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Országgyűlési Beszámoló
Vantara Gyula, országgyűlési képviselő, az 1. számú választókerület elnöke

Soha nem látott fejlesztések előtt Békéscsaba és a megye
A
Miniszterelnökséget
vezető miniszter a megyei
fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából megyénként egy-egy
miniszteri biztost nevezett
ki. A megtisztelő feladatra
immár ötödik alkalommal
kért fel Lázár János. Megyei
fejlesztési biztosként minden
Békés megyét érintő fejlesztés kapcsán koordináló szerepem
van, együttműködöm az önkormányzatokkal, a megyei kormányhivatalok képviselőivel a fejlesztést szolgáló projektek
előkészítésében és a struktúra kialakításában. Közreműködöm az adott feladatokhoz szükséges munkaerőigény felmérésében, a követelmények meghatározásában. Ezen felül
irányítom és koordinálom a megyei támogatásban részesülők, a kedvezményezettek számára szükséges megyei szintű

képzések és workshopok megrendezését. A fejlesztések érdekében kapcsolatot tartok a Miniszterelnökség Európai Uniós
Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság koordinációs feladatot
ellátó szervezeti egységeivel és a hatóságok vezetőivel. A megye gazdasági szereplőivel és az önkormányzatokkal közös
munkánk eredményeként több milliárd forint érkezett és fog
érkezni térségünkbe. Mivel a korábbi kormányok életünk
szinte minden területén adósai maradtak az itt élőknek,
ezért rengeteg a feladat. Napjainkban szerencsére megszámlálhatatlanul sok fejlesztés történik térségünkben. Rendhagyó
kiadványomban a megyei fejlesztések néhány fontosabb projektjéről tájékoztatom Önöket, a teljesség igénye nélkül.
Mint békéscsabai, Békés megyei ember örömmel látom el
biztosi feladataimat, amelyek kitöltik munkanapjaimat, így
kevés időm marad részt venni a napi politikai csatározásokban. Mivel számomra fontosabb térségünk fejlődése, mint a
hatalomért folyó ütközet, ezért ezen a munkabeosztáson a
jövőben sem kívánok változtatni.

Két év múlva már használhatjuk az
M44-es leghosszabb szakaszát

szakaszon 110 kilométer/órás sebességgel lehet majd közlekedni. A Tiszakürt-Kondoros szakasz elkészülte húsz,
a teljes Kecskemét-Békéscsaba út megépítése negyvenöt
perccel csökkenti majd a menetidőt a fővárosig.
Az M44 a mi utunk lesz, a mi felelősségünk, arra hogy
a beruházás ne csak egy betoncsík legyen a tájban, hanem
a lehetőség jön majd hozzánk, amivel ha tudunk élni,
olyan fejlődésnek indulhat Békés megye, amire az elmúlt
fél évszázadban nem volt példa.

A megyében zajló fejlesztések közül kiemelkedik Békéscsaba városának bekötése az európai és magyar gyorsforgalmi út hálózatába, vagyis M44-es út fejlesztése. A
Békés megye szempontjából történelmi jelentőségű, 146
milliárdos beruházás után két óra alatt elérhetővé válik a
főváros, ami elengedhetetlen térségünk jelentős gazdasági
fejlődése szempontjából.
Az évtizedes ígérgetések után a jelenlegi kormányzat
volt az első, amelyik felismerte a fejlesztés fontosságát,
továbbá pénzt is rendelt a feladathoz, így már zajlik a térség legnagyobb, uniós forrás nélküli beruházása. Így ma
már örömmel számolhatok be arról, hogy ütemterv szerint halad az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszának megépítése. Az első ütemben
megépülő 62 kilométeres szakaszt 2019 harmadik negyedévében már használhatják a közlekedők. A 2x2 sávos
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Dinnyekóstoltatás A Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnökével, a Mintamenza Program szakmai vezetőjével dinnyekóstoltatást tartottunk a
színház előtt. Békés megyében kétezer hektáron termesztenek
dinnyét.
Fotó: Imre György
A Békés Megyei Önkormányzat közgyűlése 16 egyhangú
szavazattal fogadta el a Békés megyét érintő, kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló beszámolót.
Fotó: Zentai Péter
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Kézzel fogható fejlődés - Modern Városok Program Békéscsaba
A Kormány 2015-ben hívta életre a Modern Városok Programot. A fejlesztési program célja, hogy a megyei jogú városok olyan központokká váljanak, amelyek a helyi gazdaságfejlesztés motorjai, ahol minőségi életet lehet élni és tartalmasan lehet a szabadidőt eltölteni. A városokkal kötendő megállapodásoknak azért van jelentősége, hogy az előrelépéshez,
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Nekünk, felelős közéleti szereplőknek gondolnunk fejlesztés összesen 12 kisebb projektelemet tartalmaz.
kell már arra is, hogy térségünk készen álljon az M441 milliárd forintból valósul meg a városban már műes út elkészülte utáni időre. Tudjuk, hogy a befektetők ködő iparterületek kiszolgálására a Békéscsabai Interolyan területre jönnek, ahol az infrastrukturális feltéte- modális Logisztikai Terminál. A kiépülő országos hálólek adottak, ezért szükség van az ilyen jellegű beruhá- zatban Zalaegerszeg után Békéscsaba lesz a következő
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mint 4 milliárd forint került elkülönítésre. Jelenleg üggyé nyilvánította a Békéscsabán megvalósuló élelrészesült, így fórumok segítségével a tanyasi gazdálkodókmintegy
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BSZC/Trefort A Csaba Metál Zrt. támogatásával újabb
szaktanteremet használhatnak ettől a tanévtől a Trefort
Ágoston Szakgimnáziumban. Az terem ad majd helyet az
idén indított hároméves járműipari fémalkatrész- gyártó
képzésnek. A szakma elméleti ismereteit az iskolában, míg
a gyakorlati tapasztalatokat a Csaba Metál Zrt. békéscsabai
telephelyén töltik majd a képzés résztvevői.
Békéscsabára látogatott Wittner Mária ‘56-os forradalmár, aki
meglátogatta Fekete Pál, valamint Vánsza Pál és a Békés Megyei
POFOSZ 1956-os gyűjteményét. Wittner Mária városunkban
rendhagyó történelemórát is tartott a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában.

Vízmű Öt kollégiumot érintett az a komplex energetikai
A legutóbbi választókerületi találkozón elsősorban a TOPfelújítás, amelynek költsége több mint 680 millió forint volt.
os pályázatokról egyeztettünk. Aktualitásokat, időpontokat
Homlokzat hőszigetelés, tető hő és vízszigetelés, nyílászárók
és megoldandó feladatokat is átbeszéltünk a tíz település
cseréje
és napalemek telepítése valósult meg. Ezekkel a munFEK A Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak
polgármesterével.
kálatokkal rengeteg energiát spórolnak meg az intézmények. Klubjának tagjait fogadtam a parlamentben.

Az említett beruházás várhatóan 14 milliárd forintból
fog megvalósulni. Szintén a munkahelyteremtést támogatandó indult el a Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és
Képző Központ közel 2 milliárd forintos fejlesztése. A
beruházás azért fontos, mert a város bocsátja ki évente
a végzős nyomdász szakemberek negyedét.
Békéscsaba megerősödve, az ország infrastrukturális
és gazdasági vérkeringésének részesévé válik, azonban
célunk, hogy a sport- és kulturális életének fontos központja is legyen. Ennek érdekében alakítjuk ki például
a Sportok Házát az 1988-ban épült városi sportcsarnok
épületében. A 635 millió forint támogatással megvalósuló beruházás célja, hogy a békéscsabai sportegyesületek, megyei sportszövetségek, sportrendezvények állandó otthonává váljon. Továbbá a csarnok küzdőtere az
iskolák esetében a mindennapos testnevelés helyszíneként is bevonható lesz.
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szükségessé, de jelzi, hogy Békéscsabának végre szüksége van egy új versenyuszodára. A 700 fő befogadására
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sunk lett a hazai röplabda akadémia kiválasztott helyszíne. Kialakítására több mint 2 milliárd forintot tervez
a kormányzat.
Gyermekeink, unokáink, a jövőnk szempontjából
fontos kiemelni Békéscsaba Komplex energetikai programját, mely a tervek szerint több ütemben, közel 20
milliárd forintból fog megvalósulni. A kezdeményezés egy környezetileg fenntartható, a helyi energetikai
önellátás irányába mutató komplex településfejlesztési
program, amely eleget tesz a 21. század kihívásainak és
igényeinek.
A program
épületeA Csabai Jövőért
Egyesületkeretében
„Nem csaknaperőmű,
a húszéveseké
a világ
nergetikai
beruházások,
geotermikus
hőhasznosítás,
címmel tartott előadást Békéscsabán, Gerendáson, KondoSMART
rendszer,
roson és közvilágítási
Újkígyóson „Nem
csak villamosenergia-üzemű
a ﬁataloké az internet” és
busz
beszerzése,
e-garázs kialakítása
valósul
meg.
„Személy
és vagyonvédelem
napjainkban”
címmel.

Fejlesztés a Kner és Tevan
családok nyomdokain
A Modern Városok Program keretében történő nyomdaipari fejlesztés mellett a kormány további beruházásokat is
támogat az ágazatban. Kiemelten a Kner és Tevan családok
által fémjelzett hagyományokat
ápoló békéscsabai egységeket.
A nyomdaiparban országosan húszezer ember dolgozik,
Békéscsabán 34 nyomdaipari
vállalat 800 dolgozót foglalkoztat. Jelenleg valamivel több,
mint 300-an tanulnak nyom-

dásznak, a diákok harmada
Békéscsabán. Ezért is fontos,
hogy a helyben működő cégek
fejlődjenek.
A megyeszékhelyen, szeptember közepén adták át a
flexibilis csomagolóanyagok
gyártásával foglalkozó, osztrák
tulajdonú Marzek Kner Packaging érdekeltségébe tartozó
M-Flexilog Kft. új üzemét. A
3 milliárd forintból épült gyár
felépítéséhez a kormány 1 milliárd forintot biztosított. Az

üzem 50 szakemberrel kezdte
működését, mely hamarosan
120 főre emelkedik.
A Mondi Békéscsaba Kft.
13 milliárd forintos beruházás
keretében bővíti békéscsabai

gyártótelepét, a 2018-ra befejeződő beruházással 220 új
munkahely jön létre, melyhez
a magyar kormány 1,8 milliárd
forintos vissza nem térítendő
támogatást nyújt.

Kastélyfelújítás és új közintézmény Geszten

Kormányablak A Békés Megyei Kormányhivatal 14 integrált ügyfélszolgálatot, úgynevezett kormányablakot működtet, amelyekben az állampolgárok több mint 1500 ügykör
tekintetében tájékozódhatnak, indíthatják vagy intézhetik
ügyeiket, illetve vehetik igénybe a kormányablakok által
végzett kiegészítő szolgáltatások valamelyikét (pl. ügyfélkapu-regisztráció). A legjellemzőbb ügycsoportok közé a személyi igazolvánnyal, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal, a
járműnyilvántartással, a vezetői engedéllyel, valamint a családtámogatással kapcsolatos feladatok tartoznak.

Békésen 300 új munkahely jön létre
A
büntetés-végrehajtási intézetek zsúfoltságának
megszüntetése érdekében a
Kormány, 46 milliárd forint
értékű börtönprogramjának
keretében 2016 és 2019 között kilenc településen létesít
büntetés-végrehajtási intézetet. A kormányzati tervek

szerint az új objektumok
4500 fő fogvatartott elhelyezésére lesznek alkalmasak.
Ötszáz férőhelyes börtön
épül Békésen is, melynek az
átadása várhatóan 2018-ban
lesz. A tervek szerint 250-300
munkavállalót alkalmaznának a büntetés-végrehajtási
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Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet 4. ajtó
E-mail cím: vantara.gyula@fidesz.hu
web: www.vantara.hu

Geszten az 1700-as évek óta nem épült közintézmény,
eddig az intézmények eredetileg más funkciót betöltő
épületben működtek. A tanév kezdetére a 800 lelkes településen felépült az általános iskola vadonatúj épülete tornateremmel együtt, valamint a községi óvodája,
konyhája és étkezője.
Az iskola, az óvoda és a bölcsőde korábban a Tisza-kastélyban működött, amelyet a Nemzeti Kastélyprogram keretében legkésőbb 2019-ig megújul. Jelenleg
az építési engedélyezési tervek elkészítése van folyamatban: levéltári kutatások zajlanak az építéstörténetről,
készülnek a kő-, fa-, fém- és festőrestaurátori dokumentációk, illetve lesz falszövetkutatás is. A kastélyon
a munkálatok hamarosan megkezdődnek, a Magyarországi Református Egyház 2019-ben veheti birtokba az
épületet, amely a felekezet oktatási és képzési központja
lesz majd. Emellett a nagyközönség számára nyitott látogatóközpont is létesül, ez a kastély és a Tisza család
történetét mutatja be 21. századi eszközökkel.
intézetben, ami sok lehetőséget rejt magában, a helyi gazdaságot és vállalkozásokat is
fejlesztheti.
Fontos megjegyezni, hogy
Békésen van egy rendészeti
szakközépiskola, ahonnan fel
tudnak majd venni a börtönbe dolgozókat, és a munkanélküliek átképzése is szóba
jöhet a célnak megfelelően. A

tapasztalatok szerint főként a
településen kívülről érkeznek
a börtönbe a munkavállalók, akik jellemzően hozzák
magukkal a családjukat, ami
mind az ingatlanok eladása
és bérlése, mind az oktatási
intézményekben
növekvő
gyermeklétszám miatt nem
csak gazdasági oldalról lehet
kedvező Békés számára.

Kövesse híreinket a
Facebookon és a
www.vantara.hu-n!

