-
zásba kezdett, céget alapí-
tott. Ekkor sem szakadt el a 
vívástól, bár edzői tevékeny-

ségét szüneteltette, de cége 
vívófelszereléseket gyártott. 
A klub életében elnökként, 
támogatóként vett részt. Ve-
terán vívóként tért vissza a 
pástra, s itt is maradandót 
alkotott, világbajnoki döntő 
mutatta tehetségét. 

Amint tehette, visszatért a 
gyerekekhez, az edzői mun-
kához. Társadalmi munká-
ban nevelt új csoportot, fede-
zett fel újabb tehetségeket.

Tanítványaival annyira 
megszerettette a sportágat, 
hogy többen is követték a pá-
lyán. Fekete Gábor Ameriká-
ban vezet klubot, Ábelovszki 
Róbert a Testnevelési Egye-
tem klubjában edzősködik. 
Békéscsabán a sajnálatosan 

fiatalon elhunyt Csetneki Ist-
ván és a klub jelenlegi edzői 
gárdája (Runa Andrea, Med-
gyesi István és Galli Zsolt) is 
az ő tanítványa volt.

Munkája most az egyszer 
félbemaradt. Pótolhatatlan 
veszteség érte a csabai klu-
bot, városunk sportéletét.

A Puskás Ferenc-díjas Zsóri Dániel profi karrierje Bé-
késcsabáról indult, öt évet töltött el itt az akadémián. 
A város a rangos nemzetközi elismerés apropóján a 
közelmúltban köszöntötte a labdarúgót.

Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta: nagyon büszkék 
arra, hogy Zsóri Dániel a Ferencvárosnak lőtt ollózó góljával 
Puskás Ferenc-díjas lett. Kiemelte azt is, hogy a támadó 
edzői már fiatal korában felfigyeltek Zsórira, nagyon gyors 
és technikás játékost láttak benne.

– Ahogy haladt előre, évről évre egyre több gólt lőtt, volt 
olyan év, amikor ötven gólt szerzett. Erre a teljesítményére 
figyeltek fel, és öt év békéscsabai tartózkodást követően le-
igazolta őt a Debreceni VSC – emlékeztetett a polgármester.

Jakab Péter, az akadémia vezetője elmondta, hogy Zsóri 
Dániel kezdetben Kovács Tibor kezei alatt pallérozódott. A fia-
tal játékost eleinte, reggelente az Arad megyei Simonyfalváról 
hozták be szülei Békéscsabára, majd kollégiumba kerülését 
követően mindennap a futballpályán edzett.

– Bekapcsolódott a többi korosztály munkájába is, így 
mindenütt edzett, már akkoriban is szeretett a futballpályán 
lenni. Sokkal jobban érezte magát a füvön, mint más terüle-

teken, úgyhogy hamar kiderült: igen értékes játékos – rész-
letezte a Békéscsaba 1912 Előre SC akadémia vezetője.

A támadó 11 éves korában került Békéscsabára, ahol 
később, a 2015–'16-os szezonban gólkirály lett az utánpót-
lás másodosztály délkeleti csoportjában, az U-17-es kor-
osztályban. A labdarúgó elmondta: a lila-fehéreknél kapta 
meg az alapokat ahhoz, hogy komolyabb szinten elkezd-
hesse pályafutását. Zsóri Dániel hozzátette, hogy a mai 
napig kötődik a városhoz, hiszen itt minden korábbi edzője 
segítőkész volt.

– Nagyon sokat köszönhetek Békéscsabának. Minden 
edzőm sokat segített, miattuk tartok itt, és az a cél, hogy 
még feljebb jussak – fogalmazott a focista.

Zsóri Dániel megjegyezte: jövőbeli céljai között szerepel 
a külföldre igazolás és a bekerülés a magyar labdarúgó-vá-
logatottba. A támadó jelenleg a MOL Fehérvár FC-t erősíti, 
ahová idén nyáron igazolt át a Debreceni VSC-től. A Pus-
kás-díjas labdarúgó reméli, hogy mihamarabb meg tudja 
szilárdítani helyét a jelenlegi klubjában, ahol egyelőre nem 
tudott annyi időt játszani, mint amennyit tervezett.

Hidvégi Dávid
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Reményeink szerint akár Tokióban is ott lehet

Nagy Attila a legjobb 2019-ben A Puskás-díjas labdarúgó öt évet töltött itt az akadémián

Elismerés

Elhunyt Hajtman János vívómester Az év súlyemelője

Szőnyi Ferenc tart motivációs előadást

Zsóri Dánielt köszöntötték Békéscsabán

December végén Érden tartották a Magyar Röplabda 
Szövetség évzáró gáláját, ahol díjazták a 2019-es év 
legjobbjait.

Nagy Attila, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület után-
pótlás vezetőedzője 2011 után ismét kiérdemelte az ország 
legjobb utánpótlás női teremröplabda-edzője címet. A veze-
tőedző kérdésünkre elmondta, hogy óriási megtiszteltetés 
számára ez az elismerés.

– Megtisztelő, hogy 2019-ben én kaphattam meg az or-
szág legjobb utánpótlás női teremröplabda-edzőjének járó 
díjat. A röplabda egy csapatsport, így ez az elismerés nem-
csak az én munkámnak szól. Bízom benne, hogy 2020-ban 
is hasonló munkát tudunk majd folytatni – fogalmazott a 
BRSE utánpótlás vezetőedzője.

Zsóri Dániel és Szarvas Péter a városházán

Mitykó Veronika, a 19 éves békéscsabai súlyemelő 
lány nagyon sikeres évet tudhat maga mögött, amelyet 
a Magyar Súlyemelő Szövetség is elismert: a szombat-
helyi Boros Viktória mellett Veronikát választották a 
2019-es év női súlyemelőjévé. 

Mitykó Veronika 2019-ben több országos és nemzetközi 
versenyen is sikeresen szerepelt. A csabai versenyző az 
első felnőtt Európa-bajnoki szereplésén szakításban 87 
kilóig jutott, amellyel a fogásnemben 11. lett és megjaví-
totta korábbi 84 kilogrammos országos csúcsát. A sportoló 
lökésben 101 kilóig jutott és a fogásnemben a 13. pozíció-
ban zárt, amely eredményekkel összetettben a 11. helyen 
végzett az Eb-n. Ezzel beállította a márciusi Savaria Kupán 
elért 188 kilós junior rekordját.

A Békéscsabai Előre Súlyemelő Club versenyzője az 
országos bajnokságon is kiemelkedő eredményt ért el, 
hiszen a 71 kilogrammos kategóriában új csúcsot állított 
fel. A sportoló összességében 196 kilogrammot mozdított 
meg, amelyből 96 kilogramm volt a szakítása és 105 kilo-
gramm a lökése. 

Mitykó Veronika a romániai junior Európa-bajnokságon 
is részt vett, ahol 76 kilós kategóriában szakításban 93 ki-
logrammal bronzérmet szerzett. A békéscsabai súlyemelő 
a bukaresti versenyen 106 kilóval a hatodik, összetettben 
pedig 199 kilogrammal a negyedik lett.

Mitykó Veronika 2020-tól az elkövetkező két olimpia va-
lamelyikére készül, ahhoz, hogy idén ott legyen Tokióban, 
egy sikeres eredményre van szüksége az áprilisi, moszk-
vai felnőtt Európa-bajnokságon. 

Szorítunk neki, hogy sikerüljön, és békéscsabai olimpi-
konként már idén ott legyen a legjobbak között az olimpián.

H. D.

Január 29-én 18 órától Szőnyi Ferenc ultramaratonista világ-
bajnok tart motivációs előadást a Bihari Túrák Közhasznú 
Egyesület  szervezésében a Csabagyöngyében. Szőnyi Fe-
renc felajánlotta, hogy az előadás másnapján (január 30-án) 
egy reggeli közös, könnyedebb futóedzésen vehet részt vele 
minden érdeklődő Békéscsabán, a CsabaPark új rekortán fu-
tópályáján. A reggeli edzés részleteit az előadáson tudhatják 
meg az érdeklődők.

Szőnyi Ferenc 43 évesen kezdett el sportolni, futni, majd 
alig öt év elteltével megnyerte a Mexikóban megrendezett 
Deca IronMan versenyt. Olaszországban először sikerült 
30-szoros ironman távot teljesítenie. Később megnyerte a Hi-
malájában megrendezett Hell Ultra Running versenyt, futva 
teljesítette az El Camino 780 km-es távját, elindult a mexikói 
20x IronMan versenyen, melyen 2. helyezéssel zárt. Ő volt az 
első a világon, aki kétszer is teljesítette ezt a távot.



A Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesület 
35 évvel ezelőtt alakult. Az 
1985. június 27-én megtar-
tott első közgyűlés fogadta 
el alapszabályát. A másnap 
megjelenő Békés Megyei 
Népújságban a következő 
sorok jelentek meg az ese-
ményről: „Tegnap, Kendra 
János elnökletével, hiánypót-
ló tanácskozásra került sor 
a HNF városi székházában 
Békéscsabán. Ezen dr. Je-
linek Lajos, a városi tanács 
osztályvezetője ismertette 
a Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesület 
alapszabálytervezetét. Amint 
mondotta, e közösség lét-
rehozásának célja: a város 
védése és szépítése, törté-
nelmi és természeti értékei-
nek megőrzése, gyarapítása 
[…]. A tervezet megvitatá-
sát követően a tanácskozás 
közgyűléssé alakult át, majd 
Banadicsné Lóránd Ibolyá-
nak, a HNF városi titkárának 
javaslata alapján a részt-
vevők nyílt szavazással az 
egyesület elnökévé dr. Son-
koly Kálmánt, titkárrá Kiss 
Jánost és alelnökké Hankó 

Andrást választották.” Egye-
sületünket 86 személy ala-
pította meg, mai létszámunk 
180 fő feletti. Elnökeink vol-
tak dr. Sonkoly Kálmán, Han-
kó András, dr. Simon Mihály, 
dr. Cserei Pál, dr. Jároli Jó-
zsef. 2019 márciusától az el-
nöki tisztet Ugrai Gábor tölti 
be. 

A városvédelemre és 
városszépítésre irányuló 
törekvéseink nem új kele-
tűek. Az erre irányuló szán-
dék már fellelhető városunk 
XIX. századi történelmében 
is. Haán Lajos evangélikus 
lelkész 1858-ban írta meg 
Békéscsaba történetét. Eb-
ben az évben alakult meg 
Csabán a „Város Szépítési 
Bizottmány”, melynek fel-
adata volt az épülő, egyre 
városiasodó település fej-
lődési irányainak kidolgo-
zása, az addig ötletszerűen 
épült település rendezése, 
városi arculatának kialakí-
tása. A Sztraka Ernő városi 
mérnök irányította „Csaba 
város építészeti szakbi-
zottsága” teremtett rendet 
építészeti rendszabályok 
kidolgozásával és alkalma-

zásával. Dr. Korniss Géza 
városi közigazgatási és 
kulturtanácsnok 1930-ban 
fogalmazta meg a követke-
zőket: „Talán egy magyar 
városnak az irodalma sem 
annyira szegényes, mint 
éppen Békéscsabáé. Levél-
tári anyag nem áll rendelke-
zésre, és a sajtó útján nap-
világot látott feljegyzések 
is csak nagy kontúrokban, 
meglehetősen hézagosan, 
avagy egyoldalúan ismer-
tetik a város történelmét.”. 
Látható, hogy elődeinknek 
is volt tennivalójuk bőven, 
de következetes és céltu-
datos munkájuk ellenére is 
hagytak tennivalót az utókor 
számára. Az egyesület már 
a kezdetekkor megfogal-
mazta legfontosabb céljait: 
a városvédő és várostisz-
telő erők összefogását; a 
város építészeti, természeti 
értékeinek, nevezetessége-
inek bemutatását; városépí-
tő ankétok, előadások szer-
vezését. Ezek a célok 35 év 
alatt nem változtak. Nem ál-
tatjuk magunkat azzal, hogy 
alapvetően fontos szerepet 
töltünk be a város életében, 
de hisszük és tudjuk, hogy 
munkánk fontos, és – mint 
másoké is – nélkülözhetet-
len a város fejlődése és az 
itt élő emberek életminősé-
gének javítása szempontjá-
ból. Egyesületünk a rendel-
kezésére álló eszközökkel 
és anyagi forrásokkal a jö-
vőben is mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a 
város szépítését, érdekei-
nek megóvását, jó hírnevé-
nek terjesztését elősegít-
se. Azt gondoljuk, hogy mi 

azon civil szervezetek közé 
tartozunk, amely ismereteit, 
anyagi forrásait nem öncé-
lúan használja fel, hanem 
azt „visszaforgatja” a vá-
ros értékei közé. Egy-egy 
emléktábla elhelyezésével, 
helytörténeti kiadvány meg-
jelentetésével, annak isme-
retátadásával a városlakó is 
gazdagodik, de ugyanakkor 
az idelátogató idegennek is 
eligazítást nyújt.

Fontosnak tartjuk hagyo-
mányainkat, ezért minden 
évben részt veszünk a vá-
rosi megemlékezéseken 
és ünnepségeken. Május-
ban általános iskolásoknak 
szervezzük meg a Város-
ismereti versenyt, melynek 
keretében a diákok Békés-
csaba egy-egy helyszínével 
ismerkedhetnek meg játé-
kos formában. Előadásokat 
szervezünk tagjaink és az 
érdeklődők számára hely-

történeti témákban. Minden 
évben sétával emlékezünk 
a II. világháború áldozataira 
és bejárjuk az 1956-os for-
radalom csabai helyszíneit. 
Tagjaink felvidéki kirándulá-
sokon járnak őseink földjén. 
Augusztus 20-án „sétálós 
totónk” segítségével ismer-
kedhetnek meg a békéscsa-
baiak a Szent István térrel. 
Az egyesület által elhelye-
zett emléktáblák a város 
több pontján is megtalál-
hatóak. Az általunk kiadott 
könyveinkben helytörténeti 
témákat dolgozunk fel és 
osztjuk meg azokat a város 
lakosságával. 

Fontosnak tartjuk kap-
csolatainkat, hiszen cél-
jainkat csak másokkal 
együttműködve tudjuk 
megvalósítani. Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Város- és 
Faluvédők Országos Szö-

vetsége, Csabai Szlovákok 
Szervezete, oktatási és 
közművelődési intézmé-
nyek, civil szervezetek és 
legfőképpen a békéscsabai 
polgárok jelentik a „kapcso-
lati tőkénket”.

Munkánk elismeréseként 
a Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesü-
letet 1999-ben Békéscsa-
báért kitüntetésben része-
sítette az önkormányzat 
közgyűlése.

A jövőben egyértelműen 
arra törekszünk, hogy minél 
több csabai lakoshoz jussa-
nak el az egyesület által fel-
tárt információk, minél több 
csabait tudjunk mozgósíta-
ni programjainkhoz. Ezért 
megjelentünk a legnagyobb 
közösségi felületeken is, 
ahol naprakészen lehet tá-
jékozódni programjainkról, 
céljainkról. 

Ugrai Gábor

Elhunyt Lévai István, a 
Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége Békés Megyei 
Szervezetének örökös tisz-
teletbeli elnöke. Egykori 
bajtársai írták róla a követ-
kezőket: 

Lévai István alig több mint 
húszéves volt, amikor 1956. 
október 26-án este, a forra-
dalom hírére, a Jókai színház 
művészeinek a szervezésé-
vel Békéscsabán is tüntettek, 
ahol ő vitte a nemzeti zászlót. 
Belépett a nemzetőrségbe. 
November 4-én hajnalban 
szolgálatban volt, a hajnali 
orosz támadást jelentette a 
rendőrségnek. 

November 4-e után letar-
tóztatták, de lakhelyelhagyási 
tilalommal pár nap után sza-
badon engedték. Az ellenállást 
többekkel együtt tovább foly-
tatták, röpcédulákat gyártottak 
és terjesztettek, majd elvágták 
a MÁV és a posta hírközlő táv-
vezetékeit. 1957. február 28-án 
letartóztatták, a vádirat szerint 
ő volt a csoport szellemi irányí-

tója. Húsz év börtönre ítélték. 
Szabadulása után munka-

helyein különböző hátrányokat 
szenvedett. Már a rendszer-
váltás előtt, elsőként alakította 
meg vidéken, Békés megyé-
ben a Politikai Foglyok Szö-
vetségét. A rendszerváltáskor 
aktívan vett részt a pártok szer-
vezésében, majd a Pofosz kül-
döttekként a Nemzetbiztonsági 
Hivatalhoz került felügyelőnek.

A Pofosznak megyei elnöke, 
az országos etikai bizottság el-
nöke, országos elnökségi tag, 
majd örökös tiszteletbeli elnök 
volt, munkáját több kitüntetés-
sel honorálták.

December 30-án elhunyt 
a Békéstáji Művészeti Tár-
saság egyik alapító tagja, 
Molnár Antal festőművész. 

Molnár Antal Mokos József 
békéscsabai szabadiskolá-
jában kezdte pályáját, mes-
tere volt Schéner Mihály, 
de az egri tanárképzőben 
Blaskó János és Nagy Ernő 
is. Egyéni és csoportos ki-
állítások sora állt mögötte, 
az Alföldi tárlatokon koráb-
ban együtt állított ki például 
Gaburek Károllyal, Lipták 
Pállal és Koszta Rozóval is. 

Molnár Antal munkáit so-
kan ismerték, mégis mellőz-
ve érezte magát, különösen 
azokban az években, ami-
kor ideje jó részében a bal-
esetben megsérült feleségét 
ápolta.

Leggyakrabban kerékpár-
ján rótta a csabai utcákat, 
korábban a Penza-lakótelep 
egyik házának tetőterében 
volt a műterme, de a hetve-
nes éveiben már inkább csak 
otthon festett.

Tájképein, akvarelljein, 
grafikáin realista módon je-
lenítette meg a Körös menti 
tájat és az itt élő embere-
ket. Elégedettséggel töltöt-
te el, ha a maga egyszerű-
ségében mutathatta meg a 
csabai valóságot.

Molnár Antal, amíg csak 
tehette, ha meglátott vala-
mi szépet, vázlatokat készí-
tett, hogy azt megmutassa 
és megláttassa másokkal 
is... 78 éves korában, hosz-
szan tartó súlyos beteg-
ség után hunyt el. A Ligeti 
temetőben helyezték örök 
nyugalomra.
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A P R Ó H I R D E T É 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.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás: 

Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20. 
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es karbantartott 
építési telek gázcsonkkal, árammal, fúrott kúttal, 

fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. 
Telefon- és digivezeték az utcában. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

OKTATÁS

Angol napközi. Tel.: 70/450-3228.

EGYÉB

Eladók Békéscsabán: egy tripla piros virágú hibiszkusz, 
egy nagy méretű majomfa (crassula ovata), egy nagy 

szobai jukka, Daewoo 40 és Graetz 60 tv, új ülőkés táska, 
retró stílusú, nem használt diplomatatáska. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

In memoriam †

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület
Bemutatkozik a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület

Megemlékezés a II. világháború áldozataira                                    Fotók: Martos Katalin

Séta Békéscsaba 1956-os emlékei nyomában

Lévai István Molnár Antal
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Indul a játék

A Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület elnö-
ke, Ugrai Gábor azt emelte 
ki, hogy nagyon jónak találja 
a megszólított korcsoportot, 
hiszen az ovisokat és a kis-
iskolásokat könnyű bevonni 
a játékba, ezáltal a szüleiket 
is el lehet érni.

– Tanítani nemcsak az 
iskolában és 45 perc alatt 
lehet, sőt, egyre inkább töre-
kednünk kell arra, hogy kivi-
gyük a helytörténetet az is-
kolából. Ez pedig egy remek 
lehetőség erre – mondta a 
játék tudásbázisát biztosító 
szakember.

Vida András, a békéscsa-
bai Lencsési Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetője ki-
fejtette: nagyon jónak találja 
a kezdeményezést, és mint 
vezető, mindent el fog kö-
vetni azért, hogy a tanórák 
mellett bevonja a játékba a 
gyermekeket és szüleiket is.

A Csabai Mérleg kiadója, 
a Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. főszerkesztő-helyet-

tese, Varga Diána hozzátet-
te, nagy örömükre szolgál, 
hogy csatlakozhattak Be-
rényi Nagy Péter kezdemé-
nyezéséhez. Hangsúlyozta: 
külön öröm, hogy a játék fő-
védnökségét Szarvas Péter 
polgármester elfogadta.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
a város önkormányzati mé-
diumaként, a magunk eszkö-
zeivel és a magunk módján 
támogassuk ezt a játékot, 
amit hiánypótlónak és előre-
mutatónak tartunk. Remél-
jük, ezzel kicsit mi is hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy egy 
olyan generáció nőjön fel 
Békéscsabán, amely büsz-
ke a városára – fogalmazott 
Varga Diána.

A mostani Csabai Mér-
leggel indul tehát a játék, a 
feladatokat kortól és nemtől 
függetlenül minden olva-
sónknak ajánljuk. Zárszó-
ként íme, George Bernard 
Shaw szavai: „Nem azért 
felejtünk el játszani, mert 
megöregszünk, hanem attól 
öregszünk meg, hogy elfe-
lejtünk játszani.”

Sipos Gábor

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

N A P T Á R
JANUÁR   –   Télhó   –   Boldogasszony hava

A hónap neve régiesen Januarius, az év első, 
31 napos hónapja a Gergely naptárban. Ne-
vét Januariusról kapta, aki a kapuk és átjá-
rók istene volt az ókori római mitológiában. 
A népi kalendáriumban ez a Boldogasszony 

hava, de a 18. században a magyar nyelvújí-
tók a januárnak a „zúzoros” nevet adták.

A magyarság körében ilyenkor szokás volt új-
évi jókívánságokat mondani házról házra járva, 
amiért a háziak almával, dióval kínálták a kö-
szöntőket. Az év első napján az egész év sikerét 
igyekeztek biztosítani különféle kellemes dolgok 
végzésével. Azt gondolták, hogy ami újév napján 
történik az emberrel, vagy amit cselekszik, az 
egész évben ismétlődni fog. Például, hogy aki 
újévkor korán reggel megmosakszik a kútnál, az 
egész évben friss lesz. Hajnalban, aki elsőként 
húzott vizet a kútból, az szerencsét hozó „arany-

vizet” merített, amiből a családtagokat is meg-
itatták. Ugyanakkor sokféle tiltás is létezett erre a 
napra. A hiedelem szerint az újév napján semmit 
sem adtak ki a házból, mert akkor egész éven át 
minden kimegy onnan. A jóslások ideje is volt ez, 
a lányok a férjjósló praktikáknak nagy jelentősé-
get tulajdonítottak. Újévkor fontos szerepe volt a 
kenyérnek, a malac- vagy disznóhús fogyasztá-
sának, ezek a szerencsés évet jövendölték. Hogy 
sok pénzük legyen az évben, azért pedig babot, 
borsót, lencsét ettek az év első napján. 

Vízkereszt napján, január 6-án általános 
szokás volt katolikusoknál a szentelt vízzel 
való házszentelés. Ekkor vette kezdetét a far-

sang időszaka is, ami vízkereszttől hamvazó-
szerdáig tart. Farsang első napja zajkeltés-
sel, kolomprázással kezdődött, és elindultak 
a bálok is. 

Január 22-én, Szent Vince napján pedig 
a szőlővesszőt állították vízbe. A kihajtott 
vesszőből jósolták meg az év termését. Ha 
azon a napon szép napos volt az időjárás, jó 
termést reméltek. Rossz idő esetén viszont 
gyenge szüretet jósoltak. 

Pál-napkor, január 25-én, a „Pálfordulón” 
ha sütött a nap, a néphit szerint még hosszú 
télre lehetett számítani.

G. B.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Csabai boszorkánytörténetAladdin, mese az Ezeregyéjszakából

Békéscsabán, az 1920-as évek közepén 
ismételten előfordultak bíróságot is fog-
lalkoztató boszorkányos esetek. Mint ki-
derült, ezek megmagyarázhatatlan, való-
színűleg idegzavar okozta rémtörténetek 
lehettek.

1927-ben jegyezték le ezt a boszorkányos 
történetet, nem sokkal karácsony előtt. A 
kies Szarvasi út végén, egy kis házacskában 
élt K. L. 28 éves napszámos a fiatal felesé-
gével. Általában korán térnek nyugovóra. Éj-
féltájban a férj rémes kiáltozásra, dobogás-
ra, csattogásra ébredt. Rémülten kiugrott az 
ágyból, lámpát gyújtott. Megdöbbenésére fe-
leségét a konyhában a földön elnyúlva találta.

A fiatalasszony inge sallangokra volt szag-
gatva, alig fedte a testét, a bal válla, melle és 
arca pedig valami kegyetlen körmöktől baráz-
dáltan volt véres. Az alélt asszonykát hamaro-
san magához térítette és aggodalmasan kér-
dezgette. A még mindig rémüldöző asszony 
aztán elmondta, hogy egy boszorkánnyal 
harcolt. Azt állította, hogy a boszorkány egy 
seprűn lovagolt be az ablakon keresztül, s 
egyenesen rátámadt az ágyon, s mindenáron 
magával akarta hurcolni a konyhaajtó felé. Ő 
minden erejével ellenszegült, kiáltozott, küz-
dött a szörnyű és sovány boszorkánnyal, aki 
dühében a lónak használt seprűt darabokra 
törte rajta. Lassanként minden ereje elhagyta 
és úgy érezte, hogy a támadója hajánál fogva 
vonszolja ki a konyha felé, és amikor az ajtó-
hoz értek, ő elvesztette eszméletét, s érezte, 
hogy végigesett a földön. 

Miután ezt elmesélte, végigjárták lámpá-
val a lakást, és legnagyobb csodálkozásukra 
minden ablak rendesen be volt zárva belülről, 
sőt, az ajtó duplán is el volt reteszelve. A férj 
már-már hajlandó volt azt hinni, hogy felesé-

ge csak egy szörnyű álom áldozata, amikor 
a búbos kemence padkáján odavetve találta 
a seprűt, melyen az állítólagos boszorkány 
lovagolt, és amelyet feleségén összetört. A 
seprű tényleg darabokra törve hevert a pad-
kán. Ez ráadásul egy teljesen idegen, nem 
a házhoz tartozó, régimódi seprű volt, amit 
nagyon régen használtak. 

Kora reggel a szomszédoktól kérdezték 
meg, nem hallottak-e az éjjel valami zajt. Hal-
lották bizony a nagy zajt és jajgatást, de azt 
mondták, ez nem szokatlan, mert hozzájuk is 
el-ellátogat néha a boszorkány. Javasolták, 
hogy a pár keresse fel a békési javasasz-
szonyt, aki megmondja, hogyan szabadul-
hatnak meg a boszorkánytól. 

Nem tudni, hogy a pár aztán járt-e Béké-
sen. Voltak szomszédok, akik úgy vélekedtek 
a történetről, lehetséges, a fiatal párnál tör-
tént valamely enyelgés, és aztán az asszony-
kán látható nyomok szemérmes magyará-
zására szolgált a história. Vagy a túl eleven 
álom áldozata lehetett az asszony, és sérü-
lései saját körmeitől származtak. Mert ugye 
Könyves Kálmán királyunk mondása szerint 
– „boszorkányok pedig nincsenek”

Gécs Béla

Az Aladdin című zenés, táncos mesejá-
ték bemutatóját a Turay Ida Színház és a 
Békéscsabai Jókai Színház közös előadá-
sában láthatják a megyei mesebérletes 
gyerekek január 29-én 15 órakor a nagy-
színpadon. Az Ezeregyéjszaka meséje va-
rázslatos díszletben, látványban kel életre.

Aladdin, Dzsini és Jázmin a szeretet és a sze-
relem határtalan erejével képes legyőzni a 
rosszat, a gonosz varázsló minden ármány-
kodását. Hogy hogyan? Erről szól ez a nem 
mindennapi, fergeteges mese. Aladdin szere-
pében Valázsik Péter, Jázminéban Szilvási Ju-
dit lép fel, Dzsini Pásztor Máté, Szultán Barsi 
Márton, Dzsaffar Tóth Alex, Jágó Boros Zoltán, 
Abu Borbély Krisztina lesz, utaskísérő Faggyas 
Alexandra és Merk László. A rendező Borisz. 

A történet az Aladdin és a bűvös lámpa 
című arab népmese nyomán készült, ami Az 
Ezeregyéjszaka meséiben szerepelt. Világ-
szerte nagy sikert aratott az 1992-ben forga-
tott Aladdin című Disney-rajzfilm a szegény 
utcagyerekről, akinek élete egy csapásra 
megváltozik és felfordul, amikor rátalál a va-
rázslámpára. Tisztítása közben kiszabadul 
a mókamester és alakváltoztató Dzsini, aki 
a szabadságért cserébe három kívánságát 
teljesíti Aladdinnak. Ezzel kezdődik a fiú me-
sés, felejthetetlen kalandja Abuval, a csintalan 
majommal. Jafar, a szultán gonosz fővezére 
fogságba ejti a szultán egyetlenegy gyönyö-
rű leányát, Jázmin hercegnőt. Aladdin Abuval 
nekivág, hogy kiszabadítsa Jázmin hercegnőt 
Jafar gonosz karmai közül…

Amerikában 1992. november 25-én, Ma-
gyarországon 1993. december 3-án mutatták 
be a mozikban. Amerikában ez volt a legsike-
resebb film 1992-ben, nem sokkal a megjele-
nés után folytatást készítettek. Az Aladdin a 

trilógia első része, a második a Jafar visszatér, 
a harmadik Aladdin és a tolvajok fejedelme.

A film alapján musical is készült, zeneszer-
zője Alan Menken, a dalszövegeket Howard 
Ashman, Tim Rice és Bequelin írta. Az első 
premiert Seattle-ben tartották 2011-ben, a 
Broadway-n 2014-ben, ahol a 11. a legtöbbet 
játszott darabok toplistáján, és több mint 12 
millióan látták már világszerte.   

Aladdin története alapján született például 
számítógépes játék, animált tévéfilmsorozat, 
és a filmfigurákból természetesen elárasz-
tották a piacokat a plüssállatok világszerte. 
2019-ben Guy Ritchie rendezésében meg-
jelent egy élőszereplős filmváltozat is, amely 
valós díszletekkel készült.

Ilyen előzmények után Aladdin biztos Bé-
késcsabán is meghódítja a gyermekszíveket.


