
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXXI. évfolyam, 11. szám     2021. junius 3.

Csabai Mérleg

Javulnak, a járványügyi 
mutatók, jelentős járda-
fejlesztés indul Békéscsa-
bán, miután a város több 
mint 2,3 milliárd forintot 
kapott erre a kormány-
zattól, de forrás érkezik a 
Körös Hotel épületének 
lebontására és pluszforrás 
a Wenckheim turista- és 
kerékpárútra is. Az aktua-
litásokról Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő-
vel beszélgettünk.  

– Békéscsaba lakói leggyak-
rabban a járdafejlesztésekkel 
kapcsolatban keresik meg az 
önkormányzatot. Most több 
mint 2,3 milliárd forintból újul-
hatnak meg a járdák. Mi fér 
bele ebbe a keretbe?

– Több mint hatszáz utca 
van Békéscsabán, úgyhogy 
a járdákkal kapcsolatban 
valóban nagy sok igény je-
lenik meg az önkormányzati 
képviselők asztalán, illetve 
a polgármesteri hivatalban. 
Most nagyot léphetünk elő-
re azzal, hogy 2022 végéig, 
négy ütemben, nagy járda-
építési és -felújítási prog-
ram valósul meg ebből a 
2,3 milliárd forintból. A fej-
lesztés több mint 200 jár-
daszakaszt érint. Van olyan 
utca, ahol az egyik oldalon 
teljes hosszúságban készül 
el vagy újul meg a járda, 
vannak olyan részek, ahol 
két keresztutca között lesz 
újjáépítve, és vannak olya-
nok is, ahol a balesetve-

szélyes felületeken történik 
majd beavatkozás. 

– A Magyar Közlönyben 
megjelent, hogy 191,2 millió 
forintot biztosít a kormány 
Körös Hotel épületének el-
bontására.  Milyen esélyt lát 
arra, hogy ez még ebben az 
évben megvalósuljon?

– Az a célom, hogy idén 
végre eltűnjék ez a tájseb a 
város szívéből. Magyarország 
Kormánya támogatásával a 
Körös szálló egykori épületét 
elbontják, és egy rendezett 
zöld felület lesz majd a he-
lyén. Úgy egyeztettünk mi-
niszterelnök úrral, hogy a vá-
ros megkaphatja ezt az 1997 
négyzetméternyi területet. 
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Szarvas Péter: Június végétől öt héten át lesz napközis tábor

Herczeg Tamás: Jó érzés, hogy 
újra élettel telik meg a város

A járdafelújításról sok helyre személyesen vitte a jó hírt Herczeg Tamás 

Minden területen meg-
élénkült az élet Békéscsa-
bán is. A koronavírus-jár-
vány harmadik ütemének 
lecsengése, a közelgő 
nyár, a növekvő forgalom 
újabb kérdéseket vetett 
fel, amelyekről Szarvas 
Péter polgármesterrel be-
szélgettünk.  

– A jó idő beköszöntével 
egyre többen járnak a ját-
szóterekre. Az ott levő esz-
közöket gondozni, ellenőriz-
ni kell. Milyen feladatot ad ez 
a városnak?  

– A játszótereken nem-
csak a fűnyírás és az ott 
elhelyezett hulladéktárolók 
kiürítése fontos, hanem az 
esetleges balesetek meg-
előzése érdekében a játszó-
eszközök időszakonkénti 
ellenőrzése is. A városban 
közel hatvan játszótér van, 
a legnagyobbak, a Széche-
nyi ligetben található Mun-

kácsy játszótér, valamint 
a CsabaPark játszóterei is 
igen népszerűek a kisgyer-
mekes családok körében. 
Amellett, hogy kollégáink el-
lenőrzik az eszközök épsé-
gét, figyelünk a szülők jelzé-
seire is, és szükség esetén 
intézkedünk. A közelmúltban 
az egyik Lencsési játszótér 
állapotára hívta fel a figyel-
met egy anyuka. Személye-
sen is meggyőződtem arról, 
hogy néhány elem elavult, 
balesetveszélyes lehet, ezért 
azokat el kell szállítani és 
újakat kell kihelyezni – ez a 
közeljövőben megvalósul. 
Szívesen fogadjuk a jelzé-
seket, mert nem lehetünk ott 
mindenütt, de nagyon fontos 
számunkra, hogy a gyerme-
kek biztonságban legyenek 
a játszótereinken. 

– Rövidesen itt a nyári 
szünet. Mivel a pandémia mi-
att sok szülőnek alig maradt 
szabadsága, nagyon várják 

a napközis tábort. Erről mit 
tudhatunk? 

– Minden évben szerve-
zünk napközis tábort a bé-
késcsabai gyermekeknek. A 
koronavírus-járvány harma-
dik hullámának lecsengésé-
vel ennek már a jogszabályi 
háttere is megvan. A terveink 
szerint június 28-ától július 
végéig, öt héten át szerve-
zünk nyári napközis tábort két 
békéscsabai intézményben, a 
Lencsési és a Madách utcai 
iskolában. Az előkészületek 
jelenleg is zajlanak. Nagy 
változás a korábbiakhoz ké-
pest nem várható, most is a 
gyermekekre nagyon oda-
figyelő pedagógusok viszik 
majd ezeket a táborokat, akik 
színes programokkal teszik 
emlékezetessé az ott töltött 
napokat. A korábbiakhoz ha-
sonlóan, természetesen most 
is megoldott lesz a gyerme-
kek étkeztetése a napközis 
táborokban. Arra kérem a 

gyermekes szülőket, hogy 
június első felében figyeljék 
az önkormányzat híreit, ekkor 
adunk majd pontos tájékozta-
tást a részletekről. 

– Új helyen, a Csaba ut-
cában folytatja működését 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Békés Megyei Igaz-
gatósága és a békéscsabai 
falugazdász iroda. Az épü-
let eddig már több funkciót 
is betöltött. 

– Az agrárkamara Békés 
megyében különösen fon-
tos tevékenységet lát el, hi-
szen magyarországi össze-
vetésben az agártermelés 
talán nálunk a legnagyobb 
arányú. A kamara szakem-
berei eddig nem egy hely-
színen dolgoztak, de most 
egy olyan ikonikus épületbe 
költöztek, amely korábban 
az önkormányzat tulajdonát 
képezte.
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Közélet

Széleskörű összefogás a Magyarok Kenyere Programban

Új székházba költözött a NAK

Minden egyes búzaszem 
számít – ezzel a jelmon-
dattal indult útjára 2021-
ben a Magyarok Kenyere 
Program, amelynek Békés 
megyei nyitórendezvényét 
május 20-án tartották Bé-
késcsabán, a NAK Békés 
Megyei Igazgatósága új 
székházának átadásán.

Jakab István,  az Ország-
gyűlés alelnöke,  a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Szövetségének 
elnöke elmondta, hogy még 
áprilisban búzaszentelő ün-
nepséggel vette kezdetét 
az idei Magyarok Kenyere 
Program a vajdasági Zentán. 
Domokos László,  az Állami 
Számvevőszék elnöke ki-
emelte: a jó példán keresztüli 
vezetés hozzájárul a sikeres-
séghez. Az ÁSz elnöke idén 

ösztönző szándékkal  vesz 
részt a programban. Győrffy 
Balázs, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara elnöke arról 
beszélt, hogy a program in-
dulásának évében mintegy 10 
tonna búzát gyűjtöttek. Hozzá-
tette: bízik abban, hogy 2021-
ben is széleskörű összefogás 
eredményeként tudnak majd 
segíteni a rászorulókon. 

Takács Árpád, a Békés 
Megyei Kormányhivatalt ve-
zető kormánymegbízott em-
lékeztetett arra, hogy négy 
évvel ezelőtt kötöttek együtt-
működési megállapodást a 
NAK és a MAGOSZ Békés 
Megyei Szervezetével.

– A közös munka azt a célt 
szolgálja, hogy erősítsük a 
gazdatársadalmat, a termőföl-
dek használatát, és nem utol-
só sorban, ebben az évben 
megkezdődhet az öntözés 

fejlesztése is. Ahol öntözés 
van, ott víz van, ahol víz van, 
ott élet és népességmegtartó 
erő – emelte ki Takács Árpád.

A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Békés Megyei 
elnöke elmondta: idén 5 
gyűjtőponttal folytatódik az 
együttműködés a program 
megvalósítása és az adomá-
nyok célba juttatása érdeké-

ben. Kulcsár László kiemelte: 
a megyei gazdák 2020-ban 
kitettek magukért: 106 ado-
mányozó 33 tonna búzát 
ajánlott fel, valamint pénz-
adományként 260 ezer forint 
gyűlt össze.

A program részeként fel-
avatták a Békés Megyei 
Igazgatóság új épületét. A 
NAK megyei igazgatósága, 
valamint a megyeszékhe-
lyi falugazdász-iroda immár 
nem a Dózsa György út 15. 
és a Jókai utca 46., hanem 
a Csaba utca 3. szám alatt 
található Békéscsabán.  Kul-
csár László  ismertette: az 
igazgatóság és a békéscsa-
bai körzetközpont a megye 
egyetlen épen maradt, Bau-
haus stílusú, a várostörténet-
ben meghatározott szerep-
pel bíró épületébe költözött, 
amelyet eredeti állapotának 
fenntartásával újítottak fel.

Papp Ádám

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A gazdaság újraindításával is foglalkoztak a fórumon
A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara a területi kama-
ra közreműködésével, má-
jus 21-én fórumot szervezett 
Békéscsabán, ahová elláto-
gatott György László, az In-
novációs és Technológiai 
Minisztérium gazdaságstra-
tégiáért és szabályozásért 
felelős államtitkára.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara kezdeményezésére a 
minisztérium átfogó szakmai 
eseménysorozatot indított 2019-
ben. Az első alkalom az igények 
felmérésével, a második az el-
képzelések bemutatásával telt. 
A mostani, harmadik alkalmon 
már a gazdaság újraindítását 
elősegítő programok előterjesz-
tésével foglalkoztak a Békés 
Megyei Kormányhivatal Beliczey 
termében rendezett fórumon.

György László  államtitkár 
kifejtette: az elmúlt két évben 
olyan, a gazdaságot, a vállalko-
zásokat támogató és fejlesztő 
lehetőségeket igyekeztek meg-
teremteni, amelyek segítették a 
kis- és középvállalkozásokat. 

– Reményeink szerint ezen 
lehetőségek segítségével a vál-
lalkozók tartósan tudnak mű-
ködni, versenyképesek lesznek, 
akár meg tudják előzni a nem-
zetközi vetélytársaikat is. Ez kell 
ahhoz, hogy munkát és megfe-
lelő bért tudjanak adni a magyar 
embereknek – hangsúlyozta a 
gazdaságstratégiáért és szabá-
lyozásért felelős államtitkár.

Az előadás egyik fontos ele-
me, a VALI, azaz a személyre 
szabott vállalkozói információs 
rendszer bemutatása volt. A 
VALI internetes felületén min-
den vállalkozó személyre sza-
bottan találja meg a pályázati 
lehetőségeket. A tervek szerint 
mintegy 20 ezer vállalkozás 

juthat plusz forrásokhoz a vál-
lalkozásuk fejlesztésére a kö-
vetkező időszakban.

Orosz Tivadar, a Békés Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke kiemelte, hogy ez nem 
csak egy szokványos vállalkozói 
információs portál, hisz aki oda 
regisztrál, közvetlenül, hama-
rabb juthat azokhoz a pályázati 
dokumentumokhoz, amelyek si-
keressé tehetik a pályázatukat. 

A nyitott fórumon a pan-
démiás szabályoknak megfe-
lelően, korlátozott számban 
vehettek részt az érdeklődők. 
Közel 30 vállalkozó figyelte az 
államtitkár gazdasági előrejel-
zéseit és vett részt az előadást 
követő kötetlen beszélgetésen.

Látogasson el hírportálunkra!

Látogasson el hírportálunkra!

Az öregségi nyugdíj ösz-
szegét az elismert szol-
gálati idő és a figyelembe 
vehető havi átlagkereset 
alapján kell megállapítani. 

A nyugdíj mértékét befolyá-
solja a ledolgozott évek, a 
gyermekneveléssel eltöltött 
idő és a nyugdíjtörvény sze-
rint beszámítható időszakok 
hossza. Az öregségi nyug-
díj összegét elsődlegesen 
az 1988. január 1-jétől a 
nyugdíj megállapításának 
kezdő napjáig elért kerese-
tek, jövedelmek havi átlaga 
alapján kell kiszámítani.
Az öregségi nyugdíj alapját 
képező havi átlagkeresetet 
úgy kell meghatározni, hogy 
az egyes naptári években 
elért bruttó kereseteket, jö-
vedelmeket, naptári éven-
ként csökkenteni kell a 
járulékokkal, továbbá a sze-
mélyi jövedelemadó képzett 
összegével. A havi átlagke-
reset megállapítása során 
a nyugdíjazást megelőző 
naptári év előtt elért kere-
setet, jövedelmet a nyug-
díjazást megelőző naptá-
ri év kereseti szintjéhez 
kell igazítani, ezt nevezzük  
valorizációnak. 
Az így meghatározott ke-
reset, jövedelem összegét 
el kell osztani az átlagszá-

mítási időszak azon nap-
jainak számával, amelyre 
a biztosítottnak keresete 
volt. A kapott napi átlagot 
meg kell szorozni 365-tel 
és el kell osztani 12-vel. 
Ha a havi átlagkereset 
372 000 forintnál több, a  
372 001 és 421 000 forint 
közötti átlagkeresetrész 90, 
421 000 forint felett pedig 
80 százalékát kell a nyugdíj 
megállapításánál figyelem-
be venni.
Ha az igénylő 20 év nyugdíj-
jogosultsághoz figyelembe 
vehető szolgálati időt szer-
zett, nyugdíjának összege az 

ellátás alapjául szolgáló havi 
átlagkereset 53 százaléka 
lesz. 40 év esetén 80, 50 év 
szolgálati idő után pedig 100 
százalékos az ellátás. 
A nyugdíj összegére vo-
natkozó előzetes tájékozó-
dást segíti az Ügyfélkapu 
regisztráció nélkül is el-
érhető nyugdíj-kalkulátor:  
https://kalkulator.onyf.hu/

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

„ T B ” - S A R O K
Mitől függ a nyugdíj összege?

Hallgattassék meg a másik fél is! 
– szokták mondani egy-egy vita-
tott eset, kétélű helyzet kapcsán. 
Az általam nagyra becsült Gécs 
Béla cikkei („Belehalt a gyilkos 
lövésekbe Áchim L. András” és 
”Hatalmas tömeg volt Áchim te-
metésén„) egy ilyen történetről 
szólnak, és sajnos egy ilyen tör-
ténetet állítanak be meglehető-
sen egyoldalúan, mellőzve a tör-
ténések tárgyszerű ismertetését 
és magyarázatát.  

Vizsgálni kellene ugyanis 
olyan tényeket, hogy a Friss 
Újság Áchim elleni támadása 
mögött a parasztvezér bécsi ka-
marillával kötött egyezsége állt, 
hogy konfliktusa dr. Zsilinszky 
Endrével lényegében politikai 
egyet nem értésükről szólt, ahol 
Áchim agár-szocialista nézetei 
a Zsilinszkyek konzervativizmu-
sával ütközött. Hogy a bíróságra 
nem vethető a részrehajlás és 
az úri-Magyarország bélyege, 
mert ezt a bélyeget az ötvenes 
években koholták erre a perre is 
(és sajnos a wikipédia is ebben 
a szellemben ír a történtekről). 
Hogy az eset bizonyítottan ön-
védelem volt, és hogy ennek 
következtében Zsilinszky Gábort 
és öccsét kétszer is felmentet-
ték – tehát nem voltak gyilkosok! 
(különösen Bajcsy-Zsilinszky 
Endre nem, akit egyes – más – 
források szerint a lövés eldördü-
lésekor Áchim az ágyra teperve 

fojtogatott). Hogy egyes, megint 
csak más források szerint Áchim 
nem engedte, hogy az orvosok 
hozzányúljanak, pedig talán 
menthető lett volna. Hogy a per-
iratok az ötvenes években tűntek 
el, ahogy sok más fontos irat 
is, amely zavarta a szocialisták 
mítoszgyártó iparát, és sorolhat-
nánk még... 

Ha nem is e megrázó eset 
kapcsán, de beszélnünk kellene 
Bajcsy Zsilinszky Endre szemé-
lyéről is, akinek valamiért szinte 
minden magyar településen őrzi 
utca a nevét, csak Csabán nem. 
Akinek az Evangélikus Múze-
um egy egész sarkot szentel, 
akinek politikai progressziójáról 
könyvek szólnak, mártíriumá-
ról pedig a második világégés 
egyik legmegrendítőbb sze-
mélyes története... De ha már 
e megrázó eset kapcsán be-
szélünk róla, semmiképp nem 
nevezhetjük gyilkosnak, mert 
ez olyan vád, amelyről nincs 
bizonyíték egyikünk kezében 
sem, és amelyhez egy politikai 
indulatokra épült megtévesztő 
legendárium kevés.

Emlékezzünk Áchim L. And-
rásra halálának 110. évforduló-
ján, magasztaljuk munkásságát, 
írjunk arról a nimbuszról, amely 
övezte, de legyünk óvatosak, 
amikor farkast kiáltunk.  Arról vi-
tázzunk máskor és máshol...

Szente Béla, csabai polgár

Vendégjegyzet:
Az Áchim-cikkek margórája



Magyarország Kormánya a 
Modern Városok Program 
keretében megvalósuló 
békéscsabai útfejleszté-
si célok előkészítése és 
megvalósítása érdekében 
történő támogatás biztosí-
tásáról szóló, 1842/2020. 
(XI. 24.) Korm. határozat 
1. pontjában egyetértett a 
békéscsabai útfejlesztési 
célokkal, és azzal, hogy ez 
összesen 7 038 999 000 Ft 
költségvetési támogatás-
sal valósuljon meg.

A támogatás kedvezmé-
nyezettjeként Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a támogatási ösz-
szeget belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utcák útépítésére, valamint 
útfelújítási munkák (elavult 
aszfalburkolat cseréje) elvég-

zésére fogja fordítani. 
A támogatási összeg 

felhasználásával az önkor-
mányzat célja annak a fej-
lesztési programnak a folyta-
tása, amely a XXI. századhoz 
méltó városi úthálózat kiala-
kításához vezet. Ennek nyo-
mán, a lakossági, kommuná-
lis igények kielégítése mellett 
elmondható lesz, hogy Bé-
késcsaba városa megfelel a 
modern társadalmi elvárá-
soknak.

A fejlesztési program je-
lenlegi állása és a megvaló-
sítás tervezett ütemezése:

Útépítési munkák I. 
ütem: 46 utca esetében a 
kivitelezőt kiválasztották, a 
vállalkozó részére 2021 júni-
us hónapban adják át a mun-
katerületeket. A kivitelező az 
érintett utcák lakóit a kivitele-
zési munka megkezdése előtt 

legalább két héttel írásban 
is tájékoztatja, megjelölve a 
helyi kapcsolattartójának az 
elérhetőségeit is.

Útépítési munkák II. 
ütem: az első ütemmel pár-
huzamosan zajlik az útépí-
téssel érintett további 44 utca 
terveinek a felülvizsgálata. 
Várhatóan 2021. második 
félévében kiírják a közbeszer-
zési eljárást, amely eredmé-
nyeként a nyertes vállalkozó 
részére átadják a munkaterü-
let 2021 második felében.

Útfelújítási munkák: a 
63 helyszínt érintő 1,5 mil-
liárd forintos útfelújítási 
program 2021 nyarán in-
dul. A közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött vállalko-
zási szerződések alapján, 
ütemesen valósul meg az 
utak felújítása. 

Az útépítési program első 
ütemében azok az utcák 
lesznek leburkolva, ame-
lyek esetében rendelkezésre 
állnak az érvényes építési 
engedélyek, a kiviteli terv-
dokumentációk, valamint az 

útépítéshez szükséges köz-
területek a Helyi Építési Sza-
bályzat előírásainak megfe-
lelnek.

Mindhárom projektelem 
esetében a kivitelezési mun-
kák folyamatosak lesznek, 
a munka végső befejezési 
határideje: 2022 év vége.  A 
vállalkozók a kivitelezés üte-

mezése során figyelembe 
veszik a technológiai, tárgyi, 
személyi és szervezési felté-
teleket. 

A békéscsabai útfejleszté-
si program megvalósításával 
kapcsolatban, a munka kez-
detétől a befejezés időpont-
jáig a lakosság tájékoztatása 
folyamatosan megtörténik.

A projekt a Modern Váro-
sok Program keretében való-
sul meg.
További információ kérhető a 
projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft.
Tel.: 06 +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
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Békéscsabai útfejlesztési program

A Modern Városok Program 
Munkácsy Mihály örökségét 
ápoló és népszerűsítő fej-
lesztési projektben felújítják 
a Kiss Ernő és a Kórház utca 
közötti hidat. Az Alsó-Körös 
sor Urszinyi utca és Kiss Ernő 
utcai szakasza zsákutca a ki-
vitelezés idejére. Ezzel egy 
időben a gépjármű- és gyalo-
gosforgalom elől lezárták az 
Alsó-Körös sor – Kiss Ernő 
utcai csomópontot.  A kivite-
lezés ideje alatt a közlekedés 
a Gyulai úton biztosított.

Június 1-jétől a híd cö-
löpverési munkái kezdődnek 
el – tájékoztatott a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
A munkálatok várhatóan 
egy hetet vesznek igénybe. 
Munkavégzés 8-tól 16 óráig 
tart. A munkálatok intenzív 
hanghatással járnak, ezért 
kérik a környéken lakók szí-
ves türelmét.

A területen dolgozó fe-
lelős kivitelező:  a BONAG 
Kft., székhelye: 5600 Bé-
késcsaba, Tompa u. 2/1. A 
helyszíni munkák felelős ve-
zetője:  Baczovszki Roland 
ügyvezető.

Az építési területek környe-
zetében gyalogosan és jármű-
vel a kihelyezett táblák szerint 
közlekedjenek, fokozott körül-
tekintéssel és türelemmel.

A projekttel kapcsola-
tos bejelentések, kérdé-
sek, észrevételek e-mail-
ben a  bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu  címre, 
illetve postán, személyesen a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft., 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 10. sz. 
1. emelet 4. sz. iroda címre 
küldhetők. (Kérik, hogy a le-
vélben tett bejelentés esetén 
ne maradjon el az értesítési 
cím pontos megjelölése.)

Jó úton járunk

F E J L E S Z T É S E K  B É K É S C S A B Á N

Az útépítési munkák I. ütemében érintett utcák/szakaszok:

Felújítják a hidat

Csiaki Tamás: Fontos, hogy a közműveket érintő problémákra 
még az útmunkák előtt fény derüljön

A Békéscsabán zajló 7 mil-
liárd forintos útfelújítási 
program az utcák, közterek 
közműveit is érinti. A lakos-
sági szolgáltatásokkal kap-
csolatban felmerülő kér-
désekről Csiaki Tamást, a 
városüzemeltetési osztály 
osztályvezetőjét kérdeztük. 

– Kapcsolódnak-e a közmű-
veket érintő munkálatok a 
megyeszékhelyen elindult 
korszerűsítési programhoz? 

– Békéscsabán jelenleg 
útfelújítási és útépítési prog-
ram zajlik. Mind a felújítás, 
mind az építés esetében je-
leztük a beruházást végrehaj-
tó Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft.-nek, hogy 
amennyiben az adott köz-
művek felújításra szorulnak, 
vagy esetleg hiányoznak, cél-
szerű a hozzájuk kapcsolódó 
munkálatokat az útfelújítás, 
útépítés előtt elvégezni. Ezt 
nemcsak az önkormányzat 
jelzi, hanem azok a szolgál-
tatók is, amelyeknek közmű-
veik vannak az adott utcában, 

közterületen, legyen szó akár 
villamosenergia-, távközlési 
vagy gázhálózatról.

– A munkálatok során a 
lakóknak kell-e számolniuk 
szolgáltatás-kieséssel, érin-
ti-e őket bármilyen költség a 
közművekkel kapcsolatban?

– Kellemetlen eshetőséget 
jelent, ha például elkészül egy 
adott utca burkolása, majd 2-3 
év múlva aktuálissá válik vala-
mely közmű felújítása, hiszen 
ez bontási munkálatokkal jár. 
Ezért is fontos, hogy minden 
ilyen problémára lehetőleg 
még az útmunkák előtt fény 
derüljön. Ha egy meglévő köz-
mű van az adott utcában, és 
a szolgáltató jelzi, hogy szük-
séges az átépítés, abban az 
esetben rövid ideig előfordul-
hatnak szolgáltatás-kiesések. 
Ezek ütemezését a szakcé-
gek úgy végzik, hogy ne ne-
hezítse a lakók életét napokig 
vagy hetekig, ezt egy vonatko-
zó jogszabály is szavatolja. A 
lakókat természetesen sem-
milyen költség nem terheli a 
közművekkel kapcsolatban.

– Hogyan érinti a beruhá-
zás azokat az utcákat, ahol 
árkok biztosítják a csapadék-
víz elvezetését?

– A műszaki tervek olyan 
megoldást is tartalmaznak, 
amely szerint nem nyílt, ha-
nem zárt csapadékvíz-elve-
zető árkokat építenek ki, így 
oldva meg mind az út, mind 
a közterület vízelvezeté-
sét. Az utcákon jellemzően 
vagy vízelvezető árok vagy 
szikkasztóárok már ki van 
alakítva, így az útmunkák 
során csak pótlólagos beru-

házásokra lesz szükség. A 
munkálatoknak csak kisebb 
részét teszi ki a csapadék-
víz-elvezető rendszer ki-
alakítása. Fontos kiemelni, 
hogy a program keretében 
a rendelkezésre álló vé-
ges források erejéig azon 
utcákban valósulhat meg 
az útépítés, ahol a tervek 
rendelkezésre állnak, és 
amely utcák a jogszabályi, 
elsősorban a Helyi Építé-
si Szabályzat előírásainak 
megfelelnek.

D. Nagy Bence
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA Újabb forrás a turista- 
és kerékpárútra

Lejárt a türelmi idő

A kormány döntése értel-
mében további forrással 
egészül ki a Wenckheim  
turista- és kerékpárút 
projekt.

A Modern Városok Prog-
ramból finanszírozzák a be-
ruházást, amelynek eredeti 
költségvetése korábban 
meghaladta a 2,2 milliárd 
forintot. A Magyar Közlöny-
ben megjelentek szerint 
az önkormányzat további, 
több mint 1,4 milliárd forint 
forrást kap a turista- és ke-
rékpárút megépítésére: az 
állam 2021-ben 1,3 milli-
árd forintot, 2022-ben pe-
dig 145,4 millió forintot utal 
majd át a város számlájára.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő megke-
resésünkre megerősítette, 
hogy a csabai önkormány-
zat négy projektelemre 
kapja a többlettámoga-
tást: ebből a forrásból épí-
tik meg a bányatavaktól a 

szabadkígyósi kastélyig tar-
tó 3–3,5 méter széles, 3 ki-
lométer hosszú, mezőgaz-
dasági- és kerékpárútként 
funkcionáló szakaszt. Ger-
la belterületén és a Ligeti 
soron kerékpárút jön létre, 
valamint az Élővíz-csatorna 
mentén található, Veszeig 
tartó futófolyosó közvilágí-
tását is ebből a forrásból 
finanszírozzák. 

Opauszki Zoltán turisz-
tikáért felelős tanácsnok 
szintén üdvözölte a kor-
mánydöntést. Elmondta, 
hogy a munkálatok folyta-
tódnak, a komplex beruhá-
zás a tervek szerint 2022 
nyarára készül.

A projekt célja nem más, 
minthogy kerékpár- és tu-
ristaúttal kapcsolja össze a 
Békés megyében található 
Wenckheim-kastélyokat, 
így a szabadkígyósit, a 
gerlait, a póstelekit és a 
gyulait is.

Varga Diána

ÁRVERÉS FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait: a 
Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 
3 db építési telkét.

Ingatlan adatok:
1. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2, 
az árverés időpontja: 2021. június 10., 9.00 óra.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 10 000 000 Ft, azaz brut-
tó tízmillió forint a hatályos áfa-törvénynek megfelelően.
2. helyrajzi szám: 1495/5, terület: 680 m2,
az árverés időpontja: 2021. június 10., 9.30 óra.
3. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2,
az árverés időpontja: 2021. június 10., 10.00 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 8 000 000 Ft, azaz 
bruttó nyolcmillió forint a hatályos áfa-törvénynek megfe-
lelően.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István tér 
7.) földszinti, Munkácsy Mihály tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes weblap-
ján (www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra, hasz-
nosításra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon 
található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osz-
tálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tu-
lajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

1. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tu-
lajdonában lévő alábbi szociális alapon bérelhető bér-
lakásban történő elhelyezésre.
Vécsey u. 6. II. em. 6. (3 szobás, összkomfortos, 71 m²; 
bérleti díja: 22 223 Ft/hó).

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi szolgálati 
bérlakásokban történő elhelyezésre.
Andrássy út 55–57. I. 2. (egyszobás, összkomfortos 24 
m²; bérleti díja: 7 512 Ft/hó).
Andrássy út 55–57. VI. 48. (egyszobás, összkomfortos 
24 m²; bérleti díja: 7 512 Ft/hó).
Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások a békés-
csabai székhelyű vagy telephelyű, közfeladatot ellátó in-
tézményeknél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban állók részére, és a békéscsabai székhe-
lyű vagy telephelyű sportszervezet és annak leigazolt 
sportolója részére adhatók bérbe.

A pályázat benyújtására elsősorban elektronikus 
úton vagy postai úton van lehetőség.
A pályázat polgármesteri hivatalba történő beérke-
zésének határideje: 2021. június 11., 12.00 óra. 
A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.
A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpoli-
tikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. 
A pályázat benyújtásának elektronikus címe: 
szocialis@bekescsaba.hu
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtat-
vány a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán 
igényelhető és letölthető a bekescsaba.hu weblapról a 
pályázati hírek menüpontban.
A pályázatokról döntés a legközelebbi döntéshoza-
tali eljárásban történik.
Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociál-
politikai osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turista- és 
kerékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerékpárfor-
galmi létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus hónap-
ban 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 el-
készült, a kerékpárút forgalom-
ba-helyezése még nem történt 
meg. A Kerekegyházi út építési 
munkálatai befejeződtek.  Az 
utca csak korlátozottan alkalmas 
közlekedésre. A Kétegyházi úton 
és a Kígyósi úton a kerékpárút-

felújítás illetve építés elkészült. A 
megépült szakaszok forgalomba- 
helyezése még nem történt meg, 
azok továbbra is munkaterületek! 
Békéscsaba–Vesze közötti Élő-
víz-csatorna töltésén készült ke-
rékpárút forgalomba-helyezése 
folyamatban van, addig a lakos-
ság számára a töltésen futó sza-
kasz nem használható. A Fényes 
városrész és a Lencsési lakóte-
lep közötti közlekedés a Magyar 
utcán lehetséges.
A Pósteleki bekötőút aszfaltozá-
sát befejezte a kivitelező. 
Felhívjuk az érintett lakosság fi-
gyelmét, hogy az elkészült létesít-
ményeket csak saját felelősségre 
vehetik igénybe.
A Békéscsaba, Gerla település-
részen megvalósítandó Csabai 
utca, Dobozi út–Csalogány utca 
közötti szakasz; Napsugár utca, 
Magvető utca, külterületi út, kerék-
párút, valamint a Pósteleki erdőben 

sétány építésére a kiviteli szerző-
dés aláírása megtörtént. A terület-
előkészítési munkák folyamatban 
vannak. A Magvető utcában az 
ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok 
befejeződtek. 
A projekt részét képezi egyedi 
tervezésű komplex fedett pi-
henőhelyek létesítése (Gerla, 
Póstelek, Munkácsy Emlékház, 
Bányatavak – madárles építésével, 
Szabadkígyós). A létesítmények 
építése folyamatban van. Gerlán a 
Wenckheim Károly tér felújítása is 
folyamatban van a projekt része-
ként. A projekt keretében „attrak-
ciós elemként” a volt autósmozi 
mellett egy kerékpáros extrémpálya 
épül, a hozzá kapcsolódó komplex, 
fedett pihenőhellyel együtt. A kerék-
páros extrém pálya úgynevezett. 
pumpapályaként lesz kialakítva, 
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 pálya-
testen. 

A kivitelezési munkálatok alatt 
kérjük az érintetteket, hogy köves-
sék figyelemmel a tájékoztatókat, 
szíveskedjenek figyelemmel len-
ni a munkavégzés alatt létreho-
zott ideiglenes forgalomtechnikai  
kialakításokra. 

A munkavégzés során kérjük az 
érintettek szíves megértését, türel-
mét és közreműködését. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

MEGLÉVŐ  IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS  FEJLESZTÉSE

A Szarvasi úton, a MOL ben-
zinkúttal átellenben új autó-
buszöböl és csapadékvíz-el-
vezető csatorna építése van 
folyamatban.
A Berényi úti kerékpárúton (a 
Széna utca és a mezőmegyeri 

aluljáró között) lokálisan javítási 
munkálatok vannak folyamatban.  
A Dobozi úti kerékpárúton (a 
kerékpáros-átvezetés és a Gém 
utca között) homokos kavicságya-
zat és szegélyépítési munkák foly-
nak a fejlesztés keretében.  

A kivitelezések során részleges 
forgalomterelések, lezárások vár-
hatóak.

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, 
valamint a beruházó, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányza-

ta a tervezett munkálatokról folya-
matosan tájékoztatja a lakosságot. 
A kivitelezési munkálatok alatt kér-
jük, hogy szíveskedjenek figyelem-
mel lenni a munkavégzés alatt létre-
hozott ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra. 

A munkavégzés során és annak 
befejezéséig kérjük az érintettek 
szíves megértését, türelmét és köz-
reműködését. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a Modern Városok Program Meglévő iparterületek 
infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt keretében a Berényi és 
a Dobozi úti kerékpárforgalmi létesítmények, illetve a Szarvasi úti 
buszmegálló építési munkái továbbra is folytatódnak. 

A fokozatos nyitáshoz 
igazodva lejárt a kutyák 
veszettség elleni ismétlő 
oltásának beadatására, 
tavaly márciusban elren-
delt türelmi idő. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal arra kéri az érin-
tett kutyatartókat, hogy 
lehetőség szerint mielőbb 
pótolják kedvencüknél az 
elmaradt oltást.

Tavaly márciusban döntött 
úgy a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, hogy a 
járványügyi helyzetre való te-
kintettel nem szab ki büntetést 
azoknak a kutyatulajdonosok-
nak, akik nem adatják be ked-
vencüknek a veszettség elleni 
ismétlő oltást. Ez a türelmi idő-
szak azonban május közepén 
lejárt, így aki ezt mihamarabb 
nem teszi meg, súlyos bünte-
tésre számíthat. A szakembe-
rek leghamarabb a kutyák 4 
hónapos korában szokták be-
adni az első veszettség elleni 
oltást, ezt hat hónap múlva 

meg kell ismételni, amivel így 
egyéves immunitást szerez 
az állat, utána pedig évente 
kell ismételni a vakcinázást.

Dr. Ökrös István a rende-
let megjelenése óta naponta 
átlagosan 8-10 kutyát olt be 
veszettség ellen. Mint mond-
ta, nemcsak az ebek és más 
háziállatok egészsége miatt 
fontos a vakcina beadása, 
hanem embertársaink vé-
delme miatt is.

– A nyál tartalmazza a ví-
rust, és ha a kutya olyan he-
lyen harapja meg az embert, 
akkor elég intenzíven, akár 
8-10 nap alatt is kialakulhat-
nak a tünetek. Amikor pedig 
már tünetek vannak az em-
bernél, akkor sajnos nagy 
baj lehet – hangsúlyozta az 
állatorvos.

A szakemberek arra ké-
rik a tulajdonosokat, oltas-
sák be a kutyákat azért is, 
mert a veszettség vírus saj-
nos jelen van a szomszédos 
Romániában.

Vincze Attila



Hogy ezután mi lesz a 
szálló helyén, arról majd 
a képviselő-testület dönt. 
Kezdeményeztem egy kö-
zösségi tervezést, társa-
dalmi egyeztetést ebben az 
ügyben, de természetesen a 
végső szót majd a közgyű-
lés mondja ki a tekintetben, 
hogy mi legyen az egykori 
hotel területén.

– A Wenckheim-kastély 
felújított déli homlokzatát már 
láthatják az érdeklődők Sza-
badkígyóson, Békéscsaba 
pedig további forrást kap a 
Wenckheim turista- és kerék-
párútra. Miért olyan jelentő-
sek ezek a fejlesztések?

– A kastélyfelújítás-
hoz szükséges 3 millliárd 
forint mintegy. felét az  
Európai Uniótól, másik felét 
pedig nemzeti forrásból kap-
juk. A megújuló épületben 
helyet kap majd a Vendég-
ségben Wenckheiméknél 
című kiállítás, amely 21. szá-
zadi eszközökkel mutatja be 
nemcsak a nemesi család 
életet, de a cselédek min-
dennapjait, vagy a korabeli 
kereskedelmi viszonyokat 
is. Az interaktív bemutatón 
a személyes hangon meg-
szólaló szereplők a kastély 
legendáit, és az itt élők szo-
kásait elevenítik fel olyan 
módon, hogy a látogatók a 
Wenckheim-család vendé-
geinek érezhetik magukat. 
Tegyük hozzá, hogy a kö-
rülbelül 23 hektáros kastély-

park is megújul. A fejlesztési 
tervek ezzel azonban még 
nem zárulnak le: szeretném, 
hogy a következő kastély-
programban is lehetőséget 
kaphassunk arra, hogy a 
kastély még tovább szépül-
jön. Azért nagyon fontos az 
épület rendbetétele, mert ez 
a múltunk, az épített örök-
ségünk kiemelkedően érté-
kes része. A 19. században 
épült, Ybl Miklós tervei alap-
ján, olyan örökség ez, amire 
vigyáznunk kell, amit gon-
doznunk kell. Azt reméljük, 
hogy ha teljes egészében 
megújul a kastély, és az ot-
tani programok, kiállítások is 
látogathatók lesznek, akkor 
ez megélénkíti a térség tu-
rizmusát. Szintén ez utóbbit 
segíti, hogy a Wenckheim 
turista- és kerékpárútra Bé-
késcsaba önkormányzata 
további 1,3 milliárd forintot 
kapott. Így megvan a szüksé-
ges forrás arra, hogy Békés-
csabáról is biztonságosan 
tudjanak átkerékpározni Sza-
badkígyósra a városban élők 
is az ideérkezők. A turista- és 
kerékpárút várhatóan jövő év 
közepére készül el teljesen. 

– A járványhelyzet Békés 
megyében is sokat javult. 
Mit gondol, most már felléle-
gezhet az egészségügy?

– Az egészségügy ma 
már sokkal kisebb teher 
alatt dolgozik, mint néhány 
hete. Minden mutató alap-
ján azt látjuk, hogy lecsen-
gőben van a koronavírus-
járvány harmadik hulláma, 

ami annak is köszönhető, 
hogy több mint ötmillió em-
ber már megkapta az ol-
tást. Tudjuk azonban, hogy 
a várólisták a járvány miatt 
meghosszabbodtak, és el-
maradtak halasztható műté-
tek, emiatt tehát az egész-
ségügy terhelése továbbra 
is nagy lesz. A virológusok 
előrevetítették, hogy lehet 
a járványnak negyedik hul-
láma is, azonban – az oltá-
soknak köszönhetően – az 
várhatóan sokkal alacso-
nyabb szinten fog tetőzni, 
mint a harmadik. 

– Újraindult az élet a kul-
turális intézményekben, ez 
mennyiben tud segíteni a 
járványban megfáradt em-
berek mentális regeneráló-
dásában? 

– Sokat segít, hogy vannak 
már rendezvények, és az is, 
hogy végre együtt lehetünk 
a közösségekben. A sze-
mélyes kapcsolatok, közös 
élmények pedig segítenek 
abban, hogy ne érezze azt a 
szörnyű bezártságot az em-
ber, ami roppant módon nyo-
masztotta szinte mindnyájunk 
lelkét. Erőt ad és feltölt, hogy 
a korlátozások döntő része 
megszűnt, és újraéledhettek 
a személyes és közösségi 
kapcsolataink. Jó érzés látni, 
hogy újra pezsgéssel telnek 
meg az utcák, terek, ven-
déglátóhelyek, intézmények 
– már nagyon régóta vártunk 
arra, hogy találkozhassunk 
egymással.

Mikóczy E.
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Szárnyra kaptak olyan hírek, 
hogy rövidesen fizetni kell 
az M44-es gyorsforgalmi út 
használatáért. Mint megtud-
tuk, az M44-es továbbra sem 
fizetős a személyautóknak, 
a 3,5 tonnánál nagyobb te-
hergépjárműveknek azonban 
igen. Dankó Béla országgyű-
lési képviselő is több megke-
resést kapott az elmúlt idő-
szakban ezzel kapcsolatban, 
ezért a Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt.-hez fordult. 
A tájékoztatás szerint az 
M44-es autóút használata 
az e-matrica rendszerben 

díjköteles járművek részére 
ingyenes, vagyis személyau-
tók után nem kell fizetni. Az 
M44-es autóút a 3,5 tonna 

feletti össztömegű gépjár-
művek részére ugyanakkor 
díjköteles az M44-es autóút 
teljes szakaszán. 

Öt héten át lesz napközis táborÚjra élettel telik meg a város

Személyautóval nem fizetős Adománygyűjtés a Szent László 
utcai tűzeset károsultjainak
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www.szivarvanyaqua.hu

06 66 778-888
06 30 955-7679

Készüljön fel a
tavaszi szezonra
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Kérje részletes 
tájékoztatónkat 
és árlistánkat!

!
Válassza a Szivárvány Aqua 

környezetbarát ballonos vizét!
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A Csabai utcai épületben 
a második világháború előtt 
zsidó aggok háza, majd a 
későbbiekben is bentlaká-
sos idősek otthona műkö-
dött. Aggódva figyeltem az 
utóbbi években üresen álló 
épület sorsát, jó látni, hogy 
mára szépen rendbe hozták. 
Kívánom a kamara szakem-
bereinek, hogy most már eb-
ben az impozáns, megújult 
környezetben végezzék ha-
tékony munkájukat a Békés 
megyei gazdák érdekében. 

– Sok békéscsabai jelez-
te, hogy – bár van elkerülő út 
– egyre több tehergépjármű-
vet látni a város utcáin. Mit 
lehet tenni?

– Magam is kapok olyan 
lakossági jelzéseket, hogy 
egyes csabai közutakon 
nagy és hangos gépjármű-
vek közlekednek, legutóbb 
a Bajza utcai nagy kamion-
forgalomra hívták fel a fi-

gyelmemet. Tudni kell, hogy 
több, Békéscsabán áthaladó 
út az állam kezelésébe tar-
tozik, ilyen a Bartók Béla út, 
a Bajza utca, a Szarvasi út, 
a Békési út, a Jókai utca, a 
Petőfi utca és a Berényi út 
is. Ezekben az esetekben 
a forgalommal kapcsolatos 
intézkedéseket az önkor-
mányzat nem tudja saját 
hatáskörben meghozni. A 
Bajza utca kapcsán az volt 
a panasz, hogy miért nem 
használják a kamionok in-
kább az elkerülő utat? A 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Békés Megyei Igazgatósága 
felé jeleztem ezt a felvetést, 
amelyet megvizsgálnak. A 
járvány enyhülésével egyéb-
ként minden tekintetben 
egyre intenzívebb a gépjár-
mű-forgalom Békéscsabán, 
a személyautók forgalma is 
jelentősen megnőtt. Reggel 
7 és 8 óra, valamint délután 

16-17 óra között számos 
olyan pont van a városban, 
ahol kisebb dugók alakulnak 
ki, de ez még kezelhető.  

– A kormány döntése 
alapján újra fizetni kell a par-
kolásért. Hogyan érintette az 
elmúlt időszak Békéscsabát?

– A számszaki hatása en-
nek az volt, hogy abban az 
időben, amikor díjtalan volt a 
parkolás, havonta 18-19 mil-
lió forint bevételtől esett el 
a város, ez összességében 
több mint 180 milliós kiesést 
jelentett. Az elmaradt bevéte-
lek miatt a tavalyi évben ve-
szélyhelyzeti tartalékot kellett 
képezni, idén pedig eleve jár-
ványügyi költségvetést készí-
tettünk. Az intézkedés másik 
hatása az volt, hogy munka-
időben, a belvárosban alig 
lehetett szabad parkolóhelyet 
találni, de most már ez a hely-
zet is oldódni látszik. 

Mikóczy Erika

Szarvas Péter: A Lencsési és Madách utcai iskola várja majd a gyerekeket

Békéscsabán, május 6-án, 
a délutáni órákban kigyul-
ladt a Szent László utca 6. 
szám alatti társasház. A 16 
lakásos ingatlan tetőszer-
kezete néhány perc alatt 
megsemmisült. Nyolc ott-
hon vált lakhatatlanná.

A lakók kérdésünkre elmond-
ták, hogy a ház melletti, udvari 
szerszámos tárolóban, egy 
fűnyírást követően a betolt 
fűnyíró – eddig tisztázatlan 
okok miatt – lángra kapott. A 
nádtetős tároló pillanatok alatt 
leégett, majd a tűz azonnal 
felfutott a kétszintes épület 

tetejére. Noha a lakások nem 
gyulladtak ki, de a víz, a ko-
rom és a tömény füst miatt, 
valamint fedél hiányában, az 
épület lakhatatlanná vált.

A 16 lakásos társasház 
egyik felét érte a kár, de mivel 
a tetőzet tulajdonjogilag kö-
zös, így a másik nyolc lakás 
is érintett. A háztetőre viszont 
nem kötöttek társasházi bizto-
sítást, így azt önerőből kell fel-
újítaniuk. Az érintett otthonok 
a fedél felújításáig mindenféle 
természeti csapásnak ki van-
nak téve.

– Nagyon komoly anyagi 
kár keletkezett az épületben, 

amelyet az itt lakók nem 
tudnak egyedül megoldani. 
Ezúton is arra kérem a bé-
késcsabai és a környékbeli 
lakosokat, hogy aki tud, se-
gítsen a felújításban – inté-
zett felhívást a lakossághoz 
Paláncz György önkormány-
zati képviselő. Hozzátette, 
hogy a békéscsabai önkor-
mányzat felajánlotta a segít-
ségét az önálló lakhatásban 
átmenetileg vagy tartósan 
segítségre szoruló emberek 
számára.
Bankszámlaszám: OTP 
Ilyés Sándorné 
11773339-01024263 

Paláncz György önkormányzati képviselő és Takács  
Gáborné, a leégett társasház egyik lakója
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„Békéscsaba belvároson túli területeinek játszótérfejlesztése”

A projekt fő célja a békés-
csabai szabadtéri közösségi 
terek minőségének javítása, 
funkció-gazdagítása és a fej-
lesztések hosszú távú fenn-
tarthatóságának biztosítása. 
Kiemelt cél a belvároson túli 
területek városrészeiben élő 
lakosság közösségeinek szá-
mára olyan találkozási pontok 
kialakítása, amelyek rende-
zett feltételeket biztosítanak 
a szabadidő minőségi eltölté-
séhez. A megvalósítás során 
családi játszóparkokat alakí-

tottak ki, játszóterek újultak 
meg úgy, hogy azokat több 
generáció is használhassa.

A projekt során 5 fő fej-
lesztési területet jelöltek 
ki Békéscsabán:
Gerla: Sport utca 18005. 
hrsz. alatt található focipálya 
melletti terület
Mezőmegyer: Hóvirág utcá-
ban (hrsz.: 12090/1.) lévő ját-
szótér
Millenium lakótelep: Sza-
bolcs utcai játszótér (hrsz.: 
3162/15.)

Lencsési lakótelep: Len-
csési út 23. előtt lévő játszó-
tér (hrsz.: 1709/128.
Jamina: Kolozsvári utca 
8601/2. hrsz. alatt lévő terü-
let

A fejlesztések keretén 
belül a játszóeszközök fel-
újítása, új játszóeszközök 
telepítése történt meg. Az új 
játszóeszközökhöz kapcso-
lódóan eséscsillapító burko-
latot építettek ki, az elhasz-
nálódott burkolatok javítása, 
a járdák szélesítése, vala-
mint a megközelíthetőség 
biztosítása is megvalósult.

A fejlesztés során az 
érintett területeken a nö-
vényállományt megújították, 
valamint új parkrendezési 
tárgyakat, kerékpártárolókat, 

huladékgyújtő-edényeket is 
telepítettek.

A projekt kapcsán 23 
darab, az uniós előírásnak 
megfelelő, korszerű játék 
beszerzése valósult meg, 
melyből 4 darab integrált 
játszóeszköz. A megújult 
játszótereken összesen 10 
darab 5 állásos kerékpár-
tároló telepítése, 17 darab 
fémvázas hulladékgyűjtő ki-
helyezése, 21 darab új pad 
kihelyezése és kerítésépítés 
valósult meg a rendezett fel-
tételek biztosítása céljából. 
A játszótereken összesen 10 
darab meglévő pad, 1 darab 
meglévő kapu és 1 darab 
meglévő ivókút felújítása 
is megtörtént. A fejlesztés 
kapcsán megújult területek 

a rendezvények számára 
használhatóvá váltak,  to-
vábbá a vonzó lehetőségek 
bővítéseként egy filagóriát is 
kialakítottak.
A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósult 
meg.

A projektről bővebb infor-
máció a www.bekescsaba.
hu oldalon található, vagy.a 
Békéscsabai Városgazdál-
kodási Kft.-től kérhető a kö-
vetkező elérhetőségeken:
telefon: 06-66/647-237,
e-mail: info@bvgkft.hu

Azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00252

A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. öt fejlesztési 
elemből álló beruházást valósított meg 50 millió fo-
rintos vissza nem térítendő európai uniós támogatás 
segítségével.

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Csaba u. 7.

Telefon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

H,K,CS: 9:00-16:00

SZ: 9:00-13:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

BÉKÉSCSABA

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

A békéscsabai térségi vásár-
tér kialakítását célzó projekt 
keretében a kivitelezési mun-
ka két ütemben valósul meg:
2021 januárban megkezdőd-
tek az 1. kivitelezési ütem, 
a „Parkolóház” munkálatai 
az alábbiak szerint: 
A piaci parkolási igények tel-
jesítéséhez a Szabó Dezső 
utcán jelenleg is parkolóként 
használt, a „Gazdabolt” mel-
letti területen vasbeton szer-
kezetű parkolóház épül, 3 
parkoló szinttel, ami 292 db 
személygépjármű elhelye-
zését fogja biztosítani.
A kivitelező felvonulási terü-
letként a „Gazdabolt” mel-
letti parkolót és a kijelölt 
Illésházi–Szabó Dezső ut-
cai elhatárolt területet veszi 
igénybe. Ezen munkaterü-
letekre a vásárlóknak be-
lépni tilos!
A parkolóház esetében a kivi-
telező elbontotta a gazdabolt 
melletti parkoló térburkolatait 
és az ott lévő műszaki létesít-
ményeket. Megtörtént az ala-
pozáshoz szükséges lavírsík 
kialakítása és elkészültek a 
cölöpalapozási munkák, és a 
cölöpfej-tömbök munkálatai. 
Megkezdődtek a földszinti 
vasbeton szerkezetű pillérek 
és falak munkái.
A keletkező bontási és épí-
tési hulladék elszállítása a 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendeletben foglal-
tak szerint történik.
A munkák várható befejezé-
se: 2022 január hó.

Kivitelező: SWIETELSKY 
Magyarország Kft. (szék-
hely: 1016 Budapest, Mé-
száros u. 13.). Helyszíni 
képviselő: Bicski Viktor 
helyszíni generál építésve-
zető, tel: 06-20/378-1965.

További jelenlegi munká-
latok:
Békéscsabán, a Kétegyházi 
úton, 9000 m2 nagyságú te-
rületen nagybani piac való-
sul meg.
A munkálatok 2021 év ele-
jén megkezdődtek jelenleg 
a humuszolás, feltöltési, te-

reprendezési földmunka, és 
a tömörítés munkafolyama-
tai zajlanak.
A nagybani piac kivitelezé-
sének várható befejezése: 
2021 december hó.
A kivitelezési munkák 2. 
ütemében az alábbi pro-
jektelemek fognak meg-
valósulni:
A parkolóház használatba-
vételét követően, a jelenlegi 
nagybani piac területén, új, 
6153 m2, alapterületű fe-
dett- nyitott vásárcsarnok 
épül, valamint a 2. ütem ré-
szeként új pavilonsor épül a 

jelenlegi pavilonsor helyén, 
továbbá megújulnak a kör-
nyező utcák is.
A 2. ütemben megvalósuló 
munkák várható kezdése: 
2022. I. negyedév, a mun-
kák várható befejezése: 
2023. I. negyedév.
A projekt teljes körű lebo-
nyolítását a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. koordinálja. 
Elérhetőségek: 5600 Bé-
késcsaba, Szent István 
tér 10., tel: 06-66/510-133, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu.

a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

TájékoztatásPapírt gyűjtöttek

A Lencsési Általános Iskola tanulói papírt gyűjtöttek 
a közelmúltban. Járványügyi helyzet miatt most csak az 
otthon összegyűlt papírokat szedték össze gyerekek.

(Támogatói okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.)



A Békés Megyei Önkor-
mányzat 2016 óta minden 
év szeptemberének első 
szombatján megszervezi 
a megyei összetartozás 
napját, a Megyenapot. A 
visszajelzések és a ren-
dezvény alatt tapasztal-
tak alapján elmondható, 
hogy sikeres, a megyében 
élő embert megmozga-
tó eseményen vehettek 
részt az előző években az 
érdeklődők. 2020-ban a 
koronavírus-járvány miatt 
a programelemek közül 
csupán a kézműves vásár 
és kistermelői piac várta a 
látogatókat. 

– A járványhelyzet miatti 
megszorítások sajnos ebben 
az évben is átírják a Békés 
megyei összetartozás ün-
nepének megszokott forga-

tókönyvét. Az egyeztetések 
zajlanak, hamarosan kide-
rül, hogy a programelemek 
közül melyeket lehet majd 
megszervezni. Azt biztosan 
állíthatjuk, hogy szeptember 
4-én lesz Megyenap, várjuk 
a látogatókat Békéscsaba 
főterén, igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy min-
denki jól érezze magát, és 
együtt fedezhessük fel Bé-
kés megye kincseit – tudatta 

Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke.

Hozzátette: a rendez-
vényre érkezők biztonsága 
érdekében meg kell hozni 
néhány szigorítást ebben az 
évben is, így az idei Megye-
nap is kicsit más lesz, mint 
a korábban megszokottak. 
A szervezők bíznak abban, 
hogy 2022-ben valamennyi 
megyenapi programelemet 
meg lehet majd tartani.

Kilencvenszázalékos ké-
szültségű a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastély és kas-
télypark turisztikai célú fej-
lesztésének első üteme. A 
felújított létesítmény a jövő 
év első negyedében nyit-
hatja meg kapuit a nagykö-
zönség előtt – hangzott el a 
május 21-ei sajtónyilvános 
bejáráson. 

Ez a kastély számunkra nem 
más, mint a múlt dicsősége és 
a jövő reménysége. Az elmúlt 
évtizedekben a kastély ár-
nyékában éltünk. Én hiszem, 
hogy az elkövetkezendő idő-
szakban a kastély fényében 
élhetünk – hangsúlyozta Ta-
kács Árpád. Békés megye 275 
országos műemléki védettség 
alatt álló épülettel rendelke-
zik. Ebből 58 templom, 84 
kastély, iskola, városháza, 
csaknem 70 lakóingatlan, 38 
mezőgazdasági épület, 18 
kereszt, harangláb és szobor 
áll műemléki védettség alatt 
– emelte ki a kormánymeg-
bízott. Mint elmondta, a me-
gyében jelenleg harmincegy 
nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt beruházás van 
folyamatban, melyek közül 
megemlítette a Wenckheim 
kastély, a geszti Tisza-kastély 
és a mezőhegyesi ménes-

birtok fejlesztését, valamint a 
békéscsabai Modern Városok 
Program projektjeit.

– Vannak terveink a jö-
vőre nézve is, ilyen a pós-
teleki, a gerlai, a kondorosi 
Batthyány-Geiszt- és a szar-
vasi Bolza-kastély felújítá-
sa, amelyek megőrzése is a 
mi feladatunk – tette hozzá  
Takács Árpád.

A szabadkígyósi épü-
let egyszerre lesz exkluzív 
rendezvényhelyszín és a 
historizáló kort 21. századi 
eszközökkel bemutató kiállító-
hely – mondta Glázer Tamás, 
a NÖF Nemzeti Örökségvé-
delmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Az építészeti munkálatok 
várhatóan június végére fe-
jeződnek be, utána kezdőd-
het a kiállítás berendezése – 
hangsúlyozta dr. Virág Zsolt. 
A Nemzeti Kastélyprogram 
és Nemzeti Várprogram mi-

niszteri biztosa kifejtette: 
a tárlat a Vendégségben 
Wenckheiméknél címet vise-
li, a látogatók úgy érezhetik 
majd magukat, mintha időuta-
záson járnának, a grófi csa-
lád vendégeként érkeznének 
a helyszínre. Az új turisztikai 
vonzerő Szabadkígyóst – tör-
ténelme során először – fel-
helyezi a turizmus térképére 
– fogalmazott.

Herczeg Tamás, a tér-
ség országgyűlési képvi-
selője elmondta, hogy a 
megújuló kastély, a készü-
lő Wenckheim-kerékpárút 
(amely négy Wenckheim-
kastélyt, a szabadkígyósi 
mellett a póstelekit, a gyu-
lait és a gerlait köti össze) 
és a Békéscsabán létrejövő 
Munkácsy-negyed olyan att-
rakció-együttest jelent majd, 
amely reményei szerint 
megsokszorozza a térségbe 
érkező turisták számát.
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Szeptember első szombatján ismét lesz 
Megyenap Békéscsabán

A jövő év elején nyithat a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastély

Oltás után is lehet vért adni, és nem 
feltétel a védettségi igazolvány

Nincs szükség védettségi 
igazolványra, és az oltot-
tak is mehetnek vért adni 
– hívta fel a figyelmet az 
Országos Vérellátó Szol-
gálat. A szervezet szerint 
nagy szükség van most a 
véradókra, mert az egész-
ségügyi ellátások újraindu-
lása óta jócskán megnőtt 
az igény a különféle vérké-
szítmények iránt.

Ahogy halad előre az oltási 
program hazánkban, egyre 
többen kapnak védettségi 
igazolványt, azonban a vér-
adáshoz erre nincs szükség. 
A különböző, főleg az interne-
ten terjedő pletykákkal ellen-
tétben, egyáltalán nem kizáró 

ok a véradásnál, ha valaki 
már megkapta a koronavírus 
elleni védőoltását. Az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat arra 
hívja fel a figyelmet, hogy aki 
az oltás után jól érzi magát, 
akár már másnap mehet vért 
adni, nincs várakozási idő.

– Nagyobb kivárási idő az 
olyan védőoltásoknál van, 
ahol legyengített vírust kap-
nak az oltakozók, viszont a 
koronavírus elleni vakcinák 
egyike sem ilyen. Persze a 
védőoltást követően óhatat-
lanul lehetnek oltási reakci-
ók, tehát nem biztos, hogy 
már másnap van kedve va-
lakinek vért adni, de ha jól 
érzi magát, minden további 
nélkül jelentkezhet, semmi-
lyen akadálya nincs a vér-
adásnak – hangsúlyozta 
megkeresésünkre  dr. Nagy 
Sándor, az Országos Vér-
ellátó Központ szakmai fő-
igazgató-helyettese.

A szervezet vezetése szólt 
arról is, hogy a védettség ki-
alakulásában a véradás sem-
milyen hátrányos szerepet 
nem játszik. Azonban, ha va-
laki átesett a fertőzésen, ak-
kor biztonsági okokból 3 he-
tet várnia kell, hogy újra vért  
adhasson.

Vincze Attila

Felszentelték a Szentháromság 
 emlékoszlopot

A Szentháromság va-
sárnapján szentelték fel 
Békéscsabán, a Damja-
nich-Wesselényi utcák 
kereszteződésében álló 
Szentháromság emlékosz-
lopot.

Békéscsaba önkormányzata 
Magyarország Kormányának 
támogatásával, dr. Szatmári 
Csaba ügyvéd kezdeménye-
zésére és szervezésében 
állíttatta fel a szobrot még 
múlt évben, december 22-
én, Trianon századik év-
fordulójának emlékezetére. 
Az alkotás Szőke Sándor 

szobrászművész munkája, a 
mélyalapozási munkálatokat 
a Békés Drén Kft. végezte el 
térítésmentesen.

A felszentelés december-
ben a járványügyi korláto-
zások miatt elmaradt, most 
azonban, az enyhítéseknek 
köszönhetően, Szenthá-
romság vasárnapján meg-
tarthatták. 

Az ünnepélyt a  Szigeti 
Antal  plébános, esperes ál-
tal celebrált szentmise előz-
te meg. A misét követően 
Antal atya a Békéscsabai 
Páduai Szent Antal Társszé-
kesegyháztól a Szenthárom-

ság emlékoszlophoz gyalo-
gos zarándoklatot vezetett. 
A műalkotásnál Cs. Tóth Já-
nos  művészeti író, a művé-
szettörténész imerőseinek 
állítására hagyatkozva el-
mondta, hogy 1948 óta, a 
„csonka részen” ez az első 
Szentháromság-szobor. 

Az oszlop talapzatán a 
nemzeti egységünket ál-
lamban megszilárdító szent 
királyaink, Szent István ki-
rály és Szent László király, 
valamint a Kárpát-medence 
szerte tisztelt Szent Imre 
herceg domborművei lát-
hatóak. Az oszlopfő pedig 
a Szentháromságot jeleníti 
meg három nézetben. 

Az emlékoszlopot Szigeti 
Antal plébános, ,  Verasztó 
János  evangélikus lelkész 
és  Marti Miklós  reformá-
tus lelkész szentelte fel. A 
körmenet végül, a Páduai 
Szent Antal plébánián sza-
badtéri ebéddel zárult.

S. T.
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Békéscsaba önkormányza-
ta már 24 éve rendezi meg 
minden év májusának végén 
az óvodai sportnapot, ám a 
pandémia miatt ez – a tava-
lyi évhez hasonlóan – idén is 
elmaradt. Hogy a gyerekek 
önfeledt mozgásához a város 
mégis hozzájáruljon, tizen-
nyolc önkormányzati óvodai 
telephelyre, valamint a Szlo-
vák Óvodába és az Evangé-

likus Óvodába juttattak el a  
labdacsomagokat. Szarvas 
Péter polgármester és Var-
ga Tamás alpolgármester a 
Szigligeti utcai és Kazinczy-
lakótelepi Óvoda, Tábor ut-
cai telephelyén személyesen 
adta át az egyik, 26 darab, 
különböző méretű és színű 
labdát tartalmazó csomagot 
az intézmény vezetőjének,   
Királyné Egri Mónikának.

Férfi klub

A Család és KarrierPONT-
ban alakult Férfi klub tagjai 
május 29-én ismét  karitatív 
programon vettek részt: beto-
noztak, illetve egy hinta fatar-
tó szerkezetét festették át. A 
programhoz a Hatvanezer Fa 
Egyesület vezetősége is csat-
lakozott. Herczegné Számel 
Annamária szakmai vezető 
elmondta, hogy másfél éve in-
dult a Család és KarrierPONT 
működése, számos program-
juk van, amely nőkről, illetve 

nőknek szól. Nagy segítség 
számukra, hogy már egy ide-
je működik a Férfi klub is, hisz 
vannak olyan tevékenységek, 
amelyekhez az ő munkájukra 
különösen nagy szükség van: 
ilyen például a magaságyás 
készítése vagy a betonozás 
is. Herczeg Tamás  ország-
gyűlési képviselő hozzátette, 
hogy működésükkel legin-
kább a karitatív tevékenysé-
gek fontosságára szeretnék 
felhívni a figyelmet.

Magoncokat kaptak

Békéscsaba egyik legzöldebb 
óvodájának ballagó ovisait 
különleges ajándékkal lepte 
meg a Hatvanezer Fa Egye-
sület. A leendő kisiskolások 
egy-egy tölgyfa magoncot vi-
hettek haza a ballagásról, és 
nevelhetnek majd az ottho-
nukban az őszi kiültetésig. A 
már másfél éves magoncok-
hoz a makkot még 2019-ben 
az óvodások és iskolások 
gyűjtötték össze. A körforgás 
akár jelképes is lehet: óvodá-
sok gyűjtötték, óvodások ne-

velik és mire emberes fa lesz 
belőle, már az ő gyermekük, 
óvodásuk élvezheti az árnyé-
kát. Az egyesület céljai kö-
zött kiemelt helyen szerepel 
a környezeti érzékenyítés, 
illetve a gyerekek környezeti 
nevelése, amit meggyőző-
désük szerint már 6 éves kor 
előtt el kell kezdeni. Az óvo-
dával egyébként is együtt-
működnek, ezért gondolták 
úgy, hogy hagyományterem-
tő szándékkal magoncokat 
adnak a kis ballagóknak.

A járványügyi szabályokat minden helyszínen betartották

Játék, móka, kacagás a gyereknapon
Május utolsó vasárnapján, 

a gyermeknapon Békéscsa-
bán is színes programokkal 
várták az intézmények a kis-
gyermekes családokat. 

A Békés Megyei Könyvtár 
előtti tér és az intézmény ud-
vara is benépesült. Mint azt 
Rakonczás Szilvia,  a könyv-
tár igazgatója elmondta, mi-
vel a belső tér látogatását 
védettségi igazolványhoz 
kötik,  igyekeztek a könyvtár 
környezetében megrendezni 
a programjaikat. Kiemelte, 
fontos az, hogy a családok 
lássák: újra be lehet menni 
könyvtárba. A programban 
voltak ügyességi játékok, pa-
pírhajtogatás, illatfelismerés 
és festés. A könyvtáron belül 
működő Europe Direct infor-
mációs iroda – amely egyéb-
ként az uniós tájékoztatással 
foglalkozik – is szervezett 
programot a főbejárat elé, 
amelynek a portugál uniós 
elnökség volt az apropója. 
Szarka Judit irodavezető el-
mondta, hogy az érdeklődők 
Baji Miklós Zoltán  segítsé-

gével Azulejo csempemintát 
festhettek, amely Portugáliá-
ban tipikus motívum. 

A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház az Ibsen ház ud-
varán szervezett gyereknapi 
programot. Lenkefi Zoltán 
igazgatótól megtudtuk, hogy 
mesesarkot alakítottak ki, 
lehetett bábot simogatni, kü-
lönböző ügyességi játékokon 
vehettek részt a gyerekek és 
persze bábelőadásra, a Bo-
londos mesékre is várták a 
családokat.

A gyermeknapi progra-
mokhoz a Munkácsy Mihály 
Múzeum graffiti-versennyel 
és kézműves foglalkozással 
csatlakozott. Forczek Győző,  
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgató-helyettes 
megjegyezte, hogy intézmé-
nyük pedig bűvészműsorral, 
koncerttel és szintén kéz-
műves-foglalkozással várta 
a gyerekeket, a családokat, 
szintén a még érvényben 
levő járványügyi szabályok 
betartása mellett.

H. D.

Angol verseny a Jankay szervezésében
A közelmúltban zajlott a he-
tedik és nyolcadik osztályos 
tanulók Országos Angol 
Tanulmányi Versenyének 
döntője Békéscsabán. A 
megmérettetés első két for-
dulója írásbeli volt és online 
formában zajlott; összesen 
közel ötezer versenyző ne-
vezett. A második, megyei 
forduló egy helyszínen 

zajlik minden évben, most 
azonban a diákok a saját in-
tézményükben írták meg a 
feladatsort. 

A legjobb huszonnégy hete-
dikes és huszonkilenc nyol-
cadikos tanuló érkezett Bé-
késcsabára, a döntőre, amely 
a Jankay Tibor Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola szer-

vezésében zajlott, és ahol szó-
beli feladatokat kaptak a ver-
senyzők. Tirjákné Prisztavok 
Ágnes, az intézmény veze-
tője elmondta, hogy most is 
felkészült diákok érkeztek a 
versenyre, akik a középszintű 
nyelvvizsga szintjén vannak. 

Az eredményhirdetés – a 
járványügyi szabályok betar-
tása mellett – a Csabagyön-

gyében volt. A 7. évfolyamo-
sok közül 1. Lukács Lujza 
(Budapest) 2. Sipos Ábel (Bu-
dapest) és Bácsi Bence Baj-
nok (Budapest) lett. 8. évfolya-
mon az 1. helyen Kiss Kornél 
Gábor (Békéscsabai Petőfi 
Utcai Általános Iskola) a 2. 
helyen Marinovszky András 
(Vác) a 3. helyen Barilla Bog-
lárka (Szolnok) végzett.

Szűkített programmal is emlékezetes volt
Tavaly a pandémia miatt 
elmaradt a Lencsési Kö-
zösségi Ház gyermeknapi 
programja. Most a minden 
fronton – földön, vízen, le-
vegőben – zajló program-
folyam némileg szordínó-
sabban zajlott május 29-én 
délután, a Féja Géza tér 1. 
szám alatt működő intéz-
mény előtti téren, de így is 
mindenki igazán jól érez-
hette magát. 

A pandémia után, a 30 éves 
közösségi háznak ez volt 
az első szabadtéri rendez-
vénye. A kulturális intéz-
mény vezetője megjegyez-
te, hogy ezúttal színpad 
helyett pódiumot állítottak, 
ugyanakkor meghívták az el-

múlt évtized legsikeresebb 
produkcióit – ilyen példá-
ul a mezőberényi  Kacagó 
Bábszínház  társulata,  He-
vesi Imre, a házban műkö-
dő  Fitt-N Taekbo Team, de 
Vozár M. Krisztián is zenélt 
a gyereknapi előzetes prog-

ramjában. Kiegészítő prog-
ramként jöttek a hagyomá-
nyos elemek, a légvárak, a 
szabadtéri játszóházak, lo-
vaglás, íjazási lehetőségek, 
ráadásul még négyszáz pa-
lacsintát is szétosztottak a 
résztvevők között. 

S miért földön, vízen, leve-
gőben zajlott a gyermeknapi 
előzetes? Mert volt kishalfogó-
verseny az Élővíz-csatorna 
partján, szabadtéri programok 
a horizontális síkban és csú-
szás-repülés a légvárakon.

S. T.

Vozár M. Krisztián Négyszáz palacsintát osztottak ki a gyereknapon

Labdák az óvodáknak

A mozgás a fő



A díjátadáson Pócsi Gabri-
ella, az egyesület munka-
szervezet-vezetője elmond-
ta, úgy tíz évvel ezelőtt 
adták ki először a Körösök 
Völgye Élménymagazint, 
amely három év alatt, hat 
lapszámmal jelent meg. 
Már akkor is hirdettek egy 
fotópályázatot, amelynek 
a díjazott képeit az utolsó 
kiadványban lehetett meg-
tekinteni. Nyolc év eltel-

tével lehetőséget kaptak 
arra, hogy a magazint hat 
lapszám erejéig ismét meg-
jelenthessék, a periodika 
méltó lezárásaként írták ki 
megint a fotópályázatot. 

33 fotós összesen 158 
képet töltött fel a pályázati 
oldalra, négy kategóriában. 
Azonfelül a zsűri kiválasztot-
ta a közösségi szavazásra 
bocsájtott 24 fényképet, ame-
lyeket az egyesület közösségi 

oldalára töltöttek fel. A leg-
több lájkot elnyerő fotó lett a 
közösségdíjas fénykép.
A nyertesek témakörön-
ként a következők let-
tek: 1. témakör: A Körösök 
völgyének természeti kin-

csei – 1. Vágvölgyi József, 
Szanazugi napkelte; 2.  Ra-
gály Levente, Pitypanglám-
pa; 3. Simon Ferenc, Tábor-
tűz. 2. témakör: A Körösök 
völgyének épített öröksége 
– 1.Burda Áron, Tükörkép; 

2. Almási-Nagy Kristóf, Tég-
lafal Vintage. 3.témakör: A 
Körösök völgyének minden-
napjai – 1. Tóth Balázs, Ta-
lálkozó a Körössel; 2. Gurzó 
Beatrix, Káosz. 4.témakör: 
A Körösök völgyének helyi 

értékei – 1.  Balogh Adri-
enn, Régmúlt idők; 2.  Such 
Tamás, Paczuk Gabi; 3. 
Beliczay Róbert, Lini. Kö-
zösségi díj:  Székely Erzsé-
bet, Öreg Hölgy. 

S. T. 

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

A Körösök völgye kincsei – díjazták a fotópályázat alkotásait

A Marzek Kner Packaging Kft. épületét Munkácsy Mihály 
600 négyzetméteres óriásképe díszíti, amely a festőóri-
ást a párizsi szalonjában, alkotás közben megpihenve 
ábrázolja, és ahol megvillantja „Krisztus Pilátus előtt“ 
című festményének vázlatát is.

A molinó átadásán Szarvas 
Péter polgármester elmondta: 
a város és a cég közös akci-
ója arra hívja fel a figyelmet, 
hogy Békéscsaba nemcsak 
a Csabai kolbász fővárosa, 
hanem Munkácsy városa is. 
Hozzátette: a Munkácsy Mi-
hályhoz köthető kiállítások-
kal és a közterületi szobrok-
kal is szeretnék idevonzani 
azokat, akik eddig csak a 
gasztronómia miatt látogat-
ták meg a várost.

Kása István Zoltán, a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
ügyvezetője elmondta, hogy 
a molinó digitális technológi-
ával készült, az alkotás képét 
egy műanyag alapú felületre 
vitték fel. Ez egy olyan tech-
nológia, amely az országban 
kevés helyen érhető el, ezért 
nem az ő cégük készítet-
te, hiszen a Marzek csoport 

csomagolóanyagok gyártá-
sával foglalkozik.  

– Ha valaki megtekinti ezt 
az alkotást, láthatja, hogy a 
nyomdatechnológia is komoly 
fejlődésen ment keresztül, a 
színek visszaadásától egé-
szen a szemünk által látha-
tatlanná vált összeillesztési 
pontokig. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a molinó a turisz-
tikai szezonnak tekinthető 
május és november közötti 
időszakban az épületünkön 
látható – fogalmazott Kása 
István Zoltán.

Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója 
hozzátette: a művész ottho-
nának tekintette a várost, 
mindig ide jött haza és ren-
geteg festményt készített itt, 
a város pedig méltóképpen 
őrzi emlékét.

Hidvégi Dávid

Vágvölgyi József: Szanazugi napkelte Székely Erzsébet: Öreg Hölgy

Csabai Mérleg

A Munkácsy Mihály Múze-
um május 21-étől új állandó 
kiállítással várja az érdek-
lődőket. A nagy volumenű 
tárlaton egy idővonalra fel-
építve helyezték kontextus-
ba Békéscsaba és Békés 
megye kultúráját, kitekin-
téssel Magyarország és a 
világ jelenségeire az adott 
korszakokban.

A megnyitón Ando György,   
az intézmény igazgatója el-
mondta, hogy a Munkácsy 
Mihály – Egy géniusz dia-
dala című tárlat már tavaly 
megnyílt, most pedig új, ál-
landó kiállításon mutatják be 
Békéscsabát az évezredek 
idővonalán.  

– Több mint 1000 négy-
zetméter, több mint 1500 ré-
gészeti tárgy, több mint 1000 
darab néprajzi, történeti, ter-
mészettudományi, képzőmű-
vészeti műtárgy, több mint 
1000 méter hosszú a bejárá-
si útvonal jellemzi az „utazás 
TÉRben és IDŐben” kiállítást 
– fogalmazott Ando György. 

Herczeg Tamás  ország-
gyűlési képviselő kiemelte: 
óriási büszkeség, hogy Bé-
késcsaba Munkácsy városa 
lehet, és felemelő, hogy ezt 
az örökséget gondozhatjuk, 

ápolhatjuk, és örülhetünk 
neki. Hozzátette, hogy Mun-
kácsy emlékét méltóképpen 
ápolja a fejlődő Munkácsy-
negyed, amelynek részeként 
új intézmény jön létre, régi 
intézmények, közterek és hi-
dak újulnak meg. 

Szarvas Péter polgármes-
ter úgy fogalmazott, hogy a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
109 éves történetében – ta-
lán az alapítást és az indítást 
követően – ez a legnagyobb 
változás. 

– Ehhez az is kellett, hogy 
a kultúráért tenni akaró em-
berek kigondolják és meg-
valósítsák ezt a nagyszerű 
kiállítást. Tudjuk, hogy a mo-
dern kor magával hozza az 
újszerűséget és a változást. 
Máshogy közlekedünk, mint 
húsz évvel ezelőtt, máshogy 
telefonálunk, mint tíz éve, 
máshogy fizetünk, ha vásá-
rolunk. Máshogy kell ma már 
kultúrát is közelebb vinni az 
emberekhez. A múzeum új 
kiállítása ennek eleget tesz: 
újszerű, egyedülálló, modern 
és innovatív – fogalmazott a 
városvezető.

A köszöntőbeszédek kö-
zött Janza Kata és Szomor 
György, a Budapesti Operett-
színház művészeinek színes 
zenei blokkja fokozta az ün-
nepélyes hangulatot. Végül 
Fekete Péter, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkára 
egy ajándékként elhozott, 
korábban a miskolci Avas 

Szálló hallját díszítő, 1850-
es években készült órával 
szemléltette a járvány utáni 
időszámítás újraindulását.

– Ez az óra most áll, mint 
ahogy a mi időnk is az elmúlt 
egy évben egy picit megállt. 
Szimbolikusan el kell indí-
tanunk az órát. Úgy látom, 
hogy a saját időmérője min-
denkinek elindult. Jó érzés, 
hogy a kulturális intézmé-
nyek újra kinyithattak, jó ér-
zés, hogy a közönség már 
találkozhat a képzőművé-
szettel, a videotechnikával, a 
színháztechnikával: minden-
nel, amit ez a város tud – fo-
galmazott Fekete Péter.

Kiemelte: azt gondolhat-
ják sokan, hogy a kultúra 
emberei egy éven keresztül 
otthon ültek és várták a jobb 
időt, hogy megint megnyit-
hassanak. Azonban itt az 
ellenpélda: a múzeum mun-
katársai dolgoztak, nem is 
akárhogy.

Gyemendi Réka

Szarvascsorda és szarvasbogár, őzikék, szitakötő, pity-
pang, számtalan gyönyörű pillanat a csodásan kanyargó 
Kettős-Körösről – fotókra írva. Május 2-én kiosztották a 
Körösök Völgye Natúrpark által meghirdetett Körösök 
völgye kincsei fotópályázat díjait.

Martyin Emília, Szarvas Péter, Herczeg Tamás, Fekete Péter és Medgyesi Pál

„A múzeum kiállítása egyedülálló, modern és innovatív”600 négyzetméteres kép
Utazás TÉRben és IDŐbenMunkácsy molinó



Hajtmann Ildikó és Gál 
Csaba musical- és chan-
sonkoncerttel lepte meg 
május 19-én a műfaj sze-
relmeseit a Csabagyöngye 
Kulturális Központban.

Az időjósok által beharan-
gozott eső miatt a tervezett 
koncertet a szervezők a Stég-
színpadról átbútorozták a me-
gaintézmény hangversenyter-

mébe. Noha a csapadék éjjel 
érkezett, de az elhatározás jo-
gos volt. Ráadásul a zord idő-
járást az előadás belső tüze 
ellenpontozta. 

– Az egész műsorban a 
mély érzelmekre fókuszá-
lunk – mondta a fellépés 
előtt  Hajtmann Ildikó  –, mert 
az utóbbi időben ebből volt a 
legnagyobb hiány. Tulajdon-
képpen ez az egyetlen temati-

ka, amely összefűzi a dalokat.
A programban elhangzott 

az Ave Maria, Mária Magdol-
na dala, a Padlásból a Fényév 
távolság, az Evita mozi fődala, 
a Don’t cry for me Argentia és 
a Macskákból a Memory.

Az utóbbi dallal kapcso-
latban Hajtmann Ildikó meg-
említette, Andrew Lloyd Web-
ber – az Evita és a macskák 
szerzője – eredendően opera-

szerzőnek készült. Az a karrier 
azonban nem jött össze neki, 
ellenben ő lett a világ egyik 
legnépszerűbb musicalszer-
zője. A Memoryt is egy operá-
hoz írta, majd később emelte 
be a Macskákba…

A musical- és chansonkon-
certen a függönyt Edit Piaf da-
lokkal húzták össze: Padam, 
padam…

Such Tamás

A színes ruházat az 1950-
es évektől vált általános-
sá, mind a szegényebbek, 
mind a tehetősebb csa-
ládok női tagjainak köré-
ben. 

A fehér öltözet színesedé-
sével új öltözködési rend 
alakult ki, gyarapodott a 
felvett ruhadarabok száma, 
melyeknek felvétel szerinti 
sorrendje a következőkép-
pen alakult: a nők először 
a pendelyt, az alsószok-
nyát vették fel. Ennek két 
változatát használták, az 
alsó- és a felsőpendelyt. Az 
alsópendely anyaga fehér 
kendervászon volt, melyet 
egyenes szabásúra varr-
tak. Erre jött a felsőpendely, 
melyből hétköznapokon 1–2, 
míg ünnepnapokon 7–8 
darabot is magukra vettek. 
A legalsó pendely 45–50 
cm volt, míg a többi 3–4 
cm-rel hosszabbodott. Az 
alsókat csak enyhén, a két 
felsőt zörgősre keményítet-
ték, hogy jól kitartsa az arra 
felvett brokátselyem- vagy 
szövetszoknyát. 

A pendely után az ingvál-
lat öltötték magukra, mely-
nek szintén két változata 
volt, az alsó és a felső ing-
váll. Az alsó kereknyakú, rö-
vid ujjú, derék felé kissé szé-
lesedő, fehér bolti vászonból 
készült felsőruha volt. A fel-
ső ingváll ugyancsak fehér 
vászon, ám ennek ujja már 
könyékig ért és fehér tüllből 
készült, gazdagon hímezve 
az ünnepi viselethez. Sza-
bása egyenes volt, vállát 
„búbosra” formálták, ünnepi 
alkalmakon nagy selyem-
kendővel lekötve hordták. 

Ezek után következhetett 
a szoknya, melynek anyagát 

a viselet alkalma határoz-
ta meg. A szebb, drágább 
anyagból készült szoknyákat 
csak ünnepi alkalmakkor, 
vagy vasárnaponként hord-
ták, esetleg a nagylányok 
akkor vették fel, mikor este-
felé a kútra mentek. A mé-
retét és rétegeinek számát, 
viselőjének anyagi helyzete 
szabta meg. A csabai szlo-
vák asszonyok ráncolva 
hordták szoknyájukat, azaz 
pliszírozták. Ennek művele-
tét egymástól tanulták el.

Korábban, az 1880-as 
évekig a szoknya alatt rend-
szeresen hordtak farpárnát, 
mely a kor szépségideáljá-
nak, a telt csípőnek az el-
érésben segítette őket. Az 
ingvállra még öltöttek fel 

színes pruszlit is, mely a fel-
sőruházat szerepét töltötte 
be. Ez egy ujjatlan, mellény 
alakú ruhadarab, melynek 
szélét nem kötötték a szok-
nyába, hanem az szépen el-
fedte annak felső peremét. 
A pruszlit tartották a csabai 
nők ünnepi viseletében a 
legszebb és legértékesebb 
darabnak. 

A női viselet ezen muta-
tósabbnál mutatósabb da-
rabjait a Munkácsy Mihály 
Múzeum „utazás TÉRben 
és IDŐben” Békéscsaba az 
évezredek idővonalán című 
új állandó kiállításában is 
megcsodálhatják.

Salamon Edina,
a Munkácsy Mihály Múzeum  

néprajzos muzeológusa

10 Kultúra Csabai Mérleg
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MESÉLŐ MÚZEUM Csabaiak  a karlsbadi gyógyfürdőben 2.
Mesélő ruhatár — fehérnépek öltözéke

Bejelentkezés gyógyüdülésre
Honnan tudhatjuk, hogy 
mely Békés megyeiek és 
csabaiak nyaraltak Karls-
badban? Egyrészt az egy-
kori helyi lapokból. 

Számunkra az egyik leg-
fontosabb információ, hogy 
a Munkácsy Mihályt örök-
befogadó Reök István is 
eltöltött itt némi időt 1875 
júniusában, s innen írt hosz-
szú levélfolyamot Beliczey 
Istvánnak, a mezőgazda-
sági egylet elnökének. A 
levél a „Békés” című lap 
hasábjain is megjelent. 
Ugyanakkor Arany János is 
rendszeres vendége volt a 
településnek hosszú éveken 
át, a hely a Toldi-versekben  
is fellelhető.

A lapok társasági ro-
vata is árul el részlete-
ket, innen tudható, hogy 
„Schrőder Imre cs. és kir. 
tüzérhadnagy, Gyula  szü-
lötte, Schrőder Kornél ügy-
véd fia eljegyezte Pfeifer Jó-
zsef ügyvéd, Karlsbad város 
főpolgármestere leányát, 
Hanzit.” De gróf Wenckheim 
Frigyes, kisjenői birtokos és 
kerületi országgyűlési kép-
viselő is többször megfor-
dult itt az 1890-es években.

Ami a legfontosabb azon-
ban, hogy a fürdőhelyeken 
vezették azoknak a listáját, 
akik odaérkeztek gyógykeze-
lés és pihenés céljából. Ezek 
a nagy iktatókönyvek voltak 
korabeli szóhasználattal a 

„kurlisták”, a szállodákban 
beírták az érkezők adatait, 
majd ezeket nyomtatásban 
rendszeresen közölték, így a 
korabeli polgári társasági élet 
fontos információs forrásai-
ként funkcionáltak.

A „Karlsbader Kurlist” 
1894 és 1918 között jelent 
meg helyben, német nyelven, 
nyomtatásban. Az évben at-
tól függően nyomtatták, hogy 
mennyi szállóvendég volt a 
városban. A fő szezon ápri-
lis és szeptember között volt, 
ekkor naponta adták ki az 
újabb listákat.

A vendégek zöme Német-
országból és Ausztriából ér-
kezett. Tágabban értelmezve 
zömük az Osztrák–Magyar 
Monarchia területéről, majd 
a Német Császárságból, s a 
környező európai országok-
ból. De jöttek számosan az 

Egyesült Államokból, a balti 
államokból, Nagy-Britanniá-
ból, még Indiából és Auszt-
ráliából is. Rengeteg len-
gyel és orosz szállóvendég 
is volt, a legtöbben német 
hangzású vezetéknevekkel 
(a keresztneveket gyakran 
németesítették).

Az 1894 és 1918 között 
eltelt 24 évből összesen 
57 főt számláltunk össze, 
akiknek a „Gewöhnlicher 
Aufenthaltsort” (rendes tar-
tózkodási hely) rovatnál Bé-
késcsaba volt megjelölve. 
Közülük 35-en utaztak egye-
dül, 61,4 százalékuk, több 
mint a fele az általunk szá-
moltaknak. Ez az 57 fő pedig 
32 különböző szállodában 
foglalt helyet magának. El le-
het képzelni, micsoda válasz-
ték volt e tekintetben!

Szalay Ágnes

A karlsbadi vásártér és várkút (Vasárnapi Ujság, 1873. 
augusztus 17.) 

A Macskáktól a Padláson át Padamig
MESEHÁZI GYERMEKNAP

2021. június 5-én, szombaton, 14–18 óráig a Meseház udvarán.
Program: vesszőparipa, szélforgó, sógyurma készítése, MeseKuckó.

16 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!
17–18 óráig Vozár M. Krisztián zongorán játszik. A belépés ingyenes.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2021. június 10-én, csütörtökön, 19 órakor DRESCH VONÓS QUARTET.

Dresch Mihály – szaxofon, fuhun, furulya, Zimber Ferenc – cimbalom, 
ifj. Csoóri Sándor Sündi – hegedű, brácsa, Bognár András – nagybőgő.

Tanúi lehetünk, ahogy a jazz ikonikus alakja és az új nemzedék virtuózai egymásra 
találnak. Dresch Mihály a fiatal generáció legegyedibb, a népzenét elemeiben 
ismerő zenésztársaival folyamatosan változtatja, tágítja a műfaj határait, kényesen 

egyensúlyozva a jazz és a népzene mezsgyéjén.
Helyszín: A Meseház udvara. Belépő: 500 Ft.

Támogató: 
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN

2021. június 17-én, csütörtökön, 19 órakor THE ABSTRACT.
Heidrich Roland – gitár, Pengő Csaba – nagybőgő, Sárvári Kovács Zsolt – dobok, 

Ávéd János – tenor és szoprán szaxofon, Kováts Gergő – bariton szaxofon.
Zenéjükben a játék, a teremtés, az alkotás “súlytalan” öröme, amely korántsem 
súlytalan, de jobb, ha az ember ekként kezeli, különben még túl komolyan venné 

önmagát. „A Fine Line In Between” lemezbemutató koncert!
Helyszín: A Meseház udvara. Belépő: 500 Ft.

Támogató: 
Rendezvényeink helyszíne szabadtér, az aktuális rendelet szerint látogatható.



Hazánkban, 1924-ben ik-
tatták törvénybe, hogy 
a hálás nemzet minden 
év május utolsó vasár-
napján „emlékezik meg 
azokról a hős fiairól, akik 
az 1914/1918. évi világ-
háború alatt […] életüket  
feláldozták”. 

Békéscsabán az első világ-
háborús Hősi temetőben tar-
tották a megemlékezéseket, 
de kevésbé köztudott, hogy 
a sírkerttől nem messze 
alakították ki a ma már nem 
létező Hősök ligetét. Bóka 
István ezredes kezdeménye-
zésére, 1921 januárjában, 
Berthóty István polgármester 
vezetésével bizottság alakult 
annak érdekében, hogy „fog-
lalkozzon azzal a kérdéssel, 
mint örökíthetné meg Békés-
csaba méltó módon azoknak 
a drága emlékét, akik a vi-
lágháborúban hősi áldozatai 
lettek városunk fiai közül a 
hazáért vívott küzdelemnek”. 

A tervek szerint a Hősi te-
mető melletti kiserdő terüle-
tén mintegy ezer gyümölcsfát 
ültettek volna, melyek termé-
seiből kívánták fedezni a li-
get költségeit és a hadiárvák, 
hadiözvegyek támogatását 
is. Az elképzelések szerint 

ide került volna egy hatalmas 
emlékoszlop, rajta a csabai 
hősi halottak neveivel. A bi-
zottság egy felhívást is köz-
zétett, melyben arra kérte a 
csabaiakat, hogy „gyökeres 
gyümölcsfa sarjhajtásokat” 
adományozzanak a nemes 
cél érdekében.

A liget ötlete megvalósult, 
de sajnos az emlékoszlop el-
készítése anyagi okok miatt 
nem sikerült. 1928-ban maga 
a kormányzó, Horthy Miklós 
hirdetett országos mozgalmat 
olyan ligetek kialakítására, 
melyekben egy-egy fa mellett 
egy-egy hősi halott neve és a 
legfontosabb adatai lennének 
elhelyezve a hozzátartozók 
adományaiból. 

A csabai Hősök ligetét 
a Szarvasi út és a pes-
ti vasútvonal által határolt 
háromszögben alakították 
ki, mely a korabeli térké-
peken is szerepelt. Korniss 
Géza csabai tanácsnok, egy 
1933-ban megjelent cikké-
ben a Csabán megtalálható 
„üdülést nyújtó közterüle-
tek” közé sorolta a Hősök 
ligetét, de egy év múlva 
sajnos a helyet felszámol-
ták. Történt ugyanis, hogy 
belügyminiszteri rendeletre 
megszüntették a községi 
faiskolákat (az orosházi és 
a szeghalmi kivételével), 
de az akác- és eperfáknak 
megkegyelmeztek. 

Megyénkben azonban 
több helyen a mai napig 
megtalálható a Hősök lige-
te. Mezőkovácsházán 1929-
ben ültettek a 159 elesett 
hősnek emlékfát és jelölték 
meg azokat táblával, a fák 
közül több a mai napig áll, 
emlékeztetve az élőket az 
elesettekre. Orosháza Gyo-
párosfürdő városrészében, 
a tó nyugati oldalán, 1932-
ben avatták fel az 1156 fa-
csemetéből álló Hősök li-
getét, melynek emlékkövét 
2009-ben újították fel. 

Ugrai Gábor

Békéscsaba városi lap-
ja, a Heti Mérleg, 1991. 
október 2-án jelent meg 
először. A lap 1999-ig he-
tente, azóta Csabai Mér-
legként, kéthetente jut 
el a csabaiakhoz. A 30 
éves jubileum alkalmából 
most Rakonczás Szilviát, 
a Békés Megyei Könyvtár 
igazgatóját kérdeztük. 

– A könyvtár mindig is infor-
mációkat és tudást közvetí-
tett, azonban ennek átadásá-
ban folyamatosan változott, 
fejlődött. Hogyan?  

– Amikor a Heti Mérleg 
indult, én a 10-es iskolában 
dolgoztam könyvtárosként; 
akkor még voltak főállá-
sú könyvtárostanárok, sok 
könyvtári órát, foglalkozást, 
képzést tartottunk… Hogy 
jobban képben legyek, meg-
néztem a megyei könyv-
tár 1991-es munkatervét 
és beszámolóját: eszerint 
30 évvel ezelőtt nagyjából 
ugyanaz volt a helyzet, mint 
ami most. Akkor indult el a 
könyvet házhoz szolgálta-
tás, amit a pandémia idején 
felélesztettünk. Abban az 
időben is kevés volt a forrás 
arra, amit szeretett volna 
megvásárolni a könyvtár, 
akárcsak most. Akkor éves 
szinten 1 millió forint volt 
erre, ma 14 millió jut. 30 
éve, a nagy infláció miatt a 
közüzemi költségek a dup-
lájára nőttek, erre most is 
sokat kell fizetni – remélhe-
tőleg a felújítás befejezése 
után ez változik majd. Akkor 
a felnőtt beiratkozottaknak 
több mint harmadrésze nem 
csabai volt, most zömmel 
csabaiak vannak. A kilenc-
venes évek elején a beirat-
kozottak száma a duplája 

volt a mostaninak, részben 
azért, mert sok főiskolás és 
középiskolás is járt könyv-
tárba. Folyamatosan jel-
lemző volt az intézményre 
az újító szellem, a technikai 
újdonságok bevezetésében 
mindig élen jártunk, ahogy 
most is például a digilabor 
vagy a digitális eszközök te-
kintetében… Akkor és most 
is az a legfontosabb, hogy 
az olvasók, a partnerek igé-
nyeire figyeljünk és a szol-
gáltatásainkat ennek megfe-
lelően szervezzük.

– Ma jellemzően kik láto-
gatják a könyvtárat és mit 
keresnek leginkább? 

– A szórakoztató, szép-
irodalmi olvasmányokat 
választják ma a legtöbben. 
Ezek a kilencvenes évek-
ben is keresettek voltak, 
azonban akkor a szakiro-
dalom iránt is nagy volt az 
igény – míg ma már készen 
kapják az e-tananyagokat 
az oktatásban résztvevők. 
Mi is elindultunk ebbe az 
irányba: a pandémia alatt 
elkészítettünk három e-tan-
anyagot, amelynek alap-
ján az érdeklődők önállóan 
tudják feldolgozni például 
a képszerkesztési vagy a 
3D-nyomtatással kapcsola-
tos ismereteket. 

– Számos rendezvény-
nek, előadásnak, kiállítás-
nak is otthon adtak az el-
múlt évtizedekben. 

– 1991-ben például, ami-
kor a Ki nyer ma? adását 
innen közvetítették, szin-
te nem lehetett beférni a 
könyvtárba. Akkoriban nép-
szerűek voltak az Artotéka 
gyűjteményünk kiállításai, 
volt Hónap műtárgya, és 
még sorolhatnánk… Az 
utóbbi időben jellemzően a 
helyi alkotóknak adunk teret 
az intézményben. 

– A könyvtár és a Heti 
illetve Csabai Mérleg kap-
csolata folyamatos. Ez mi-
ben nyilvánul meg?

– Nemcsak a hirdeté-
sek, programismertetők, 
tudósítások miatt van kap-
csolódás, hanem azért is, 
mert a könyvtár gyűjtötte 
és gyűjti a Heti, illetve a 
Csabai Mérlegeket. Az új-
ságban szereplő informá-
ciókat, rovatokat (például a 
Békéscsaba anno-t) nálunk 
is keresik. Az pedig, hogy 
Sztojcsev Szvetoszlávval 
– a Heti Mérleg múlt évben 
elhunyt alapító főszerkesz-
tőjével – az utóbbi években 
együtt dolgozhattunk, külö-
nös ajándék volt számunkra. 
Ő nagyon szeretett köny-
vektől körülvéve, csendben 
kutatni a könyvtárban. Sokat 
segített abban, hogy a koráb-
ban papíron meglévő infor-
mációkat valamilyen módon 
online is kereshetővé tegyük. 
Hálásak vagyunk Sztojcsev 
Szvetoszlávnak azért, hogy 
a Békéscsaba történetével 
kapcsolatos kutatómunkája 
éveken át gyarapította a hon-
lapunkon levő „Csabai sze-
melvények” blogot.  

Mikóczy Erika

Csabai Mérleg
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Csabai életképek
A békéscsabai Hősök ligete

Nyári táborok a Lencsési Közösségi Házban

Az egykori térképen szerepel a liget

A Hősök ligetének helye napjainkban

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Rakonczás Szilvia: Több szálon kapcsolódunk az újsághoz

...................................................................

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 közreműködésével. A táborban való 

részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek digitális fényképezőgéppel, amit 

a tábor ideje alatt magukkal hoznak. A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Gyermek-

felügyelet 7.30-tól 16.30-ig. Részvételi díj: egy hétre 15 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd 

biztosítását is tartalmazza. Jelentkezési határidő: június 21.

Újrahasznos tábor: 2021. július 5–9-éig 8–14 éves gyerekek részére.

Tevékenységünket az újrahasznosítás témakörére építjük. Nem is hinnénk, hogy meny-

nyi mindent készíthetünk egy régi farmerből, egy kiürült befőttes üvegből vagy egy 

parafadugóból. Olló, tű, cérna, madzag, néhány gyöngy és a kinőtt farmerből csodás 

ajándék, izgalmas ajtódísz készíthető, mint ahogy a parafadugóból kedves állatfigurát 

készíthetünk, a kiürült üvegek hangulatos mécsesekké válnak, ha a varázsecset meg-

érinti. És ez csak egy része. 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. Jelentkezési határidő: június 28.

Tornák június 17-éig
Alakformáló torna – minden héten, kedden 17.30–18.30 óráig. 

Vezeti: Kvasz Edit aerobic oktató.   

Fitt-N Taekbo Team – minden kedden 18.30–19.30 óráig. 

Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

A Természetjáró kör túrája
Június 17-én, csütörtökön gyalogtúra a Fekete-Körös mentén Városerdőtől 

Szanazugig (kb. 5 km) – ismerkedés az üdülőtelep újdonságaival, pihenés, piknikezés, 

levegőzés, séta a Kettős-Körös gátján, esetleg az árnyas erdei utakon. Indulás: 7.50-kor 

a buszpályaudvarról, most is menetrend szerinti járattal a tüdőkórházi bekötő útig. 

Várható érkezés Békéscsabára 13.50-kor. (Esőnap: június 24.)

A közösségi ház látogatásának feltétele továbbra is a védettségi igazolvány felmutatása.
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„Műsorvezetőként többet adtam magamból”
A legendás hazai tévés 
bemondók egyike, író, tré-
ner és édesanya – Endrei 
Juditot többféleképpen 
bemutathatjuk. Az ismert 
televíziós egy online elő-
adásra érkezett Békéscsa-
bára, ennek apropóján volt 
a 7.Tv Művészbejáró című 
műsorának vendége. End-
rei Judittal Tóth Bianka, a 
médiacentrum műsorve-
zetője beszélgetett.

Endrei Judit  az 1970-es 
években csöppent a televízi-
ózás világába. Mint mondta, 
nem kereste a lehetőséget, 
nem is álmodott sem színé-
szi, sem újságírói karrierről. 
Szegeden tanult, amikor 
1976-ban megalakult az or-
szág egyik első körzeti stú-
diója a Tisza-parti városban, 
ahová bemondót kerestek. 

Saját bevallása szerint 
nem a képernyő vonzotta, 
hanem az ösztöndíj-kiegé-
szítés lehetősége. Öt lány 
közül végül őt választották 
ki. A kezdetekről úgy vallott: 
élete legnagyobb kihívása 

volt, hiszen félénk, vidéki, 
pirulós, gátlásos lányként 
került egy olyan pályára, 
amely „magamutogatást” és 
magabiztosságot kíván. Ám 
sikerült megküzdenie ez-
zel a helyzettel, ráadásul a 
csapat is türelemmel, segí-
tőkészséggel, elfogadással 
kezelte.

– Bemondóként nem 
volt nagy a mozgástér, az 
1970–80-as években ka-
tonás fegyelemmel zajlott 
minden. Nem volt önmeg-
valósítás, minden szöveget 
előre egyeztetni kellett. Elfo-
gadtam a játékszabályokat. 
A műsorvezetésben már 
volt némi szabadság, ebben 
azt szerettem, hogy sokkal 
többet adhattam magamból, 
mint bemondóként – emlé-
kezett vissza a kezdetekre.  

Endrei Judit arra is kitért, 
hogy a televízióban megje-
lenni nagy felelősség volt, 
hiszen a bemondókat, mű-
sorvezetőket egy ország fi-
gyelte adásról adásra. Meg-
jegyezte: nem bódította el a 
népszerűség, és az, hogy 

megismerik az utcán. Csa-
ládja szigorú volt vele, ritkán 
dicsérték, nem sztárolták, 
ennek tulajdonítja, hogy 
stabilan meg tudta őrizni 
személyiségét. Hozzátette: 
jóleső érzés, hogy még ma 
is felismerik, sokan küldtek 
neki rajongó üzeneteket, 
sőt, volt olyan, akivel éveken 
át levelezett is.

Arra kérdésre, hogy mi 
indította az írásra, azt vála-
szolta: a könyvek gyerekko-
ra óta az élete részei, nem 
múlik el nap anélkül, hogy 
ne olvasson. Ám ahogy a 

tévés karrierről, arról sem 
álmodott, hogy egyszer író 
lesz. Ezen a pályán akkor 
indult el, amikor 1998-ban 
otthagyta a televíziót, majd 
egy barátja tanácsára tollat 
ragadott. Könyveiben sok-
szor olyan témákat dolgoz 
fel, amelyek őt is érintik, de 
minden témát alátámaszt tu-
dományos szövegekkel is.

(Az Endrei Judittal készült 
interjú megtekinthető a Mű-
vészbejáró magazinban a 
behir.hu oldalon és a behir 
YouTube csatornáján.)

Varga Diána

Endrei Judit és Tóth Bianka a 7.Tv stúdiójában



A Békés Megyei Érték-
tár Bizottság döntése ér-
telmében, május 17-étől, 
Szarvason, a történelmi 
Magyarország mértani kö-
zepe emlékhely bekerült a 
Békés Megyei Értéktárba.

A sokak által kedvelt és láto-
gatott emlékhely, a történelmi 
Magyarország közepét jelző 
szélmalom immár a Békés 
Megyei Értéktárat gazdagít-
ja. A hely történetéről a város 
önkormányzatát kérdeztük.

A történelmi Magyarország 
mértani középpontját Mihálfi 
József, szarvasi evangélikus 
gimnáziumi tanár határozta 
meg 1880 körül. A hely egy-
ben a Kárpát-medence kö-
zéppontját is jelenti. 1939-ben 
készült el dr. Schauer Gábor 

főszolgabíró ötlete nyomán, 
Gödri István községi mérnök 
tervezésében a kicsinyített, 
6,5 méter magasságú, belső 
szerkezet nélküli, jelképes, 
négy vitorlaszárnyas szélma-
lom. Mesterséges dombra 
emelten, terméskőből, a Kö-
rös felől a város címerével 
díszített mellvéddel. Bejárata 
fölött ez a felirat állt: “Isten 
malmai lassan őrölnek, az 
igazság győz, itt volt, itt lesz 
Nagy-Magyarország közepe”

A háborús időkben a 
térség már nem töltötte be 
eredeti funkcióit. Az objek-
tum pusztulásnak indult, a 
feliratot 1945-ben leverték, 
a vitorlákat leszedték, mell-
védjét lerombolták. A rend-
szerváltás hajnalán több ci-
vil fórum is hallatta hangját, 

elsőként a Szarvas Barátai-
nak Köre.

1991-ben  Keresztes K. 
Sándor környezetvédelmi 
és területfejlesztési minisz-
ter  történelmi emlékparkká 
és természetvédelmi terü-
letté nyilvánította  a területet. 
Ugyanekkor Mihály Árpád 
szobrászművész “Milyen 
legyél Szarvas?” című ta-
nulmányban dolgozta ki a 
teljes rehabilitációt illetve re-
konstrukciót. Az ötlet akkor 
megfelelő alapok híján nem 
valósulhatott meg. 1993-ban, 
Szent István napjára – városi 
összefogással – a mellvéd és 
a feliratok kivételével a kép-
viselő-testület helyreállíttatta 
az emlékművet, belsejében 
bronzból öntött ország-térkép-
pel és egy, dr. Gyalog Sándor-

tól eredő felirattal: “Emlékez-
ve a múltra, élve a  jelent és 
bízva a jövőben.”

Babák Mihály, Szarvas 
polgármestere elmondta, fon-
tos számukra, hogy a hely be-
került a megyei értéktárba és 

nagyon reméli, hogy hamaro-
san az országos értéktárba 
is felveszik, ezzel pedig még 
nagyobb figyelmet kaphat. 

– Jelenleg a június 4-ei 
megemlékezés a legnagyobb, 
de egész évben felkeresik a 

kirándulók ezt a Körös-parti 
emlékhelyet. Bízunk benne, 
hogy ezt követően még töb-
ben megismerik és felkeresik 
ezt a helyszínt – fogalmazott 
Babák Mihály.

Tóth Bianka
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0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kikötő
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Kvantum
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Gázfröccs
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech
21.00 Biketour in Europe  
 2017/2.
21.40 A Szulejmán titok

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
11.00 Szarvasi híradó
11.15 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 EuroInfo
21.00 Biketour in Europe
 2015/3.
21.30 Breuer Marcell

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 EuroInfo
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Épí-Tech
  8.10 Gázfröccs
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
11.00 Szarvasi híradó
11.15 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 EuroInfo
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kvantum
21.00 Biketour in Europe  
 2017/3.
21.40 Hunnovációk

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
11.00 Szarvasi híradó
11.15 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs

18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 EuroInfo
21.00 Biketour in Europe  
 2015/3.
21.30 Breuer Marcell
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 EuroInfo
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kvantum
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 BRSE TV
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 EuroInfo
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 20.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Határtalan tudás 3.

22.00 Rozmaring
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Biketour in Europe  
 2015/4.
21.40 Totemállatok

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Forgószínpad
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 Biketour in Europe  
 2017/4.
21.40 Béres József életútja

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Forgószínpad
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.50 Portréfilm 16.
11.40 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Terefere 2.

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Forgószínpad
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Kikötő
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.50 Portréfilm 17.
11.40 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Így nem játszunk mi

22.15 Örmény nyomok
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.45 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Gázfröccs
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Madarat tollaról 1.
10.50 Családban marad 1.
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Épí-Tech
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Cirkusz a jégen

23.05 Híradó
23.25 BRSE TV
23.40 Diagnózis
0.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Madarat tollaról 2.
10.50 Családban marad 2.
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kvantum
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Terefere 11.

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2021. június 07., hétfő

2021. június 14., hétfő

2021. június 09., szerda

2021. június 16., szerda

2021. június 11., péntek

2021. június 18., péntek

2021. június 08., kedd

2021. június 15., kedd

2021. június 10., csütörtök

2021. június 17., csütörtök

2021. június 12., szombat

2021. június 19., szombat

2021. június 13., vasárnap

2021. június 20., vasárnap

A        MŰSORA • 2021. június 7–20.

KITEKINTŐ: Szarvasi emlékhellyel bővült a Békés Megyei Értéktár
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Hosszú várakozás után, 
május elején a Magyar 
Judo Szövetség is elindí-
totta a versenyzést. A ka-
rantén után elsősorban a 
diák és serdülő korcsopor-
tú versenyzők mérettették 
meg magukat. 

– A  Békés Megyei Kano 
Judo SE  diáksportolói egy-
más után két versenyen is 
bizonyítottak. A közelmúltban 
rendezték meg a Budapesti 
Regionális Rangsorversenyt, 
majd egy héttel később a 
Diák A, B Magyar Kupát – tá-
jékoztatott a Békés Megyei 
Kano Judo SE. 

Csikós László a fiúk plu-
szos mezőnyében lépett ta-
tamira, magabiztos és baj-
nokhoz méltó küzdelmekkel, 
sorra nyerte a meccseit. 
Mindkét versenyen a dobogó 

tetejére állhatott és ő lett a 
kategória legjobbja. Gajdács 
Ábel a tőle megszokott küz-
delmi habitussal versenyzett, 
egészen a döntőig menetelt, 
a rangsorversenyen és a Ma-
gyar Kupán ezüstéremmel 
tért haza. Mórocz Nándor  új 
súlycsoportban folytatja a ver-
senyzést, szép győzelmekkel 
mutatkozott be a -66 kg-os 
kategóriában; eredménye egy 
ezüst- és egy bronzérem lett. 
Kertész Lívia a Diák  Magyar 
Kupán lépett tatamira a lá-
nyok pluszos mezőnyében. A 
tavalyi országos bajnoki he-
lyezett nagy fejlődésen ment 
keresztül, a korábbi országos 
bajnok sem tudott az útjába 
állni, magabiztosan menetelt 
az aranyéremig.

– Nagyon büszke vagyok 
a versenyzőimre, és arra, 
hogy két megmérettetésen 

is ilyen szépen szerepeltek. 
Azon leszünk, hogy mind-
annyian országos bajnokok 
legyenek. Ez a cél nem is 
tűnik távolinak az eredmé-
nyekből ítélve – értékel-
te  a versenyzőket  Gyáni  
János edző.

Az egyesület arról is tájé-
koztatott, hogy a Diák Magyar 
Kupa másnapján zajlott a 
serdülők magyar kupája, ahol 
a korosztályos Héraklész vá-
logatott,  Perecz Márk  vett 
részt az egyesülettől, ő bronz-
éremmel térhetett haza.

Lassan az utolsó bajnok-
ságokat is befejezik, hi-
szen a 2020/21-es sport-
szezon végén vagyunk, 
amely a járványhelyzet 
miatt, sajnálatosan szinte 
végig nézők nélkül zajlott. 
A békéscsabaiak szem-
pontjából a legszomorúbb 
hír az Előre NKSE kiesése 
az első osztályból.

A labdarúgók hektikus szezo-
non vannak túl, a Békéscsaba 
1912 Előre csupán a 15. he-
lyen végzett 44 ponttal a húsz 
csapatos NB II-ben. Ha nem 
számoljuk a tavalyi félbesza-
kadt idényt, amelyben szin-
tén ebben a pozícióban zárt 
az együttes, akkor hasonlóan 
rossz szereplésig egészen a 
2009/10-es, másodosztályú 
szezonig kell visszamennünk, 
amikor 13. lett az Előre a tizen-
öt csapatos keleti csoportban. 
Az együttest a szezon elején 
még Schindler Szabolcs irá-
nyította. A csapatot a tréner 

Vasas FC-hez való átigazo-
lása után, és két átmeneti 
fordulót követően Preisinger 
Sándor vette át, aki korábban 
szövetségi edzőként dolgozott 
az utánpótlás válogatottaknál. 
A Békéscsaba összességé-
ben 11 győzelmet és 11 dön-
tetlen ért el a bajnokságban, 
míg 16 mérkőzésen vereséget 
szenvedett.

A Békéscsabai Előre NKSE 
rögtön vereséggel kezdte a 
2020/21-es bajnokságot a 
női kézilabda NB I-ben. A vi-
harsarkiak a közvetlen riváli-
suktól, a Boglári Akadémiától 
kaptak ki 33–22-re, ami aggo-
dalomra adott okot. Mindezt 
jól mutatta, hogy az együttes 
csupán 2021. február 27-én 
szerezte meg az első pontját, 
amikor a már éppen említett 
Boglárral játszott 24–24-et 
hazai pályán. Két héttel ké-
sőbb jött az első győzelem is, 
az Előre hazai pályán verte a 
Szombathelyt 23–20-ra. Az 
együttes még ekkor is az utol-

só helyen állt 3 ponttal, de a 
javuló játék és a szorosabb ve-
reségek is bizakodásra adtak 
okot. A Csaba hazai pályán 
ikszelt a Fehérvárral, majd 
az Érdet verte, így 6 pontjával 
életben tartotta bennmaradási 
esélyeit. Az Előre, azonban 
három fordulóval a vége előtt 
kikapott Szombathelyen, ez-
zel eldőlt, hogy Vida Gergő 
együttese búcsúzik az élvo-
naltól. A lilák jövőre az NB 
I/B-ből próbálhatnak vissza-
jutni az első osztályba, ezúttal 
már Papp Bálint vezetésével, 
akinek a szakemberek szerint 
jóval erősebb keret áll majd a 
rendelkezésére. A klubveze-
tés folyamatosan jelenti be az 
új igazolásokat és a hosszab-
bítókat. A lilák hazai pályán 
győzelemmel búcsúztak az 
NB I-től, miután 32–31-re le-
győzték a Dunaújvárost. 

Az NB II keleti csoportjá-
ban szereplő Békéscsabai 
Kosárlabda Klub a lapzártánk 
pillanatában még versenyben 

volt a feljutásért, az első hely 
sorsa a május 29-ei Nyíregy-
háza elleni meccsen dőlt el. A 
csoport rájátszás után, a kele-
ti, a nyugati és a két középső 
csoport első két helyezettje 
játszik a feljutásért. A kereszt-

játék első fordulójában a négy 
első helyen végzett csapat 
egy-egy második helyen vég-
zett együttessel oda-vissza-
vágós rendszerben dönti el a 
továbbjutást. A négy tovább 
versenyző csapat háromna-

pos tornán, körmérkőzéssel 
dönti el a helyezések sorsát 
és a bajnoki címet. Az arany-
érmes a 2021/22-es szezon-
ban az NB I/B zöld csoportjá-
ban indulhat.

Hidvégi Dávid

Csabai Mérleg 13SportCsabai Mérleg

Harcművészek Judo: Két versenyen is remekeltek

Jól szerepeltek a békéscsabai atléták

Egy harcművészettel meg-
ismerkedni mindig izgalmas 
dolog, még azok számára 
is, akik a harcművészet va-
lamelyik ágát gyakorolják. 

A békéscsabai József Atti-
la-lakótelepi TSE All-Style 
Karate Kick-box Szakosztá-
lyának keretében működő, 
Seibukan-goshinkai karate 
csoporttól nem áll messze 
a más irányzatokkal törté-
nő ismerkedés. Rendeztek 
shotokan karate szemináriu-
mokat, részt vesznek külföldi 
rendezvényeken is, önvéde-
lem, jiu-jitsu, karate és más 
rendezvényeken.

A közelmúltban egy szűk 
körű szeminárium zajlott, 
ahol két, egymástól na-
gyon távol álló stílust gya-
korolhattak a résztvevők, a 
versenycentrikus kick-boxot 
és az aikidot. Az aikido és a 
battodo (japán kardtechnika) 
gyakorlását Pintérné Gazdag 
Anett, 6 danos aikido mester 

(KI Művészetek Egyesülete 
Veresegyház) vezette, mun-
káját  Petrovszki Péter segí-
tette. Magyarország legma-
gasabb fokozatú női aikidosa 
jó hangulatú, tartalmas edzé-
seket tartott, ami lekötötte a 
résztvevőket, akik nemcsak 
technikákat gyakorolhattak, 
hanem az aikido szellemisé-
gével is megismerkedhettek. 

A kick-box-edzéseket 
Shihan Gregor László tartot-
ta, Zsilák Viktória és Frisnyicz 
János segítségével. Ez tartal-
mazott rúgásoktatást és hiba-
javítást, majd a kéztechnika 
és a szabályrendszerekre jel-
lemző kombinációk, valamint 
versenyfelkészítő gyakorlatok 
szerepeltek a programban. 

A kétszer kétórás szakmai 
oktatáson leendő kick-box 
edzők is képezhették magu-
kat, de alapvetően mindenki 
tanulhatott a másiktól, a mes-
terektől. A szeminárium rövid 
értékeléssel és emléklapok 
átadásával zárult.

Csikós László, Jónás Zalán, Gajdács Ábel, 
Mórocz Nándor, Buza Péter, Kertész Lívia

Bogdán Annabella

Az Előre NKSE győzelemmel zárt, de kiesett az élvonalból 
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Az utolsó előtti májusi hét-
végén, az Ikarus atlétikai 
pályáján rendezték meg a 
Budapest Atlétikai Bajnok-
ságot, ahol a Békéscsabai 
Atlétikai Clubot is több 
sportoló képviselte. 

Adorján László és Erdős Pé-
ter versenyzői szép ered-
ményeket értek el a rangos 
megmérettetésen. Hrabovszki 
Balázs 110 méteres gátfutás-

ban állt rajthoz. Az előfutam-
ban biztató egyéni csúccsal, 
14,10-es eredménnyel nyert, a 
döntőben azonban még ezen 
az időeredményen is tudott 
javítani, és 13,88-as időt fu-
tott. Ezzel a korosztályos vi-
lágranglistán a 4., az európai 
ranglistán a 2. helyen áll.

Nadj Levente a felnőtt 
Szuper Ligában indult 200 
méteren. Futamában első-
ként érkezett a célba 21,9 

másodperccel, ezzel beál-
lította az egyéni csúcsát. 
Összesítésben a felnőttek 
között az 5. helyen végzett.

Magabiztosan nyerte 
Bogdán Annabella a gerely-
hajítás versenyszámot. A 
versenyen még indultak vol-
na a Békéscsabai Atlétikai 
Club rúdugrói is, azonban 
a viharos időjárás miatt ők 
hiába vártak a versenyszám 
kezdetére.

Győzelemmel búcsúzott hazai pályán az NB I-től a Békéscsabai Előre NKSE

A labdarúgók nehéz szezonon vannak túl A kosarasok lapzártánkkor a feljutásért küzdöttek A kézisek majd az NB I/B-ből próbálhatnak visszajutni 



Szerémi György – miként 
a neve is mutatja – a Sze-
rémségből, Kamancról szár-
mazott, majd Gyulán tanult. 
Előbb II. Lajos, majd Sza-
polyai János király udvari 
káplánja lett. Az 1540-es 
években elkészítette latin 
nyelvű, könyv terjedelmű 
emlékiratát, melyet magyar 
fordításban a következő cí-
men idézünk: Levél Magyar-
ország romlásáról. Szerémi 
elbeszélése szerint Szapo-
lyai János királyt meghívta 
magához a nőtestvére a 
felvidéki Jeszenő várába. 
Szerémi György azonban 
helytelenítette, hogy a király 
elmenjen nővéréhez, mert 
csapdától féltette a királyt. 
Ezt a következő történettel 
indokolta. Volt egy György 
nevű úr, akit Fekete György, 
vagy Szerecsen György 
(Georgius Zerechen) néven 
emlegettek. Ő a gyulai úr-
nőnek volt a fivére. Györgyöt 
száműzték Magyarország-
ról, ő azonban török segít-
séggel visszatért a Körös 
és Maros folyók vidékére, 
és Gyula közelében tábort 
vert Mezőmegyer és Gerla 
között (Mezw Megier et inter 
Ghewla). György rá akarta 

venni nőtestvérét, aki a gyu-
lai várban (in arce Gywla) 
lakott, hogy jöjjön vele Tö-
rökországba. Az özvegy 
úrnő nem akart vele menni: 
Hunyadi Jánostól kért se-
gítséget, aki akkor Lippán 
tartózkodott. Hunyadi azt 
javasolta a gyulai úrnőnek, 
hogy hívja magához Sze-
recsen Györgyöt, engedjék 
őt be a várba, majd húzzák 
fel mögötte a kaput. A gyu-
lai úrnő így is tett: várába 
csalta Györgyöt, akit ott le-
lőttek. A forrás szerint a szö-
kevény vezérnek Csabán 
volt a tábora (erat in Chaba 
papilio sua). Miután a török-
jei meghallották halálának 
hírét, Hunyadi János elindult 
Lippáról, és üldözőbe vette 
őket. Csak kevesen jutottak 
vissza Törökországba.

A vadregényes történet-
hez érdemes kritikus mó-
don közelednünk. Szerémi 
György kedvelte az anek-
dotákat, furcsaságokat, 
pletykákat. Az ő emlékira-
ta szerint például II. Lajos 
megmenekült a mohácsi 
csatából, és a csata után 
ölték meg őt. Szeréminek a 
saját koráról lejegyzett törté-
neteit is kritikusan kell kezel-

nünk, a csabai vonatkozású 
anekdotáját még inkább, 
hiszen a cselekmény 100 
évvel Szerémi kora elé he-
lyezhető. A szerző Hunyadi 
kormányzósága idejére te-
szi a történetet: a hadvezért 
1446. júniusában választot-
ták meg kormányzóvá, 1453 
elején nyilvánosság előtt 
lemondott erről a tisztség-
ről. Szerémi azonban azt 
is írja, hogy Fekete György 
száműzetése Miklós bosz-
niai királysága idején tör-
tént. Újlaki Miklós Mátyás 
király idejében volt Bosznia 
királya, 1471–1477 között. 
Szerémi tehát időrendi csú-
szásokkal meséli el a törté-
netet. Ne feledjük azonban: 
a szerző Gyulán tanult, tehát 
elképzelhető, hogy hallott 
egy mondát, mely Hunyadi 
Jánost Csabához kötötte.

Szerémi nem nevezi né-
ven a gyulai vár özvegy 
úrnőjét. Ki lehetett az illető 
hölgy? Nem tudjuk, csak 
találgathatunk. Szóba jöhet 
Maróti János fiának, Maróti 
László bánnak az özvegye. 
1452-ben néhaiként említet-
ték Maróti Lászlót, 1453-ban 
kelt oklevél pedig megemlíti 
Borbálát, a bán özvegyét, 
és gyermekeinek, Lajosnak 
és Mátyusnak anyját. Maróti 
László halála után, amikor 
gyermekei még kiskorúak 
voltak, nem elképzelhetet-
len, hogy egy rablólovag 
kezdett garázdálkodni a 
környéken, az özvegy pedig 
védelmezőt keresett. 

Haan Lajos 1450-re te-
szi Fekete György histó-
riáját „Békés Csaba” haj-
danáról írt könyvében. A 
forrás, Szerémi ugyan nem 

említ konkrét évszámot, a 
fent vázolt időrend alapján 
azonban ésszerűnek látszik 
Haan Lajos datálása. Egy 
másik helytörténész, 1925-
ben író Haan Albert 1451-re 
teszi Fekete György esetét. 
A történet véleményem sze-
rint erősebb kritikát kíván, 
és nem kizárt, hogy külön-
böző személyek és ese-
mények mosódtak egybe 
Szerémi elbeszélésében. 

Maróti László 1441. febru-
ár 2-a előtt sikeresen hada-
kozott Brankovics György, 
szerb despota világosi vár-
nagya, Sztepán ellen. Eset-
leg ez is alapját képezhette 
Szerémi anekdotájának, de 
más lehetőség is mérlegel-
hető. Egy 1469-ben kelt ok-
levél olyan hatalmaskodá-
sokról számol be, melyeket 
Ábránfy Tamás jobbágyai 
és – egyebek mellet – gerlai 
birtoka ellen követtek el, 
az elkövetők közt pedig a 
gyulai várnagy, Macedóniai 
János is szerepel. Az eset 
idején Maróti Mátyus volt 
Gyula ura. Az ügyből per 
lett, melyben egy bizonyos 
Zerechen-i Ádám volt Maró-
ti Mátyus ügyvédje. Talán a 
fenti nevek is hozzájárulhat-
tak a Szeréminél szereplő 
Szerecsen György mondá-
jának kialakulásához.

Még ha Szerémi elbe-
szélése zavaros is, és erős 
fenntartásokkal kezelendő, 
Hunyadinak mindenképp 
köze volt térségünkhöz. 

Zsigmond királytól, majd 
később V. Lászlótól olyan 
birtokokat kapott adomány-
ba, melyek a mai Békés 
megye területén feküdtek. 
Csaba ugyan nem volt kö-
zöttük, de Hunyadi János 
Békés megyei jelentősége 
mindenképp megemlíthető. 
A Csabán birtokos Ábránfy 
család egyik tagját, a gerlai 
Ábránfy Tamást Hunyadi 
bajtársaként tarthatjuk szá-
mon: Tamás úr részt vett 
Hunyadi János híres „hosz-
szú hadjáratában”, melynek 
során a keresztény sereg 
1443–1444-ben sikeresen 
tört előre a Balkán félszi-
geten az oszmán erőkkel 
szemben. A visszaúton I. 
Ulászló király 1444 január-
jában meg is adományozta 
Ábránfy Tamást a szerbiai 
Krusevác közelében. Az 
adománylevet Almási Tibor 
fordította magyarra.

Hunyadi Jánosnak val-
lásos buzgalmáról is érde-
mes megemlékezni. Volt 
katonája, András karthauzi 
szerzetes lett, és egyik mű-
vében Hunyadiról is megem-
lékezett. Beszámolója szerint 
Hunyadi naponta két szentmi-
sét hallgatott térden állva. Az 
Eszterházy-család fraknói 
kincseiről 1725-ben készült 
leltára pedig számon tar-
tott egy „iskatulát” (dobozt), 
melyben rózsafűzért őriz-
tek: felirata szerint Hunyadi 
Jánosé volt.

Dr. Halmágyi Miklós
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Egy középkori falu nevének írásmódjai

Helyesen így írjuk: Vesze 
Ahány térkép, annyiféle-
képpen írják Vesze, Veszei, 
Veszej vagy Veszely nevét. 
Szalay Ágnes történész 
segítségével próbáltuk ki-
bogozni az igazságot.

– Békéscsaba határában 
több kisebb falu helyezkedett 
el az Árpád- és az Anjou-kor-
ban. Ezeknek a neveit nem 
mindig azonos módon írták 
le. Még a térképeken sem 
egységes írásmódot hasz-
náltak. Mindezek okozhatják 
a mai magyar történelmi név- 
és hagyományos tájnévi szó-
készletben az eltéréseket, 
így a Vesze körüli bonyodal-
makat is – válaszolta megke-
resésünkre Szalay Ágnes .

Hozzátette: ha a „Vesze” 
nevet halljuk, eszünkbe juthat 
a Veszely Csárda, a Veszei-
híd, és a Veszei-fok is. Mind-
ezek nagyjából azonos föld-
rajzi pont körül fekszenek és 
egy középkori, mára elpusz-
tult faluról, Veszéről kapták a 
nevüket. A rendelkezésre álló 
oklevelekben, adományleve-
lekben és határjárási jegyző-
könyvekben kivétel nélkül a 
„Vesze” kiejtési alak olvasha-
tó különböző helyesírással, a 
különböző történeti korsza-
kokban alkalmazott gyakor-
latnak megfelelően, a szó 
végén nincsen más hangzó.

A település rövid történe-
tét bemutatva elmondhat-

juk, hogy Vesze falu Püski, 
Ölyved, Fejérem, Alabián 
és Györke falvakkal volt ha-
táros, ezek mind a Fehér-
Körös közelében feküdtek. 
Hogy mikor alapították, nem 
tudni, de Karácsonyi János 
egy 1383-ból való oklevél-
ben találta meg először a 
nevét írásos formában, ekkor 
az egész falu 8-10 utcából 
állhatott és az Ábránffy csa-
lád birtokában volt. 1416-ban 
az egri káptalan tulajdoná-
ba került, 1446-ban pedig 
Vesze falut Püski és Fejérem 
falvakkal együtt elcserélte 
a Maróthy család Pest me-
gyei birtokaival. Miután a 
Maróthyak férfiágon kihaltak, 
a falu visszaszállt a koroná-
ra, 1566-ig a gyulai uradalom 
részét képezte.

– A török hódoltság ele-
jén elnéptelenedett a terület, 
csak az 1600-as évek kö-
zepéről van róla ismét adat, 
amikor is magyar református 

családok ülték meg a helyet. 
1688 táján ez a falu is meg-
semmisült, később egykori 
lakosai Békésen, Gyulán és 
Szeghalmon telepedtek meg 
– tette hozzá.

Harruckern János György 
1736-ban kapta meg Vesze-
pusztát. Ekkor Csabához 
tartozott, később egy részét 
a gyulai uradalom magá- 
hoz csatolta.

– A középkori falu nevét 
Vesze formában tartjuk cél-
szerűnek használni, mert 
minden középkori forrásban 
így lelhető fel. Támpontot 
a kérdésben a Földi Ervin 
szerkesztésében megjelent 
„Magyarország földrajzinév-
tára” című könyvsorozat, a 
digitális Magyarország Föld-
rajzinév-tára (Lechner Tu-
dásközpont) adhat, valamint 
Magyarország Kormányának 
Földrajzinév-bizottsága – tet-
te hozzá Szalay Ágnes.

Such T.

„Huszonéves korom óta a hobbimnak élek”

Mlinár Pali 70 éves
Furcsa lenne azt írni: 
"Mlinár Pál néptáncoktató 
70 esztendős!". Ugyanis 
a művészek, a sportolók 
keresztnevét legtöbbször 
becézett formában hasz-
náljuk. Ezáltal is közelebb 
állnak hozzánk, kvázi csa-
ládtagként örülünk a sike-
reiknek. A kerek születés-
nap alkalmából kérdeztük 
Mlinár Pált.  

– Mikor kezdtél táncolni? 
– Amikor hetedikes vol-

tam, az egyik tanárnőm 
megkérdezte, hogy akarok-e 
néptáncolni. „Persze!”, vág-
tam rá. Akkoriban minden év 
végén megtartották az úttörő 
seregszemlét, amelyen  Born 
Miklós  volt a „táncos” a zsű-
riben. Ráadásul az unokaöcs-
csével,  Born Petivel  osztály-
társak voltunk. A fellépésünket 
követően Miklós bácsi Petin 
keresztül üzent, hogy men-
jünk el a Balassi utánpótlás 
csapatába táncolni. Amikor 
a Közgébe jártam, már 16 
évesen tanítottam néptán-
cot Újkígyóson, Szarvason, 
Szeghalom. Hamarosan meg-
ismerkedtem Marikával, a ké-
sőbbi feleségemmel, akivel 
együtt tanítottunk. Közben el-
indult a szólótánc-fesztivál, és 
mindjárt az elsőn megkaptam 
az Aranysarkantyús címet.

– Mi volt „polgári foglal-
kozásod”?

– Mindig azt mondom, 
hogy életemben összesen há-
rom évet dolgoztam. A Közgé 
után másfél évet a pamutszö-
vőben, fél évet a Kner nyom-
dában, majd egy jó évet ismét 
a pamutszövőben tevékeny-
kedtem. Közben ott voltam az 
összes próbán, jártam táncot 
tanítani, és azóta is ennek a 
hobbimnak élek. Persze voltak 
lépcsőfokok. Az akkori nép-
művelődési intézet elindított C, 
B és A kategóriás tanfolyamo-
kat, amelyeket végigzongo-
ráztam. Ezzel párhuzamosan 
nevelőtanári diplomát sze-
reztem, majd elvégeztem a 
táncművészeti főiskolát. Ami-
kor még B-kategóriás voltam, 
Born Miklóssal,  Foltin Jolival, 
Novák Ferenc,  azaz Novák 

Tata feleségével kitaláltuk, 
hogy csinálunk egy felmenő 
rendszerben működő utánpót-
lás-képzést. Marikával közben 
összeházasodtunk, úgy volt, 
hogy elköltözünk Tatabányá-
ra. Még mielőtt mentünk vol-
na, Novák Tata felhívott, hogy 
Salgótarjánba kell mennünk, 
tanítani.

– Mikor jöttetek vissza Csa-
bára?

– Born Miklós folyamato-
san követte salgótarjáni mun-
kásságomat. A nyugdíjazása 
előtt rákérdezett, hogy „Pasó, 
nincs kedved haza jönni?” 
Persze, hogy volt.

(A Mlinár Pállal készült in-
terjú teljes terjedelemben a 
behir.hu portálon olvasható.)

Such Tamás

Mlinár Pál legszűkebb családja körében egy korábbi fotón

Járt-e Csaba környékén Hunyadi János, a nagy hadvezér?
A Hunyadi családnak számos birtoka feküdt a mai 
Békés megye területén. De vajon járt-e a nagy hadve-
zér, Hunyadi János Békéscsaba környékén? Szerémi 
György, 16. századi történetíró az utókorra hagyott egy 
csabai vonatkozású történetet, melynek Hunyadi Já-
nos az egyik hőse. Mielőtt a hitelességét ellenőriznénk, 
idézzük föl a történetet.

Hunyadi János, a nagy hadvezér
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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.

Medárd az utolsó fagyos-
szent. Június 8-án az eget 
kémleljük, esik-e vagy nem? 
Mi a jobb? Ha meleg és napos 
az idő, jó lesz a gyümölcster-
més, ha esik, bőséges ga-
bonatermésre számíthatunk. 
Aki növényt termeszt, annak 
nem mindegy. Nekünk, vá-
roslakóknak sem, csak más-
képp nem. Vajon a meggy 
vagy a kenyér lesz olcsóbb? 
Kereskedő vagy földműves, 
városi vagy falusi? Ahány 
szempont, annyi érdek. Ha 
ezek az érdekek találkoz-
nak, a cselekvéseink fenn-
tarthatóak lesznek. Ehhez 
pedig alkalmazkodnunk kell. 
Nemcsak a körülményekhez, 

de egymáshoz is. Ember-
központúság, kölcsönösség, 
egyenlőség, kooperáció. A 
szolidáris gazdaság ismérvei 
új szemléletet hoznak a helyi 
élelmiszer-fogyasztásunkba 
is. Ugyanakkor minél sok-
színűbbek vagyunk, annál 
ellenállóbbak is a külső hatá-
sokkal szemben.

Ha június 8-án nem esik, 
és aszályos júniusunk lesz, 
gondoljunk a csabai gazdák-
ra és kereskedőkre. Bár a 
szupermarketben olcsóbb a 
francia gyümölcslé, a helyi 
termelők viszont megsínylik a 
természet szeszélyét. Vásá-
roljuk az ő termékeiket, 100 
forinttal járuljunk hozzá az 
ő megélhetésükhöz. A helyi 
élelmiszer fogyasztása nem-
csak a helyi gazdaságot ser-
kenti, de egészségesebb is, 
csökkenti az élelmiszer-pa-
zarlást és az üvegházhatású 
gázok kibocsátását. A koro-
navírus-járvány is rávilágított 
az önellátás és a helyi élelmi-
szer-előállítás fontosságára. 
A távoli vidékről származó, 
élelmiszerhez szükséges ta-

karmánytó, műtrágyától és 
energiától való függőség nem 
fenntartható hosszú távon.

Az alföldi ember szeren-
csés ilyen szempontból. Azon 
kevesek közé tartozunk a vi-
lágon, akik a legfőbb élelmi-
szerekhez hozzá tudnak jutni 
100 km-es körzetben. Éljünk 
a lehetőséggel!

Az Európai Unió 2050-re 
szolidáris, ellenállóképes tár-
sadalmat és egészséges kör-
nyezetet vizionál. A városok 
sokfélék, ezért nincs egyfor-
ma recept a fenntarthatóság-
ra.  A legjobb megoldásokat 
a helyi közeghez kell igazíta-
ni, ezért a helyi fenntartható 

cselekvések létfontosságú 
alapot adnak a jövőbeli célok 
eléréséhez. 

Senki se maradjon le! Eu-
rópa 2030-ig ezzel a szlo-
gennel kívánja a fenntartható 
fejlődést biztosítani mindenki 
számára. Képessé kell vál-
junk arra, hogy aktív polgár-
ként, új életmódunkkal és 
fogyasztási szokásainkkal 
átálljunk a fenntarthatóság-
ra, ami akkor lesz sikeres, ha 
széles körű támogatáson és 
mindenki aktív részvételén 
alapszik.

Gondolkozzunk globálisan, 
fogyasszunk lokálisan!

Dr. Duray Balázs
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Pavelka Mihályné (95) Marik Ilona (90)
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SZÉPKORÚAK 

1824/ A nagytemplom szentelése. Péter-Pál napján,
fényes ünnepséggel Machula Gábor esperes szen-
telte fel a hazai klasszicizmus templomépítésének 
legnagyobb templomát, amelynek városképi szere-
pe kiemelkedő.

1880/ A tűzművész szerencséje. Bartsek, az ismert
„tűzművész” egy szép nyári este a Széchenyi liget-
ben lövögette fel rakétáit népes számú közönség 
előtt. Előtte való éjjel veszélyben volt a művész úr. 
40 lépésnyire fekhelyétől tárolta a tűzijátékokat, az 
éjszakai viharban pedig villám csapott a raktárhoz 
közeli fába, amely kigyulladt.

1909/ Haza Amerikából. Szomorú hír érkezett Csaba
községhez a New York osztrák – magyar konzulátu-
sától. Azt írták, hogy 10 csabai kivándorló iszonyú 
nyomorban szenved a hatalmas városban. A kiván-
dorlóknak lelketlen csalók munkát ígértek, de nem 
kaptak semmit. Kevés pénzüket elköltötték, sem-
mijük sem maradt. A konzulátus 300-300 koronát 
adott útiköltségre. Egyben értesítették az elöljáró-
ságot, hogy a költséget hajtsa be a póruljárt embe-
reken, mert ellenkező esetben a községnek kell azt 
megfizetnie.

1910/ Felépült a katolikus templom. Az égbetörő,
kéttornyos, vöröstéglás templomot Lipták – Bányai 
csabai építész vállalkozók munkásai közel három 
éven át építették. A belvárosi katolikus plébánia-
templom jellegzetes stílusával városképet alakító 
építészeti műemlék.

1978/ Földrengés. Csabán, június 22-ére virradóra,reggel
fél 4 körül a Richter – skála szerint 4,3 erősségű 
földrengés volt. Ezután 2,7 és 3,2 közötti erősségű 
utórengések követték egymást. A rengés központ-
ja Békéscsaba belvárosa volt.  Károk keletkeztek a 
református templom, a művelődési központ és a 3. 
számú általános iskola épületében, valamint mintegy 
1500 kémény is ledőlt.

Szerkesztette: Gécs Béla

KRONIKA
JÚNIUS

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.

Fenntartható fejlődés – Senki se maradjon le!

G L O K Á L I S   S A R O K
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Magyar hét – ipari, kereskedelmi kiállítás 1938Hamarosan indul a Csabai Nyár!

Már 1938-ban is fontos volt 
a hazai áruk népszerűsí-
tése, november 2-ától az 
egész országban megmoz-
dult a kereskedelem és az 
ipar, hogy egy héten át a ki-
rakatokban, az üzletekben 
a magyar áruk kerüljenek 
az érdeklődés fókuszába.

Békéscsaba kereskedői és 
iparosai is nagy számban 
vettek részt az áruk bemuta-
tásában. 90 kereskedő 210 
ügyesen rendezett kirakat-
tal mutatta be árucikkeiket. 
A Szent István téren a város 
legelőkelőbb üzletei – mint a 
Kulpin Jakab cég – az ország 
legismertebb konfekció- és 
textilipari gyártmányaival vol-
tak tele, a Kővári és Szelner fű-
szerkereskedés széles kínálat-
tal várta a vásárlóközönséget, 
míg Adler Lajos cipőáruháza 
jobbnál jobb cipőket árusított. 

A város agráriparát kép-
viselő malmok közül a 
Rosenthal Gőzmalom Rt. ma-
lomipari termékei eljutottak 
Európába és az óceánon túlra 
is. A malom napi teljesítmé-
nye 18 vagon őrlemény volt, 
mindezt 200 munkás állította 
elő. Kovács Mihály gőzmalma 
a város második malomüze-
me volt, 100 munkással, és 
ők is szállítottak külföldre őr-
leményeket. Szintén jelentős 
volt Flamm Miksáné Erzsé-

bet gőzmalma, ő 30 munkást 
foglalkoztatott, búza-, árpa-, 
köles- és tengeri-őrleménye-
ket állítottak elő. A csabai 
textilipart a Hubertus Kötött- 
Szövöttárugyár Rt. mellett a 
Merkur Szövőgyár, a Rokka 
Kötszövőgyár Rt., valamint 
az Exelsior Textilművek Rt. 
képviselte. Termékeik – a 
molinók, flanelok, berlini ken-
dők, harisnyák és selyem-
alapanyagok – elsőrangúak 
voltak. Az építőipar reprezen-
tánsai a Suk-Wagner Gőztég-
lagyár és a Bohn K. és Társa 
Gőztégla- és Cserépgyár 
voltak. Világhírű volt a Bohn 
dinasztia speciális hornyolt 
cserepe, a modern gyár évi 
termelése 26 millió cserép és 
8 millió géptégla volt. 

A Réthy cukorkagyár pe-
metefű cukorkájának a hír-
neve túlhaladt a kontinens 
határain. Említésre méltó volt 
a Suhajda-féle kocsigyár és a 

Dorn-féle rostalemez-lukasz-
tógyár. A magyar hét sikeré-
hez hozzájárult a kézműipari 
tárlat és a könyvkereskedők 
kiállítása. Az Iparos Székház-
ban kiállított 15 iparos siker-
rel szerepelt kézműves ter-
mékeivel. A Kultúrpalotában 
a csabai könyvkereskedők 
kizárólag hazánkban nyom-
tatott és kötött könyvekből 
rendeztek kiállítást. Az orszá-
gos hírű Kner Izidor és Tevan 
Andor könyvnyomdászok ál-
lították ki neves könyveiket. 
Jelen volt Gesmey Soma, a 
Körösvidék és dr. Gyöngyösi 
János könyvkereskedő is. A 
hét külön programja a Paál 
László Társaság kiállítása volt 
a Szépművészeti Múzeum 
rendezésében.

A magyar hét legnagyobb 
eredménye az volt, hogy rá-
mutatott a magyar termékek, 
a magyar ipar fontosságára. 

Gécs Béla

A nemzeti összetartozást 
ünnepeljük e hét végén, il-
letve a több mint száz évvel 
ezelőtt hozott franciaorszá-
gi döntésre emlékezünk. A 
városi megemlékezés-so-
rozat részeként a Koltay-
testvérek rockoperáját, a 
nézők a Trianont tekinthe-
tik meg. A díszbemutatóra 
június 4-én, a bemutatóra 
pedig 5-én, szombaton ke-
rül sor. Az ötven művészt 
színpadra hívó, látványos 
darabot június 15-éig tekint-
hetik meg a nagyszínpadon 
a bérletes és jegyet váltó 
nézőink a védettségi iga-
zolvány birtokában. Az elő-
adásban közreműködnek 
a Színitanház fiataljai és a 
Viharsarok Táncegyüttes 
tagjai is. 

Örömünkre szolgál, hogy sok 
nézőnk érdeklődik a bérletes 

előadások pótlásáról. Ismét 
látható az ősszel bemutatott 
Hotel Mimóza című komé-
dia, a korábban kiadottakkal 
ellentétben, visszatér a Sík 
Ferenc Kamaraszínházba, 
így az eredeti helyszínen él-
vezhetik a könnyed, francia 
bohózatot. 

Már a Csabai Nyár elő-
adásaira is készülünk. Míg 
korábban hétvégenként két, 
most három nagyszínpadi 
előadást láthat majd a nagy-
érdemű a városháza dísz-
udvarán és a TeÁtriumban, 
június 24-től július 10-ig, 
csütörtöki, pénteki és szom-
bati napokon. Budapesti és 
vidéki színházak egyaránt 
jelen lesznek a fellépők kö-
zött, reméljük, a darabok 
műfaji sokszínűsége minden 
igényt ki fog elégíteni. Kíná-
lunk zenés komédiát (Maga 
lesz a férjem, Egy szoknya, 

egy nadrág), operettet (Lili 
bárónő), komédiát (Kép-
zelt beteg, Társasjáték New 
Yorkban), romantikus vígjáté-
kot (A nagymama), népszín-
művet (A falu rossza), illetve 
a Baross Imre Artistaképző 
két vizsgaelőadását (Salemi 
boszorkányüldözés, La Man-
cha lovagja). Bemutatunk 
egy rockoperát (Kőműves 
Kelemen) és a Szép nyári 
nap című Neoton-musicalt. 
Csemegének ígérkezik Malek 
Andrea koncertje és az az 
est, amelynek szereplői je-
lenleg is városunkban élő 
vagy Békéscsabáról elszár-
mazott művészek: Gubik Pet-
ra, Sánta László és Vadász 
Gábor. Meglepetésekkel is 
készülünk – ezekről termé-
szetesen később adunk hírt. 
Válasszanak ízlésük szerint! 
A meghirdetett előadásokra 
a jegyek máris megválthatók! 

Kulpin Jakab áruháza
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