
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXXI. évfolyam, 10. szám     2021. május 20.

Csabai Mérleg

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALONFOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Ando György, a múzeum 
igazgatója elmondta, hogy 
az idővonalra felépített új 
állandó kiállítás a múzeumi 
műemléképület közel 1000 
négyzetméternyi területét 
foglalja el. A tárlaton Békés-
csaba van a fókuszban, de 
a párhuzamos történeti és 
művészeti idősíkok által ki-
tekintést nyújtanak az adott 
korszakok történéseire az 
országban és a világban. A 
kiállítás csúcspontja mi is 
lehetne más, mint a múze-
um nagytermében különálló 
egységként megrendezett új 

Munkácsy állandó kiállítás, 
amely modern megoldása-
ival szintén különleges lát-
ványossággal örvendezteti 
meg a látogatókat.

Az új közösségi tér 
kialakítása 

A nagyszabású kiállítás egy 
több éves folyamat eredmé-
nye. Amit most a nézők sze-
me elé tárnak, az több lépés-
ben valósult meg. 

– Néhány évvel ezelőtt 
azért kellett bezárnunk egy 
időre, mert átépítés zajlott. Az 
1912-ben épült múzeum és 
a mellette levő, ’70-es évek-
ben készült épület közötti tá-
volságot hidaltuk át, hogy ne 
az udvaron kelljen átmenni 
egyik helyről a másikra. Elő-
ször arra gondoltunk, hogy 
egy folyosóval kötjük össze 
a két épületet, aztán mertünk 
nagyot álmodni, és egy kö-
zösségi térként, kiállítótérként 
funkcionáló épülettel kötöttük 
össze a kettőt – fogalmazott 
Ando György. 

A nyitás után ott tartot-
ták az országos néprajzi 
továbbképzést, így Magyar-
ország leghíresebb népraj-
zosai használták először 

ezt a közösségi teret. Azóta 
konferenciákat és kiállításo-
kat is rendeztek az impo-
záns térben.

Egy géniusz diadala – 
Munkácsy Mihály

Amellett, hogy a múzeumban 
„belakták” az új teret, elkez-
dődött az új állandó kiállítás 
tervezése. A muzeológusok 
végül egy különleges kiállí-
tást álmodtak meg, amely-
nek első állomása a 2020-
ban átadott, Egy géniusz 
diadala – Munkácsy Mihály 
című kiállítás volt. 

– Mi csak úgy szoktuk em-
legetni az ennek helyet adó 
termet, hogy ez a hatmilliár-
dos terem. Egyszer összeír-
tuk, hogy mennyi érték van 
itt, és hatmilliárdig meg sem 
állt a ceruzánk. Ha belépünk, 
akkor egy Munkácsy-szobrot 
látunk itt, egy félhomályos 
teremben. Amikor a kurá-
tor elkezdi a tárlatvezetést, 
elmondja, hogy miért Mun-
kácsy városa Békéscsaba, 
és sorra kapcsolgatja fel a 
beállított lámpákat. Először 
a vitrinek tűnnek elő, majd 
a besüllyesztett festmények, 
és az egész csodálatos lát-

ványt nyújt – mondta el a 
múzeum igazgatója.

Alagsor: természetföldrajz, 
földtörténeti korok

A most nyíló kiállításon Bé-
késcsaba története jelenik 

meg Békés megyei, hazai és 
még távolabbi kitekintéssel; 
ennek a közös íve az utazás 
térben és időben.
– Ennek tulajdonképpen kettő 
része van. Az alagsori része-
ken kaptak helyet a Békés-

csaba és környezete termé-
szetföldrajzát, a különböző 
földtörténeti korokat, a jelleg-
zetes növény- és állatvilágot 
bemutató kőzetek, fosszíliák.  

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum május 21-étől új 
állandó kiállítással várja 
az érdeklődőket. Az ed-
digi gyakorlathoz képest 
merőben más koncepció 
alapján állították össze a 
kiállítást: nem a legértéke-
sebb műtárgyi anyag be-
mutatása volt a cél, hanem 
az, hogy egy idővonalra 
felépítve, kontextusba he-
lyezzék Békéscsaba és 
Békés megye kultúráját, 
kitekintéssel Magyaror-
szág és a világ jelensége-
ire az adott korszakokban.
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„Elsődleges szempont most is
az elővigyázatosság”

„A megyében a regisztráltak 
90 százalékát már beoltották”

Az országos és a Békés 
megyei adatok is azt mu-
tatják, hogy a koronavírus-
járvány harmadik hulláma 
leszálló ágban van, napról 
napra csökken az új fertő-
zöttek, a kórházban ápol-
tak száma, ugyanakkor 
egyre többen kapják meg 
az oltást. Szarvas Péter 
polgármesterrel a járvány-
helyzet alakulásáról, az 
enyhítések hatásairól és 
további aktualitásokról be-
szélgettünk. 

– Ahogy Békés megyére, la-
kosságszám-arányosan Bé-
késcsabára is jellemző a bete-
gek számának a csökkenése. 
Városunkban a koronavírus 
szennyvízben mért koncent-
rációja mérsékelt és stagnál, 
ez biztató a korábbi időszak-
hoz képest. Mindemellett 
természetesen továbbra is 
nagyon kell vigyáznunk ma-
gunkra és egymásra, erre a 
virológusok és az orvosok is 
figyelmeztetnek bennünket. A 
békéscsabai intézményekben 
most nyugalmi állapotok ural-
kodnak, a bentlakásos szoci-

ális intézmények védettségi 
igazolvánnyal látogathatók, 
akinek pedig nincs igazolvá-
nya, látogatószobában talál-
kozhat a hozzátartozójával, 
és bizonyos feltételek mellett 
a bentlakók is elhagyhatják 
az intézményt. A kormány 
döntése alapján jelenleg 
Magyarországon kötelező a 
maszkviselés a közterüle-
teken, ezt csak a kormány 
újabb döntése enyhítheti a 
későbbiekben.

– Néhány hete nyitva le-
hetnek a vendéglátóhelyek 
és a kulturális intézmények. 
Hogyan fogadták ezt a csa-
baiak? 

– Nagy megkönnyebbü-
lés volt érezhető a város-
ban, amikor kiderült, hogy 
először a vendéglátóhelyek 
teraszai, majd a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők 
számára a belső terek is 
megnyithattak. Ez nem csak 
az itt élők hangulatán javított, 
hanem az ebben a szférában 
dolgozó vállalkozóknak is jót 
tett. Hosszú kihagyás után 
újraindulhatott a színház, a 
bábszínház, a könyvtár, a 
múzeum, és a többi kulturá-
lis intézmény is látogatható a 
szabályok betartásával.

Már több mint 4,5 millió em-
ber kapta meg hazánkban 
legalább az első oltását, 
egyedülálló út- és járdafel-
újítás kezdődik Békéscsa-
bán, a megyeszékhely idén 
is kormányzati támogatás-
ban részesült, és a Körös 
szálló elbontása ügyében 
is történnek lépések. Töb-
bek között erről beszélget-
tünk Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselővel. 

– Országosan meghaladta a 
4,5 millió főt a beoltottak szá-
ma. Milyen az oltakozási kedv 
Békés megyében?

– Egyre magasabb azok-
nak a száma, akik szeretnék 
beoltatni magukat vagy fon-
tolóra vették ennek a lehető-
ségét. Több mint 4,5 millióan 
legalább az első oltásukat már 
megkapták, azokkal együtt, 
akik átestek a betegségen, 
lépésről lépésre közelítünk a 
nyájimmunitáshoz, de még 
mindig elég messze vagyunk 
ettől. Továbbra is arra bizta-
tok tehát mindenkit, aki eddig 
még nem tette meg, hogy 
regisztráljon és oltassa be 

magát. Korábban nem volt 
olyan, hogy Békés megyé-
ben egyszerre mind a hat 
Magyarországon hozzáfér-
hető vakcina elérhető lett vol-
na, most ez így van. Elindult 
a 16 és 18 évesek oltása is, 
ebből a korosztályból minden 
második fiatal regisztrált, és 
sokan túl vannak az első Pfi-
zer-oltásukon. Békés megyé-
ben mintegy kétezer érintett 
fiatal regisztrált, az ő oltásuk 
is elkezdődött. Ezen kívül 
folytatódik minden korosztály 
beoltása az oltópontokon és 
a háziorvosi rendelőkben. 
Ma már lehetőség van arra, 
hogy a regisztráltak időpontot 

foglaljanak, és akár több oltó-
anyag közül válasszanak. Bé-
kés megye egyébként dobo-
gós helyen áll a regisztráltak 
beoltottsága szempontjából, 
hiszen mintegy 90 százalé-
kuk már megkapta a vakcinát.  

– Ön történelmi jelentősé-
gűnek nevezte az út- és járda-
építési és felújítási programot. 
Hol tartanak az előkészületek? 

– Több mint 7 milliárd forin-
tot kap három évre elosztva 
az önkormányzat arra, hogy 
egyrészt utakat építsen, más-
részt pedig rossz minőségű 
utakat újítson fel. 
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„Utazás TÉRben és IDŐben” – új állandó kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban

Békéscsaba az évezredek idővonalán



Sokan a mai napig rácso-
dálkoznak arra, hogy milyen 
természeti gyöngyszem ta-
lálható Békéscsaba határá-
ban, Pósteleken. A génre-
zervátum közel tízhektáros 
területe a megyeszékhely 
tulajdona. 

A Körös Klub Természet-, 
Környezetvédő Természet-
barát Egyesület 1986-ban 
alakult meg azzal a céllal, 
hogy közreműködjön a súlyo-
san károsodott Körös-Maros 
vidék természeti értékeinek 
megmentésében, a tájképi 
értékek megőrzésében, a 
természetjárás által szerve-
zendő ismeretszerzésben, 
az ifjúság és a felnőtt kor-
osztály természetszeretetre, 

egészséges életmódra való 
nevelésében, valamint az 
ezekhez szükséges feltételek 
biztosításában. Boross Lász-
ló kertészmérnök és csapata 
szinte a semmiből alakított ki 
a Dél-Alföldre jellemző erdő- 
és gyeptársulásokat, vízparti 
élőhelyeket – a pósteleki ku-
tatóház ma Boross László 
nevét viseli. 

A természetvédelmi terüle-
tet kezelő egyesület legutóbb 
azt kérte a város vezetésétől, 
hogy a korábbi faanyag ter-
melésére irányuló vágásos 
üzemmódot a faanyagterme-
lést nem szolgáló üzemmód 
váltsa fel. A szervezet szerint 
erre azért volt szükség, mert 
csak így lehet az erdő termé-

szetes folyamatait támogatni 
és megfigyelni.

– Hosszú évtizedek alatt 
olyan életközösség alakul ki, 
amelyet egy csapásra meg-
szüntetni, a legmodernebb 
tudományos szempontok 
szerint sem a szerencsés, hi-
szen akkor az aljnövényzet is 
odavész és nagyon sok időt 
kell várni, mire újra ugyan-
olyan erdő keletkezik – fo-
galmazott Vadász Csaba, a 
Körös Klub Természet-, Kör-
nyezetvédő Természetbarát 
Egyesület elnöke.

A civil szervezet évek óta 
jó kapcsolatot ápol a város 
vezetésével. Szarvas Péter 
kiemelte, hogy az önkor-
mányzat elkötelezett híve a 
folyamatos fásításnak, ha 
balesetveszély vagy vala-
mely fejlesztés miatt fákat 
kell kivágni, legalább annyi, 
de inkább több fát ültetnek, 
mint amennyit kivágtak. Az 
egyesülettel közösen vizs-
gálják annak a lehetőséget, 

hogy az őshonos magyar 
fafajták közül hogyan telepít-
hető át néhány a város köz-
területeire.

– Szeretnénk szakem-
berekre bízni a közterületi 
fagazdálkodást, az önkor-
mányzatnál is megvan az 
ezzel foglalkozó szakember-

gárda, de szívesen vesszük 
a civil szervezetek segítsé-
gét is. Jó partnerre találtunk 
a Körös klub egyesület veze-
tőjében, illetve az egyesület 
tagjaiban, így az ő tanácsa-
ikat is szívesen vesszük Bé-
késcsaba fásítási programjá-
ban – mondta Szarvas Péter. 

Ha minden jól megy, ak-
kor a közeljövőben olyan, 
Póstelekről átültetett fafaj-
tákkal is találkozhatunk Bé-
késcsaba közterületein, mint 
a fehér nyár, a kocsányos 
tölgy, a vadkörte vagy a ta-
tárjuhar.

Vincze Attila
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Környezetvédelem

Árkokat újítanak fel

Megerősítik a csapadékvízelvezető-rendszert a megye-
székhelyen, több helyszínen is. A beavatkozásra azért van 
szükség, mert a nagy mennyiségű, rövid idő alatt lehullott 
eső problémákat okoz az alacsony fekvésű házaknál.

– 650 folyóméter nyílt árok és 390 folyóméter zárt csatorna fel-
újítása történik meg – mondta el a békéscsabai polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési osztályának vezetője. A megerősítés 
a Halastó és a Kárász utca, valamint a Mikkeli tér övezetében 
történik meg. Csiaki Tamás kiemelte: a szakemberek a helyszí-
nen az árkok mélyítését, ásását és tisztítását végzik el.

– Jellemzően a nyári nagy zivatarok esetében, a város kü-
lönböző pontjain kiöntések történtek. Ez a terület is egy ilyen 
kiöntési pont volt, ezért szükséges az árokrendszer felújítása, 
illetve a bővítése – hangsúlyozta az osztályvezető.

A mintegy 5 millió forintos beavatkozás május közepén 
kezdődhet el és vélhetően egy hónapon belül történik meg a 
rendszer megerősítése. 

Békéscsabán a Móricz Zsigmond utcában is jelentkezik 
hasonló probléma nagy esőzés esetén. Csiaki Tamás hoz-
zátette: ott a csapadékvíz-elvezető árkok felújítása június vé-
gén, július elején kezdődik el.

Papp Ádám

Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán

A pósteleki génrezervátumból érkezhet segítség a fásításhoz

A kiviteli tervek elkészültek, a 
szükséges engedélyeztetési 
eljárások lezajlottak, amely-
nek keretében vizsgálták a 
beruházás környezeti hatásait 
is. Ennek során az illetékesek 
az eljárás megindításáról tá-
jékoztatták az érintett ingatla-
nok tulajdonosait, közlemény 
jelent meg a Kormányzati 
Portálon (www.hirdetmeny.
magyarorszag.hu) és a Kör-
nyezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztály hirdető-
tábláján is közhírré tették. Az 
eljárás során közmeghallga-
tásra is sor került 2019. április 
1. napján. Az eljárás lezárásá-
ig az eljárással kapcsolatban 
írásos észrevétel, valamint a 
tevékenységre vonatkozóan 
kizáró ok nem érkezett. 

A rendszer egy termelő 
kútból és két visszasajtoló 
kútból fog állni, amelyet úgy-
nevezett geotermikus vezeték 
fog összekötni. A kinyert ter-
málvízből a hő kivonására a 
sportcsarnok szomszédságá-
ban megépülő hőközpontban 
kerül sor, majd a lehűlt víz 
ugyanott, két visszasajtoló 
kúton keresztül fog vissza-
kerülni a vízadó rétegekbe, 
biztosítva ezzel a környezeti 
fenntarthatóságot. A kinyert 
hő a hőközpontból külön 
távhővezetékeken jut el 14 

önkormányzati fenntartásban 
lévő létesítmény fűtésének 
biztosításához.

A szakkivitelező kiválasz-
tása megtörtént. A munkák 
előkészületei előreláthatóan 
1–2 hónapon belül megkez-
dődnek. A munkálatok a te-
rület humuszmentesítésével 
indulnak. Kialakítanak egy 
kb. 90 x 120 m-es felvonulási 
területet, amelyen felállítják a 
fúróberendezést és a kiszol-
gáló ideiglenes létesítmé-
nyeit. Emellett lesz majd egy 
földmedence is, a mélyítést 
követően feltárt termálkút 
tesztelésének érdekében. A 
munkák megkezdése előtt a 
kivitelező részletes ütemter-
vet ad át a beruházó önkor-
mányzatnak, amelyet ismer-
tetnek az érintett ingatlanok 
tulajdonosaival. A kivitelező 
külön, írásban is tájékoztat-
ni fogja a lakosságot, illetve 
– amennyiben a járványügyi 
helyzet engedi – lakossági fó-
rumot is terveznek. A projekt 
aktuális állásáról folyamato-
san tájékoztatják a lakosságot 
a Csabai Mérlegben.

A felvonulási terület és 
annak előkészítése – a fúró-
alap készítése, az eszközök, 
berendezések beszállítása, 
szerelése – körülbelül egy 
hónapot fog igénybe venni. 

Ezt követően indulnak el a 
fúrási munkálatok, amelyek 
folyamatos műszakban tör-
ténnek. Ez várhatóan két hó-
napot vesz igénybe. A fúrást 
végző berendezés kimondot-
tan alacsony zajkibocsátási 
szintű, az európai normákat 
kielégítő, továbbá a kivitele-
ző zajvédő falat is tervez épí-
teni a berendezés elé. Az en-
gedélyező hatóság ellenőrző 
méréseket követel meg a ki-
vitelezőtől, a zaj és egyéb ki-
bocsátásokra vonatkozóan, 
amelyet a beruházó önkor-
mányzat is fokozottan ellen-
őrizni fog. A munkálatokat és 
a levonulást követően a terü-
leten a termálkút gépészeti 
egységei (szűrők, tolózárak 
stb.) és gázleválasztó be-
rendezései maradnak hosz-
szú távon, amelyek zajhatást 
nem okoznak. A kúttól a ter-
málvíz a töltésláb közelében, 
földbe fektetett, szigetelt 
vezetéken fog a hőközpont, 
majd a visszasajtoló kutak, a 
sportcsarnok területére eljut-
ni. A területet helyreállítják. 
Továbbá a munkák ütemezé-
sénél figyelembe vették azt 
is, hogy a Modern Városok 
Program keretében meg-
valósuló útépítési program 
részét képezi a Nádas sor, 
így a geotermikus csőveze-

ték lefektetését követően, az 
utcában megkezdődhetnek 
az útépítéshez kapcsolódó 
munkálatok is.

Kétségtelen, hogy a Nádas 
sor lakói egy rövid ideig kel-
lemetlen, esetleg zavaró ha-
tásokat lesznek kénytelenek 
elviselni, de szíves türelmüket 
kérjük a város fenntartható 
fejlődésének és élhetőbbé té-
telének reményében. A geo-
termikus energia felhasználá-
sával a város nagy hőigényű 
intézményei környezetbarát, 
zöld energiával lesznek fűt-
hetők, jelentős mennyiségű 
szénhidrogén energiahordo-
zó elégetésétől, és üvegház-
hatású gázok kibocsátásától 
kímélve meg mind a lokális, 
mind a globális környezetet. 
A felelős kivitelező: 
MECSEKÉRC Környezetvé-
delmi Zrt. (7633 Pécs, Eszter-
gál L. u.19.) és a ROTAQUA 
Geológiai-, Bányászati-, Ku-
tató-, Mélyfúró Kft. (7673 Kő-
vágószőlős, 0222/22 hrsz.)
További információ kérhető 
a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft.
Cím: 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 10.
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: 66/241-781.

A Modern Városok Program keretében valósul meg a 
„Geotermikus hőhasznosítás” tárgyú fejlesztés, amely a 
fosszilis energiaforrások kiváltását tervezi az egyes ön-
kormányzati tulajdonban álló intézmények, valamint a 
sport-infrastruktúra energiaszükségletének kielégítésére. 

A Pósteleki Természeti Emlékpark őshonos fafajtái közül 
is ültethetnek majd a jövőben Békéscsaba közterületei-
re. A közel 10 hektáros területet kezelő Körös Klub Ter-
mészet-, Környezetvédő Természetbarát Egyesület töb-
bek között őshonos magyar fafajták, kocsányos tölgy, 
magyar kőris, fehér nyár, vadkörte és tatárjuhar fajták 
védelmét, szaporítását, nevelését biztosítja.



Miért van szükség 
telekleadásokra?

A program keretösszegét a 
jelenleg szilárd útburkolat-
tal nem rendelkező utcák 
burkolására, illetve kisebb 
mértékben a leromlott álla-
potú szilárd útburkolatok ja-
vítására fordítjuk. Az útépítés 
során figyelemmel kell lenni 
a jogszabályokban rögzített 
előírásokra. Így jogszabályi 
rendelkezés alapján biztosí-
tani kell a telkek biztonságos 
megközelíthetőségét, az ut-
cában összegyűlt csapadék-
víz elvezetését, a gyalogos 
közlekedést, a közvilágítást 
és a lakosság közművekkel 
történő ellátását, amelyek 
szervesen kapcsolódnak az 
útépítéshez. A Helyi Építési 
Szabályzat határozza meg a 
belterületi mellékutcák szé-
lességét, amely 14 méter. Ez 
az az utcaszélesség, ahol a 
kapcsolódó igények megfele-
lően teljesülhetnek, és ennek 
az utcaszélességnek a biz-

tosítása teszi szükségessé 
adott esetben a telekleadást. 
Az említett igények teljesí-
téséhez szükséges terület 
biztosítása akkor lehetséges, 
ha az ingatlantulajdonosok a 
közterületnek minősülő utca 
javára, a szomszédos ma-
gántulajdonú telkekből terüle-
tet adnak le.

Milyen problémák 
merülhetnek fel egy-egy 
leadással kapcsolatban?

Előfordulhat, hogy nagyérté-
kű, masszív kerítéseket kell 
lebontani, áthelyezni, ez pe-
dig jelentős többletköltséggel 
jár. Szintén nehezíti a leadás 
folyamatát, ha az érintett in-
gatlant pénzintézeti hitel miatt 
jelzálog terheli. A lakosság 
mindezek ellenére általában 
önként és ingyenesen adja 
le az utcaszélesség kialakí-
tásához szükséges területet. 
Szintén problémát jelent, ha 

valaki nem akarja leadni az 
adott területet. Ilyen esetek-
ben a jogszabályok lehetősé-
get biztosítanak a kisajátítás-
ra, vagy az ún. kiszolgáló és 
lakóút céljára történő lejegy-
zésre. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
ugyanakkor nem ezt a gya-
korlatot folytatta eddig sem, 
és a jövőben is csak nagyon 
indokolt esetben kíván ezek-
kel a jogi eszközökkel élni. 
Hangsúlyozni szeretném, 
hogy az adott utca szilárd 
burkolattal történő ellátása az 
ott található ingatlanok meg-
közelíthetőségét és így azok 
értékét is jelentősen javítja, 
illetve növeli.

A lakosság részéről milyen 
költségek merülhetnek fel?

Elsősorban a földmérő díja, 
a telekalakítási eljárás so-
rán felmerülő hatósági díjak, 
esetlegesen a kerítés- és köz-
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NAGY ELEKTROMOS AUTÓ HÉTVÉGE
A KÖRÖS AUTÓCENTRUMNÁL!

AZ ELEKTROMOS AUTÓ PÁLYÁZATHOZ MÁR MOST VÁLASSZA KI MODELLJÉT!

Opel Mokka-e

Mazda MX-30KIA e-Niro

2021.05.28-29-30.

Körös Autócentrum Kft.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.

+36 (66) 450 450
www.korosautocentrum.hu

FOGLALJON IDŐPONTOT
TESZTVEZETÉSRE

Dr. Bacsa Vendel: Jelentősen növelik az ingatlanok értékét az útburkolattal ellátott utcák
Nagyléptékű, 7 milliárd fo-
rintos útfelújítási program 
vette kezdetét a megye-
székhelyen. A munkála-
tokhoz esetenként szüksé-
gessé váló telekleadások 
kapcsán dr. Bacsa Vendelt, 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város jegyzőjét kérdeztük.

Útépítési munkák I. ütemében érintett utcák/szakaszok megnevezése:

műóra áthelyezésének költ-
ségei jelentkeznek teherként 
az ingatlan tulajdonosánál. A 
költségek önkormányzat álta-
li átvállalása kizárólag abban 
az esetben lehetséges, ha 

azokat az útépítésre vonat-
kozó pályázat finanszírozza. 
Hangsúlyozni szükséges, 
hogy a program keretében a 
rendelkezésre álló véges for-
rások erejéig azon utcákban 

valósulhat meg az útépítés, 
ahol a tervek rendelkezésre 
állnak és amely utcák a jog-
szabályi, elsősorban a Helyi 
Építési Szabályzat előírásai-
nak megfelelnek. 

Jó úton járunk
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A legfontosabb megállapí-
tás, hogy az ellenzék együtt-
működés esetén erőt tud 
felmutatni és amennyiben 
sikerül megtalálni a meg-
felelő jelöltet valamennyi 
választókörzeteben, akkor 
leváltható a regnáló kormány. 
A megfelelő jelölt kiválasztá-
sát segíti az előválasztás – 
mondta el Miklós Attila.

Az előválasztás menet-
rendjét illetően az már biz-
tos, hogy az első fordulót 
szep-tember 18-a és 26-a 
között, a másodikat október 
4-e és 10-e között rendezik. 
Lesz online és személyes 
regisztrációs lehetőség is a 
szavazásra. Az előválasztá-
son azok a 17 évesek is le-
adhatják szavazataikat, akik 
a 2022-es országgyűlési 
választásokig betöltik a 18. 

életévüket. Csak az indulhat, 
aki előre megjelöli, hogy az 
előválasztáson résztvevő hat 
párt közül melyik frakciójába 
ülne be, ha bejut a parla-
mentbe, és a párt erről be-
fogadó nyilatkozatot is kiad. 
A jelöltek indulási szándékát 
július 26-a után kell jelezni 
hivatalosan, majd a képvise-
lőjelölteknek 400 jelölő alá-
írást kell gyűjteniük augusz-
tus 23-a és szeptember 26-a 
között. A miniszterelnök-je-
lölteknek 20 ezer aláírást 
kell felmutatniuk. Az egyéni 
képviselők személye egyfor-
dulós, a miniszterelnök-jelölt 
kétfordulós szavazáson dől 
el – részletezte a tudnivaló-
kat az MSZP békéscsabai 
elnöke.

Az előválasztáson való 
indulást firtató kérdésre 

Miklós Attila a következő vá-
laszt adta: felkérést kaptam, 
melyet a pártnak még jóvá 
kell hagynia. (A beszélgetés 
teljes egésze megtekinthető 
a 7.Tv YouTube csatornáján.)

A békéscsabai központú, 
Békés megye 1. számú vá-
lasztókerületben lapzártánkig 
három jelölt jelezte indulási 
szándékát az előválasztá-
son. Boldis Katalin a Demok-
ratikus Koalíció színeiben 
jelöltette magát. A jelöltnek 

politikai előélete nincs, párt-
jához 2020-ban csatlakozott. 
Közösségi oldaláról kiderül, 
hogy családjával Békéscsa-
bán él és tanárként dolgozik.

Fülöp Zoltán, a Magyar 
Liberális Párt Békés megyei 
elnöke elsőként, még tavaly 
decemberben jelentette be 
indulását. A jelöltnek több 
mint 30 esztendős politikai 
múltja van. Nevével legutóbb 
a 2019. évi önkormányzati 
választáson találkozhattak a 
csabaiak. 

A Jobbik Stummer Jánost 
indítja az előválasztáson. A 
jelölt a Jobbik budapesti el-
nöke. A 2014-es és a 2018-
as országgyűlési válasz-
táson Budapest 5. számú 
választókerületében indult 
a Jobbik jelöltjeként, három 
éve a párt országos listájá-
ról mandátumot szerzett és 
a Nemzetbiztonsági Bizott-
ságban dolgozik. 2010-tól 
két cikluson keresztül önkor-
mányzati képviselő volt Bu-
dapest 7. kerületében. (For-
rás: wikipedia.)
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A „Modern Városok Program Munkácsy Mihály öröksé-
gét ápoló és népszerűsítő fejlesztési projekt” megvaló-
sításához tartozóan a következő forgalomterelések, for-
galomkorlátozások várhatók Békéscsabán:

2021 május hónap végétől a Kiss Ernő utca és a Kórház utca 
közötti hidat, valamint az Alsó-Körös sor és Kiss Ernő utcai 
csomópontot a gépjármű- és gyalogosforgalom elől a mun-
kák befejezéséig lezárják.

Az Alsó-Körös sor Urszinyi Andor utca és Kiss Ernő utca 
közti szakasza zsákutcává válik a kivitelezés időszakára. Az 
Alsó-Körös sor ezen szakaszára való behajtás az Urszinyi 
Andor utca felől lesz lehetséges. 
A területen dolgozó felelős kivitelező: BONAG Kft. székhely: 
5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. A helyszíni munkák felelős 
vezetője: Baczovszki Roland ügyvezető.

Az építési területek környezetében gyalogosan és járművel 
a kihelyezett táblák szerint közlekedjenek, fokozott körültekin-
téssel és türelemmel.

A beruházási projekttel kapcsolatos bejelentések, kér-
dések, észrevételek e-mailben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, illetve postán, személyesen a 
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 10. I. emelet 4. számú iroda címre 
küldhetők. (Kérjük, hogy a levélben tett bejelentés esetén ne 
maradjon el az értesítési cím pontos megjelölése.)

Bízunk abban, hogy a jár-
ványhelyzet enyhülésével 
olyan döntéseket hoz majd a 
kormány, amely a kulturális 
események megrendezését 
és látogatását is lehetővé 
teszi. Ezt már mindannyian 
várjuk, azonban tudomásul 
kell vennünk, hogy az elsőd-
leges szempont most is az 
elővigyázatosság.

– Május 10-én az általá-
nos iskolák felső tagozatain 
és a középiskolában is új-
raindult a jelenléti oktatás. 
Milyen visszajelzések ér-
keztek erről?

– Egyeztettem a tankerüle-
ti központ és a szakképzési 
centrum vezetőjével, akiktől 
megtudtam, hogy az isko-
lákba közel 100 százalékban 
visszatértek a tanulók. Fe-
gyelmezetten lezajlottak az 
érettségik, a szakképzőkben 
elkezdődtek a szakmai vizs-
gák, a biztonsági előírások 
betartásával újraindult az 
élet minden iskolában. Hálás 
vagyok a mindezt lebonyolító 
intézményeknek, a pedagó-
gusoknak és a diákoknak is 
azért, hogy minden rendben 
ment és megy. 

– Békéscsabán lezajlott 
a tavaszi lomtalanítás. A 
DAREH az ön kezdeménye-
zésére júniusban az elektro-
nikai hulladékok gyűjtését is 
tervezi. Erről mit lehet tudni?

– A lomtalanításkor – mi-
vel veszélyes hulladék – nem 
viszik el az elektronikai esz-
közöket, tehát nem is volt 
szabad azokat kitenni. A 
Kétegyházi úton rövidesen 
épül egy hulladékudvar, ek-
kor viszont lehetővé válik a 
veszélyes hulladékok kul-
turált, és a jogszabályok-
nak megfelelő elhelyezése. 
Azért, hogy a feleslegessé 

vált elektronikai cikkektől 
meg tudjanak válni a csa-
baiak, tárgyaltam a DAREH 
vezetőivel arról, hogy június-
ban legyen egy gyűjtőpon-
tos rendszerű elektronikai 
hulladékgyűjtés. Ezzel kap-
csolatban rövidesen minden 
részletkérdés eldől, akkor 
tájékoztatni fogjuk a lakossá-
got a részletekről.

– Véget ért a Smart köz-
világítási rendszer kialakítá-
sa Békéscsabán. Mit foglalt 
magában? 

– A Modern Városok Prog-
ram keretében hajtottuk végre 
ezt a több területre kiterjedő, 
komplex fejlesztést. Borbola 
István polgármesteri fejlesz-
tési biztosnak a nevéhez köt-
hető a projekt irányítása, és 
Nagy Ferenc alpolgármes-
terhez ennek a koordinálása. 
A beruházás részeként 7766 
közterületi lámpatest ki- és 
lecserélése történt meg, a 
régieket ledes lámpákkal 
pótoltuk. A közterületi világí-
tásnál kialakítottuk az alkony-
kapcsolós rendszert, 11 kör-
nyezetvédelmi szenzort és 9 
totemoszlopot helyeztünk el 
a városban. A projekt utol-
só eleme a közterületi wifi-
hálózat bővítése és térfigyelő 
kamerák kihelyezése volt. 
45 szabad wifi szolgáltatási 
pont jött létre a város forgal-

mas pontjain, 1,2 négyzetki-
lométernyi területet lefedve. 
Jaminában, a Mokry lakóte-
lepen, a Lencsési lakótele-
pen, a Kazinczy lakótelepen 
és a belváros több pontján 
helyeztünk ki nagy sebes-
ségű internetelérést biz- 
tosító wifi-pontokat. Itt csak 
egy kattintás a Békéscsa-
ba free wifire, és szabadon, 
ingyenesen lehet használ-
ni az internetet. A 10 újabb 
térfigyelő kamera helyével 
kapcsolatban egyeztettünk a 
rendőrséggel és a közterület-
felügyelettel. Főleg olyan he-
lyekre tettünk most kamerá-
kat – a Lencsési lakótelepen, 
a belvárosban és Jaminában 
– ahol nagy a személyforga-
lom, illetve viszonylag nagy 
értékű, a közösség tulajdo-
nában lévő vagyontárgyak 
vannak. Ezzel tehát az itt 
élők biztonságérzetét erősít-
jük és a város vagyontárgya-
it is védjük. A közelmúltban 
egyébként volt több olyan 
eset is, amikor kamerák se-
gítettek a rendőrségnek a 
tettes felderítésében, például 
a buszmegállók rongálóinak 
vagy korábban a kacsaszo-
bor rongálóinak az elfogá-
sában is segített a térfigyelő 
kamera, amelyből most már 
64 van a városban.  

Mikóczy E.

Békéscsabán az utak mint-
egy 18 százaléka nem asz-
faltozott. 2022 végéig 8 szá-
zalék alá fog csökkenni ez 
az arány. Első lépésben 46 
útszakaszon kezdődik majd 
ütemezetten az útépítési 
program. Rövid időn belül 
elindulhatnak a munkálatok.  
Ugyanez igaz egyébként 
a járdafejlesztésre is: több 
mint kétszáz helyen újulnak 
meg vagy épülnek járdák, 
járdaszakaszok. Csak hogy 
érzékeltessem, mit jelent 
ez: mintegy 80 kilométernyi 
új és megújuló járda lesz 
Békéscsabán két éven be-
lül, ha ezeket egymás mellé 
raknánk, majdnem elérnénk 
a Tiszáig. A négy ütemben 
megvalósuló járdafejlesztési 
program a nyáron indul el, 
és 2022 végéig tart majd. 

– Tavaly év végén jelen-
tős kormányzati támogatást 
kapott Békéscsaba, most 
pedig újabb 600 millió forint 
érkezik a városba. Mihez 
nyújtanak segítséget ezek a 
támogatások?  

– Múlt évben 1,38 milliárd 
forint kormányzati segítsé-
get kapott az önkormányzat 
a járvány miatti bevételki-
esések kompenzálására, 
emellett mintegy 603 millió 

forintot kaptunk az Alföldvíz 
Zrt. helyzetének kezelésére. 
Most újabb 600 millió forin-
tos támogatáshoz jut a vá-
ros, az utóbbi összeg szintén 
a kieső bevételek pótlására 
szolgál. A kormány tava-
lyi és mostani támogatását 
összeadva az egy főre jutó 
pénzbeli segítség összege 
országosan is kiemelkedő 
Békéscsabán. Hogy miként 
használja fel az önkormány-
zat az újabb támogatást, 
erről a képviselő-testület, 
illetve ha a veszélyhelyzeti 
jogrend időszakában szüle-
tik a döntés, akkor közgyű-
lési hatáskörben a polgár-
mester úr hivatott dönteni. 
Szarvas Péter polgármester-
rel és Hanó Miklós alpolgár-
mesterrel tárgyaltunk arról, 
hogy Békéscsabán még sok 

olyan utca van, ahol nincsen 
egészséges ivóvizet bizto-
sító vezetékes vízhálózat. 
Ennek a fejlesztésére is kell 
valamilyen forrást találni, bí-
zom benne, hogy a 600 mil-
lió forint egy kisebb részét 
majd erre használja fel az 
önkormányzat. Dolgozunk 
azon, hogy az egészséges 
ivóvizet biztosító vízvezeték-
hálózatra belátható időn be-
lül egyéb forrást is találjunk. 

– Úgy tudni, egyeztetések 
folynak a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút folytatását 
illetően, illetve a Körös szálló 
ügyében is történt előrelépés.

– A Wenckheim turista- 
és kerékpárútnál 1,3 milliárd 
forintra van még szükség 
ahhoz, hogy a Békéscsa-
bától a szabadkígyósi kas-
télyig tartó szakasz végig 
kiépüljön. Haladunk ebben 
az ügyben, és jó reményünk 
van arra, hogy hamarosan 
ehhez is forrást kapjunk. 
A Körös szállóval kapcso-
latban pedig a döntés sza-
kaszában vagyunk abból a 
szempontból, hogy a bon-
tásra az elkülönített forrás 
rendelkezésre álljon, és a 
munkálatok elkezdődjenek. 
Azon dolgozom, hogy ősz 
végéig a Körös szálló romos 
épületét elbontsák. 

Mikóczy Erika

„Elsődleges az elővigyázatosság” „A regisztráltak nagy része oltott”

Tíz újabb térfigyelő kamerát helyeztek el "Azon dolgozom, hogy a szállót ősz végéig elbontsák"

Országosan kiemelkedő Békéscsaba össztámogatása

"Az ellenzék együttműkö-
dés esetén erőt mutat fel"

Vajon kik indulnak
az ellenzéki előválasztáson Békéscsabán?

A Csabai Mérleg televíziós testvére a 7.Tv újraindította po-
litikai magazinműsorát, a Szempontot. Az egyelőre havon-
ta jelentkező magazin fő témája már a 2022. évi ország-
gyűlési választás. Az első adás vendége Miklós Attila, 
az MSZP helyi szervezetének vezetője volt, aki az ellenzé-
ki előválasztás békéscsabai vonatkozásairól beszélt.

Forgalomkorlátozás
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A bokrétaünnepen – amit ak-
kor tartanak, amikor egy újon-
nan emelt épület falai elérték 
azt a legnagyobb magas-
ságot, hogy a tetőszerkezet 
elhelyezése megkezdődhet 
– Lepsényi István, az Innová-
ciós és Technológiai Minisz-
térium miniszteri biztosa azt 
mondta: a gyár több mint két-
száz, magasan képzett em-
bernek ad majd munkát. 

Bruno Even, az Airbus 
Helicopters vezérigazgatója 
hangsúlyozta, az erőátviteli 
alkatrészek gyártása rend-
kívül kifinomult technológia. 
Több mint 2000 féle alkat-
rész készül majd gyárban, 
és mindegyik a biztonságos 
helikopterrepülést szolgálja.

A bokrétaünnepen jelen 
volt Maróth Gáspár kormány-

biztos, aki azt mondta: a si-
ker záloga a professzionális 
munka együtt végzése, ezért 
kiemelten fontosnak nevezte 
Békés megye és Gyula ki-
váló partnerségét a minisz-
tériummal. Hozzátette: ezek 
a beruházások csak a ma-

ximális támogatottságú he-
lyekre érkezhetnek. 

Gyula polgármestere, Gör- 
gényi Ernő rámutatott: a leg-
fontosabb a fiatalok itthon 
tartása, a munkahelyterem-
tés, ez a zöldmezős beruhá-
zás, az Airbus helikopter-al-

katrész összeszerelő gyára 
ezt biztosítja. 

– A város a világgazdaság 
térképére kerül fel a beruhá-
zással, hiszen helyben nem-
zetközi karriert futhatnak be 
a fiatalok – fűzte hozzá. 
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KITEKINTŐ: Bokrétaünnep az Airbus Helicopters új, gyulai gyárában

Magyarország repülőipari fejlesztésének legfontosabb 
helyszíne Gyulán lesz a jövőben – hangzott el május 
6-án a fürdővárosban, az Airbus Helicopters Hungary 
új gyáregységének bokrétaünnepségén. Az építtető a 
Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő (NIPÜF) Zrt., 
a generálkivitelező a Market Építő Zrt. A legnagyobb 
hazai repülőgép-ipari vállalkozás leendő otthonának 
felépítésén naponta 70–100 fő dolgozik.
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A SMART GRID projekt közvetlen céljai:
• A megújuló termelés részarányának növelése: Békés-
csaba Megyei Jogú Város és ezen belül a Városi Sport-
centrum meglévő és tervezett épületeinek villamosener-
gia-szükséglete a lehető legnagyobb mértékben megújuló 
energiaforrásból legyen ellátva.
• A villamosenergia-költségek optimalizálása: az önkor-
mányzat villamos-energia beszerzésre fordított kiadásai a 
lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek.
• A széndioxid-kibocsátás csökkentése: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város villamosenergia-felhasználása következté-
ben történő környezetterhelés (CO2 kibocsátás) csökkentése 
a lehető legnagyobb mértékben.

A SMART GRID rendszer főbb műszaki jellemzői:

• 3 db napelempark kiépítése: 2 db parkoló feletti kialakí-
tású napelempark, 1960+640 panel, 1 db földre helyezett 
napelempark, 1152 panel,
• akkumulátoros energiatároló építése 2,4 MWh kapacitással,
• BHTR állomás,
• okoshálózati központ kivitelezése,
• a beépített névleges teljesítmény: 1294 kWp,
• az energiatároló rendszer jellemzői: 1,2 MW teljesítmény és 
2,4 MWh kapacitás.

A kivitelező INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt. 
(2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.) 

eddig az alábbi munkálatokat végezte el:

• A Park1 (Omaszta utca és Bodza utca által határolt önkor-
mányzati tulajdonú terület) helyszínen a napelem-tartó tartó-
szerkezetek elhelyezése megtörtént. A tartószerkezetre a nap-
elem panelek felszerelése befejeződött. 
• A Park2 (a vívócsarnok melletti önkormányzati tulajdonú terület) 

helyszínen az alaptest alapozása megtörtént, a napelem-tartó 
tartószerkezeteket elhelyezték, a napelem-panelek felszerelése 
befejeződött, a string kábelezés és a gallérozási munkálatok fo-
lyamatban vannak. A pillérek felállítása megtörtént, a gerendák 
furatolása befejeződött. A DC kábelezés folyamatban.
• A Park1 és Park2 közötti tervezett út széleinél az aknák kiásá-
sa és a zsaluzás megtörtént, az aknák elkészültek. A területek 
előkészítése az EPH rendszer telepítésére folyamatban. A jóvá-
hagyott villámvédelmi szerelési mód rendelkezésre áll.
• A Park3 (Bodza utca és Görbe utca által határolt önkormány-
zati tulajdonú terület) helyszínen a napelem-tartó asztalok, és 
a napelem panelek felszerelése tartószerkezetre megtörtént. A 
kerítés oszlopait felállították, a mezők felhelyezése folyamatban 
van. A string kábelezés és villámvédelem elkészült. 
• A konténerpark klímaberendezésének az üzembehelyezése 
befejeződött, a belső DC-kábelezés elkészült.
• Az úgynevezett látogató konténer telepítése és összeépítése 
megtörtént. A szennyvízelvezetés átalakítása folyamatban van.

A területen dolgozó felelős kivitelező:
INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.
A helyszíni munkák felelős vezetője:
Vajda Zoltán építésvezető.

További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
E-mail cím: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36-66/241-781.

A világjárvány legyőzésének 
a lehetősége ott lebeg már 
a horizonton, ez különösen 
fontossá teszi, hogy immá-
ron a Magyar Nemzeti Társa-
dalmi Felzárkózási Stratégia 
és a települési programok 
között megszületett – me-
gyei közigazgatási szinten 
is – az az alapdokumentum, 
amelynek célja, hogy össze-

fűzze és koordinálja a felzár-
kóztatás-politikai célokat és 
eszközrendszert.

Szembetűnő volt, hogy a 
fórumon a legtöbbet hasz-
nált kifejezés a „FONTOS” 
szó volt. Ez a tény rámutat 
a felzárkóztatási program je-
lentőségére. 

A program célcsoportjai 
között több tekintetben a gyer-

mekek a legérintettebbek, de 
nem sokkal maradnak le a 
mélyszegénységben élők, az 
idősek, a nők, a fogyatékos-
sággal élők és a romák sem. 

– Ez a dokumentum egy 
olyan nulladik pont, ami alap-
feltétele, hogy a hátránnyal 
élők számára hatékony, szi-
nergikus és érdemi segítséget 
nyújthassunk. A Békés Megyei 
Önkormányzat az EFOP-1.6.3 
projekt időszaka alatt felkészült 
arra, hogy a megyében meg-
jelenő felzárkózás – politikai 
célkitűzéseket támogató gon-
dolatokkal azonosulva, koor- 
dinációs feladatot lásson el 
a kormányzat és a települé-
si szintek között. – emelte ki 
Szegedi Balázs megyei alel-
nök, a fórum vezetője.

A megyei önkormányzat 
– a jelenleg folyó TOP-5.3.2 
Megyei identitás erősítése 
elnevezésű projektje kereté-
ben – a következő időszak-
ban számos településen 
jelenik meg, ezzel kiváló al-
kalmat nyújtva a Békés Me-
gyei Esélyteremtő Paktum 
továbbviteléhez.

A következő hétéves uni-
ós költségvetési ciklusban 
4265 milliárd forint áll ren-
delkezésre a magyar vidék, 
a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar fejlesztésé-
re. A kormány döntésének 
köszönhetően meghárom-
szorozódott a vidékfejlesz-
tésre fordítható összeg 
nagysága – hangsúlyozta 
dr. Bencsik Dávid helyettes 
államtitkár Békéscsabán.

Az Agrárminisztérium nem-
zetközi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára ország-
járó körútja során, Baranyát 
követően, május 13-án Békés 
megyébe látogatott, ahol a 
közélet, az agrárium, a meg-
határozó élelmiszeripari-fel-
dolgozó cégek képviselőivel, 
a gazdatársadalom érdekkép-
viseleti szerveinek vezetőivel 
egyaránt találkozott, tanács-
kozott a kormányhivatalban. 
A látogatás célja, hogy minél 
szélesebb körben feltárja az 
ország, sőt az egész Kárpát-
medence agrárképességeit, 
exportlehetőségeit.

A közös agrárpolitika (KAP) 
vidékfejlesztési pillérén ke-
resztül érkező források mellé 
2021-től a kormány – a koráb-
bi évek 17,5 százalékos támo-
gatása helyett – az EU-ban 

adható legmagasabb mértékű 
nemzeti társfinanszírozást, 80 
százalékot biztosít – hívta fel 
a figyelmet a helyettes állam-
titkár. Dr. Bencsik Dávid kifej-
tette: a jövedelempótló támo-
gatások révén további 3272 
milliárd forint segíti a hazai 
mezőgazdasági szereplőket, 
tehát összesen 7537 milliárd 
forint áll az ágazat rendelke-
zésére az elkövetkezendő 
időszakban.

Békés a jó termőföld, s az 
országszerte híres, szorgal-
mas, dolgos gazdák hazája. A 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal stratégiai partnerként tekint 
az életet adó kenyérgabonát 
termelő gazdatársadalomra 
– emelte ki köszöntőjében 
Takács Árpád. A kormány-
megbízott elmondta: a me-
gyei gazdálkodók tavaly 440 
ezer hektár termőterület után 
rekordösszegű, 59,5 milliárd 
forint agrártámogatásban ré-

szesültek. További jelentős 
összegek érkeztek az agrá-
rium megyei szereplőihez a 
kistermelői átalánytámogatás, 
valamint a fiatal mezőgazda-
sági termelők támogatása jog-
címeken is. A tavaly benyújtott 
mintegy 14 ezer egységes ké-
relmet alapul véve, idén is jó 
ütemben haladnak az érintet-
tek a kérelmek benyújtásával, 
hiszen eddig az igénylések 90 
százaléka érkezett meg – tet-
te hozzá Takács Árpád.

Nemesi Pál, a Dél-Alföl-
di Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért fele-
lős kormánybiztos elmondta: 
a gazdaságfejlesztés érde-
kében rendkívül fontos a ver-
senyképesség növelése. 

A magyar agrárium a világ-
gazdaságban nagyhatalom, 
komoly tényező, ezen belül 
Békés megye megkerülhetet-
len – mondta dr. Kulcsár Lász-
ló, a NAK megyei elnöke.

7Közélet / fejlesztésCsabai MérlegCsabai Mérleg

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALBÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Mindenkinek meg kell adni az esélyt,
hogy egyet előre léphessen

Az agrárexport bővítési lehetőségeiről 
tanácskoztak a kormányhivatalban

Szegedi Balázs, megyei alelnök, a Békés Megyei 
Felzárkóztatási Fórum vezetője

Mérföldkőhöz érkezett a Békés Megyei Felzárkóztatási 
Fórum. Három éves kitartó munka és több tucat szakem-
ber, az érintett területen dolgozó intézmények és a civil 
szervezetek bevonása után elfogadták a Békés Megyei 
Esélyteremtési Paktumot.

SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán, I. ütem
A Modern Városok Program keretében a városban egy 
komplex energetikai program valósul meg. Ennek része 
a SMART GRID rendszer, a geotermikus hőhasznosítás, 
a SMART közvilágítás, valamint az intelligens közleke-
désvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési 
rendszerek kiépítése. 
A SMART GRID I. projekt becsült összköltsége:
3 662 805 400 Ft.



A Nemzeti Művelődési In-
tézet tizennégy magyar-
országi Agórával együtt-
működve tartott országos 
megnyitó eseménysoro-
zatot május 15-én. A prog-
ramhoz csatlakozott a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ is. 

A rendezvényen videó-üze-
netben köszöntötte a meg-
jelenteket Fekete Péter, 
az EMMI kultúráért felelős 
államtitkára és Závogyán 
Magdolna, a Nemzeti Műve-
lődési Intézet ügyvezetője, 
valamint Lezsák Sándor az 
országgyűlés alelnöke. Fe-
kete Péter kiemelte, hogy 
a művelődési házak, a kul-
turális központok, a gyer-
mekházak, a szabadidőköz-
pontok, a közművelődési 
intézmények és közösségi 
színterek a helyi kulturális 
élet „fáradhatatlan motorjai”, 
hiszen éves szinten, orszá-
gosan csaknem 70 millió 
látogatót fogadnak. A ren-
dezvények mellett szakkö-
rökkel, kiállításokkal, a helyi 
közösségek számtalan talál-
kozási alkalmával járulnak 
hozzá a helyi kulturális élet 
megteremtéséhez. 

Békéscsabán, a Csaba-
gyöngye Panoráma termében 
Varga Tamás alpolgármester, 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő, Szente Béla, 
az intézmény igazgatója és 

Csibor Márton, a Nemzeti 
Művelődési Intézet igazgatója 
köszöntötte a megjelent ven-
dégeket. Csibor Márton el-
mondta, hogy több mint 1200 
helyen nyitottak ki most a 
közművelődési intézmények 
és színterek. Az intézet nagy 
figyelmet fordított arra, hogy a 
pandémia idején is különböző 
programokkal és akciókkal 
tartsa a kapcsolatot a part-
nereivel. Hozzátette, hogy a 
közművelődés alapja a sze-
mélyes találkozás, ami na-
gyon hiányzott mindenkinek. 

Szente Béla beszélt ar-
ról, hogy bár nagyon várták 
a nyitást, az élet nem indult 
be könnyen, sokat kell tenni 
azért, hogy a közösségek 
ismét visszatérjenek. 

– Öt közösségi házunk 
van, és a többség lábra is 
tud állni az online térből. A 
fiatalokból álló közösségek 

már elindultak, úgy gondo-
lom, május végéig minden 
közösségünk visszatérhet a 
megszokott kerékvágásba 
– fogalmazott Szente Béla. 

Az országos nyitáshoz 
csatlakozva, délelőtt a Csa-
bagyöngyében az Alföld 
Quartet műsorát hallhatták 
az intézmény önkéntesei és 
partnerei, délután pedig fel-
nőtteknek szóló koncertek-
kel és gyerekkoncertekkel 
színesítették a napot. Szen-
te Béla hozzátette, hogy 
gyakorlatilag januárig már 
megtöltötték a naptárat, le-
szervezték a programjaikat.  

Herczeg Tamás kiemelte, 
hogy a járvány mindenkit 
megviselt, kicsit a „lelkün-
ket is bezárta”, mindnyájan 
nagyon vártuk már hogy ki-
nyissanak az intézmények, 
és végre eljött ez a nap is. 

Csiffáry Zsuzsanna 

A világ legnagyobb Munkácsy portréja a nyomda épületén

Ando György: A kiállítás több éves folyamat eredménye
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Végigmegyünk Békéscsaba 
történetén, bemutatjuk, hogy 
a kelták, a szkíták, a szarma-
ták a hunok is megjelentek itt. 
Majd végigmegyünk a közép-
kori Békéscsabán, bemuta-
tunk például a török időkből 
származó olyan kályhacsem-
péket, amelyekből kiderül, 
hogy jómódúak is éltek itt, pe-
dig korábban úgy tudtuk, hogy 
akkor kihalt volt ez a vidék, ki-
irtották és elzavarták az itt élő-
ket – ismertette Ando György. 

Magasföldszint: az újratele-
pítéstől napjainkig

A magasföldszinti kiállítóte-
rekben Békéscsaba újrate-
lepítésének időszakától egé-
szen napjainkig mutatják be 
látványos formában a város 
történetét, népéletét, gazda-
sági-kulturális fejlődését. Az 
időutazáson olyan állomások 
jelennek meg, mint a betele-
pülés, az egyházi élet, a köz-
igazgatás, vásárok, padlás, 
fontosabb történeti esemé-
nyek, népi lakóházak, jelleg-
zetes tárgyak, szokások és rí-
tusok, polgári életmód, vasút, 
iparosodás, panelház. 

– A magasföldszinten 
1718-tól indul a kiállítás, be-
mutatjuk például azt, hogy 
mit hozhattak magukkal a be-
települők. Kiemelném például 
a Tranoszciuszt. Kiderül az is, 
hogy a telepesek megálltak a 
mai Szent István téren, ahol 
volt egy gémeskút, ittak a 

vízből, megállapították, hogy 
ez jó víz, levették a kalapju-
kat, és a Tranoszciuszból, az 
evangélikusok énekesköny-
véből énekeltek, itt találva új 
hazára. Megmutatjuk azt is, 
hogyan éltek itt együtt a kü-
lönböző nemzetiségek és fe-
lekezetek békességben egy-
más mellett és egymással. 
Továbbmenve Békéscsaba 
történetén, bemutatjuk azo-
kat az épületeket, amelyek 
jellemzőek voltak: a simléde-
res házat, a podsztyenásat, 
a barokkos és klasszicizáló 
homlokzatú épületeket, ez-
zel párhuzamosan a vasút 
jelentőségét, a faluból város-
sá válást, rengeteg részletet, 
egészen a panelkorszakig 
– folytatta Ando György, hoz-
zátéve, hogy innen pedig a 
nagy Munkácsy-kiállításhoz 
vezet az út. 

Május 21-én 10 órától várja 
látogatóit a megújult Munká-
csy Mihály Múzeum. Érdemes 
több időt szánni arra a sokrétű 
időutazásra, amit kínálnak. 

A múzeum kiállítása a Mo-
dern Városok Program Mun-
kácsy-negyed fejlesztési pro-
jekt részeként, Magyarország 
Kormánya és az Emberi Erő-
források Minisztériuma Kul-
turális Államtitkárság Kubinyi 
Ágoston Programja támogatá-
sával, a Munkácsy Mihály Mú-
zeum szakmai kollektívájának 
munkájával és a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
koordinálásával valósult meg. 

Mikóczy Erika

Színházi együttműködés Kinyitottak a kulturális színterek

Szentes önkormányzata felújította és bővítette a Szentesi Tóth József Színház és 
Vigadó létesítményét. A város a színház újranyitását tervezi a megújult épületben, 
ezért a Békéscsabai Jókai Színházat kérte fel a feladat ellátására, az érintett ingat-
lanrész üzemeltetésére.

Az együttműködésről szóló 
megállapodást május 14-én 
írták alá Szentesen. Szarvas 
Péter, Békéscsaba polgár- 
mestere, Szabó Zoltán Fe-
renc, Szentes polgármeste-
re és Seregi Zoltán, a Jókai 
színház igazgatója szignóz-
ta a dokumentumot, amely 
a tervek szerint hosszú időre 
biztosítja a közös munkát. Az 
együttműködés részeként a 
csabai teátrum vállalja, hogy 
saját és meghívott színházi 
előadásokkal, közművelő-
dési programokkal működ-
teti az újjávarázsolt épületet. 
Az eseményen jelen volt 
Fekete Péter kultúráért fe-
lelős államtitkár és Herczeg 

Tamás országgyűlési képvi-
selő is.

Mint azt Szabó Zoltán 
Ferenc elmondta, Szentes 
önkormányzata 1,1 milliárd 
forintból újította meg a Tóth 
József Színház és Vigadó 
épületét, és mindent meg-
tesznek azért, hogy min-
denki örömére szolgáljon 
ez a fejlesztés. 

Szarvas Péter megje-
gyezte: először meghökkent 
az ötleten, hiszen Európá-
ban nem jellemző az ilyen 
együttműködés a kultúrá-
ban, de nagyon bízik annak 
eredményességében.

– Letettük a voksunkat 
az élet mellet, mert hiszünk 

abban, hogy ősszel boldog 
és egészséges emberek 
töltik meg a színházat – 
korlátozások nélkül –, és 
amikor felgördül a függöny, 
az előadás után, már lélek-
ben is gyógyultan hagyják 
el a termet a nézők. Ne-
künk, színházcsinálóknak 
ez a dolgunk: az emberi 
lelkeket ápolni, gondozni 
– mondta Seregi Zoltán, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
igazgatója.

A megállapodás szerint a 
szentesi Tóth József Szín-
ház működtetését a Békés-
csabai Jókai Színház végzi 
ezután..

Sipos Gábor
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei
Sánta Laci a Jókai színházban Idén Szegfű Ferencné és Hrabovszki Mihály kapja a kitüntetést

Nyitott kapukkal várja a látogatókat a Gabonamúzeum

Közel 30 éve van színpadon. A Légy jó mindhaláliggal 
debütált Csabán, a nullás években néhány évadot Ve-
szprémben, azt követően az Operettszínházban játszott, 
tíz esztendeje pedig a Madách Színház tagja. Most újra 
itthon, a Jókai színházban láthatjuk.  

– 1992-ben, amikor a Légy 
jó mindhaláligban szerepel-
tél, akkor még Sánta Lacika 
voltál, most pedig a Sweet 
Charityben Sánta László.

– Most is Sánta Lacika va-
gyok. Egyébként nagy aján-
dék, hogy a Sweet Charityben 
Oscart játszhatom, mert az 
egy nagyon komoly szerep. 
Oscar egy túlmozgásos, 
klausztrofóbiás srác, nem 
könnyű neki, pedig nagyon 
jóravaló. Idővel megismer-
kedik Sweet Charityvel, a fő-
szereplővel, és a lány révén 
felül tud kerekedni a paráin. 
Majd rájön, hogy neki nem 
szabad ilyen élethelyzetbe 
keverednie, mert az tönkrete-
heti mindkettőjük életét. Na-
gyon bele tudom élni magam 
a sorsába, ez a darab nekem 
most egy terápia.

 – Azt hallani, hogy vissza-
költöztél Csabára.

– Nem. Nagyon büszke 
vagyok erre a városra, látom, 
hogy mennyire szép lett. De 
visszahúz a fővárosba el-

sősorban a kisfiam, Lacika, 
azonfelül az, hogy indul a 
színház, és hogy lett egy civil 
állásom is, egy napelemek-
kel foglalkozó cégnél kezd-
tem el dolgozni.

– Mennyire összeegyez-
tethető a polgári állásod a 
színházival?

– Szerencsére nagyon to-
leránsak a munkahelyemen; 
ráadásul épp a színháznak 
köszönhetem az állásomat. 
Délelőtt az irodában, este 
pedig a Madáchban dol-
gozom. Nem is szeretném 
feladni a civil munkát, mert 
nem lehet tudni, hogy mi lesz 
holnap. Kiderült, hogy mi egy 
„luxus szakma” vagyunk.

 – Évi három-négy szerepet 
el tudnál képzelni Csabán? 

– Simán! A mostani da-
rabban az a legfontosabb, 
hogy Sweet Charity soha 
nem adja fel. Ilyen a színház 
is: nem adjuk fel, alig várjuk, 
hogy kitegyük a lelkünket a 
színpadra!

Such T. 

Szarvas Péter, Hanó Miklós és Varga Tamás köszöntötte 
a kitüntetett Szegfű Ferencnét

Hrabovszki Mihály és Herczeg Tamás évtizedekkel 
ezelőtt évfolyamtársak voltak a főiskolán

Csabai Mérleg

– Milyen jó élőben látni egy 
produkciót ennyi kihagyás 
után – kezdte mosolyog-
va beszédét a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgató-
ja. Ando György elmondta, 
hogy lépcsőzetesen nyitják 
meg a hozzájuk tartozó in-
tézményeket. 

Varga Tamás alpolgár-
mester kiemelte, hogy az 
érvényben lévő pandémiás 
szabályoknak megfelelően 
jelenleg csak azok látogat-

hatják a kiállítótereket, akik 
rendelkeznek védettségi iga- 
zolvánnyal. Mint ahogy más 
intézményekben, itt is ellen-
őrzik ennek meglétét, 18 év 
alatti látogató pedig kísé-
rő jelenlétében léphet be. 
Maszk használata a védett-
ségi igazolvány bemutatása 
után nem kötelező, de termé-
szetesen mindenki eldönthe-
ti, hogy viseli-e vagy sem.

A Gabonamúzeum összes 
látnivalóját meg lehet tekin-

teni a következő napokban, 
hetekben, a látogatók akár 
több órás sétát és pikniket is 
megejthetnek, a Vitézi Játé-
kok megrendezése azonban 
még kérdéses. 

– A Gabonamúzeum terü-
letén jelenleg két látványos-
ságot emelnék ki: az egyik a 
Csókási szélmalom, amelyet 
1978-ban helyeztek ide Csó-
kás-pusztáról, illetve a Gajdá- 

cs-tanya, amely 1924-ben 
épült, három osztatú, 27 mé-
ter hosszú. Mindkét épület 
az eredeti formájában tekint-
hető meg – mondta Salamon 
Edina néprajzkutató.

A Gyulai úton található 
Gabonamúzeum vasárnap 
és hétfő kivételével minden 
nap 9-től 17 óráig várja a lá-
togatókat.

Sipos Gábor

A Hétpróbás Néptánciskola növendékeinek táncos mű-
sorával nyitotta meg kapuit a Gabonamúzeum. A Gyu-
lai úti, mintegy három hektáros területre akár hosszabb 
program is szervezhető a családok számára.

Szegfű Ferencné Szilágyi 
Gabriella még a Rózsába 
járt, amikor hazafelé tartva 
mindig megérintette az útjá-
ba eső óvoda hangulata, így 
aztán a szarvasi óvónőkép-
zőben tanult tovább. Miután 
végzett, Nagy Gyula, az ak-
kori kisegítő iskola igazgatója 
kereste meg azzal, hogy ha 
továbbtanulna, alkalmazná 
napközis nevelőnek. 

 – Két évig dolgoztam ott, 
az az időszak mély nyomot 
hagyott az életemben. Ta-
lán ott kezdett szívügyemmé 
válni a hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos hely-
zetű, illetve a különleges 
bánásmódot igénylő gyere-
kek nevelése, amely Hajnal 
utcai telephelyünk kimondott 
profilja. A kisegítő iskolából 
a telekgerendási napközi 
otthonos óvodába mentem 
dolgozni, majd visszacsábí-
tottak a rendőrségi óvodába, 
ahová kisgyerekként jártam. 

Miután a vállalati óvodákat 
megszüntették, a Fövenyes 
utcai óvodában folytattam 
a munkát, majd a Hajnal 
utcai óvodába vezetett az 
utam, ahová Rébeli Sza-
bó Attiláné kolléganőmmel 
áltköltöztettük a fejlesztőcso-
portunkat – mondta el Szeg-
fű Ferencné, aki 2013-ban 
a Lenkey és a Hajnal utcai 
óvodák vezetője lett, mióta 
pedig hozzájuk „csatolták” a 
gerlai Jázmin utcai óvodát, 
a faluházat és a könyvtárat, 
az általános művelődési köz-
pontot vezeti. 

Kollégái és a város vezetői 
szerint is nagyon elhivatottan 
végzi a munkáját, különösen 
a nehéz sorsú gyerekek élete 
foglalkoztatja. A szülők óriási 
örömére, a segítségével sok 
tanulásban, fejlődésben el-
akadt gyermek elérte azt a 
szintet, hogy bátran elkezd-
hette a többségi általános 
iskolát.

Hrabovszki Mihály Geren-
dáson végezte az általános 
iskolát, ezután a Rózsá-
ban, majd a debreceni taní-
tóképzőben tanult tovább. 
1983-ban a Padrach Lajos 
Általános Iskolában (ma 
Erzsébethelyi) kezdte a pá-
lyáját, és folyamatosan ké-
pezte magát. 

– A Madách utcai iskola 
akkoriban belekezdett egy 
érdekes pedagógiai innová-
cióba, amelynek az esszen-
ciája az volt, hogy a gyer-
mekeknek elegendő időt kell 
hagyni arra, hogy a képes-
ségeik szerint fejlődjenek. 
Fontos volt, hogy az iskolán 
belül egyben tartsuk a külön-
böző képességű tanulókat. 
Ebben az időben kezdtem 
egyre mélyebben foglalkozni 
oktatáspolitikai és pedagógi-
ai kérdésekkel is. Továbbta-
nultam, azonfelül beleástam 
magam a szakirodalomba. 
Majd egy újabb kihívásnak 
tettem eleget, ezúttal a pe-
dagógiai intézetben lettem 
szaktanácsadó – fogalma-
zott Hrabovszki Mihály.

Egyébként valamikor a 
nyolcvanas évek közepén 
a Lybra, majd a Dobókocka 

nevű zenekarban is énekelt 
többek között Stones, illetve 
saját dalokat. Ahogy fogal-
mazott: fontos időszak volt 
ez az életében, azonban idő-
ben felismerte, hogy „sosem 
lesz egy Mick Jagger”. Azért 
például az egyik iskolai far-
sangon beállt az apukák és 
pedagógusok alkotta együt-
tesbe, és igen csak meglepte 
a közönséget. 

Hrabovszki Mihály el-
mondta azt is, hogy nagyon 
visszavágyott az iskolába, 
így a pedagógiai intézetben 
eltöltött évek után egy évet 
a Belvárosiban tanított, majd 
a Lencsési iskolába vezetett 
az útja. 

– Úgy érzem, hogy a he-
lyemen vagyok. Nemrégiben 
például kaptam egy üzenetet 
egy volt tanítványomtól: „Misi 
bácsi, emlékszem, amikor a 
Madáchban nekünk gitároz-
ta a Micimackót”. Természe-
tesen a Békéscsaba Kiváló 
Pedagógusa kitüntetés óriási 
elismerés, de ha egy peda-
gógus 35 év után egy ilyen 
üzenetet kap, az több mint 
hátborzongató – tette hozzá 
Hrabovszki Mihály.

Such Tamás

Szarvas Péter polgármester közgyűlési hatáskörben dön-
tött arról, hogy a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa elisme-
rést idén Szegfű Ferencné óvodapedagógus, a Hajnal-
Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 
vezetője, valamint Hrabovszki Mihály Árpád, a Lencsési 
Általános Iskola intézményvezető-helyettese kapja. 

Újra itthon játszik Békéscsaba Kiváló Pedagógusa



Trianon tragikus fogalommá 
vált a magyar történelem-
ben, mint Muhi vagy Mo- 
hács. 1920. június 4-én 
16.30-kor került sor a bé-
kediktátum aláírására. Az 
aláírás időpontjában or-
szágszerte megszólaltak a 
harangok, az üzletek nem 
nyitottak ki, a lapok fekete 
gyászkeretben jelentek meg. 
A trianoni diktátum nem szü-
lethetett volna meg, ha az 
Osztrák–Magyar Monarchia, 
s benne Magyarország, nem 
soknemzetiségű állam. A 
nemzetiségek vezetői elé-
gedetlenek voltak az akkori 
helyzetükkel. A déli és keleti 
határon létrejött államok te-
rületi követelésekkel léptek 
fel, hogy azokat a területeket 
megszerezzék, ahol azonos 
etnikumú emberek éltek. Az 
első világháborúban Magyar-
ország meggyengült, de a 
nemzetiségek és anyaorszá-
gaik megerősödtek, és ez 
nekik kedvezett.  A trianoni 

békediktátummal Magyaror-
szág elveszítette lakosságá-
nak 57 százalékát, melynek 
30 százaléka magyar nem-
zetiségű volt, területének 
pedig kétharmadát. Békés 
megye 1918 előtt az ország 
földrajzi közepén helyezke-
dett el, Trianon után hirtelen 
a határhoz közel, a periférián 
találta magát.

A trianoni békeszerződés 
komoly fordulópontot jelen-
tett Magyarország történe-
tében, éppen ezért célunk, 
hogy ne csak a centenárium 
évében, hanem később is 
fenntartsuk az érdeklődést 
a téma iránt. A Trianon 100 
emlékév keretében a Mun-
kácsy Mihály Múzeum a ta-
valyi évben szeretett volna 
egy emlékkonferenciát tarta-
ni, azonban a pandémia ezt 
felülírta, ezért a konferencia 
megrendezésére most az új-
ranyitás ad lehetőséget.

Az emlékkonferencián, 
amelynek célja, hogy tudo-

mányos előadásokon ke-
resztül ismerjük meg Trianon 
és Békéscsaba kapcsolatát, 
dr. Hatos Pál történész, a 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Közép-Európa Kutatóin-
tézet vezetője „Trianon előz-
ménye: 1918–19-ben történt 
események”; Szabó László, 
az Andrássy Gyula Gimnázi-
um és Kollégium igazgatója 
"A 19. század vége. Euró-
pa, Magyarország és a ma-
gyarok 1918–1920-ban" és 
Ugrai Gábor, a Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő 
Egyesület elnöke „Az ország 
közepéről a határ mellé…” 
címmel tart előadást.

A Munkácsy Mihály Múze-
um a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásának köszönhe-
tően egy virtuális kiállítást 
készített, amelynek bemu-
tatóját a korábbi időpontra 
tervezett emlékkonferencia 
keretében szerettük volna 
megvalósítani, de a fent em-
lített okok miatt ez elmaradt. 
Így csak egy szerényebb, 
szűk keretek között megtar-
tott sajtótájékoztatóval, majd 
több sajtós megjelenéssel 
hívtuk fel a figyelmet a kiál-
lítás elkészültére. A virtuális 
kiállítást 2020. december 
9-ével tettük elérhetővé a 
múzeum honlapján, azon-
ban most az emlékkonferen-
cia zárásaként szeretnénk 
majd róla egy rövid bemuta-
tót tartani.

Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt június 2-án 
az emlékkonferenciára!

Gróf Apponyi Albert vezet-
te a magyar küldöttséget 
a trianoni béketárgyaláso-
kon, és bár eredményeket 
nem tudtak elérni, de az ott 
elmondott védőbeszéde – 
melyben hangsúlyozta a 
Magyar Királyság földrajzi és 
gazdasági egységét – nagy 
hatást gyakorolt a hazai köz-
véleményre. A Szent István-i 
Magyarországot bemutató 
képe alapelvnek bizonyult a 
revízió bűvöletében élő és 
a magyarság kulturális fölé-
nyét hangsúlyozó hazai poli-
tikai elitnek. A beszéd olyan 
hatással bírt, hogy Apponyi 
még életében középiskolai 
írásbeli vizsgatétellé vált.

A békéscsabai közgyű-
lés rendkívüli ülésen, 1921. 
május 20-án tárgyalta a 
díszpolgári felterjesztést. 
Dr. Berthóty István polgár-
mester beszédében méltatta 

Apponyit, megemlítve, hogy 
Békéscsabának „lelkes tá-
mogatója” volt, aki „erkölcsi 
kötelezettségeinek mindig 
a legnagyobb lelkiismeret-
tel tett eleget”. 1888-ban, a 
nagy árvíz idején is segített a 
városnak, sőt csabai birtokai 
eladásakor az a cél vezérel-
te, hogy „ez a föld azoknak 
jusson, akik saját maguk fog-
ják megművelni”. 

A polgármester beszédét 
hosszas taps követte, majd 
dr. Korniss Géza tanácsnok 
mutatta be Apponyi Albert 
életútját. Ebből kiderült, hogy 
a polgári házasság beveze-
tése, az ingyenes oktatás 
törvénybe iktatása is az ő 
érdeme, és hogy a célja a 
nyugati demokráciákhoz tör-
ténő közeledés, a nemzeti 
hagyományok megőrzése 
mellett. A kitüntetett a nem-
zetet egységessé igyekezett 

tenni, hogy csak utána váljon 
a „nyugati eszmei és anyagi 
kultura részesévé”. A tanács-
nok ezt követően felolvasta 
a véghatározatot, melynek 
értelmében a képviselő-tes-
tület „Apponyi Albert grófot 
Békéscsaba r. t. város dísz-
polgárává megválasztja”. A 
megyében nemcsak Békés-
csaba, hanem Orosháza, 
Csorvás és Kondoros is dísz-
polgári címet adományozott 
Apponyi Albertnek. 

A polgármestert bízták 
meg azzal, hogy készíttesse 
el az oklevelet és gondos-
kodjon annak átadásáról is. 
Ez 1921. május 29-én, a há-
romnapos országos ünnep-
ségsorozat (melyet a nemzet 
rendezett Apponyi számára) 
utolsó napján történt meg, 
amikor is a pesti vármegye-
házán a vidéki küldöttségek 
fogadása zajlott. Apponyit a 
díszpolgári címétől 1946-ban 
fosztották meg Békéscsabán, 
és csak 2000-ben kapta visz-
sza azt, mindazokkal együtt, 
akiket 1945 előtt tüntettek ki.

Ugrai Gábor
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Csabai életképek
Apponyi Albert, Békéscsaba díszpolgára

Trianon 100 emlékkonferencia

Csabaiak a karlsbadi gyógyfürdőben 1. – A századforduló gyógyturizmusa

Elöljárójában azt kell mon-
danunk, hogy a csabaiak 
körében népszerű és láto-
gatott volt ez a gyógyhely. 
De nem a csabai nagygaz-
dák részéről – pedig nyelvi 
nehézségek sem akadtak 
volna –, hanem a polgári 
réteg, a kereskedők, hiva-
tali alkalmazottak, gyáro-
sok, iparosok, vendéglő-
sök igyekeztek mindenféle 
gyomor- és ízületi bántal-
maikat kikúrálni ott. Bu-
dapestről, a Nyugati pá-
lyaudvarról indult vonat is, 
amely több átszállással, 
az osztrák és cseh fővá-
rosokon keresztülhalad-
va egyfajta „fürdővonat-
ként” szolgált (Karlsbad, 
Marienbad, Franzensbad 
megállókkal).

A birodalmon belül és 
világviszonylatban is ki-
emelkedő látogatottsággal 

rendelkezett. A csabaiak 
számára ugyan közelebb 
is elérhetők voltak fürdőhe-
lyek, de a karlsbadi kiemel-
kedőnek számított. El lehe-
tett vele dicsekedni, hogy 
egy világfürdőben múlatta 
az időt a csabai ember (és 
itt szó szerint világviszony-
latban kell gondolkoznunk). 
Másrészt gyönyörű, na-
gyon exkluzív környezetbe 
érkezett a kedves vendég, 
tele jobbnál jobb szállodák-
kal. Harmadrészt nem csak 
a polgárság tehetősebb, de 
közepes jövedelmű tagjai is 
meg tudták fizetni Karlsbad 
szolgáltatásait.

Negyedrészt nagyon é- 
lénk társasági élet folyt a 
településen – köszönhe-
tően a nagy vendégforga-
lomnak –, ennek következ-
tében számos pletykával 
lehetett szolgálni hazaér-

ve, és sok cikk is született 
a helyi lapok hasábjain az 
ottani élményekből. Ezek-
ből az élményekből része-
sültek a csabai iparosok, 
kereskedők, a magánzók, 
hoteltulajdonosok. Sokszor 
csak a feleségek mentek 
üdülni, de egy kerületi szol-
gabíró, vagy Lepage Lajos 
könyvkereskedő neve is 
felbukkant a listákban.

Ezen kívül „Karlsbad” 
egy jól eladható márka-

név, termék volt. A csa-
bai lapokban hirdetett a 
karlsbadi gyógyszerész, 
de a helyi, palackozott 
gyógyvizet is meg lehetett 
itt venni. Az ott divatos ru-
házati és lakberendezési 
termékek szintúgy elérhe-
tőek voltak nálunk (például 
karlsbadi cipők, karlsbadi 
divat abrosz), ahogyan ki-
emelt turisztikai célpont-
ként is hirdették.

Szalay Ágnes

A karlsbadi Lippmann gyógyszertár reklámhirdetése, 
Békés VI. évf. 11. sz., 1887. március 13., (Library 
Hungaricana)

Békéscsaba városa 1921-ben adományozta negyedik 
díszpolgári címét gróf Apponyi Albertnek május 29-ei, 
75. születésnapja alkalmából. Az előző három díszpolgá-
ri címet 1889-ben Kossuth Lajos, 1894-ben Jókai Mór és 
dr. Wekerle Sándor kapta.

Karlsbad a német neve annak a csehországi Karlovy 
Varynak, amelyet IV. Károly német-római császár ala-
pított, és amely az első, modern értelemben vett eu-
rópai fürdőváros volt. Számos híresség kezeltette itt 
betegségét a meleg vizű glaubersós gyógyforrások-
kal –  a porosz és a Habsburg császár is többek között 
–, de mi most azt nézzük meg, járhattak-e csabaiak is 
ezen a gyönyörű helyen.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN: BUJDOSÓ TRIÓ
2021. május 20-án, csütörtökön, 19 órakor.

Tagok: Bujdosó János–gitár, Szerető Dániel–basszusgitár,
Klausz Ádám–dob. Helyszín: Meseház udvara.

JAZZ A MESEHÁZBAN! – GRENCSÓ FRISS CSOPORT
2021. május 28-án, pénteken, 19 órakor.

Tagok: Miklós Szilveszter–ütőhangszerek, Dóczi Bence–gitár,
Kováts Sándor Zoltán–bőgő, Hoffmann Boldizsár–zongora,

Grencsó István–fúvós. A koncert szervezője a Meseházi Alapítvány.
Helyszín: Meseház udvara. Belépő: 500 Ft.

Támogató: 

MESEHÁZI GYERMEKNAP
2021. június 5-én, szombaton, 14–18 óráig.

Program: vesszőparipa, szélforgó készítése; MeseKuckó
16.00 órakor a Tintaló Társulat előadása: HORGÁSZNI TILOS!
A feneketlen óceán és a végtelen szárazföld határán, időtlen idők 

óta mered az égre egy világítótorony. Lakója, a nyughatatlan
szellemhölgy nem szívleli a hívatlan vendéget. Ám főhősünk,

a gyanútlan horgász erről mit sem sejt. Lesz is ebből nagy ribillió!
Helyszín: Meseház udvara. A belépés ingyenes.

A 194/2021. (IV. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében a Meseház 
látogatása kizárólag védettségi igazolvánnyal lehetséges. A tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személyek, védettségi igazolvánnyal rendelkezők 
felügyelete alatt látogathatják az intézményt. Kérjük, szíveskedjenek belépéskor 
védettségi igazolványukat és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolványukat a vendégfogadással megbízott munkatársunknak bemutatni!



Tizenöt éve saját vállalkozá-
sában lakberendező, és tíz 
éve a BSZC Zwack tagiskola 
művésztanára. Nem melles-
leg négy fantasztikus lánya 
van (Rebeka 32, Annabella 
27, Lídia 18 és Maya 15 éves). 

– Már egészen pici ko-
romban lenyűgöztek a mű-
vészeti alkotások, különö-
sen a festmények. Ráadásul 
édesanyám is mindig nagyon 
szeretett rajzolni. Sok művé-
szeti albumunk volt otthon. 
Volt olyan, amelyikből anya 
felolvasta a festők életútjait, 
a következő oldalak tetején 
üres volt a lap, az alján egy 
képelemzést jelentettek meg. 
A füzet hátsó oldalának zse-
bébe pedig a szerzők képeit 

tették be. A képelemzés által 
ki kellett találni, hogy melyik 
képet, hova ragasszuk be. 
Nagyon szerettem ezt a já-
tékot – fogalmazott Hevesi 
Kriszta, aki így elsőként Le-
onardo Sziklás Madonnáját, 
majd Velazquez Margarita 
infánsnőjét másolta le színes 
ceruzával.  

Később a szegedi Tö-
mörkény István Művészeti 
Szakközépiskolában végzett 
textiltervező szakon, majd az 
Iparművészeti Főiskolára je-
lentkezett jelmeztervezőnek, 
ahova nem sikerült bejutnia. 
Hozzáteszi, nem mellesleg 
Annabella leányát ugyanoda 

már az első kanyarban fel-
vették. 

Kriszta az érettségit kö-
vetően Ruzicskay György 
Kossuth-díjas festőművész 
szarvasi műtermében te-
vékenykedett, utána a film-
gyárban dolgozott, majd 
Szegeden, a Juhász Gyula 
Főiskola földrajz-rajz szakán 
tanult. Az élete ezután olyan 
fordulatot vett, hogy a karri-
erépítés helyett a családala-
pítást választotta. 

– Annyira imádtam a gye-
rekeimet – teszi hozzá –, 
hogy abszolút ők élveztek 
prioritást, és én nem tudtam 
a művészi alkotófolyamatot 

a gyerekneveléssel össze-
egyeztetni. Közben elvégez-
tem a szakmában az egyik 
legszínvonalasabb lakberen-
dező iskolát, de továbbra is a 
gyerekeknek  éltem, varrtam, 
kötöttem, különórákra hord-
tam őket, sütöttem, főztem – 
amit nagyon imádok –, mint 
egy nagymama. Ebben éltem 
ki az alkotó energiáimat – 
folytatta Kriszta. 

Tíz évvel ezelőtt, amikor 
Annabella még a BEG művé-
szeti osztályába járt, a lánya 
hatására kezdett újra rajzol-
ni, festeni. 

– Furcsa az élet, amikor 
a saját gyermeked segít újra 
visszatalálni önmagadhoz. 
Nagyon hálás vagyok neki 
ezért. Tanárként és lakberen-
dezőként maximalistának tar-
tom magam, így időszűkében 
a festés többé-kevésbé hobbi 
maradt. Az elmúlt hónapok-
ban viszont eldöntettem, itt az 
ideje, hogy ezen a területen is 
kihozzam magamból a legtöb-
bet: fessek, fessek és fessek 
– tette hozzá Hevesi Kriszta.

Such Tamás

Békéscsaba városi lapja, a 
Heti Mérleg 1991. október 
2-án jelent meg először. A 
lap 1999-ig hetente, azóta 
Csabai Mérlegként, kéthe-
tente jut el a csabaiakhoz. 
A 30 éves jubileum alkal-
mából most Vantara Gyulát 
kérdeztük, aki 2006 és 2014 
között Békéscsaba polgár-
mestere volt, 2010–2018-ig 
országgyűlési képviselő-
ként, 2008–2015-ig pedig – 
több más pozíciója mellett – 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
tagjaként is tevékenykedett.  

– Ön 26 éven át a közúti 
igazgatóságnál dolgozott 
mérnökként, végigjárta a 
ranglétrát, hat évig ügyvezető 
igazgató is volt. Mi motiválta 
arra, hogy ehelyett a közélet-
ben vállaljon szerepet?

– Egy munkahelyi átszer-
vezés történt 2005-ben, 
közben pedig többen bíz-
tattak arra, hogy próbáljak 
meg többet tenni a városért. 
Bennem is volt egy ilyen in-
díttatás, ezért váltottam, és a 
következő évben elindultam 
a választásokon.

– Nyolc évig volt Békéscsa-
ba polgármestere, és átfedés-
sel országgyűlési képviselő 
is. Dióhéjban összefoglalná, 
hogy ez idő alatt honnan, 
hova jutott el a város? 

– A polgármesterségem 
nyolc éve arról szólt, hogy 
elinduljon, és igazi lendüle-
tet kapjon a város fejlődése. 
Számunkra is hozzáférhetővé 
váltak az uniós pályázatok, a 
munkánk jó részét az töltötte 
ki, hogy a Békéscsaba fejlő-
dését, épülését, szépülését 
segítő pályázatokon elindul-
junk, és azokat megvalósít-
suk. Kiemelt szerepet kapott 
a munkahelyteremtés is, több 

cég abban az időben telepe-
dett meg Békéscsabán. Mér-
nök lévén nagyon fontosnak 
tartottam az alapinfrastruk-
túra fejlesztését, a szenny-
vízberuházást, az ivóvízprog-
ramot, a szennyvízprogram 
utáni út-helyreállításokat, 
illetve az önkormányzati épü-
letek, intézmények, iskolák 
korszerűsítését, a meglévő 
épített és természeti értékek 
megóvását is. 

– Mivel foglalkozik mosta-
nában? 

– A  66  önkormányzat tár-
sulásával megvalósult ivó-
vízminőség-javító program 
ötéves utánkövetési ciklusa 
még folyamatban van, itt el-
nökként vannak feladataim, 
illetve kisebb szakértői mun-
kákat is végzek. Emellett a 
család, az unoka került előtér-
be, és van időm horgászni is. 

– Az ön polgármestersé-
ge idején komoly változáson 
ment át a Csabai Mérleg is. 

– Az önkormányzat szá-
mára a fejlesztés és az itt 
élők boldogulása volt a leg-
fontosabb, az volt a kérés az 
újság munkatársai felé, hogy 
az ezekkel kapcsolatos törté-
néseket kiemelten kövessék 
nyomon és kommunikálják a 
lakosság felé. Emellett a kultú-

ra, a sport, az itt élő emberek 
bemutatása, valamint szlovák 
rovat is helyet kapott az új-
ságban, a szlovákság legfon-
tosabb híreivel. A Heti Mérleg 
majd a Csabai Mérleg koráb-
ban A/4-es formátumú volt, 
2007-ben, Fehér József fele-
lős szerkesztővel, a közgyűlés 
támogatásával teremtettük 
meg annak a lehetőségét, 
hogy újságformátumban, ele-
inte színes oldalakkal, később 
teljesen színesen jelenjen 
meg az újság. 2011-ben pe-
dig Botyánszky Mária felelős 
szerkesztő tett meg mindent 
azért, hogy az összes addigi 
lapszám digitálisan is elérhető 
legyen, illetve elindult az újság 
weboldala, amely folyamato-
san friss híreket közölt. Volt te-
hát a lapnál egy formai és egy 
tartalmi megújulás, a lakosság 
felé történő egyre nagyobb 
nyitással. Úgy gondolom, en-
nek is köszönhető, hogy míg 
más városokban sorra szűn-
tek meg a helyi lapok, a Csa-
bai Mérleg máig fennmaradt. 
Ezúton is köszönöm minden-
kinek a munkáját, aki hozzájá-
rult ahhoz, hogy a sárga újság 
már három évtizede tájékoz-
tathatja a város lakosságát, és 
boldog évfordulót kívánok.

Mikóczy Erika

Több, mint negyven év 
után nyugdíjba vonult 
Erdész Ádám, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Békés 
Megyei Levéltárának igaz-
gatója. Jóllehet ezt nehéz 
elképzelni, hiszen ő maga 
a levéltár. Bő két évtizedes 
ismeretségünkből kifolyó-
lag tegeződünk.

– Mikor szeretted meg a 
történelmet?

– Ötödikes koromban 
Forró Pál, egy nagyon szi-
gorú tanár tanította a tár-
gyat, majd a gimnáziumban 
ismét találkoztam egy kivá-
ló történelem tanárnővel, 
Adamik Mihálynéval. Én 
nem tudtam különbséget 
tenni az egyetemek között, 
de ő jelezte, hogy az ELTE-
re kellene felvételiznem. A 
levéltárban 1980-ban he-
lyezkedtem el, már előtte a 
szakdolgozatomhoz itt gyűj-
töttem anyagot.

– Mi volta az első beosz-
tásod?

– Az egyetem után min-
denki segéd-levéltárosként 
kezdi a pályáját. Habár 
megtanultuk az országos 
történelmet, de hogy mi volt 
az alispánnak, a főszolga-
bírónak és egy csomó más 
tisztségviselőnek koronként 
változó hatásköre, azt itt sa-
játítottuk el. Hiszen a helyi 
hivatalok és tisztségviselők 
levéltárba került irataiban 
kellett megtalálni a kutatók 
által keresett adatokat. Ez 
egy nagyon komplex szak-
ma, de általában azt a részét 
tesszük ki a közönség elé, 
amire a reagálnak: a köny-
veinket, a konferenciáinkat, 
és most már mindenekelőtt 
az internetes felületeinket.

– Anno miként képzelték 
el az emberek a munkádat, 

amikor megtudták, hogy le-
véltáros vagy?

– Előfordult, hogy valaki 
azt kérdezte: „Akkor a postán 
dolgozol?”. Amikor kezdtem, 
ez még egy kevesek által 
látogatott intézmény volt. A 
2000-es évek után kinyitottuk 
a kapuinkat, főleg a kárpótlás 
miatt. Akkor ezres nagyság-
rendben adtunk ki ingatlan-
ra váltható igazoló iratokat. 
Később elindultak a peda-
gógiai programok, például a 
rendhagyó történelemórák, 
levéltár-látogatások. A 2007 
körül indult Megyejárás című 
program keretében minden 
Békés megyei települést fel-
kerestünk. S nagyon sokakat 
hozott be kutatótermeinkbe a 
családfa-kutatás divatja is.

– Melyik volt a legkedve-
sebb munkád?

– A nyolcvanas években 
rátaláltam a Kner család irat-
anyagára. Az 1800-as évek 
második felé és az államo-
sítás között keletkezett irat-
anyag több mint 20 méter. Az 
irat-együttes nemcsak a gaz-
daságról, hanem a polgáro-
sodás összetett folyamatáról 
és a hétköznapok történe-
téről is szól. Például amikor 
Gyomáról, a Kner családból 
egy fiú elment továbbtanulni, 
akkor az apjával nyolc évig 

levelezett. Egy ilyen levele-
zés annak a kornak páratlan 
tükre. A Kner családról több 
könyvet is írtam. Hogy egy 
komoly figyelmet kiváltó, szi-
gorúan szakmai szempon-
tokhoz igazodó munkánk-
ról is meséljek, elmondom, 
hogy 2014-ben Kereskényiné 
Cseh Edit kolléganőm és 
férje, Kereskényi Miklós vé-
gigfényképezték a gyulai zsi-
dótemető sírköveit. Edit fel-
tárta a hozzájuk kapcsolódó 
adattömeget, valamint Me-
zei Sándor informatikusunk 
egy ravatalozóból kimentett 
térkép alapján készített egy 
digitális térképet. S ha rá-
mész a gyulai zsidótemető 
adatbázisra, feljönnek a ké-
pek, és mellettük egy adat-
sor, amelyre, ha bármelyikre 
rákattintasz, megmutatja, 
hogy helyileg hol van a sír… 
Annyi minden van még a 
tarsolyomban, amit szabad 
kutatóként szeretnék befe-
jezni. Úgy látom, nem is fo-
gok csalódni, most májusban 
két könyvemen is csattognak 
a nyomdagépek. A levéltár-
ban egyébként semmi sem 
fog változni: aki felkeresi egy 
magas színvonalon dolgozó 
intézmény előzékeny munka-
társaival fog találkozni.

Such Tamás

Csabai Mérleg

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

lencsesikozhaz@gmail.com
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NYÁRI TÁBOROK A LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Vantara Gyula: 2007-től minden szempontból megújult a lap
...................................................................

Negyven év után búcsúzik a levéltártól

Nyugdíjba ment Erdész Ádám

„A lányom segített visszatalálni magamhoz”
A szarvasi származású, bő 
három évtizede Csabán élő 
Hevesi Kriszta egyre cso-
dálatosabb képeket oszt 
meg a közösségi oldalon. 
Kedvenc témája az ember-
ábrázolás, azon belül pedig 
szívesen fest realisztikus 
portrét, vagy összetettebb, 
szimbolikus kompozíciót is.

Varázsecset tábor: 2021. június 21–25-éig 8–14 éves gyerekek részére.
A hét folyamán sokféle anyagra festhetünk. Készítünk egyedi pólót saját  ter-
vezésű mintával, batikolunk, majdani titkokat rejtő dobozokat,  csodálatos szí-
nű mécseseket készítünk. Megtanuljuk az arc- és a selyemfestés alapjait, de 
hozhatsz régi sámlit, képkeretet, amit újjávarázsolunk. A foglalkozások 8-tól 16 
óráig tartanak. Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig. Részvételi díj: egy hétre 15 

500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.
Fotósuli tábor: 2021. június 28–július 2-áig 12–18 éves diákok részére.

A résztvevők tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a digitális fotózás 
elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetők közreműködé-
sével. A táborban való részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek 
digitális fényképezőgéppel, amit a tábor ideje alatt magukkal hoznak. A foglal-
kozások 8-tól 16 óráig tartanak. Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig. Részvé-
teli díj: egy hétre 15 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.

LENCSÉSI GYERMEKNAPI ELŐZETES
Május 29-én, szombaton a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren. 
Programok: 14.30-tól 18.30 óráig kishalfogó verseny az Élővíz-csatorna Féja Géza 
téri szakaszán (jelentkezés 14.00 órától a közösségi házban). Szabadtéri játszó-
ház: a leányok részére virágokkal díszített hajpánt, papírcsodák és gyékényjáté-
kok készítése. Népi játszótér, babajátszó. Palacsinta és üdítő osztása ingyenesen 
a gyerekeknek. A Kacagó Bábszínház Rigócsőr királyfi című mesejátéka. Újra 
együtt címmel Hevesi Imre zenés gyermekműsora. A Tavasz a Lencsésin című 
rajzpályázat és a kishalfogó verseny eredményhirdetése. A hatályos jogszabályok 
értelmében a rendezvény látogatása kizárólag védett nagykorú személyeknek és 

az általuk kísért kiskorú személyeknek lehetséges!
Kérjük, hogy a védettségi igazolványukat és személyazonosító okmányukat hoz-
zák magukkal, a rendezvény területére való belépésnek feltétele ezek felmutatása.



Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a Wenckheim 
turista- és kerékpárút kialakítása 
tárgyú projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények kivi-
telezési munkái 2020 augusztus 
hónapban megkezdődtek.

Érintett szakaszok: Bartók Béla 
út, Temető sor, Kétegyházi út, 
Kígyósi út, Kerekegyházi utca; 
Élővíz-csatorna töltése Körte sor 
és Vesze között (futófolyosó), 
Pósteleki bekötőút, Gerla telepü-
lésrész, Gerla–Póstelek közötti 
földút útszakaszok.
A Bartók Béla úti és a Temető 
sori kerékpárút felújítása részben 
elkészült, a kerékpárút forgalomba-
helyezése még nem történt meg. A 
Kerekegyházi út építési munkálatai 
befejeződtek.  Az utca csak korlá-
tozottan alkalmas közlekedésre. A 

Kétegyházi úti kerékpárút-építés 
elkészült. A Kígyósi úton a zárt csa-
padékcsatorna fektetése befejező-
dött, a kerékpárút építése elkészült.  
A megépült szakaszok forgalomba- 
helyezése még nem történt meg, 
azok továbbra is munkaterületek! 
A Békéscsaba–Vesze közötti 
Élővíz-csatorna töltése, az ott 
húzódó nyomvonal felújítása és 
szélesítése miatt le van zárva, 
ezen a szakaszon a  kivitelező be-
fejező munkálatokat végez. A kivi-
telezés alatt a lakosság számára 
a töltésen futó szakasz nem hasz-
nálható. A Fényes városrész és a 
Lencsési lakótelep közötti közleke-
dés a Magyar utcán lehetséges.
A Pósteleki bekötőút aszfaltozá-
sát befejezte a kivitelező. 

A fenti szakaszoknál a forga-
lomba-helyezési eljárás folya-
matban van. Felhívjuk az érintett 
lakosság figyelmét, hogy az elké-

szült létesítményeket csak saját 
felelősségre vehetik igénybe.
A Békéscsaba, Gerla település-
részen megvalósítandó Csabai 
utca, Dobozi út–Csalogány utca kö-
zötti szakasz; Napsugár utca, Mag-
vető utca, külterületi út, kerékpárút, 
valamint a Pósteleki erdőben sétány 
építésére a kiviteli szerződés aláírá-
sa megtörtént. A terület-előkészíté-
si munkák folyamatban vannak. A 
Magvető utcában az ivóvíz-rekonst-
rukciós munkálatok befejeződtek. 

A projekt részét képezi egyedi 
tervezésű komplex, fedett, pihenő-
helyek létesítése (Gerla, Póstelek, 
Munkácsy Emlékház, Bányata-
vak–madárles építésével, Szabad-
kígyós). A létesítmények építése 
folyamatban van. A projekt kereté-
ben „attrakciós elemként” a volt au-
tósmozi mellett egy kerékpáros ext-
rémpálya épül, a hozzá kapcsolódó 
komplex fedett pihenőhellyel együtt. 

Az extrémpálya pumpapálya lesz, 
amely nevét a rajta alkalmazott ke-
rékpáros technikáról kapta, ugyanis 
a megfelelő "pumpáló" mozgással 
hajtva a biciklit, tekerés nélkül lehet 
körbe haladni akár 10–20 körön át a 
hullámvonalú pályatesten.

A kivitelezési munkálatok alatt 
kérjük az érintetteket, hogy köves-
sék figyelemmel a tájékoztatókat, 
szíveskedjenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létrehozott ide-
iglenes forgalomtechnikai kialakítá-
sokra. A munkavégzés során kérjük 
az érintettek szíves megértését, tü-
relmét és közreműködését.
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
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Annak, aki külföldi utazást 
tervez, az úti okmányok 
mellett fontos ellenőriznie 
az Európai Egészségbiz-
tosítási Kártya (EU Kártya) 
érvényességét is.

Az EU Kártya ingyenesen vált-
ható ki, kivéve, ha megsem-
misül, megrongálódik, elvész, 
vagy ellopják. Az EU Kártyá-
val az Európai Unió bármely 
tagállamában, valamint Izlan-
don, Lichtensteinben, Nor- 
végiában és Svájcban is 
igénybe vehető az orvosi 
szempontból szükséges ál-
lami egészségügyi ellátás. 
A szomszédos Szerbiában, 
átmeneti tartózkodás esetén 
sürgősségi ellátások vehetők 
igénybe. 

A szolgáltatás igénybevé-
tele az adott ország állampol-
gáraival azonos feltételekkel 
és költségek megfizetésével, 
egyes tagállamokban ingye-
nesen, más esetekben pe-
dig  önrész megfizetésével 
jár. Néhány országban, pél-
dául Belgiumban, Francia-
országban, Luxemburgban 
az egészségügyi ellátások, 
gyógyszerek költségeit az 
ellátásban részesülő köteles 
megelőlegezni. 

Az orvosi ellátás szük-
ségességéről az adott or-
szág kezelőorvosa dönt. 

Fontos tudni, hogy az EU 
Kártya nem használható fel 
akkor, ha a biztosított vala-
milyen egészségügyi szol-
gáltatás igénybevételének 
céljából utazott másik tag-
államba. A biztonság érde-
kében célszerű megfontolni 
utasbiztosítás megkötését 
is, mely alapján például a 
magánegészségügyi ellátás, 
az utazás során bekövetke-
zett esetleges káresemé-
nyek is biztosíthatók.

Az EU Kártyát az egész-
ségbiztosítási ügyfélszolgá-
laton és a kormányablakban 
lehet igényelni, a kiállítástól 
számított 36 hónapig érvé-

nyes. A kártya személyesen, 
vagy meghatalmazott útján – 
kiskorúak esetén a törvényes 
képviselő közreműködésé-
vel – továbbá postai úton, 
és Ügyfélkapun keresztül is 
igényelhető. További hasz-
nos információk az aláb-
bi honlapon: http://www.
bekesijarasok.hu/europai-
egeszsegbiztositasi-kartya-
kiallitasa

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

„ T B ” - S A R O KBékés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

MEGLÉVŐ  IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS  FEJLESZTÉSE

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA Nyolcan kaptak támogatást

Békéscsaba hazavár

Szarvas Péter polgármester, Nagy Ferenc és Varga Tamás 
alpolgármesterek két rendezvényen fogadták a Békéscsa-
ba hazavár pályázat legutóbbi nyerteseit május 6-án, a vá-
rosházán. A polgármester elmondta, hogy sikeresnek érzi a 
programot, hisz az eddigi pályázók jelentős része gyökeret 
eresztett a városban, itt él és dolgozik. A Békéscsaba haza-
vár program 2016-ban indult és évente két alkalommal lehet 
rá pályázni. Az elmúlt öt évben összesen száz fiatallal kötöt-
tek szerződést. A századik Kun Nikolett Roberta lett, aki egy 
csokrot és egy könyvet is átvehetett Békéscsaba polgármes-
terétől. A mostani támogatottak között volt Kovács Barbara 
olimpikon is, aki a tervei szerint a későbbiekben gazdasági 
szakemberként szeretné majd segíteni a sportolókat. Most 
három hallgatóval írtak alá szerződést hallgatói ösztöndíjról, 
illetve öt fiatal kapott életkezdési támogatást.

Ezúttal öt fiatal kap életkezdési támogatást

Hallgatói ösztöndíjban hárman részesülnek

Tudnivalók az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról
Általános iskolásokat díjazott az iparkamara

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara pálya-
orientációs tevékenysége 
keretében alkotópályáza-
tot hirdetett Békés me-
gyei, általános iskolában 
tanuló, felső tagozatos 
diákok részére két kor-
osztályban és két kategó-
riában. A járványhelyzet 
ellenére is mintegy ötven 
pályamű érkezett. 

A Csaba Center földszintjén 
kiállítást rendeztek a beér-
kezett alkotásokból, május 
11-én pedig a megnyitóval 
együtt elismerték a legjobb 
munkák készítőit.

„Az alkotás öröme nem 
valamiféle kiváltság, amely 
csak a nagy tudósokat 
vagy művészeket illeti meg” 
– idézte köszöntőjében 
Mészárosné Szabó Anna 

Szemjonovot, az orosz 
származású regényírót. Az 
iparkamara szakképzési 
osztályvezetője elmondta, 
9 iskola vett részt a pályá-
zatban a megye különböző 
szegletéből, fele-fele arány-
ban a két korosztályból. Két 
kategóriában érkeztek pá-
lyaművek: Munkatárs keres-
tetik! (toborzó plakát), illetve 
Szakma-DIY elnevezéssel. 

A zsűri tagjai, László 
Henriett, kortárs dizájn mű-
vészeti menedzser, festő-
művész, dr. Novodomszki 
Orsolya, rajzszakos tanár és 
Novák Attila, képzőművész-
vizuálpedagógus volt. 

– A zsűri örömmel tapasz-
talta a beküldött alkotások-
ban megnyilvánuló szerkesz-
tői szándékot, a kivitelezés 
alaposságát, játékosságát. 
Beszélni a szakmákról vagy 

elképzelni milyen hivatást 
válasszunk egész más, mint 
kifejezni azokat ikonikus 
képiségükben és leírt gon-
dolatokban. Aki most pontos 
célt formált meg a papíron, a 
jövőben egy állásinterjún is 
azt fogja tenni. Gratulálunk 
minden pályázónak, és külön 
dicséret jár a díjazottaknak is 
– összegezték a zsűri tagjai.

A kiállítás május 25-éig 
látogatható a Csaba Cen-
terben, emellett virtuális 
térben is elérhetők az al-
kotások az iparkamara leg-
újabb innovációjának kö-
szönhetően (www.bmkik.
hu). Az új, virtuális kiállító-
térben igényes környezet-
ben kaptak helyet a diák-
munkák. 

A program az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
támogatásával valósult meg.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a Modern Város-
ok Program – Meglévő iparterü-
letek infrastrukturális fejlesztése 
tárgyú projekt keretében a Be-
rényi és a Dobozi úti kerékpár-
forgalmi létesítmények, illetve a 
Szarvasi úti buszmegálló építési 
munkái továbbra is folytatódnak. 

A Szarvasi úton a MOL benzin-
kúttal átellenben új autóbuszöböl 

és csapadékvíz-elvezető csatorna 
építése van folyamatban.
A Berényi úti kerékpárúton (a 
Széna utca és a mezőmegyeri 
aluljáró között) lokálisan javítási 
munkálatokra kerül sor a – koráb-
ban meglévő kerékpárút burkolata 
és a szélesítés között megjelenő – 
tarack által okozott burkolati hibák 
megszüntetése érdekében.  
A Dobozi úti kerékpárúton (a ke-
rékpáros átvezetés és a Gém utca 
között) homokos kavicságyazat és 

szegélyépítési munkák folynak a 
fejlesztés keretében.  

A kivitelezés során forgalomte-
relések, lezárások várhatóak.

Felhívjuk az érintett szakaszo-
kon kerékpárral közlekedni kívánók 
figyelmét, hogy a kivitelezésbe be-
vont kerékpárutak a műszaki át-
adás-átvételi eljárások befejezésé-
ig munkaterületek, ezért csak saját 
felelősségre használhatóak.

A kivitelező és alvállalkozója, va-
lamint a beruházó Békéscsaba Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata a 
tervezett munkálatokról folyamatos 
tájékoztatja a lakosságot. 

A kivitelezési munkálatok alatt 
kérjük, szíveskedjenek figyelemmel 
lenni a munkavégzés alatt létreho-
zott ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra. A munkavégzés so-
rán és annak befejezéséig kérjük az 
érintettek szíves megértését, türel-
mét és közreműködését. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata



Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium meg-
bízásából országszerte 
több mint 100 helyszínen 
végeztek kerékpáros for-
galomszámlálást, eszerint 
a vidéki Magyarország 
kerékpáros főutcájának a 
mérések szerint a békés-
csabai Andrássy út tűnik.

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. tavaly júliustól októbe-
rig végzett kézi forgalom-
számlást 106 helyszínen, 
Budapesten kívül az ország 
minden részében, megyén-
ként akár 6–7 ponton is. A 
szakemberek egy-egy nyári 
hétköznapon és hétvégén, 
majd egy őszi hétköznapon 
napi 15 órában, reggel hattól 
este kilencig, óránkénti bon-
tásban rögzítették az elhala-
dó kerékpárosok számát. 

A 2020-as mérési ered-
mények a korábbi trendet 
folytatva a szabadidős for-

galom nagymértékű, átlago-
san 17 százalékos növeke-
dését mutatják. Új jelenség, 
hogy tavaly a hétköznapi 
forgalom is jelentősen meg-
élénkült, nyáron mintegy 
26, ősszel pedig több mint 
30 százalékkal. A változás 
összefügghet azzal, hogy 

a koronavírus megjelenése 
miatt sokan a tömegközle-
kedési eszközök helyett ül-
tek biciklire.

Megyei összevetésben 
jól kirajzolódik, hogy a nagy 
kiterjedésű síkvidéki terüle-
tekkel és a tömegeket vonzó 
turisztikai célpontokkal ren-
delkező megyékben tovább-
ra is az átlagosnál maga-
sabb a kerékpáros forgalom. 
A hivatáscélú kerékpározás 
nagyobb arányban van je-
len az Alföldön, míg Fejér, 
Somogy és Zala megyékre 
a szabadidős kerekezés túl-
súlya jellemző.

Az egyes mérőpontokat 
vizsgálva a vidéki Magyar-
ország kerékpáros főutcájá-
nak a békéscsabai András-
sy út tűnik, ahol három nap 

alatt 13459 biciklistát szá-
moltak meg. 

Mint azt Opauszki Zoltán, 
környezetvédelmi ügyekért 
felelős tanácsnok elmondta, 
a mostani nagy kerékpár-
út-építési projekthullámot 
megelőzően nagyjából 55 
kilométer kerékpárúttal ren-
delkezett Békéscsaba. A fej-
lesztéseknek köszönhetően 
azonban a jövő év végére 
ez mintegy 20 kilométerrel 
fog meghosszabbodni, te-
hát nagyjából 75 kilométer 
hosszúságú kerékpárút-há-
lózat lesz a városban, nem 
beszélve arról, hogy számos 
kerékpárút felújítása is most 
zajlik. Összességében tehát 
Magyarország egyik legin-
kább kerékpáros városa Bé-
késcsaba.
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Jerusalema – örömtánc Csabán Remekeltek az atlétáink

A Jerusalema, a dél-afrikai 
Master KG és Nomcembo 
dala, amely egy éve indult 
el hódító újtára. A dal fülbe-
mászó, lüktető afropop, az 
ehhez kapcsolódó táncos 
kihívás lényege pedig az, 
hogy mutassa meg, aki csak 
szeretné és teheti, hogy az 
élet szép, még a világjár-
vány idején is. A Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács is 
pályázatot írt ki erre, Berta-
lan Erika, a BSZC Nemes 
Tihamér Technikum szak-
mai tanára ezután önkéntes 
alapon csapatot szervezett 
a táncos kihívásra. A rendé-
szet és közszolgálat ágazat 
9–11. évfolyamos tanulói kö-
zül tizenhatan jelentkeztek, 
gyakoroltak és mutatták be 

egy videóban az örömtáncot. 
A Lencsési Közösségi Ház 
Fitt-N Taekbo Team-je szin-
tén bebizonyította, mennyire 
lehet örülni az életnek, a ta-
vasznak most is. Skumáthné 
Harmati Nikolett csapata elő-
ször a közösségi ház majáli-
sán, majd a város több pont-
ján is örömtáncolt, amelyről 
szintén videó készült.  

A Békéscsabai Atlétikai Club versenyzői kitettek 
magukért május második hétvégéjén: az országos 
versenyről három arany- és két ezüstéremmel tér-
hettek haza. 

A váltófutó országos bajnokságon a klub junior férfi csa-
pata a dobogó második fokára állhatott fel 4 x 400 mé-
teres síkfutásban. A csapat tagjai Steigerwald Ernő, Za-
horán Milán, Hrabovszki Balázs és Nadj Levente voltak.

A 47. Paulínyi Jenő Emlékversenyen Hrabovszki 
Balázs nagyszerű futással és egyéni csúccsal nyerte 
az ifjúsági 110 m gátfutást. Csizmazia Áron az ifjúsági 
férfi súlylökés versenyszámában hozta el az aranyér-
met. Áron – megtanulva Márton Anita legendás utolsó 
lökését – a hatodikkal nyerte meg a versenyt. Baukó 
Petra is remekelt, második helyezett lett az ifjúsági női 
súlylökésben, mindössze 6 cm-rel szorult le a dobogó 
legfelső fokáról.

A csapatbajnokság elődöntő gyalogló versenyszá-
mában Kovács Barbara rajt-cél győzelemmel nyerte az 
5000 méteres gyaloglást, és egyéni csúccsal hangolt a 
csehországi Európa Kupára. Zahorán Petra pedig igen 
nagy küzdelemben értékes pontokat hozott a klubnak. 
Gratulálunk a versenyzőknek és az edzőknek: Adorján 
Lászlónak, Erdős Péternek, Solticz Kálmánnak és Tóth 
Sándor mesteredzőnek.

Nadj Levente, Hrabovszki Balázs, Adorján László, Steigerwald Ernő és Zahorán Milán

Kovács Barbara rajt-cél győzel-
met aratott a bajnokságon

Strandszezon másképp Az Andrássy út Magyarország kerékpáros főutcája

Kinyitott a fürdő Most is bővül a kerékpárút-hálózat

A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő – a vonatkozó 
kormányrendelet betartása mellett – május 8-án, szomba-
ton nyitott ki újra. Mint azt Zsadon Endre, a fürdő vezetője 
elmondta, a törzsvendégek már szinte ki voltak éhezve arra, 
hogy kifeküdjenek egy kicsit a napra, a termálvízben ücsö-
rögjenek, vagy egy jót ússzanak. A szabályok értelmében az 
Árpád Gyógy- és Strandfürdőbe a belépés a 18 éven felüli-
eknek kizárólag védettségi igazolvánnyal lehetséges, amely 
valamilyen fényképes személyazonosító igazolvány felmuta-
tásával együtt érvényes. A 18 éven aluliak védettségi igazol-
vány nélkül is beléphetnek a fürdőbe, olyan felnőtt kíséretével, 
aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A rendelet kimondja 
továbbá, hogy kizárólag a védettségi igazolvány fogadható 
el, a papír alapú oltási igazolás vagy más dokumentum nem.
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A P R Ó H I R D E T É S E K
SZOLGÁLTATÁS

Lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Matematikából korrepetálás általános iskolásoknak, 
középiskolásoknak. Telefon: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés.
Telefon: 70/392-0459.

Á R V E R É S

Á R V E R É S

F E L H Í V Á S F E L H Í V Á S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, Erzsébet lakópark mellett található 10 db építési telkét.

Telekterület nagyságok: 419 m2, 442 m2, 474 m2.
Az ingatlanok kikiáltási ára/db: bruttó 2 300 000 Ft-tól bruttó 2 900 000 Ft-ig.
Az árverés ideje: 2021. június 3. napja, telkenként külön időpontban.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti, Munkácsy tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) 
Aktualitások/Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon 
található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdető-
tábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-863.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. árverésen kívánja 
értékesíteni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanát:
a Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 8/3. alatt található, 
a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 20528/18 hely-
rajzi szám alatt nyilvántartott, 3162 m2 területű, ipartelep 
megnevezésű építési telket.
Az ingatlan induló kikiáltási ára: bruttó 25 296 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2021. június 7., hétfő, 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 
(Békéscsaba, Irányi utca 4–6.) 1. emeleti tárgyalója.
Az árverésről Békéscsaba város és a Békéscsaba Vagyon-
kezelő Zrt. honlapjain is olvashatnak (www.bekescsaba.
hu/Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok 
és ingatlanok/Eladó építési telek az Almáskerti Ipari Park-
ban), illetve (www.vagyonkezelozrt.hu/Ingatlan ajánlatok/
Eladó építési telek az Almáskerti Ipari Parkban), valamint 
a www.behir.hu honlapon is megtalálják. 
További felvilágosítással szolgál a Békéscsaba Va-
gyonkezelő Zrt. munkatársa munkanapokon 8–16 óráig 
a 20/9333-400 telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetések-
ről szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete értelmében a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetés – mint a harmadik 
legmagasabb rangú helyi elismerési forma – annak adományozható, aki Békéscsa-
bán, legalább tíz éve rendszeresen kiemelkedő színvonalú munkát végez az élet bár-
mely területén, vagy egy jelentős cselekedettel, tevékenységgel a város jó hírnevét 
öregbítette.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a polgármester; az alpolgármes-
terek; az önkormányzati képviselők; a jegyző; a város területén működő helyi nem-
zetiségi önkormányzatok; a közgyűlés valamennyi bizottságának és településrészi 
önkormányzatának nem képviselő tagja; a városban működő egyházak; a városban 
működő pártok; az önkormányzati intézmények vezetői; a Békéscsabán székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező – bíróság nyilvántartásba vett – civil szervezetek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:

• az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismerte-
tését, méltatását,

Természetes személy esetén a javaslathoz csatolni kell a javasolt személy által aláírt 
adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot. (Amennyiben a nyilatkozatot nem nyújtják be, 
a javaslatot érdemben vizsgálni nem lehet, az nem terjeszthető elő döntéshozatal-
ra. Posztumusz kitüntetés esetén a nyilatkozat mellőzendő.) A nyilatkozat letölthető 
a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont alatt).
A kitüntetés odaítéléséről a közgyűlés dönt. A javaslatok értékelését egy külön e cél-
ra létrehozott munkacsoport végzi. A kitüntetés átadására a közgyűlés szeptemberi 
vagy októberi ülésén kerül sor.
A javaslatokat 2021. május 31-éig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzat és Szervezési Csoportjá-
nak (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113. iroda).
Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu e-mail címen vagy 
a (66) 886-622-es telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szó-
ló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendeletében szabályozza a „Békéscsaba Ifjúságáért” 
kitüntetés adományozásának módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását.
A rendelet alapján a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés a békéscsabai gyermek és ifjú-
sági korosztály fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, 
informális tanulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabadidejének eltöltését értékte-
remtő módon szervező tevékenységét példamutatón, kivételesen magas színvonalon, 
lelkiismeretesen, eredményesen legalább öt éve folyamatosan végző magánszemélynek 
vagy közösségnek adományozható.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetés ünnepélyes átadására idén tizenharmadik alkalommal szeptember vagy ok-
tóber hónapban – lehetőség szerint a Csabai Garabonciás Napok rendezvénysorozat 
keretében – kerül sor.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a polgármester; az alpolgármeste-
rek; az önkormányzati képviselők; a jegyző; a város területén működő helyi nemzetiségi 
önkormányzatok; a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottságának nem képvise-
lő tagjai; a városban működő köznevelési intézmények vezetői, fenntartói, munkahelyi 
kollektívái, nevelőtestületei, diákönkormányzatai, szülői munkaközösségei; a diákpol-
gármester; a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező – bíróság által nyil-
vántartásba vett – civil szervezetek; a Békéscsabán működő öntevékeny ifjúsági vagy 
kortárs segítőcsoportok.
A javaslatnak tartalmaznia kell:

• Az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait.
• Az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.

Természetes személy esetén az adatvédelmi szabályok betartásának érdekében a ja-
vaslathoz mellékelni kell a rendelet 1. melléklet szerinti, értelemszerűen kitöltött, és a 
javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot. Amennyiben a nyilat-
kozatot nem nyújtják be, a javaslat nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Az adatkezelési 
nyilatkozat letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Csabai élet / Ifjúság menüpontjában.
A kitüntetési javaslatokat 2021. május 31. (hétfő) 16.00 óráig papíralapon le-
het eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályához 
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Felhívás a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Elismerése kitüntetés adományozására 

vonatkozó javaslattételre

Felhívás a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés 
adományozására vonatkozó javaslattételre



Milyen hatással van gyor-
san változó világunk Bé-
késcsabára és csabaiként 
tudjuk-e ezeket a változá-
sokat befolyásolni? A ro-
vat a nagyvilágból érkező 
impulzusok által alakított, 
és arra reflektáló helyi 
ügyeinket vizsgálja az 
ökológiai fenntarthatóság 
szemüvegén keresztül.

Elmúlt a fagyosszentek idő-
szaka. A keresztény Pong-
rácz tizenöt évesen lett 
vértanú, Szervác híres eret-
neküldöző, az angol Szent 
Bonifácot pedig pogányok 
mészárolták le a követőivel 
együtt. Legendáik máig népi 
hagyományokat őriznek.

Nemcsak a néphiedelem, 
de a tudomány is foglalkozott 
a jelenséggel, amikor május 
derekán a hirtelen lehűlés és 
fagy a frissen hajtott rügye-
ket és a vetést teszi tönkre. 
Európa északnyugati hideg-, 
és délkeleti meleg-frontja-
inak ütközőpontja épp az 
Alföld. A földből élő őseink 
ezért is tudták a jelenséget 

jól megfigyelni és a három 
szent legendáit ötvöző fé-
lelmüket a földművelésben 
kompenzálni.

A mai városlakónak már 
nincsenek ilyen tapaszta-
lásai. Ugyanakkor a határt 
művelők és a háztáji ter-
mesztők még mindig elő-
vigyázatosan készítik elő 
a veteményesüket, óvják 
gyümölcsfáikat. Május szá-
mukra a kapálás, kötözés 
és permetezés időszaka. A 
nap melege és minden eső-
csepp aranyat ér. Ha a skan-
dináv front betör a Kárpát-
medencébe, a gazdák ezrei 
imádkoznak szentjeikhez.

A kevésbé igényes 
novaszőlőt meg az otellót 
például nem éri kár, de az 
olaszrizling, furmint, hárs-
levelű és a számunkar oly’ 
kedves Csabagyöngye már 
erősen megsínyli a hirte-
len fagyot. A fénykedvelő, 
melegtűrő paradicsomot, 
uborkát és babot ezért csak 
május második felében érde-
mes elvetni.

Tudás, ami az évszázadok 
tapasztalataiból táplálkozik. 
Az időjárás egyre kiszámít-
hatatlanabb, de a természet 
bonyolult rendszere még 
mindig kiismerhető. Manap-
ság, amikor egyre többen 
maguk kezdik el az egész-
séges élelmiszerszükség-
letüket megtermelni, egyre 
nagyobb jelentősége van en-
nek a tudásnak.

A németek által „Jégembe-
reknek” nevezett fagyosszen-
tek a közvetlen tapasztalás 
és a társadalmi tudás szimbó-
lumai is. Használjuk mi is ezt 
a tudást, gondolkodjunk glo-
bálisan, ültessünk lokálisan.

Dr. Duray Balázs
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SZÉPKORÚ 

"A mobil az öné, a veszély közös"

Jégemberek–fagyosszentek
Diákok rajzai a buszokon

Sajnos mindennapos je-
lenséggé vált, hogy a jár-
művezetők menet közben 
mobiltelefont használnak, 
telefonálnak, üzenetet ír-
nak vagy olvasnak. 

A rendőrség igyekszik tuda-
tosítani, hogy az a közlekedő, 
aki menet közben mobiltele-
font használ, magát, család-
ját és közlekedő partnereit is 
veszélybe sodorhatja – hang-
súlyozta a közlekedési kultú-
ra napján „A mobil az öné, a 
veszély közös” Békés megyei 
kampány megnyitóján Hudák 
Pál rendőr ezredes, rendésze-
ti rendőrfőkapitány-helyettes. 

A Békés Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság és a 
Volánbusz Zrt. a Szeberényi 
gimnázium diákjainak segít-
ségével most arra hívja fel 

a figyelmet, hogy akik sza-
bálytalankodnak, közleke-
dő partnereiket is veszélybe 
sodorhatják. Május 11-én öt, 
helyközi viszonylatban közle-
kedő autóbuszra kerül fel pla-
kátrajz a diákok által készített 
munkák alapján. A buszok 
a megye minden pontjára 
eljuttatják a fontos baleset-
megelőzési üzenetet. A bal-
eset-megelőzési bizottság 
reményei szerint a rajzok és 
a szlogen minden közlekedőt 
szabálykövetésre ösztönöz 
majd. A plakátrajzokat Lenkefi 
Luca, Bartolák Flóra, Nagy 
Rebeka, Juhász Evelin és Ki-
rály Henrietta készítették.Luca és a rajza alapján készült plakát az egyik buszon

Lenkefi Luca, Bartolák Flóra, Nagy Rebeka, Juhász 
Evelin és Király Henrietta

G L O K Á L I S   S A R O K

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 
Békéscsabán, a pünkösdi ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés 
a megszokott rend szerint történik. Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6.00 
óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni! 
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon tájékozódhat. 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Lagzik is tarthatók
A számítások szerint a pün-
kösd utáni héten érheti el 
Magyarország az ötmillió 
első oltást. Gulyás Gergely, 
Miniszterelnökséget vezető 
miniszter május 13-án beje-
lentette, hogy a lakodalmak 
azonban – az oltások szá-
mától függetlenül – már má-
jus 28-ától megtarthatóak. 
Nagyon sokan várták ezt a 
döntést, így várhatóan rövi-
desen egyre több élnek ezzel 
a lehetőséggel.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Hatalmas tömeg volt Áchim temetésénRockopera premierére várjuk a nézőket a színházba

Áchim L. András súlyos se-
besüléssel az udvarig ker-
gette támadóit, akik futva 
menekültek az utcára. A tá-
madás hírére Fekete József 
csendőr Áchim lakására 
szaladt, aki nyögdécselve 
mondta – „a gazemberek 
meggyilkoltak”. Fekete sú-
lyosnak látta a helyzetet, dr. 
Vas Vilmos háziorvoshoz 
futott. A szomorú történetre 
a 110. évforduló alkalmából 
emlékezünk.

Dr. Vas öt orvossal az azonna-
li kórházba-szállítást határozta 
el. Áchimot hívei hordágyon, 
gyalogosan vitték a kórházba. 
Ott dr. Remenár Elek sebész 
főorvos, nyolc orvos egyet-
értésével és jelenlétében 
végezte el a műtétet. A löve-
dék két helyen a hólyagot és 
hat helyet a beleket fúrta át, 
valamint a vesét is megsér-
tette – megállapították, hogy 
Áchim sérülései halálosak. 
Az orvosi véleményt titok-
ban tartották, félve a népfel-
keléstől. Sailer főszolgabíró 
intézkedett a csendőrség és 
a katonaság készenlétbe he-
lyezéséről. Áchim felesége 
megérkezett Budapestről, fér- 
je állapota egyre rosszabbo-
dott és látni kívánta család-
tagjait, rokonait és barátait. 
Áchim L. András május 15-én, 
vasárnap délután egy órakor, 

általános szeptikus hashár-
tyagyulladás következtében, 
életének 40. évében meghalt. 
Ugyanakkor az őt meggyilkoló 
Zsilinszky fiúk Sailer főszol-
gabírótól oltalmat kértek, és 
szabadon távozhattak. Csak 
Áchim halála után került sor a 
letartóztatásukra.

A temetés napján a nép 
özönlött Áchim L. András ko-
porsójához. Néhány házon a 
„Bosszút Áchimért!” és „Fel-
akasztani őket!” feliratok jelen-
tek meg. A nagytemplomban 
Koren Pál evangélikus lelkész 
tót nyelven mondott halotti 
beszédet. Hatalmas, mintegy 
20-25 ezres gyászoló tömeg 
kísérte a gyászkocsit a teme-
tőbe. A temetésről a vidéki, a 
fővárosi és a külföldi sajtó is 
fényképes riportokban szá-
molt be.

Felidézték Áchim utolsó 
interpellációját a hadügymi-
niszterhez, amelyben bírálta 
a fegyverkezést, az ágyúgyár-

tást. Veszélyt látott a balkáni 
esetleges beavatkozásban, a 
második Mohácsot jövendölte 
meg, de lehurrogták! Három 
év múlva kitört a nagy háború, 
nyolc év múlva pedig Trianon, 
az ország csonkolása követ-
kezett be.

A temetés utáni nap reg-
gelén Áchim népe újra ezres 
tömegben özönlött a virággal 
borított sírhanthoz. A gyilkos 
Zsilinszky fiúkat, Gábort és 
Endrét a gyulai bíróság jogos 
önvédelem címén felmentette. 
Csabán az úri osztály pezsgő-
vel ünnepelte a felmentést. A 
kúria azonban megszimatolta 
a szabálytalanságot és a gyu-
lai bíróság ítéletét megsemmi-
sítette. A második tárgyalás 
1912 januárjában Budapesten 
a Markó utcában kezdődött és 
ez is a Zsilinszky fiúk felmen-
tésével végződött. 

Baloghy tanácselnök azt 
mondta a zokogó Áchimnénak: 
„Asszonyom ne sírjon. Vigasz-
talja, amit a földi igazságszol-
gáltatás nem tudott önnek 
megadni, majd megadja az 
égi”. Áchimné később lányai-
nak ezt mondta: „…a gyilkosok 
sorsát bízzuk a végzetre – az 
isteni gondviselésre, az úgyis 
megbünteti őket.” Évek múlva 
felmerült a perújítás lehetősé-
ge, a periratok azonban végleg 
eltűntek.

Gécs Béla

Hamarosan premierrel 
várjuk a zenés, tartalmas 
előadások híveit: a Koltay-
testvérek nagy ívű színpadi 
játéka, a mintegy kétórás 
játékidővel rendelkező Tria-
non című rockopera felújító 
próbái folynak a járványügyi 
egészségügyi előírások leg-
teljesebb betartása mellett, 
a Nagyszínpadon.  A Koltay 
testvérek által írt, a Kormorán 
együttes zenéjével előadott, 
kilencven évet felölelő zene-
mű a kisemberek tragédiái-
nak állít emléket, s amellett 
arra keresi a választ, hogyan 
lehet megvalósítani a nem-
zet határokon átívelő egye-
sítését. Az ötven művészt 
színpadra szólító, rendkívül 
látványos darab bemutatója 
eredetileg a magyar kultúra 
napján, január 22-én lett vol-
na látható, ám az ismert okok 

miatt június 5-én mutatjuk be 
a közönségnek. Békéscsa-
ba város kérésére az ünnepi 
megemlékezések megkoro-
názásaként június 4-én dísz-
előadással tisztelgünk az 
évforduló előtt. A darab főbb 
szerepeiben Bartus Gyula Já-
szai Mari-díjas színművészt, 
Tege Antalt és Katkó Feren-
cet láthatjuk, a Békéscsabai 
Jókai Színház művészei és a 
színitanház fiatal tehetségei 
mellett fellépnek a Viharsarok 
Táncszínház tagjai is, a da-
rab színrevitelét Koltay Gábor 
rendező, Balázs Béla-díjas 
Érdemes művész irányítja.

Azok is számíthatnak 
ránk, akik humorra, köny-
nyed szórakozásra vágynak, 
ismét színre visszük a Hotel 
Mimóza című zenés vígjáté-
kot, ezúttal a Csabagyöngye 
Művelődési Ház nagyterme 

ad otthont a Jókai Színház 
előadásának. Mi várja a né-
zőket? Pazar villa, bombázó 
szerető, igazán érdeklődő 
feleség, egy pár alkalmatlan-
kodó szállóvendég, kibogoz-
hatatlan félreértések, érzel-
mek és múló fellángolások, 
s az események sűrűjében 
egy hidegvérű filmrendező 
(Csomós Lajos alakításában) 
igyekszik minden szálat kéz-
ben tartani – a Hotel Mimóza 
és a francia Riviéra valóság-
gal csalogatja a vendégeket, 
„utazzanak” velünk! Másfél 
óra gondtalan kikapcsolódás 
várja a nézőket. 

Készüljenek színházi él-
ményekben gazdag nyárra, 
ugyanis a Városházi Esték 
mellett a Jókai Színház a kö-
vetkező évad elejéig folyama-
tosan pótolja a korábban el-
maradt bérletes előadásokat. 


