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Kolbászfesztivál
Védettségivel látogatható A nyugdíjasok és a gyermeket nevelők is pluszpénzre számíthatnak

Biztosra vehető az szja-visszatérítés

Idősügyi Tanács – fokozottabb figyelmet kapnak a szépkorúak

Október 29-e és 31-e kö-
zött, a hagyományokat és 
a tradíciókat megőrizve, 
de szűkített programmal, a 
kolbásztöltő versenyek nél-
kül rendezik meg a Csabai 
Kolbászfesztivált, ezúttal a 
CsabaParkban. 

Mint azt Hégely Sándor fesz-
tiváligazgató elmondta, a 
megszokott kolbászfesztivá-
lok eszenciája jelenik meg a 
fesztiválon, hagyományőrző 
kolbászkészítő bemutatóval, 
kolbászvásárral, nemzetközi 
szárazkolbászversennyel, a 
sertéshús népszerűsítésével, 
disznóvágással, töltöttkáposz-
ta-főző bemutatóval, helyi 
termékekkel, vásárral, a csa-
ládoknak gyermekprogramok-

kal. Mindemellett a koncertek 
sem maradnak el, itt lesz pél-
dául a Kowalsky meg a Vega, 
a Balkán Fanatic, a Magna 
cum Laude és a Bagossy 
Brothers Company is.

A rendezvényre belépőket 
elővételben, online lehet vásá-
rolni a csabaikolbaszfesztival.
hu oldalon, október 15-től. A 
belépőjegy – a jelenleg hatá-
lyos jogszabályok szerint – ki-
zárólag érvényes védettségi 
igazolvánnyal vagy 72 óránál 
nem régebbi, negatív PCR-
teszttel és személyazonosító 
okmánnyal (személyi igazol-
vány, útlevél) együtt érvényes. 
A 6. életévüket be nem töltött 
gyerekek a rendezvényt in-
gyenesen látogathatják. A 
védettségi igazolvánnyal nem 
rendelkező 18 év alattiak egy 
védettségi igazolvánnyal ren-
delkező felnőttel látogathatják 
a rendezvényt.

További információ az 
eseményről a Csabai Kol-
bászfesztivál weboldalán 
(csabaikolbaszfesztival.
hu) olvasható.

Békéscsaba önkormányza-
ta eddig is kiemelt figyelmet 
fordított a szépkorú lakos-
sággal történő párbeszéd-
re, az életkörülményeik javí-
tására. A továbbiakban még 
fokozottabban keressük az 
együttműködési lehetősé-
geket az idősekkel, erre jó 
lehetőség az intézményes 
egyeztető fórum – mondta 
Szarvas Péter polgármes-
ter szeptember 28-án, az 
Idősügyi Tanács alakuló 
ülésén, a városháza Mokos-
termében.  

A közgyűlés még a nyáron 
döntött az Idősügyi Tanács lét-
rehozásáról, amelynek elnöke 

Szarvas Péter polgármester, 
alelnöke Hanó Miklós alpol-
gármester lett, a testületben 
pedig helyet kapott dr. Juhász 
István, civil ügyekért felelős 
tanácsnok, Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő, va-
lamint a kórház, az egészség-
ügyi és szociális intézmények, 
továbbá az idősekkel foglalko-
zó civil szervezetek vezetői is.

 Szarvas Péter elmondta, 
a tanács célja, hogy össze-
gyűjtsék a szépkorúak ötleteit, 
javaslatait, maguk is javasla-
tot tegyenek, véleményezzék 
a döntéseket, valamint az 
időseket érintő programokat 
ajánljanak. Kiemelte: fontos-
nak tartja, hogy a szépkorúak 

megkapják az őket megillető 
kellő figyelmet és törődést.  

Az ülésen Such Tamara, az 
Életfa Idősek Otthonának ve-
zetője beszélt az otthonról, 
amely általános és demens 
részleggel, egy-, két- és há-
romszemélyes apartmanok-
kal működik. Az Életfában a 
szépkorúak testi és szelle-
mi egészségének védelmét 
könyvtár, sószoba és torna-
szoba is szolgálja. Mint mond-
ta, a bentlakók átlagéletkora 
jelenleg 84 év, ami folyamato-
san nő, így emelkedik az ápo-
lási igény is. Az intézményben 
nagyon hosszú a várólista.  

Bátori Zsuzsanna, a   Bé-
késcsabai Kistérségi Egyesí-

tett Szociális Központ vezetője 
a másik bentlakásos önkor-
mányzati intézményről, az Ady 
Endre utcai otthonról elmond-
ta, hogy ott szintén általános 

és demens részleg található. 
Korszerű fény- és hangterápi-
ás szobával is rendelkeznek. 
Hozzátette, hogy Békéscsa-
bán nyolc helyen működtetnek 

idősklubot, ahol napközben 
foglalkoznak a szépkorúakkal, 
és szociális étkeztetésre is 
van lehetőség. 

Csiffáry Zsuzsanna

Őszutó Fesztival a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége szervezésében, a CsabaParkban

A gazdasági növekedés 
függvényében a nyugdí-
jasok plusz juttatásra, a 
családok személyijöve-
delemadó-visszatérítésre 
számíthatnak a következő 
hónapokban, és emelked-
het a minimálbér is. Erről 
és a veszélyhelyzet meg-
hosszabbításáról Herczeg 
Tamás országgyűléso kép-
viselőt kérdeztük. 

– Az idősek világnapja, az 
idősek hónapja kapcsán 
most talán nagyobb figyel-
met kap ez a korosztály, mint 
egyébként. Mitől függ ma az 
idős emberek helyzete?   

– Egyre nagyobb az idős-
korúak aránya és létszáma. 
Nemcsak a magyar, az eu-
rópai társadalmakon belül is 
így van ez. 2020-ban a kon-
tinens lakosainak körülbelül 
egyötöde volt 65 év fölötti. 
Egyes előrejelzések szerint 
ennek az évszázadnak a vé-
gére már minden harmadik 

európai polgár 65 év fölötti 
lesz. A születéskor várható 
átlagos élettartam növekszik, 
bár most a koronavírus-jár-
vány ezt a trendet megtörte, 
de ez átmeneti lehet csupán. 
Az időskorúak helyzete függ 
attól is, hogy az utánuk kö-
vetkező generációk létszáma 
hogyan alakul. Az utóbbi tíz 
évben a termékenység lassú 
javulásának lehetünk tanúi 
hazánkban. Minden min-
dennel összefügg: a család-
dal kapcsolatos döntések, a 
családvédelmi intézkedések, 
a családoknak járó jutta-
tások, ellátások és az ott-
honteremtés is befolyásolja 
majd a későbbi nyugdíjasok 
a helyzetét. Mivel növekszik 
az idős emberek aránya, e 
tekintetben is egyre nagyobb 
a kormányzat felelőssége. 
Jobban kell működnie az el-
látórendszernek is, amely az 
idősekkel foglalkozik, és ter-
mészetesen szintén fontos 
szerepük van a családoknak 

abban, hogy a szülők, nagy-
szülők kiegyensúlyozottan él-
hessenek. 

– Az utóbbi években nyug-
díjkorrekciót, nyugdíjprémi-
umot kapnak a nyugdíjasok, 
illetve elkezdődött a 13. havi 
nyugdíj visszaépítése is. Mire 
számíthatnak a közeljövőben 
a nyugdíjasok?

– Ha a nyugdíjak növeke-
déséhez képest magasabb 
az infláció, ezt visszamenőle-
ges nyugdíjkorrekcióval kom-
penzálja a kormány, a nyug-
díjprémium pedig a gazdaság 
teljesítőképességének javu-
lásához van kötve. Ebben az 
esztendőben az 5,5 százalé-
kot bőven meghaladja a gaz-
dasági növekedés, tehát le-
hetőség van nyugdíjprémium 
fizetésére. Hozzáteszem: van 
honnan növekedni, hiszen 
tavaly a koronavírus-járvány 
miatt erős visszaesés volt 
tapasztalható. Fontos, hogy 
létezzenek olyan, az idősek-
nek járó juttatások, amelyek a 

konkrét nyugdíjtól függetlenül, 
egy adott minimumszintet el-
érnek. Kormányzati szakem-
berekkel egyeztetve, ezt az 
„igazságossági szempontot” 
a nyugdíjprémium megállapí-
tásakor javasoltam figyelem-
be venni. Örülök, és egy picit 
magaménak is érezhetem a 
döntést, hogy egységesen 
80 ezer forintos nyugdíjprémi-
um kifizetésére számíthatnak 
novemberben a nyugdíjasok. 
A gazdaság teljesítőképes-
sége nagy valószínűséggel 
lehetővé teszi, hogy a követ-
kező évben már ne csak a 
13. havi nyugdíj kétheti részét 
építsük vissza, hanem akár 
a harmadik, vagy a negyedik 
hetit is. Bízom benne, hogy 
nem lesz szükség komolyabb 
korlátozásokra, amelyek visz-
szavetnék a gazdaság növe-
kedését, és a 13. havi nyug-
díjat jövőre teljes egészében 
megkaphatják a nyugdíjasok. 
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Pályázati felhívásBursa Hungarica 
22. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot hir-
det a 22. számú felnőtt háziorvo-
si praxis, vállalkozási formában, 
területi ellátási kötelezettséggel 
történő betöltésére.

Az ellátandó lakosságszám: 
1565 fő. Pályázati feltételek: 1. 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a to-
vábbiakban: EüM. rendelet) 11. § (4) 
bekezdése szerinti szakképesítés 
megléte. 2. Az EÜM. rendeletben 
és az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény, e törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendeletben, vala-
mint az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltétele-
iről, valamint a működési engedé-
lyezési eljárásról szóló 96/2003. 
(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt 
egyéb feltételek megléte. 3. Büntet-
len előélet. 4. Cselekvőképesség. 
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság. 
6. Egészségügyi alkalmasság. 7. A 
praxis jog megszerzésére való al-
kalmasság. 8. A praxis vállalkozói 
formában történő működtetése.

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások: 1. 
Részletes szakmai önéletrajz. 2. 
Végzettséget és szakirányú vég-
zettséget igazoló okiratok másolata. 
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány eredetben, 
amely igazolja a büntetlen előéletet 
és azt, hogy a pályázó nem áll a 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
4. Egészségügyi alkalmasságot iga-

zoló okirat. 5. Vállalkozási formától 
függően egyéni vállalkozói igazol-
vány hiteles másolata, illetve társas 
vállalkozás esetén a társas vállalko-
zás 30 napnál nem régebbi eredeti 
cégkivonata, és a társasági szer-
ződés másolata. 6. Magyar Orvosi 
Kamarai tagság igazolása. 7. Az Or-
szágos Kórházi Főigazgatóság által 
vezetett működési nyilvántartásba 
való felvétel (aktív státusz) igazolá-
sa. 8. A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul. 9. A pályázó nyilatko-
zata arról, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati eljárás résztvevői a 
pályázati anyagot megismerhessék, 
és abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának 
határideje: folyamatos. A pályá-
zat elbírálásának határideje: a 
közgyűlés első érvényes pályázat 
beérkezését követő ülésén. A pályá-
zat benyújtásának módja: postai 
úton egy példányban (Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 26.), és elektronikus úton 
a szaszak@bekescsaba.hu e-mail 
címre kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt kérhető 
a szaszak@bekescsaba.hu email 
címen vagy a 06-66/886-505 tele-
fonszámon.

A pályázatokat Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlése bírálja el.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot hirdet a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat elnyerésére.

A Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázati kiírá-
sa. „A” típusú pályázat: azok az 
önkormányzat területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben nap-
pali munkarend szerinti, teljes idejű 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. „B” típusú pályázat: 
azok az önkormányzat területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű, a 2021/2022. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolás, illetve felsőfokú végzett-
séggel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett pályázók jelentkezhet-
nek, akik a 2022/2023. tanévtől kez-
dődően felsőoktatási intézményben 
nappali munkarend szerinti teljes 
idejű alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni.

Elnyerhető önkormányzati 
támogatás: „A” típusú pályázat 

esetén minimum 1 000 Ft, maxi-
mum 10 000 Ft havonta, 10 hónap 
időtartamban (2021/2022. tanév má-
sodik féléve és a 2022/2023. tanév 
első féléve). „B” típusú pályázat 
esetén 1 000 Ft, maximum 10 000 
Ft havonta 3x10 hónap időtartamban 
(2022/2023. tanév, a 2023/2024. és 
a 2024/2025. tanév).

A pályázatok benyújtásának 
módja: A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociálpolitikai 
Osztályán személyesen, vagy postai 
úton az 5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. szám címre megküld-
ve lehet benyújtani. Kérjük, hogy a 
borítékra írják rá: „Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat”. 
A pályázat beadásához az EPER-
Bursa rendszerben regisztrálni szük-
séges! Regisztráció elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázatok beérkezésének 
határideje: 2021. november 5.

A pályázati döntésekről szóló 
értesítés várható ideje:  
2021. december 8.

A Bursa Hungarica elnyeré-
sének feltételeiről bővebben a 
bekescsaba.hu oldalon a pályáza-
ti hírek között olvashatnak.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Wenckheim turista- és ke-
rékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái 2020 
augusztus hónapban meg-
kezdődtek, majd további 
szakasszal bővültek.

A kivitelezéssel jelenleg és 
a közeljövőben érintett sza-
kaszok: Gerla településrész, 
Gerla-Póstelek közötti földút 
útszakaszok, Békéscsaba-
Szabadkígyós közötti földút, 
Ligeti sor-Sikonyi utca.

Békéscsaba Gerla telepü-
lésrészen, a Csabai út Csalo-
gány utca közötti szakaszon a 
kerékpárút elkészült. 

A Csabai utca Csalogány 
utca, buszmegálló közötti sza-
kaszon a 42145-ös jelű úton, 
félpályás útlezárás mellett, az 
útburkolaton a szükséges he-
lyeken a lokális pályaszerke-
zet cseréjét végzi a kivitelező. 
Szükség van a padkán a be-

lógó gallyak levágásra, ennek 
előkészületeit is megkezdték.

A Magvető utca burkolat- 
javításához szükséges burko-
lat marást elkezdték, a Magve-
tő utca földutas szakaszán az 
útalapozás, kőterítés elkészült 
az utca szakasz járható.

A Gerla belterület, Póstelek 
külterületi földút alapozás 
nagy ütemben folyik, a kőte-
rítést végzik, a földút nem jár-
ható. A pósteleki főcsatorna 
menti kerékpárútszakaszon 
az aszfaltozás elkészült. A 
Pósteleki Kastélyparkban az 
erdei sétány szakaszon befe-
jeződött a stabilizer burkolat 
terítése, a sétány gyalogosan, 
óvatosan járható.  

A Szabadkígyós – Békés-
csaba földút szakaszon a 
nyomvonal kitűzésével elkez-
dődtek a kiviteli munkák.

A Ligeti soron egyelőre 
nem végeznek látványos tevé-
kenységet a kivitelezés előké-
szítése folyik.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra.

A munkavégzés során kér-
jük az érintettek szíves meg-
értését, türelmét és közremű-
ködését.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

WENCKHEIM TURISTA- 
ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Hasznos tudnivalók a baleseti járadékról

Baleseti járadékra jogo-
sult, akinek üzemi baleset 
következtében 13 száza-
lékot meghaladó mértékű 
egészségkárosodása ke-
letkezett, de rehabilitáci-
ós ellátás vagy rokkantsá-
gi ellátás nem illeti meg.

Baleseti ellátás kizárólag üze-
mi baleset vagy foglalkozási 
betegség esetén jár. Üzemi 
baleset az a baleset, amely 
a dolgozót (biztosítottat) a 
foglalkozása körében végzett 
munka közben vagy azzal 
összefüggésben éri. Üzemi-
nek minősül az a baleset is, 
amelyet a biztosított munkába 
vagy onnan a lakására menet 
közben szenved el. Üzemi 
baleset továbbá, ha a bizto-
sított közcélú munka végzése 
vagy egyes társadalombizto-
sítási ellátások igénybevétele 
során szenved balesetet. 

Fontos tudni, hogy az, 
aki sérülését szándékosan 
okozta, vagy az orvosi segít-
ség igénybevételével, illető-
leg a baleset bejelentésével 
szándékosan késlekedett, az 
egészségbiztosítás baleseti 
ellátásaira nem jogosult.

A baleseti járadék össze-
ge az üzemi baleset okozta 
egészségkárosodás fokától 
függően a havi átlagkere-
set 8, 10, 15 vagy 30 szá-
zaléka lehet, melynek alap-
ja a balesetet közvetlenül 
megelőző egy éven belül 
elért kereset. Ha a baleseti 
egészségkárosodás mér-
téke a 20 százalékot nem 
haladja meg, a baleseti já-
radék legfeljebb két éven át 
folyósítható. Megszűnik a 
baleseti járadékra való jo-
gosultság, ha az egészség-
károsodás mértéke nem ha-
ladja meg a 13 százalékot.

A baleseti járadék irán-
ti igényt az üzemi baleset 
bekövetkezésének napjától 
számított három éven belül, 
illetőleg a foglalkozási meg-
betegedés megállapítását 
követő egy éven belül lehet 
a kérelem benyújtásával 
érvényesíteni. A baleseti já-
radék az e célra rendszere-
sített formanyomtatványon 
igényelhető a lakóhely sze-
rint illetékes nyugdíjbizto-
sítási igazgatási szervnél, 
Békéscsabán, a Luther u. 
3. alatt. Az igény elektroni-
kus úton is előterjeszthető: 
https://e-ugyintezes.onyf.
hu/

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

VÍZHIÁNY BÉKÉSCSABÁN  
Péntek (október 8.) és szombat (október 9.) éjszaka az ivóvíz-hálózat  

főkörének mosatása történik Békéscsabán. 

Ezen a két napon este 7 és reggel 7 óra közötti időpontban a város egyes részein 

nyomáscsökkenés és időszakos, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat. 

A mosatással járó esetleges kellemetlenségek miatt felhasználóink  

megértését köszönjük 
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– Több intézkedés is a 
gazdasági növekedés függ-
vénye, például a gyermeket 
nevelő családok az átlag-
jövedelem szintjéig vissza-
kaphatják a személyi jöve-
delemadójukat jövőre, illetve 
a mininálbér emelését is ter-
vezik 2022-ben.

– Mivel az 5,5 százalé-
kot ebben az esztendőben 
meghaladja a gazdaság 
növekedése, a személyi jö-
vedelemadó visszatérítése 
az átlagbérre eső adóteher 
mértékéig már biztosra ve-
hető. Jelenleg a részletek ki-
dolgozása van folyamatban. 
Mintegy 1,9 millió felnőttet 
érint majd ez a döntés, azo-
kat, akik gyermeket nevel-
nek. A házaspárok mellett 
az élettársaknak és a gyer-
meküket egyedül nevelők-
nek is jár ez a visszatérí-
tés, akár munkaviszonyban 
vannak, akár közfoglalkoz-
tatottak vagy vállalkozók. 
Körülbelül 750-800 ezer fo-
rint lesz a felső határ, és ezt 
az összeget mindkét szülő 
megkaphatja. Ideális eset-
ben tehát, jövő februárban, 
akár 1,6 millió forint vissza-
térítést is kaphat egy gyer-
meket nevelő család. Erős 
szándéka a kormányzatnak, 
hogy januártól a minimál-
bér bruttó 200 ezer forintra 
nőjön. Ehhez azonban az 
is szükséges, hogy a mun-

káltatók közterhei csökken-
jenek, a kormányzat most 
ezen dolgozik. 

 – A közelmúltban döntött 
az Országgyűlés a veszély-
helyzet januárig történő 
meghosszabbításáról. Erre 
miért volt szükség? 

– A fertőzöttek, a kórház-
ban kezeltek és a lélegez-
tető-gépen levők száma is 
sajnálatosan nő. Elképzel-
hető, hogy olyan lépésekre 
lesz szükség, amelyeket a 
veszélyhelyzeti jogrendben 
gyorsabban tud meghoz-
ni a kormány. A védőoltás 
mindenki számára elérhe-
tő, a kormányzat mellett 
a szakemberek, orvosok, 
virológusok is azt mondják, 
hogy a koronavírus-járvány 
elleni védekezésnek ez az 
elsődleges eszköze. Nem 

lenne jó korlátozásokat be-
vezetni, nem lenne jó ismét 
átállni a digitális tanrendre, 
és nem lenne jó, ha leállna 
a gazdaság. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy minél 
többen oltakozzanak. Még 
körülbelül 3 millió olyan 
12 év feletti ember van 
hazánkban, aki nem ka-
pott egy védőoltást sem. A 
szakemberek szerint első-
sorban ők vannak veszély-
ben. Ha valaki fölvette az 
oltást, az nem jelenti azt, 
hogy nem fertőződhet meg, 
de szerte a világon látszik, 
hogy a súlyos betegség-
től, a kórházba kerüléstől, 
halálozástól sokkal inkább 
védettek az oltottak. Most 
is ezzel tudunk tehát a leg-
inkább vigyázni magunkra, 
a szeretteinkre, egymásra.

3Csabai Mérleg Csabai Mérleg Színes

Jól halad a Kórház utcai híd kivitelezése

A „Modern Városok Prog-
ram Munkácsy Mihály örök-
ségét ápoló és népsze-
rűsítő fejlesztési projekt” 
keretében valósul meg a 
Kiss Ernő és a Kórház utca 
közti híd teljes felújítása.

A Munkácsy-negyed peremén 
elhelyezkedő, több mint 100 
éves híd már nagyon rossz ál-
lapotban volt. Az alatta áthala-
dó közművezetékek kiváltásai 
folynak. Az Alföldvíz 400 mm-
es fővezetékének kiváltása és 
cseréje is a kivitelezés része 
volt. Az Alföldvíz Zrt. elvégez-
te a tervezett munkálatokat, 
hogy az októberi fővezeték-
mosatásra már az új rendszert 

üzemelhesse be. A híd külső 
megjelenése a korabeli lát-
ványt idézi majd fekete díszí-

tőelemeivel. A 2022 tavaszi 
átadást követően szélesebb 
járdafelület, új aszfaltréteg, 
megerősített útfelület áll a köz-
lekedők rendelkezésére. 

Az építés és felújítás idejé-
re forgalomkorlátozás várható 
a híd környékén, erről a lakos-
ság folyamatosan tájékozta-
tást kap. 

Kérdések és bejelentések, 
észrevételek a projekt-
tel kapcsolatban e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postai úton a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonprofit 
Kft., 5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 10., 1. emelet 4. iro-
da címre küldhetők. (Kérjük, 
hogy a levélben tett beje-
lentés esetén ne maradjon 
el az értesítési cím pontos 
meg-jelölése.)A négyszáz milliméteres fővezeték cseréje

Az új, szélesebb járdakonzol alapozásának előkészítése
A 40 éves Unicon Nyugdíjasklub ünnepsége

Pluszpénzre számíthatnak
   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL



Szarvas Péter: 158 új, fedett buszváró lesz
A közgyűlés szeptemberi 

ülését követően Szarvas 
Péter polgármester óriási 
sikerként említette meg, 
hogy 158 új, fedett buszvá-
ró lesz Békéscsabán. Nem 
csupán lecserélik a régi vá-
rókat, hanem még többet is 
telepítenek belőlük.

A városvezető a 2021-es 
költségvetéssel kapcsolat-
ban elmondta, hogy min-
den fizetési kötelezettséget 
időben tudnak teljesíte-
ni. Kiemelte, hogy a csabai 
vállalkozóknak köszönhe-

tően az idei iparűzésiadó-előirányzat várhatóan túltelje-
sül. Arra is kitért, hogy az Erzsébethelyi lakóparkban 15 
önálló telket bocsájtanak árverésen értékesítésre. 

A polgármester beszélt arról, hogy megnövekedett az 
önkormányzat raktározási feladata, emiatt a Kétegyházi 
úton, 20 millió forintból egy épületet alakítanak ki erre a 
célra. Hangsúlyozta azt is, hogy a jaminai bányatavakat 
illetően, annak ökológiai és turisztikai szempontú hasz-
nosításáról rendelnek tanulmányt. Megemlítette továbbá, 
hogy a Pósteleki Kastélyparkhoz vezető út teljes felújítá-
sát követően, a régi autósmozi előtti parkoló területét új 
burkolattal látják el. 

Az ivóvíz-hálózat fejlesztéséről azt mondta, hogy a 
rendelkezésre álló 100 millió forintból olyan városi utcák-
ban kezdődhet beruházás, ahol már kész tervekkel ren-
delkeznek, ez 6 helyszínt jelent. Ismertette azt is, hogy 
6 önkormányzati tulajdonú épület tetőfelújítását végzik el 
55 millió forintból. 

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a kormány 
által biztosított 2,3 milliárd forintból ütemezetten halad 
Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése. A harmadik 
ütemről döntöttek, amelyet illetően a kivitelező kiválasz-
tására írtak ki pályázatot. 

Szarvas Péter a fás szárú növények védelmével kap-
csolatban kiemelte: a jegyzőt bízták meg egy szabályo-
zási módszertan kidolgozásával, amely arról szól, hogy 
a békéscsabai közterületeken hogyan tudják az eddiginél 
hatékonyabban megoldani a növények védelmét.

Fidesz: Jól kell sáfárkodnunk a „zöld vagyonnal”
A 10 milliárd forintos út- és járdafelújítási program kap-

csán külön köszönetet kell mondanunk Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő úrnak – kezdte a Fidesz közgyű-
lés utáni tájékoztatóját Hanó Miklós alpolgármester. Mint 
mondta, a város külterületi részein mind út, mind járda 
tekintetében rossz állapotok uralkodnak, a felújítás révén 
azonban biztosítják, hogy minden utca esetében legalább 
az egyik oldalon megfelelő járdaszakaszok készüljenek.

Hanó Miklós kiemelte, hogy a Fidesz-frakció erőtelje-
sen támogatja az ivóvízjavító programot is.

– Egyre többen költöznek a város külső területeire, így 
szükséges a megfelelő hálózat kialakítása – fogalmazott 
az alpolgármester. A teljes körű megvalósítás 2–2,5 mil-
liárd forint forrást igényel, a jelenleg rendelkezésre álló 
100 millió forintból a Kisfényesi, a Fonó, a Lajta, a Raké-
ta, a Nógrád és az Ostoros utcákban indulhatnak meg a 
munkálatok; elsőként azokon a helyeken, ahol a legtöbb 
lakos él, tehát a legnagyobb a szükséglet.

Opauszki Zoltán környezetvédelmi tanácsnok a fák vé-
delméről is beszélt, amely kiemelt témaként szerepelt a 
közgyűlésen tárgyalt témák között.

– Fokozott felelősségünk van abban, hogy a város te-
rületén lévő „zöld vagyonnal” hogyan sáfárkodunk. Ez 
nem merülhet ki abban, hogy mikor, milyen fákat kell ki-
vágnunk – emelte ki a tanácsnok.

Elhangzott, hogy Szarvas Péter polgármester, Hanó 
Miklós alpolgármester, Szente Béla önkormányzati kép-
viselő, dr. Bacsa Vendel jegyző és Opauszki Zoltán rész-
vételével egy bizottság áll fel a városi növényvédelem 
törvényi védelme érdekében. 

Szente Béla a Modern Városok Program iparterületek-
kel kapcsolatos infrastrukturális fejlesztéseiről elmondta, 
hogy a Dobozi út újabb két szakaszának kerékpárút-fej-
lesztéséről született döntés, ez a körforgalomtól a kanya-
rig terjedő szakaszt, illetve a Csabai út sarkáig tartó sza-

kaszokat jelenti. Hozzátette: elkészült a Gerlára bevezető 
útszakasz, zajlik a Csabai út és a Magvető utca, valamint 
a Gerlától Póstelekig vezető erdei kerékpárút kivitelezése 
is.

– Megállapodás született 158 új utasváró telepítéséről 
is. A meglévő 60 utasváró kicserélése mellett így modern, 
egységes megjelenésű buszmegállók teszik teljessé a 
városképet – foglalta össze Szente Béla.

MSZP: A környezetünk védelme közös érdek
Az MSZP közgyűlés utáni tájékoztatóján Miklós Attila, a 

csabai szervezet elnöke először arról beszélt, hogy a fás 
szárú növények védelmével kapcsolatban  Opauszki Zol-
tán szeretett volna egy rendeletet elfogadtatni a várossal.

– Ahhoz, hogy a növények pótlásáról, védelméről, öntö-
zéséről rendeletet alkossunk, valamennyi körülményt ismer-
nünk kell. Sajnálom, hogy a legutóbbi közgyűlésen nem tár-
gyaltuk a klímastratégiáról szóló előterjesztést, amelynek a 
megállapításait ennél is figyelembe kellene venni. A környe-
zetünk, az életterünk védelme mindannyiunk érdeke. Ezért 
sem szabad elfeledkeznünk a Fényes tanya 1111. szám alatt 
lévő ipari szennyeződésről, ami rajta van a – Greenpeace 
által Magyaroszágon feltárt – legszennyezőbb területek top 
10-es listáján – ismertette Miklós Attila, hozzátéve, hogy a 
probléma megoldásához állami támogatásra lenne szük-
ség.

A képviselő beszélt arról is, hogy egy vállalkozás 
utasvárókat létesít a városban. Kiemelte: ez nem a jótékony-
kodásról szól, hiszen a cég saját magának is reklámfelületet 
biztosít ezáltal; ráadásul van olyan cége az önkormányzat-
nak, amely a reklámfelület-értékesítést el tudta volna látni, 
és olyan cége is, amely az utasvárók felújítását el tudta vol-
na végezni. 

Fülöp Csaba beszélt arról, hogy a közösségi együttélést 
szabályozó rendelet tárgyalása közben felmerült, hogy a vá-
rosban hajléktalan életmódot folytató személyek ügyét mie-
lőbb rendezni kell. 

– Az önkormányzatnak meg van kötve a keze, de mindent 
meg kell tennünk annak érdekében, hogy a problémát visz-
szaszorítsuk – fogalmazott Fülöp Csaba.  

A képviselő hozzátette: nyáron alakult egy akciócsoport 
az önkormányzat illetékesei, a közterület-felügyelet munka-
társai valamint  a rendőrség közreműködésével, ennek kö-
szönhetően sikerült is a problémát kicsit mérsékelni, de új-
ból és újból megjelennek ezek a személyek. Kiemelte, hogy 
ezt egy országos jogszabállyal lehetne igazán keretek közé 
szorítani. 

Hajrá Békéscsaba: Stabil a város költségvetése
A Hajrá Békéscsaba frakció tájékoztatóján dr. Juhász 

István tanácsnok és dr. Szigeti Béla képviselő értékelte a 
közgyűlés legfontosabb döntéseit. 

Dr. Szigeti Béla kiemelte, hogy az önkormányzat költség-
vetése takarékos és stabil, azonban minden egyes forint el-
költését meg kell fontolni. Mint mondta, még mindig fontos 
az óvatosság a koronavírus esetleges negyedik hulláma mi-

att, de jut forrás a fejlesztésekre is, például az önkormány-
zati ingatlanok tetőszerkezetének javítására.

– A fák védelme, újak telepítése kiemelten fontos és tá-
mogatandó az önkormányzat részéről. Ha nagyobb kite-
kintésben nézzük, akkor ez nagyon szorosan kapcsolódik 
a klímatudatossághoz, a környezetvédelemhez. Fontos 
lenne megállapítani, hogy milyen faállománnyal rendelke-
zünk. Akkor tudunk hatékonyan gondozni, ha látjuk mek-
kora és milyen típusú állományról van szó – tette hozzá 
a képviselő.

Dr. Szigeti Béla beszélt arról is, hogy ugyan problémát 
jelent a hajléktalankérdés, de ha nem sértenek jogsza-
bályt, az önkormányzat és a rendőrség sem tud eljárni. 

Dr. Juhász István hangsúlyozta: 158 új buszváró létesí-
tésével szépül tovább a város, ezért támogatták az erről 
szóló előterjesztést. 

– Nemcsak a régi buszvárók cseréjére, hanem újak te-
lepítésére is sor kerül, ami az utazóközönség közérzetén 
sokat javít majd. A fejlesztés az önkormányzatnak egy 
forintjába sem kerül. A szerződő fél közhasználati díjat 
fizet majd, és saját költségén építi fel ezeket a várókat. Ez 
üzleti szempontból fontos számára, mivel azok reklámfe-
lületet biztosítanak – fogalmazott a frakcióvezető.

Hozzátette: a kormány által biztosított 2,3 milliárd fo-
rintból ütemezetten halad Békéscsaba történelmi jelen-
tőségű járdafejlesztése, amelynek részekén a külterüle-
teken, Gerlán és Mezőmegyeren is lesznek munkálatok.

Dancsó Tibor közleménye
Dancsó Tibor (DK) írás-

ban a következő közleményt 
juttatta el szerkesztősé-
günkbe a közgyűlés után: 
„Polgármester úr! Ön rosz-
szul tárgyalt! Békéscsa-
bán összesen 186 busz-
megálló öböl van, melyből 
csak 85 rendelkezik fedett 
utasváróval. Polgármester úr 
most – a közgyűlés felhatal-
mazásával, de pályáztatás 
nélkül – szerződést kötött 
egy reklámcéggel, aki mind 
a 85 db utasvárót elbontja (a 
város tulajdonában lévő 66 
db-ot is), majd 158 megállóba egy-egy új, fedett utasvárót te-
lepít. Cserébe csak annyit kér, hogy ezekbe az utasvárókba 
néhány világító reklámfelületet, úgynevezett citylight-ot is el-
helyezhessen és azokat szabadon hasznosíthassa (a szer-
ződés szerint a 158 megállóba összesen 632 db citylight-
ot van joga felszerelni). A reklámcég vállalja, hogy a régi 
várókat ingyen elbontja, az újakat ingyen letelepíti, fizeti a 
közterület használati díjat és az áramfogyasztás költségét, 
takarítja és karbantartja a várókat, illetve kedvezményes 
reklámozási lehetőséget is biztosít a városnak. Mindezt 
10+5 éven keresztül. Szóval egyrészről jól járunk, mert 28 
buszöböl kivételével az összes megállónkba új, fedett busz-
váró kerül. Másrészt nagy baj – és ezért mondom, hogy Pol-
gármester úr rossz alkut kötött – hogy az utasvárók a rek-
lámcég tulajdonában maradnak, aki így azokat a szerződés 
megszűnésekor – a szerződés szavaival élve – „jogosult és 
köteles leszerelni és elszállítani”. Persze köthetünk majd új 
szerződést valakivel. De elég rossz alkupozíciónak tűnik, ha 
minden résztvevő tudja, hogy vagy szerződünk, vagy busz-
várók nélkül maradunk. És biztos, hogy ez 15 év múlva még 
jó üzlet lesz? Meg természetesen az is egy lehetőség, hogy 
akkor majd megvesszük ezeket a felépítményeket. De erről 
a szerződésben egy szó sincs, így a reklámcég bármilyen 
magas árat elkérhet majd értük. Én ezért ragaszkodtam vol-
na ahhoz, hogy a szerződés végén a buszvárók Békéscsa-
ba tulajdonába kerüljenek!”

Papp Ádám, D. Nagy Bence,
Gyemendi Réka, Hidvégi Dávid

4 Csabai MérlegKözgyűlés

V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE
A polgármester és a pártok képviselői értékelték a közgyűlés legfontosabb döntéseit

Békéscsaba képviselő-testülete szeptember 23-án tartotta 
soron következő ülését a városháza dísztermében. A köz-
gyűlés után Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-
KDNP, a Hajrá Békéscsaba, az MSZP és a DK képviselői 
értékelték a legfontosabb döntéseket.

Szarvas Péter

Dancsó Tibor

Miklós Attila és Fülöp Csaba a tájékoztatón

Dr. Szigeti Béla és dr. Juhász IstvánSzente Béla, Hanó Miklós, Opauszki Zoltán
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ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S
Hajléktalanok a 

belváros szívében
Immár évtizedes problé-

ma, hogy hajléktalan élet-
módot folytató, de nem haj-
léktalan emberek vannak 
Békéscsaba közterületein és 
magatartásukkal zavarják a 
helyi lakosságot. 

A szeptemberi közgyű-
lésen Szarvas Péter pol-
gármester arról számolt be, 
hogy júniusban alakítottak 
egy akciócsoportot. A szisz-
tematikus munkának köszön-
hetően lecsökkent a közte-
rületi illetlen viselkedés, de 
a jelenség továbbra is fellel-
hető a város több pontját. A 
személyek zavarják a helyiek 
mindennapjait hangoskodás-
sal, kéregetéssel. A közterü-
leti alkoholfogyasztás miatt 
több alkalommal hulladékot 
hagynak maguk után. 

Az ülésen az is elhang-
zott, hogy a rendetlenkedők 

többségének van állandó 
lakhelye, többen nyugdíjat 
is kapnak. A városveze-
tő arról is beszélt, hogy a 
közterületen jelenlévő sze-
mélyek életmódját a helyi 
lakosok nagy része nem 
támogatja, de páran meg-
szánják őket, élelmiszert, 
illetve néha alkoholt adnak 
nekik, ezt felvételek is bizo-
nyítják. A szabályok meg-
szegése miatt pénzbírságot 
szabtak ki az akció alatt, 
összesen 800 ezer forint 
értékben. A központi jog-
szabályok miatt keményebb 
fellépés nem alkalmazható 
az önkormányzat részéről.  
A grémium Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő se-
gítségét kérte abban, hogy 
a parlament előtt vesse fel a 
több megyei jogú városban 
is jelenlévő problémát.

Rendeletet hoznának a csabai 
fák védelmében

Az idei nyár megmutatta, 
mekkora szükség van a fák 
védelmére – hangzott el 
a békéscsabai képviselő-
testület szeptember 23-ai 
ülésén. Éppen ezért a kép-
viselők rendeletet is alkot-
nának erről.

Az előterjesztésben részle-
tezték: a klímaváltozás job-
ban érinti Békéscsabát az 
átlagnál. A város határain 
kívül található fás szárú ve-
getáció mennyisége és ará-
nya az országos átlag alatt 
van. A kedvezőtlen hatások 
felerősödését a közösségi te-
rületeken, külterületi dűlőutak 
mentén található fák, cserjék, 
és a zöldfelületek fokozott vé-

delme akadályozhatja meg, 
amelyet helyi rendeletben kell 
szabályozni. Ahogy arra több 
képviselő is rávilágított: a jö-
vőt határozza majd meg az, 
amit ma teszünk a növénye-
kért. A klímavédelem iránt pe-
dig nemcsak az önkormány-
zat, de a civil szervezetek és 
a lakosság is elkötelezett.

Csiaki Tamás, a városüze-
meltetési osztály vezetője a 
közgyűlésen részletezte, hogy 
Békéscsaba belterületén mint-
egy 63–64 ezer fa található, 
pontos számuk azonban jelen-
leg nem ismert, mert utoljára 
2007-ben készült fakataszter. 
Többek között ennek szüksé-
gességére hívta fel a figyel-
met. Turák Helga tájépítész 

arra világított rá, hogy a városi 
környezetben élő fák az elég-
telen környezeti feltételek miatt 
sokkal többször szorulnak be-
avatkozásra, mint azok ame-
lyek a természetes környeze-
tükben élnek. A gallyazásra, 
a sebkezelésre, esetenként a 
kivágásra a növények egész-
ségének megóvása, valamint 
az élet- és vagyonvédelem mi-
att van szükség, egy-egy ilyen 
beteg fa ugyanis komoly káro-
kat okozhat.

A rendelet részletes ki-
dolgozására munkabizott-
ság alakul. A képviselő-
testület emellett támogatja 
olyan eszköz beszerzését 
is, amellyel a fák belső szer-
kezete vizsgálható.

Buszvárókat telepítenek

A Publimont Kft. 158 darab 
új, modern és egységes meg-
jelenésű, fedett buszváró te-
lepítését vállalta. A kivitelező 
cég a várókban citylight be-
rendezéseket helyez el, ame-
lyeket hirdetési felületként 
használ, és amelyek után 
vállalta a teljes közterület-
használati díj megfizetését. 
A várók engedélyeztetését 
és telepítését, a fogadószint 
kialakítását, a régi várók te-

lephelyre történő beszállí-
tását, valamint az új telepí-
tésű várók karbantartását a 
Publimont Kft. saját költsé-
gen végzi. A cég kedvezmé-
nyes hirdetési lehetőséget 
biztosít az önkormányzat 
részére, valamint ingyenes 
tájékoztatást is infotáblák ki-
helyezésével. Szarvas Péter 
polgármester óriási sikernek 
nevezte a fejlesztést. Kiemel-
te: több mint a duplája lesz a 

fedett várók száma a jelenle-
ginek. A legforgalmasabb he-
lyeken nem csupán a várók 
cseréje történik meg, hanem 
kapacitásbővítés is lesz. A 
vállalkozás ütemezetten hajt-
ja végre a beruházást, amely 
körül-belül három hónapot 
vesz igénybe. Hozzátette: 
nem csupán a belvárosban 
és annak környezetében, ha-
nem külső utcákban is cseré-
lik a buszvárókat.

Ivóvízhálózat kiépítése
Körvonalazódik a kép, 

amely azt mutatja, hogy Bé-
késcsaba mely területein 
szükséges az ivóvízhálózat 
kiépítése vagy fejlesztése. 

Magyarország kormánya 
600 millió forinttal támogatta 
az önkormányzat költségveté-
sét, amelyből a grémium 100 
milliót különített el az ivóvízhá-
lózat fejlesztésére. Egy frissen 

végzett felmérés alapján a bé-
késcsabai belterületi ingatla-
nok mintegy 79 százalékában 
biztosított az ivóvízhálózathoz 
való hozzáférés. A külterületi, 
lakcímmel nyilvántartott ottho-
nok esetében az ivóvíz-bekö-
tési ellátottság mindössze 17 
százalék. Az előterjesztő rész-
letezte, hogy a szakmai egyez-
tetések alapján a következő 

helyszíneken javasolja a fizikai 
megvalósítást: a Kisfényesi 
úton 11,2 millió forint, a Fonó 
és Lajta utcán 59 millió forint, 
a Rakéta utcán 8,2 millió forint, 
míg a Nógrád utcán 6 millió fo-
rint az ivóvízvezeték építése. 
Az Ostoros utcán pedig 18,36 
millió forint értékben ivóvízve-
zeték tervezése és építése va-
lósulhat meg.

Támogatások
Az önkormányzat idén 4-4 
millió forintot fordít köz-
művelődési és művészeti 
tevékenységek, valamint ci-
vil, egyházi és nemzetiségi 
szervezetek, további 2 mil-
liót pedig ifjúság és sport-
tevékenység támogatására.

A közgyűlés döntésének értel-
mében a Zenebarát Felebará-
tok Közhasznú Alapítvány 40 
ezer, a Meseház Alapítvány 50 
ezer, a Békés Megye Népmű-
vészetéért Alapítvány 100 ezer 
forint támogatásban részesül 
közművelődési és művészeti 
tevékenységük megvalósítá-
sához. A civil szervezetek közt 
egyházi és nemzetiségi pro-
jektek kivitelezéséhez a Me-

seházi Alapítvány 50 ezer, a 
Szivárvány Alapítvány a Tom-
pa Utcai Óvoda Gyermekeiért 
50 ezer, a Dr. Becsey Oszkár 
Utcai Óvoda Alapítvány 20 
ezer, az Erzsike Aranygyű-
szűs Segítőkéz Alapítvány 30 
ezer, az AUT-PONT Autista 
Gyermekekért és Fiatalokért 
Alapítvány 50 ezer, a Békés 
Megye Népművészetéért 
Alapítvány 50 ezer, a Zene-
barát Felebarátok Közhasznú 
Alapítvány és a Békéscsabai 
Kolping Család 50–50 ezer 
forintban részesül. Ezen felül 
az AUT-PONT és a Zenebarát 
Felebarátok további 60, illetve 
70 ezer forint támogatásban 
részesül a tematikus program-
jaik megszervezésére.

Az első adatok alapján a 
vártnál jobban teljesülnek a 
város pénzügyei – derült ki a 
szeptember 23-ai közgyűlésen.

A város tervezett költség-
vetési főösszege 40,68 mil-
liárd forint, amely az évközi 
módosítások miatt 45,04 milli-
árd forintra nőtt. Az eredetihez 
képest közel 9 millió forinttal 
nőtt az önkormányzat állami 
támogatása, illetve a város két 
ütemben kapott kormányzati 
támogatást is.

Bár az iparűzési-, az épít-
mény- és az idegenforgalmi 
adóból is több folyt be már az 
első félévben a vártnál, a mű-

ködési bevételek esetében az 
elmaradó bérleti díjak, a közte-
rületi parkolás első öt hónapos 
ingyenessége és bizonyos pá-
lyázati elszámolás miatt nem 
folyt be a tervezett összeg.

A kiadásokat tekintve az 
önkormányzat az első félév 
végére 45,04 milliárd forinttal 
számolt, melyből 10,99 milli-
árd forint teljesült eddig. Ebből 
a működésre (városüzemelte-
tés, városgazdálkodás, tőke-
emelés önkormányzati cégek-
ben, szervezeti támogatások) 
6,7 milliárd forintot költöttek. A 
városnak emellett 310,4 millió 
forint tartaléka van.

Túlteljesítenek

Elismerés
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének Elis-
merése kitüntetést kapott 
a városháza dísztermében 
Kása István Zoltán, aki 1997 
óta dolgozik a nyomdaipar-
ban, 2005 óta a Marzek Kner 
Packaging és az M-Flexilog 
Kft. vezetője. Ugyancsak ezt 
a kitüntetést ítélte oda a köz-
gyűlés Meszlényi György Zol-
tánnak, aki 30 éve dolgozik 
az ágazatban. Két autókeres-
kedésével 90 főt foglalkoztat, 
és a térség legnagyobb for-
galmát tudhatja magáénak a 
személy- és kishaszon-gép-
jármű szektorban. 

Szobrok
A tervek szerint több, 

Munkácsy-festményt idéző 
szobor kerül Békéscsaba 
köztereire. A legutóbbi köz-
gyűlés döntése értelmében 
az Omaszta-parkba kerülő 
“Délután a parkban” című 
alkotást Miklya Gábor ké-
szítheti el 10 millió forintért. 
A Béksécsabai Napsugár 
Bábszínház kertjébe terve-
zett alkotás esetén ugyan-
akkor az eljárás ismét ered-
ménytelen lett, itt újabb 
fordulót hirdetnek. 

Matróz
A jaminai bányatavaknál 

található, önkormányzati tu-
lajdonú Matróz vendégház 
iránt többen érdeklődtek. A 
városvezetés pályázatot hir-
detett a hely bérbe adására, 
amelyre azonban csak egy 
eredménytelen ajánlat érke-
zett. Végül a Téglagyár- és 
Iparvasút-történeti Egyesület 
benyújtott egy javaslatcso-
magot, amely ökoturisztikai 
fejlesztési lehetőséget vetí-
tett előre: az értékmegőrzé-
sen túl a csabai téglagyártás 
történetének bemutatását is 
itt képzelnék el. Ehhez azon-
ban a régóta húzódó telek-
tulajdoni viszonyokat előbb 
rendezni kellene. 

Ösztöndíj
Ösztöndíjjal támogatja a 

felsőoktatásban tanulókat 
az önkormányzat. Az eddigi, 
szociális alapú támogatás 
megszűnik, helyette a Bursa 
Hungaricára lehet benyújta-
ni a kérelmeket. A város 3 
millió forint keretösszeggel 
hirdetheti meg a pályázatot 
2022-re. Emellett megmarad 
a 2015-ben létrejött „Békés-
csaba hazavár!” pályázat is, 
amelynek révén életkezdési 
támogatással és felsőokta-
tási hallgatói ösztöndíjjal se-
gítik a tanulókat.

Az oldalt írta:
Varga Diána, Papp Ádám, 
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S

Járdafejlesztési munkák I. ütemének várható lebonyolítása.

Békéscsabán a járdahá-
lózat-fejlesztési program 
keretében folyik az első 
ütem megvalósítása, és 
hamarosan megkezdődik 
a kivitelezési munkálatok 
második üteme is.

A Kormány 1746/2020. (XI. 
11.) Korm. határozatában 
döntött az egyes térségi 
fejlesztési igények támoga-
tásáról, amely támogatás 
keretében valósul meg Bé-
késcsaba járdahálózatának 
fejlesztése.

A járdafejlesztési prog-
ramhoz tartozó utcák hely-
színi felmérése 2021. május 
30-ig megtörtént. A projekt 
keretében a járdafejleszté-
seket négy ütemben tervezik 
megvalósítani 2022. decem-
ber 31-ig, folyamatosan. 

A projekt I. ütemében 
35 járda/járdaszakasz fej-
lesztésére kerül sor. A köz-
beszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel az I. 
ütem vállalkozási szerződé-
seit aláírták 2021. július 23-
án, a munkaterület átadása 

2021. július 29-én megtör-
tént. A kivitelezési munkák 
2021. szeptember 6-án kez-
dődtek meg.  Az I. ütemben 
tervezett munkák befejezé-
sére folyamatosan, de leg-
később 2022. augusztus 
27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 
39 járda/járdaszakasz fej-
lesztése valósul meg. Ezen 
munkák vonatkozásában a 
kivitelező kiválasztása meg-
történt, jelenleg a vállalko-
zási szerződés aláírásának 
előkészítése folyik. 

Megkezdődött a III. ütem 
keretében megépülő 56 jár-
da/járdaszakasz kivitelezőjé-
nek a kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás előké-
szítése is.

Ezzel párhuzamosan ter-
mészetesen folyamatos a 
többi utca terveinek az elké-
szítése is, arra törekednek, 
hogy 2021-ben valamennyi 
járdaszakaszra kiírják a kivi-
telező kiválasztására irányu-
ló közbeszerzési eljárásokat.

A projekt során a kivitele-
zési munkák folyamatosak 

lesznek, a tervezett végső 
befejezési határidő: 2022 
év vége. 

A kivitelező az érintett 
utcák lakóit a kivitelezési 
munka megkezdése előtt 
legalább két héttel koráb-
ban, írásban is tájékoztatja, 
megjelölve a helyi kapcso-
lattartójának az elérhetősé-
geit is.

A vállalkozók a kivitelezés 
ütemezése során figyelem-
be veszik a technológiai, tár-
gyi, személyi és szervezési 
feltételeket A „Békéscsaba 

járdahálózatának fejleszté-
se” című projekt megvaló-
sításával kapcsolatban fo-
lyamatosan tájékoztatják a 
lakosságot.

Kivitelező: HÓDÚT Kft.,  
telefon: +36-66/452-352

Projektmenedzsment szer-
vezet: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft., 
5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 10., Megyeri Sándor 
projektmenedzser, telefon-
szám: +36-20/454-5693.

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 1. rész

2021-ben 
elkészült

Jelenleg kivite-
lezés alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben 
tervezve

Megnevezése járdafejlesztési 
munkák

járdafejlesztési 
munkák

járdafejlesz-
tési munkák

járdafejlesztési 
munkák

1 Telep u. X

2 Sikony út X

3 Bezerédj u. X

4 Kórház u. + Dedinszky u. X

5 Csalogány u. X

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 2. rész

2021-ben 
elkészült

Jelenleg kivite-
lezés alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben 
tervezve

Megnevezése járdafejlesztési 
munkák

járdafejlesztési 
munkák

járdafejlesz-
tési munkák

járdafejlesztési 
munkák

1 Aulich u. 
(Szőlő u.–Berzsenyi u.) X

2 Bajza u. 
(Erdélyi sor–Egyetem) X

3 Berzseny u. 
(Erdélyi sor–Málnás u.) X

4 Berzsenyi u. 
(Deák u.–Bajza u.) X

5 Forgách utca (Árpád sor és 
Berzsenyi u. között) X

6 Gyulai út – Alkotmány u.–Ber-
zsenyi u.–Turzó u. X

7 Lencsési 28–38. mögött X

8 Szőlő u. 100–114. X

9 Kőmíves K. sor 37.–Virág 
presszó X

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 3. rész

2021-ben 
elkészült

Jelenleg kivite-
lezés alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben 
tervezve

Megnevezése járdafejlesztési 
munkák

járdafejlesztési 
munkák

járdafejlesz-
tési munkák

járdafejlesztési 
munkák

1 Kőrösi utca X
2 Akácfa utca X
3 Széna utca X
4 Schweidel u.–Zöldfa u. X
5 Czuczor utca X

6 Lorántffy u. Dombos–Verec-
kei u. között X

7 Áchim lakótelep X
8 Mezőmegyer, Hadnagy utca X

9
Mezőmegyer, Esze Tamás 
u. és Karácsony János u. 
összekötő

X

10
Mezőmegyer, Nyárfa utca 
(Szendrey u.–Gárdonyi. u. 
között)

X

11 Botyánszki Pálné utca X
12 Pulszky utca 18. előtt X
13 Váczi Mihály utca 22–24. előtt X

14 Bokor utca páratlan oldal 
(Csillag u.–Mokry u. között) X

15 Kézay utca 1–19-ig páratlan 
oldal, 18-től páros oldal X

16 Német Lajos utca X

17 Dessewffy utca (Zöldfa u. 
Botyánszki Pálné u. között) X

18 Bibó utca folytatásában (0669 
hrsz.-ú úton) lévő járda X

19 Berényi út 132. előtt X
20 Berényi út 79. előtt X
21 Lahner utca X

Á R V E R É S E K
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesí-
teni a következő ingatla-
nát: a 47-es úttól nyugatra, 
Felsőnyomás részen talál-
ható, Békéscsaba 0775/19 
helyrajzi számon nyilván-
tartott szántó (1) művelési 
ágú külterületi ingatlant.

Helyrajzi szám: 0775/19.
Területe, aranykorona ér-

téke, művelési ága: 2896 m2, 
13,58 aranykorona, szántó (1).

Az ingatlan kikiáltási ára: 
nettó 957 000 Ft, azaz kilenc-
százötvenhétezer forint, a ha-
tályos áfa-törvénynek megfe-
lelően.

Az árverés ideje: 2021. 
október 21., csütörtök, 10 óra

Az árverés helyszíne: Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.) 
földszint, Munkácsy tárgyaló.

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon-
lapján (www.bekescsaba.
hu) Aktualitások, Eladásra, 
hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának hirdetőtábláján megte-
kinthető. 

További felvilágosítással 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai–Fejlesztési Osztá-
lya szolgál. 

Telefonszám: 66/523-870.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesí-
teni a következő ingatlan-
jait: a Békéscsaba, Kőrösi 
Csoma Sándor utcában ta-
lálható 3 db építési telkét.

Ingatlan adatok:
1. helyrajzi szám: 1495/8, 

terület: 850 m2, az árverés 
időpontja: 2021. november 4. 
930 óra.

Az ingatlan kikiáltási ára: 
bruttó 10  000 000 Ft, azaz 
bruttó tízmillió forint a hatá-
lyos áfa törvénynek megfe-
lelően.

2. helyrajzi szám: 1495/5, 
terület: 680 m2, az árverés 
időpontja: 2021. november 4. 
10 óra.

3. helyrajzi szám: 1495/9, 
terület: 647 m2, az árverés 
időpontja: 2021. november 4. 
10.30 óra.

Az ingatlanok kikiáltási ára 
bruttó 8 000 000 Ft, azaz brut-
tó nyolcmillió forint a hatályos 
áfa-törvénynek megfelelően.

Az árverések helyszíne: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
la (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) földszint Munkácsy Mi-
hály tárgyaló.

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes web-
lapján (www.bekescsaba.hu) 
az Aktualitások/Eladásra, 
hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának hirdetőtábláján megte-
kinthető. 

További felvilágosítással 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának Stratégiai–Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefon-
szám: 66/886-511. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanát: Bé-
késcsabán, a Kerekegyházi 
és Kökény utca sarkán talál-
ható, belterület 19090 hrsz. 
alatt felvett, 753 m2 területű, 
„kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadát.

Ingatlan adatok 
Helyrajzi szám: belterület 

19090. A terület nagysága: 
753 m2. A kikiáltási ár: bruttó 
930  708 Ft, azaz kilencszáz-
harmincezer-hétszáznyolc fo-
rint, a hatályos áfa-törvénynek 
megfelelően.

Az árverés időpontja: 
2021. október 21. 9 óra 

Helyszíne: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.) földszint 
Munkácsy Mihály tárgyaló.

A hirdetés részletes 
szövege a város internetes 
weblapján (www.bekescsaba.
hu) az Aktualitások/Eladás-
ra, hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának Stratégiai–Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefon-
szám: 66/886-511.



HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉ-
KÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS 
VÁROSTÉRSÉGÉBEN 

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001

Betöltetlen álláshelye van? A megfelelő munkaerőt keresi?

A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum a kö-
vetkező lehetőségeket kínálja Önnek:

• Kereslet és kínálat összehangolása;
• vállalati kapcsolattartás;
• munkáltatók tájékoztatása;
• munkaerőigény feltérképezése;
• munkaerő-kiválasztás.

Megtalálta a megfelelő munkaerőt?
• Béralapú támogatások;
• igényfelmérések alapján indított képzések;
• INGYENES mentori szolgálatás.
• Jelentse be igényeit a PAKTUM IRODÁNAK!

Bővebb információért forduljon a Paktum Iroda munka-
társaihoz bizalommal, szívesen állnak a munkáltatók és az 
álláskeresők rendelkezésére!

Elérhetőségek: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet
Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser
E-mail: tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66/ 510-133; +36 20/ 391-7683

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata 2021. október 14-én, 15.00 órakor köz-
meghallgatást tart székhelyén, Békéscsabán, a Szent Ist-
ván tér 8. szám alatt.

Lengyel közmeghallgatás
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ÚTFEJLESZTÉS BÉKÉSCSABÁN
TISZTELT BÉKÉSCSABAI 

LAKOSOK!

Mint Önök előtt is ismert, 
Magyarország Kormánya a 
Modern Városok Program 
keretében támogatást bizto-
sított a békéscsabai útfejlesz-
tési célok előkészítésére és 
megvalósítására.

A támogatási összeg első-
sorban belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utcák útépítésére használ-
ható fel, de a városnak lehető-
sége van a támogatási összeg 
egy kisebb részét útfelújítási 
munkák (elavult aszfalburkolat 
cseréje) elvégzésére fordítani. 

A fejlesztési program első 
szakaszában 46 utcában szi-
lárd burkolatú út megépítésére 
kerül sor. 

A megvalósítás során el-
sődleges célunk, hogy a lét-
rehozott új, szilárd burkolattal 
rendelkező úthálózat minél 
hosszabb ideig tudja kiszol-
gálni a lakossági igényeket.

Tisztelt Ingatlantulajdo-
nosok!

Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a fejlesztéssel érintett ut-
cák mindegyikében a már ki-
épített közművekkel kapcsola-
tos további feladatok, az ezzel 
kapcsolatos további lakossági 
igények (például ivóvíz-háló-
zati bekötés) felmérésére és 

megvalósítására még az út-
építési munkák megkezdése 
előtt sor kerüljön.

Ehhez kérjük az Önök se-
gítségét.

Lehetőségeikhez mérten 
javasoljuk Önöknek az út-
építési munkák megkezdése 
előtti hálózati rácsatlakozást, 
mivel az ezt követő bekötés 
esetén számítani kell az újon-
nan megépített szilárd burko-
latú út helyreállításának tete-
mes költségével is, amelyet 
az ingatlantulajdonosnak kell 
megfizetniük. A rácsatlako-
zással kapcsolatos ügyintézés 
összesen mintegy 3 hónapot 
vesz igénybe, ezért javasoljuk 
az ügyintézés mihamarabbi 
elindítását.

Felhívjuk szíves figyel-
müket, hogy az ügyinté-
zés során az Alföldvíz Zrt. 
munkatársai készséggel 
állnak rendelkezésükre: 
személyes ügyintézés ese-
tén (Ügyfélszolgálati Iroda - 
Békéscsaba, Szabolcs u. 36.): 
hétfőn, kedden és csütörtökön 
8.00–12.00 és 12.30–15.00 
óra, szerdán: 8.00–20.00, 
pénteken: 12.30–14.30 óráig. 
A 06-80/922-334-es telefon-
számon: hétfőn, kedden és 
csütörtökön 8.00–15.30 óra   
között, szerdán 8.00–20.00 
óra között, pénteken 8.00–
14:00 óra között,

E-mail címen: ugyfel@
alfoldviz.hu. Köszönjük szíves 
együttműködésüket.

A projekt a Modern Város-
ok Program keretében valósul 
meg.

További információ a 
projekt lebonyolítójától kér-
hető: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft., 
telefon: 06+36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

Az útépítési munkák I. 
ütemében érintett utcák/

szakaszok

Vadász utca; Magvető 
utca a Gyöngy u. és Napsu-
gár u. között; Magvető utca 
a Wenckheim tér és Gát sor 
között; Madarász utca a Jáz-
min u. és Gyöngy u. között; 
Babits Mihály utca; Nádas 
sor; Gyöngy utca a Csabai út 
és Babits u. között; Földmű-
ves utca; Móra Ferenc utca; 
Tisza István utca a Csalo-
gány u. és Pacsirta u. között; 
Erdélyi sor hiányzó szaka-
szai; Fészek utca; Barackos 
köz; Béri Balogh Ádám utca; 

Répa köz; Almás sor; Szilva 
köz¸Cseresznye köz; Jácint 
sor; Paprika köz; Kadarka köz; 
Csabagyöngye sor; Kiszely 
András utca; Corvin utca 23-
25. sz. társasház kiszolgáló 
útja; Körgát utca; Németh La-
jos utca a Déli sor és Szarvasi 
út között; Pulszky utca a Mun-
kás u. és Dessewffy u. között; 
Vörösmarty utca a Dessewffy 
u. és Lenkey u. között; Orgona 
utca a csatlakozó 71 számú 
Csendes utcával együtt; Körö-
si utca a Mokry u. és Szekerka 
u. között; Vasvári Pál utca a 
Lipták András u. és Czuczor 
u. között; Károlyi Mihály utca; 
Vihar utca; Szendrey utca; 
Csendes utca (együtt az Or-
gona utcával a 24. sorszám 
alatt); Mikes utca; Batsányi 
utca a Jósika u. és Bessenyei 
u. között; Rakéta utca; Darányi 
sor; Monda utca a Veres Péter 
u. és Báthory u. között; Liliom 
utca; Batsányi utca az Illyés 
Gyula u. és Korona u. között; 
Gajdács utca a Monda u. és 
Tavasz u. között; Gólya utca; 
Kereki út a Fiumei u. és Lajta 
u. között; Fürj utca.

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ülésezett a megyegyűlés
Ülésezett a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlé-
se. A megyegyűlésen több 
tájékoztató is elhangzott.

Békés megye munkaerő-pi-
aci helyzetéről Pántya Imre, 
a Békés Megyei Kormány-
hivatal főosztályvezetője 
tájékoztatta a testületet. El-
mondta: míg 2010-ben 27 
ezer, 2020-ban 12 ezer volt 
az álláskeresők száma. A 
veszélyhelyzet megjelenése 
lefékezte ugyan a gazdasá-
gi aktivitási mutatók folya-
matos javulását, azonban a 
kormány intézkedéseinek, a 
különböző támogatásoknak 
és a gazdaság sikeres hely-
reállításnak köszönhetően, 
a helyzet normalizálódott.

Tájékoztatót tartott a Bé-
kés Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság is. Kiss 
András dandártábornok, me-
gyei igazgató kiemelte, hogy 
a 2020-as év a tűzoltói be-
avatkozások számát tekintve 

csökkenő tendenciát mutat, 
a műszaki mentések 52,8 
százaléka a szélsőséges 
időjárási kártéteményekhez 
és a viharkárok felszámolá-
sához kapcsolódik.

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 2020. évi 
munkájáról dr. Orosz Tivadar 
elnök, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Békés Megyei 
Igazgatóságának előző évi 
munkájáról dr. Kulcsár László 
elnök informálta a képvise-

lőket. A megye környezetvé-
delmi helyzetét is tárgyalta a 
testület, amelyről dr. Illich And-
rea, a kormányhivatal főosz-
tályvezetője állított össze tájé-
koztatót, míg Cserkuti András, 
a Magyar Közút Nonporfit Zrt. 
megyei igazgatója Békés me-
gye közúthálózatának állapo-
táról, a megyei közúthálózatot 
érintő fejlesztésekről adott tá-
jékoztatást. 

Döntöttek a képviselők a 
„CseppetSem!” Program kere-
tében megvalósuló, a lakossá-
gi használt sütőolaj-begyűjtési 
hálózat támogatásáról is. 

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése évről 
évre segíti a felsőoktatásban 
tanulókat Bursa Hungarica 
önkormányzati ösztöndíjjal. 
Az idei költségvetésben 7,5 
millió forintot különítettek el, 
melyből 472 hallgató kapott 
támogatást. A testület döntött 
arról, hogy a következő évben 
is csatlakoznak az ösztöndíj-
rendszerhez.

Márton Anita, Kovács Barbara és Özbas Szofi 

Olimpikonokat köszöntöttek

A tokiói olimpián szerepelt 
élsportolókat köszöntötte 
Szarvas Péter polgármes-
ter, valamint Nagy Ferenc 
és Varga Tamás alpolgár-
mester a közelmúltban. 
Márton Anita súlylökésben, 
Kovács Barbara gyaloglás-
ban, míg Özbas Szofi csel-
gáncsban indult.

A polgármester a köszöntő-
jében kiemelte, hogy egyre 
több utánpótláskorú fiatal 
igazol a klubokhoz, és re-
méli, hogy a három sportoló 
olimpiai szereplése őket is 
inspirálja. Hozzátette: azzal, 
hogy három versenyzőért 
izgulhattunk az ötkarikás já-
tékokon, Békéscsaba előke-
lő helyen állt a megyei jogú 
városok között.

Özbas Szofi életében elő-
ször szerepelt olimpián, aho-

vá Gyáni János kísérte edző-
ként. A Békés Megyei Kano 
Judo SE cselgáncsozója a 
második fordulóban esett ki.

– Kellett egy kis idő, hogy 
felfogjam azt a rengeteg im-
pulzust, ami kint ért, de ösz-
szességében pozitív nyomot 
hagyott bennem az olimpia. 
Örülök, hogy mérkőzést tud-
tam nyerni Japánban – mond-
ta a 19 éves sportoló, akinek 
az idei az utolsó junior éve, 
az októberi világbajnokságon 
búcsúzik a korosztálytól.

Kovács Barbara a máso-
dik olimpiáján vett részt. Tóth 
Sándor edző versenyzője 20 
kilométeres gyaloglásban a 
46. helyen végzett.

– Nagyon melegben ké-
szültem a versenyre, felmér-
hettem azt, hogy mit tehetek 
ilyenkor a minél eredménye-
sebb szereplésért. Örülök, 

hogy teljesítettem a távot és 
nem volt egészségügyi prob-
lémám, hiszen voltak, akik 
emiatt feladták a versenyt – 
fogalmazott.

Márton Anita az olim-
pia tavalyi halasztása után 
gyermeket vállalt, valamint 
térdműtéten is átesett, így 
alig 3 hónapja maradt a fel-
készülésre. Eperjesi László 
versenyzője súlylökésben a 
21. lett Tokióban.

– A tervezettnél is egy 
kicsit később sikerült kiér-
keznünk Tokióba, így már 
aznap versenyeztem, amikor 
eljutottam az olimpiai faluba, 
de próbáltam ehhez is pozití-
van hozzáállni – fogalmazott 
a Békéscsabai Atlétikai Club 
versenyzője, aki egyelőre rö-
vidtávon tervez a következő 
versenyeit illetően.

Hidvégi Dávid
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Seregi Zoltán: Zenés darabokkal készülünk Dariday Róbertnek Felkai Eszter adta át a Gálfy-gyűrűt

Csabai Mérleg

Átadták az előző évad legjobbjainak az elismeréseket

Évadzáró-évadnyitó gála
Rendhagyó évadzáró-évad-
nyitó gálát tartott a Békés-
csabai Jókai Színház szept-
ember 18-án, a színház 
előtti téren. A járvány és a 
korlátozások a teátrum mű-
ködését is megzavarták, így 
a bérletes előadások pótlá-
sa még zajlik.  

Seregi Zoltán a Békéscsa-
bai Jókai Színház direktora 
elmondta, hogy kifejezetten 
zenés évaddal készül az in-
tézmény, sok musicalre lehet 
számítani. Köszöntője után 
az éppen lezáruló évad és a 
hamarosan bemutatásra ke-
rülő műsor zenéiből, dalaiból 
láthattak és hallhattak részle-
teket a jelenlevők, többek kö-
zött a Viktória című operettből, 
a Trianon című rockoperából, 
valamint a Made in Hunga-
riából. A jövő évadot érintve 
Koltay Gábor rendező a János 
vitéz bemutatójáról, Seregi 
Zoltán direktor pedig a Drakula 
című horrorrockoperáról árult 
el részleteket.

Hagyomány, hogy az évad 
lezárásakor adják át a Gálfy 
gyűrű-díjat, amelyet az ezúttal 

a Trianon című rockopera Nar-
rátorának, a teátrum örökös 
tagjának, Dariday Róbertnek 
ítélt a szakértő zsűri.

A társulat szavazatai alap-
ján az Évad Színművésze 
Fiatal tehetség kategóriában 
Földesi Ágnes Villő, Érett szín-
művész kategóriában Czitor 
Attila, Tapasztalt színművész 
kategóriában pedig Nagy 

Erika lett – a díjakat az előző 
évad díjazottjai, Csonka Dóra, 
Tege Antal és Bartus Gyula 
nyújtották át a nyerteseknek.

 A Legjobb háttérmunká-
ért adományozott díjat – a 
színház munkatársainak dön-
tése alapján – Kohári Imre 
hangtechnikus, tárvezető kap-
ta az előző évadban végzett 
kiemelkedő munkájáért

A 2020/2021-es évadban 
bemutatott Tamási Áron: Vitéz 
lélek című drámájában nyújtott 
kimagasló művészi teljesít-
ményéért a legjobb kamara-
színházi alakítás díja Földesi 
Ágnes Villő és Tomanek Gá-
bor színművészeket illeti. Az 
elismerést a D. P. Kontakt Kft. 
adományozta, és Dóró K. Já-
nos, a kft. ügyvezetője adta át.

Kohári Imre hangtechnikus, tárvezető, valamint Nagy Erika, Tomanek Gábor, Földesi 
Ágnes Villő és Czitor Attila színművészek, az előző évad elismeréseinek birtokosai
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Autizmus világnapja

Ez egy kék világ

A Csak egy kék színű vi-
rág is azok között a dalok 
között volt, amit közel 80 
gitáros adott elő és éne-
kelt együtt a közönséggel 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ nagytermében. 

A mindenki által ismert és 
megélt okok miatt az autiz-
mussal élők világnapjára 
szervezett programot ezúttal 
nem áprilisban tartották meg, 
hanem szeptember 30-án, de 
emiatt senki nem volt szomo-
rú. A „túláradó jókedv” szó-
összetétel az, ami jól leírja az 
esemény alaphangulatát. 

Az „esőemberek” tisztele-
tére, és elfogadása, megér-
tése érdekében életre hívott 

kezdeményezés ezúttal ösz-
szesen több mint 300 érdek-
lődött vonzott. Nem csoda, 
hiszen a perfekt hangulatról 
közel 80 zenész lélek gon-
doskodott. Aki betért, bizto-
san maradt. Jó buli volt, ami-
nek záróakkordjaként kék 
színben pompázott az épü-
let főbejárati homlokzata. 
A gombot egy autizmussal 
élő fiatalember nyomta meg, 
aki láthatóan nagy izgalom-
mal várta feladata betelje-
sülését. Ez a fajta örömteli 
izgalom tükröződött vissza 
a mosolygós arcokon is. 
Mindenki a másiknak örült, 
annak, hogy együtt lehetett, 
hogy jelen lehetett.

E. K. Zs.

Több mint egy év után volt újra Bárka irodalmi est
Hosszú idő után, szeptem-
ber 24-én tartottak újra év-
indító Bárka-délutánt a Sík 
Ferenc Kamaraszínházban. 

A rendezvényen Elek Tibor 
főszerkesztő elmondta, igye-
keznek valamit bepótolni ab-
ból, ami a járvány miatt az 
elmúlt időszakban elmaradt. 
Bemutatták a legutóbbi Bár-
ka számokat, értékelték az 
évadot, és átadták a 2020-as 
Bárka-díjat is. Emellett Jóbi 
Annamária és Wyq-thor pe-
dig megzenésített verseket 
adott elő. 

A Bárka-díjat ezúttal Mol-
nár Krisztina Rita vehette át. 
Az elismerést rendszerint 
azoknak ítélik oda, akik az 

adott évben a legizgalma-
sabb művekkel örvendez-
tették meg a Bárka olvasóit, 
emellett hosszú évek óta 
rendszeres szerzői a folyó-
iratnak. A 2020-as kiadvá-
nyokban Molnár Krisztina 
Rita regényrészleteit lehetett 
olvasni és egy Esterházy Pé-
terről való megemlékezését, 
a Bárka online felületén pe-
dig ő volt a Tárca rovat egyik 
szerzője.

A költő kérdésünkre el-
mondta: egyáltalán nem szá-
mított a díjra, váratlanul érte, 
de mindig nagy öröm számá-
ra, amikor a szakma elismeri 
a munkásságát. Beszélt arról 
is, hogy a járványidőszak min-
denkinek nagyon nehéz volt. 

– Én egy igazi túlélő évet 
tudhatok magam mögött. Egy 
évig külföldön tanítottam az 
Európai Parlament gimnáziu-
mában, tehát a civil szakmá-
mat gyakoroltam. Egy gond-

viselés-szerű állásajánlat jött 
velem szembe, amit megpá-
lyáztam és meg is kaptam. 
Igazi nagy kaland volt ez, tá-
vol a szeretteimtől, a hazám-
tól és nagyon egyedül, de 

sokat tanultam ebből az egy 
évből – fogalmazott.

Molnár Krisztina Rita el-
mondta, hogy jövő tavaszra 
újabb verseskötettel készül, 
ami az elmúlt négy év ver-

seit, két nagy versciklusban 
tartalmazza majd, valamint 
folytatni szeretné a későbbi-
ekben a Gombosdoboz című 
regényét is. 

Gyemendi Réka
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MESÉLŐ MÚZEUM

Csabai életképek

Egy barátságos tekintetű szomszéd

Vá sárok  és  p i acok
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In memoriam Ando György †

Szeptember 22-én, 55 
éves korában elhunyt 
Ando György. A Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgató-
ját október 1-jén, a Tompa 
utcai evangélikus temető-
ben helyezték örök nyuga-
lomra. 

A múzeum a következőkép-
pen emlékezett meg Ando 
Györgyről: „Hetek óta vártuk, 
hogy nyíljon az ajtó, és a tőle 
megszokott vidámsággal be-
lépjen rajta. Nagy fájdalom-
mal, mélyen megrendülve, 
mérhetetlen szomorúsággal 
kellett tudomásul vennünk, 
hogy nem jön többé. Elment 
közülünk Ando György, az 
igazgató, a kolléga, a barát, 
aki kifejezhetetlenül nagy űrt,  
ugyanakkor jelentős nyomot 
hagyott maga után. Barát-
ságos személyisége, kreati-
vitása, humora, gondosko-
dó szeretete pótolhatatlan. 
2021. szeptember 22-én, 
fájdalmasan fiatalon, mind-

össze 55 évesen távozott 
közülünk.

Ando György szakmáját 
szívvel-lélekkel végző, igazi 
néprajzkutató volt. Békés-
csabán született 1966-ban, 
és magától értetődő módon 
a szlovák iskolában végez-
te alap- és középfokú ta-
nulmányait, majd a pozso-
nyi Comenius (Komenský) 
Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának néprajz sza-
kán szerzett diplomát. 

1989-től a Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatósága 
néprajzos muzeológusaként 
dolgozott, 2001-től 2012-ig 
az intézmény igazgató-he-
lyettese, 2013-tól a Munká-
csy Mihály Múzeum igazga-
tója volt. Egész pályafutása 
a csabai múzeumhoz kötő-
dött, ismerte a muzeológiai 
munka és a néprajzkutatás 
minden apró részletét. Nem 
csak ismerte, hanem szeret-
te is a múzeumot, az itt folyó 
csapatmunkát. Mindig han-

goztatott célja a szakmai, 
tudományos, kiállítási munka 
fellendítése, színessé, érde-
kessé tétele volt, hogy ebben 
az intézményben semmi ne 
legyen szokványos. A mú-
zeumunk olyan hely legyen 
ahova érdeklődéssel, iz-
galommal, kíváncsisággal 
teli várakozással lépnek be 
az emberek, és elégedet-
ten távoznak. És így lett. 
Kiállítások, rendezvények, 
programok sora, a múzeum 
elismertségének elérése őt 
igazolta. Nehéz feladatot ha-
gyott ránk, munkatársaira.

Ando György tudomá-
nyos kutatási területe a bé-
késcsabai, valamint a hazai 
szlovákság népi építészeté-
nek, a megye népi hagyo-
mányainak vizsgálata volt. 
Nem véletlen, hogy elindí-
totta a múzeumban az „Ami 
csabai…” kiállítás- és kiad-
ványsorozatot, amivel méltó 
helyre emelte a csabaiságot, 
a csabai múltat, a város kul-
turális értékeit, jeles szemé-
lyiségeit. A hazai szlovákság 
életében az évek során több 
társadalmi tisztséget töltött 
be és választott tisztségvise-
lője is volt helyi és országos 
szinten egyaránt…

Nehéz búcsúzni egy olyan 
embertől, akit nagyon sokan 
ismertek és szerettek. Nehéz 
megfogalmazni azt, amire 
nincsenek szavak. Nyugod-
jék békében! Emlékét kegye-
lettel megőrizzük!”

Békéscsaba szovjet megszállása (1944. október 6.)
A Békéscsabát ért bomba-
támadás után érezhetően 
nőtt a feszültség a város-
ban, hiszen mindenki tud-
ta, hogy közeleg a szovjet 
megszállás. Sokan döntöt-
tek úgy, hogy mindezt nem 
várják meg, hanem elindul-
nak nyugati irányba vona-
ton, szekereken vagy akár 
gyalog is. 

1944. október 6-án reggeli 
ködre, később változékony 
időre, de száraz utakra szá-
mítottak a szembenálló had-
seregek. Hajnali 4 óra 30 
perckor a szovjet hadsereg 
megindította támadását Bé-
késcsaba irányába is, hogy 
kiűzze a német-magyar csa-
patokat és megszállja a vá-
rost. A szovjet erőket látva a 
magyar parancsnok 7 órakor 
kiadta a parancsot a Tisza 
mögé történő visszavonulás-
ra. A szovjetek kilenckor már 
Békéscsaba birtokbavételé-
ért harcoltak, majd délben 
elérték az Orosháza-Békés-
csaba vasútvonalat. 

Csabára a szovjet felderí-
tők hét óra körül érkeztek meg 
a mai Lencsési és Corvin utca 
irányából. Mivel a belövéseik-
re válasz nem érkezett, hamar 
elfoglalták a várost, ami annak 
is köszönhető volt, hogy a ma-
gyar és német katonák nagy 
része már elhagyta a telepü-
lést. Nyolc óra körül elözönlöt-

ték a szovjetek Békéscsabát a 
gyulai és az újkígyósi út felől 
érkezve. A városban csend 
volt, az utcák kihaltak voltak. 
Fél 10 körül német repülőgé-
pek jelentek meg a magas-
ban, de szerencsére csak fel-
derítést végeztek, bombákat 
nem dobtak le. 18 óra körül 
tankok, vontatott ágyúk halad-
tak keresztül Csabán, „min-
dent megreszkedtető dübör-
géssel” – ahogy egy hatvanas 
években keletkezett forrásban 
ezt leírták. 

Bár a nagyobb harcok sze-
rencsére elkerülték a várost, 
a köztemetőkben több helyen 
is találhatunk olyan sírt, mely-
re feltüntették az október 6-ai 
dátumot. Ezek közül a legin-
kább elgondolkodtató a Ligeti 
temetőben található síremlék, 
melyen mindössze a követ-
kező felirat látható: „3 isme-

retlen honvéd. 1944. okt. 6.”. 
A Lipták András utcai Tabáni 
evangélikus temetőben kiala-
kítottak egy Hősi parcellát, 
ahova a Csabán és a környé-
ken meghalt magyar és német 
katonákat temették. 

A német hadsereg a rend-
szerváltás után exhumáltatta 
katonáit és a maradványaikat 
a budaörsi német katona te-
metőben helyezték végső nyu-
galomra. A parcella területén 
ma egy füves területet látunk 
bokrokkal szabdalva. Itt ösz-
szesen 109 katona nyugszik, 
de mindössze 10 sír lett méltó 
módon elkészítve, mindegyi-
kükön ott az évszám: 1944. 
okt. 6. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
2002-ben emlékművet állíta-
tott ide azoknak, kik „elestek a 
haza védelmében”. 

Ugrai Gábor

A magyarság valószínűleg 
a honfoglalás előtti időkben 
is ismerte a vásárokat (a 
szó maga iráni eredetű), és 
ezeken a rendszeresen tar-
tott eseményeken zajlottak 
a legfontosabb árucserék. 

Az országos vásárok bírtak 
a legnagyobb jelentőséggel, 
amelyet egyházi vagy világi 
birtokos szerezhetett magá-
nak, és csakis az uralkodó 
kiváltsága volt e jogot ado-
mányozni. A XIII. századra 
alakult ki, hogy az országos 
vásár – amelyet kezdetben 
vasárnapon, „vásár napon” 
tartottak – több napra tolódott 
ki, és általában valamilyen 
jeles dátumhoz kapcsoló-
dott (az 1848. március 15-ei 
forradalom kapcsán például 
megemlítik, hogy azért voltak 
sokan Pesten, mert a március 
17-ei József-napi vásárra ér-
keztek többen).

A török uralom után je-
lentős mozgás indult meg a 
kereskedelemben, és nem 
csupán a helyi falvak, közös-
ségek, de a messziről jött 
görög, macedón, izraelita, 
szerb és örmény kereskedők 
is megjelentek portékáikkal 
egy-egy sokadalomban. A 
XVIII. században jellemzően 
vásárszabadalmakat adtak 
egy-egy településnek – fő-

leg mező- és szabad királyi 
városnak, melyek nem áll-
tak földesúri függésben. E 
vásárszabadalmak alapján 
vásárrendtartások készültek, 
s ennek megfelelően szabá-
lyozták, hogy a vásáron kik 
vehetnek részt, pontosan hol 
kell felállítaniuk a sátraikat, és 
mennyi helypénzt kell fizet-
niük. Több helyen vásárbírót 
is választottak a munkálatok 
levezénylésére, de Békés-
csabán a járási szolgabíró 
feladata volt a vásárok rend-
jének biztosítása.

Ahogy a szállítás mind 
könnyebbé vált, köszönhető-
en a vasút megjelenésének, 
megindultak a mezővárosok 
az urbanizáció útján (szál-
lodák épültek, kávéházak, 
kövezett utak létesültek). Az 
infrastruktúra fejlődése a 
szolgáltatások fejlődését is 
magával hozta: gyógyszertá-

rak, finom kelmék, legújabb 
divat szerinti öltözékek szak-
üzletei, optikai szaküzlet, vas-
kereskedés, déli- és gyarmat-
áruk boltja, stb. létesültek. Ez 
mind inkább vonzóbbá lett a 
kereskedők számára. Így pe-
dig a városok is könnyebben 
kértek és kaptak lehetőséget 
heti vagy országos vásár tar-
tására, mint ahogy Békéscsa-
ba is 1879-ben.

A heti vásárok helyi és re-
gionális szinten voltak jelen-
tősek, amelyet inkább a piac 
szóval illettek.

A települések központjá-
ban, vagy a templom tőszom-
szédságában megrendezett 
egynapos eseményen élelmi-
szert, mindennapi használati 
tárgyakat és egyéb iparcikke-
ket is lehetett venni. De ilyen-
kor az éléskamra feltöltésére 
is kínálkozott alkalom.

Szalay Ágnes

Békés-csabai szoba a házi iparcsarnokban (Vasárnapi Új-
ság, 1885. augusztus 9.) A második világháborús hősi parcella, jobb oldalon az ön-

kormányzat emlékműve, mögötte a 10 megjelölt sír; a füves 
terület alatt nyugszik a többi katona (fotó: Ugrai Gábor)

Lassan beköszönt az ősz, 
és a természet felkészül a 
téli pihenőre. Mi magunk 
is sokat tehetünk annak 
érdekében, hogy megfe-
lelő életteret biztosítsunk 
a közvetlen szomszédsá-
gunkban megtalálható élő-
lényeknek az átteleléshez. 
Itt az alkalom, hogy köze-
lebb kerüljünk egy olyan 
szomszédunkhoz, amelytől 
sokan viszolyogva vagy si-
kítva fordulnak el, pedig ő 
semmi rosszat nem tesz 
nekünk, sőt! 

Ez a faj a zöld varangy (Bufotes 
viridis) mellyel kapcsolato-
san sok a tévhit, és annak 
ellenére, hogy elég gyakran 
találkozhatunk vele lakott kör-
nyezetben, mégis alig ismer-
jük. A békák rendjébe tartozó 
varangyféle téli pihenője álta-
lában októberben kezdődik. 
Ilyenkor nem ritka, hogy akár 

többedmagával pincébe vagy 
vízóraaknába húzódik, vagy 
olyan helyet keres, ahol nyu-
godt téli álomban vészelheti át 
a számára nehéz időszakot. 
Ilyenkor fontos, hogy ne há-
borgassuk, ne ébresszük fel, 
hiszen semmilyen kárt nem 
okoz nekünk! Általában már-
ciusban fejezi be téli pihenő-
jét, de enyhe időben az első 
példányok már február végén 
is előmerészkedhetnek. Több-
nyire április-május táján jön el 
a szaporodás ideje, amikor az 
év nagy részében szárazföldi 
életet élő állat a vizekhez vo-
nul. Hazánkban állománya 
stabilnak mondható, bár elég 
sok veszély leselkedik a zöld 
varangyokra, mint például a 
betegségek, a fertőzések, 
vagy a kemikáliákkal szennye-
zett vizes élőhelyek. Az egyik 
legaggasztóbb jelenség, főleg 
tavasszal, a szaporodási idő-
szakban és esős időben az út-

testeken a gépjárművek áldo-
zatául eső nagy példányszám. 

A zöld „királyfi” és „király-
lány” megmentéséért sokat te-
hetünk, főleg ha kertes házban 
lakunk. A legnagyobb veszélyt 
számára szaporodóhelyeinek 
eltűnése jelenti, mivel a klí-
maváltozás okozta aszályok 
kiszárítják a faj által kedvelt 
időszakos vizeket. 

A búvóhelyektől mentes, 
„steril” kertek előnytelenek 
számukra. A varangyokat 
mesterséges búvóhelyek ki-
alakításával, vagy halaktól 
mentes, sekély vizű kerti tavak 
létesítésével segíthetjük. Ked-
vező esetben 10 évnél is hosz-
szabb ideig élhetnek. 

Magyarországon védett, 
mint az összes hazai kétéltű 
faj. Természetvédelmi értéke 
10 000 Ft. A zöld varangyot 
2021-ben az év kétéltűjének 
választották, ezzel is ráirá-
nyítva a figyelmet erre a hasz-
nos szomszédra. E híresség-
ről többet is megtudhatnak, 
amennyiben ellátogatnak a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
állandó kiállítására, mely-
nek címe utazás TÉRben és 
IDŐben – Békéscsaba az év-
ezredek idővonalán.

Minden érdeklődött szere-
tettel várunk!

Váncsa Klára, 
természettudományos 

muzeológus
Munkácsy Mihály Múzeum
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lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítás: Október 8., péntek 17 óra – Dr. Grin Igornak, a Munká-
csy Mihály Múzeum egykori igazgatójának fotóiból összeállított, halála 
egyéves évfordulójának tiszteletére rendezett emlékkiállítás megnyitó-
ja. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője. A 
tárlatot megnyitja Katona Péter, a Márvány Fotóműhely vezetője. Köz-
reműködnek a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium tanulói. Megte-
kinthető október 22-ig az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

Ismeretterjesztő előadás: Október 16., szombat 14 óra – Őszi 
csendélet és makró fotózás (workshop), a Márvány Fotóműhely foglal-
kozását Ancsin Zoltán, Barabás Ferenc, Jármi József és Katona Péter, 
a fotóműhely vezetője irányítja. 

Október 18., hétfő 14.30 óra – Amit tudni kell róla – a globális fel-
melegedés és következményei. Velkey Gábor szociológus vetítéssel 
egybekötött előadása. 

Angol  szakkör ovisoknak: – Hétfői napokon 16.30-tól 17 óráig.  
A gyerekek 6 éves kor előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátí-
tására, a foglalkozások esetében erre nyílik lehetőség. Az óvodások 
a lehető legtermészetesebb közegben, játék közben sajátítják el az 
angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelv-
tanár vezeti. Részvételi díj: 4000 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás, cso-
portbeosztás: 30/212-3292. 

Taekwondo edzés ovisoknak: Csütörtöki napokon 16.30-tól 
17.30 óráig. A foglalkozásokat Krajcsó István IV. dan tartja.

Tornák: 
– Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden 

és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné 
gyógytornász. 

– Alakformáló torna – minden héten kedden és csütörtökön 
17.30-tól 18.30 óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.   

– Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 
19.30 óráig. Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66.326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
2021. október 8, PÉNTEK, 19 óra 

FENYVES QUARTET 
Fenyves Márk – gitár, Benkő Dávid – Hammond-orgona, 
Miskolczi Márk – basszusgitár, Centgraf Benjamin – dob.

A koncert a „Köszönjük Magyarország” program keretében valósul meg.

 

5 ÉVES A MOLNÁRHÁZ
2021. október 17-én, vasárnap, 9 órakor

ünnepség a Harruckern utcában
A tisztaszoba hagyományőrző bútorzatának felavatása, a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület fafaragói, bútorfestői és a régi csabaiak 
tiszteletére muzsikál a Kispipa zenekar.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2021. október 21, CSÜTÖRTÖK, 19 óra

EASTWING
Kéri Gábor – gitár, Frenkie Látó – hegedű, 

Megyszay István – basszusgitár, Mogyoró Kornél – ütőhangszerek
Helyszín a Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.)

Támogató:

PALACKPOSTA – 1956 emlékezete, 65 év távlatából 
Nádas László Munkácsy-díjas formatervező grafikáit – melyeket uno-
kája, a 2006-ban gimnazista Rozika kérésére készített – a Meseházi 

Alapítvány gondjaira bízta. Ebből a gyűjteményből válogattuk 
kiállításunkat, az évforduló emlékére és az alkotó tiszteletére. 
„A rajz olyan nyelv, amivel sok kimondhatatlan kimondható.”

A kiállítás 2021. október 14-től látogatható 
a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, Békési út 17.)

Csoportok számára előzetes egyeztetés szükséges a 
326-370 telefonszámon.

A 60-as, 70-es évek dalait állították színpadra

Tréning extra az idei Scherzon

Huszonhatodik alkalommal 
rendezték meg a Scherzo 
Amatőr Musical Színpadok 
Fesztiválját, amelynek ez-
úttal is a Csabagyöngye 
Kulturális Központ adott 
otthont. 

Az idei esemény eltért a koráb-
biaktól: az igazi nagy fesztivál 
helyett most egy úgynevezett 
tréning extrán vettek részt a 
Csabai Színistúdió, valamint 
a váci Parlando Színház tag-
jai. A szakmai zsűrit ezúttal is 

Kovács Gábor Dénes színész-
pedagógiai vezető, szakíró, 
rendező-tanár; Bakó Gábor, 
nívódíjas táncművész, koreo-
gráfus, és Nagy Anikó, Jászai 
Mari-díjas színművésznő al-
kotta. A versenyzők a fesztivált 
megelőzően kaptak egy zenei 
tükröt, amit Kovács Gábor 
Dénes állított össze a 60-as 
70-es évek dalaiból. Ezekből 
választott mindkét csoport 6-6 
dalt. A tréningen a dalokhoz 
készült koreográfia Bakó Gá-
bor segítségével, Nagy Anikó 

korrepetítorral pedig begya-
korolták és színpadra vitték a 
dalokat. Az értékelés után a 
díjazottak a következők lettek: 
a legjobb énekes Laczkó Bá-
lint; a legjobb énekesnő Miano 
Olívia; a legjobb táncos Dudás 
Mihály; a legjobb táncosnő 
Vanderlik Boróka Sára; Pindúr 
Pandúr díjas Bócsik Lili; Nagy-
menő díjas Hostyinszki Máté; 
Nagyme-Nő díjas Szaszák 
Nikolett; Abszolutórium Hárs 
Róza.

Gyemendi Réka

Magyar sajtófotó kiállítás
A 2020-as év díjazott saj-

tófotóit bemutató tárlat te-
kinthető meg a Szent István 
téren, a Fiume Hotel előtti 
szakaszon. A kiírásban kö-
zel 300 pályázó vett részt, 
akik több mint 2500 pálya-
munkát adta be, összesen 
14 kategóriában. A békés-
csabai kiállítás a díjazott, 
azaz a legjobbnak ítélt alko-
tásokat vonultatja fel. Mint 
megtudtuk, az eddigiektől 
eltérően, kizárólag online 
zajlott a zsűrizés.

Kilenc év után élesztették fel a rendezvényt

Lecsófesztivál a CsabaParkban
Frankó Attila közel egy 
évtizedes szünetet köve-
tően rendezte meg újra a 
békéscsabai Lecsófesz-
tivált. A szervezők szep-
tember 25-26-án szóra-
koztató programokkal és 
főzőversennyel vártak a 
CsabaParkba az érdeklő-
dőket.

A programok között szere-
pelt a lecsófőző verseny is, 
amelyre 20 csapat neve-
zett. A lecsó kihagyhatatlan 
alapanyagai, a hagyma, a 
paprika és a paradicsom 
mindenhol a bográcsba ke-
rült, utána mindenki a saját 
ízlése szerint bolondította 
meg az ételt.

Az első békéscsabai Le-
csófesztivált 2001-ben ren-
dezték meg, majd onnantól 
kezdve minden évben életre 
hívták a rendezvényt egé-

szen 2012-ig. Több helyszín 
is befogadta az eseményt, 
a Csaba Center, a Tesco 
parkolója és a Békéscsa-
bai Városi Sportcsarnok is. 
Idén, kilenc évet követően, 
tizenharmadik alkalommal 
szervezték meg a fesztivált, 
ezúttal a CsabaParkban.

– Békéscsabán volt egy 
konzervgyár és ott több 
ezer tonna lecsót készítet-

tek a kelet-európai piacra. 
A városban nagyon sokan 
szeretnek lecsót főzni, ezért 
20 évvel ezelőtt gondoltuk, 
hogy csinálunk egy Lecsó-
fesztivált, innen jött az ötlet. 
Most felélesztettük a ren-
dezvényt, köszönöm min-
denkinek, aki segített ebben 
– emelte ki  Frankó Attila, a 
fesztivál főszervezője.

P. Á.

Gyereket a magasba

Szeptember 25-én gyerek-
zsivaj töltötte meg a Csaba-
Park feletti étert, ugyanis a 
„Gyereket a magasba” ren-
dezvénysorozat békéscsabai 
programjaira rengeteg csa-
lád apraja (és persze nagyja) 

látogatott el. A Családbarát 
Magyarország támogatásá-
val, a Három Királyfi, Három 
Királylány Mozgalom helyi 
szervezetének rendezésében, 
a lecsófesztiválon emeltek 
magasba a szülők, nagyszü-

lők 198 fiút és lányt, hogy így 
mutassák meg, mennyire fon-
tos számukra a gyermek. A 
családokat a rendezvényen 
kézműves foglalkozás, logikai 
játék, akadálypálya és a ját-
szótér is várta. 

Akik nélkül a 29. Csabai Garabonciás Napok 
rendezvény nem jöhetett volna létre.

Köszönjük a támogatást!

Akik nélkül a 29. Csabai Garabonciás Napok Akik nélkül a 29. Csabai Garabonciás Napok 

29 éve Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye
www.garabonciasnapok.hu

Akik nélkül a 29. Csabai Garabonciás Napok 
rendezvény nem jöhetett volna létre.

Köszönjük a támogatást!
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Sztojcsev Szvetoszláv Fábián Tamás
Sztojcsev Szvetoszláv 

(1959–2020) író, újságíró 
1991 és 2006 között volt a 
Heti Mérleg, majd a Csabai 
Mérleg felelős szerkesztője. 
Fájdalmasan korai halála 
miatt abból az írásából idé-
zünk, amelyet még 2016-
ban, az újság fennállásának 
25. évfordulójára írt, Hagya-
ték címmel.

„Az egyetemi évek és 
a szófiai újságíróskodás 
mellett ez a tizenöt év volt 
életem (eddig) legszebb 
időszaka. Határidő határ-
idő hátán, folyamatos, ám 
jótékony stresszben élés, 
ezer fokon égés, folytonos 
feszültség. Most, ennyi idő 
távlatából, akár a reggelig 
tartó közgyűlésekre is szíve-
sen emlékszem (akkor még 
a városháza dísztermében 

is gond nélkül dohányoz-
tunk), valamint a mindig 
idegtépő országos és helyi 
választásokra.

A Mérleg felelős szer-
kesztőjeként felettesemtől, 
Pap János polgármestertől 
már a nulladik naptól kezdve 
teljes szabadságot kaptam – 
egy újságíró számára nincs 
ennél nagyobb szerencse/
ajándék. Munkám során 
azon voltam, hogy minél 
több információval szolgál-
junk az önkormányzatról, 
Békéscsaba mindennapjai-
ról és történetéről egy stílu-
sában és mondanivalójában 
korrekt, külső megjelenésé-
ben pedig nem szokványos 
lap révén. Külföldi voltom mi-
att soha semmiféle hátrányt 
nem szenvedtem, Békés-
csabát befogadó városnak 

ismertem meg, a kollégáim 
elfogadtak.

Érzelmileg erősen kötőd-
tem ehhez a laphoz. Sajná-
lom, hogy számomra vége 
lett, de örülök annak, hogy 
külső nyomás és kénysze-
rek nélkül lehettem szabad 
újságíró…”

„Cél. Jacques eltűnődött, 
hogy mi is az a cél. Vajon Na-
póleon mikor ért célhoz, mikor 
megkoronázták vagy a Szent 
Ilonán? Az a vonat, amely az-
zal tűnik ki a többi közül, hogy 
kisiklik és megöl egy csomó 
embert, az ér célba? Vagy in-
kább az, amelyik az állomásra 
érkezik?” Jean Cocteau mora-
lizál a fenti szavakkal A nagy 
mutatvány című könyvében. 

Most, egy újabb emléke-
zésre kérve – ugyanúgy, mint 

a lap 25 éves jubileumára írt 
pár sorban – a Csabai Mér-
leg vezetésére nekem adatott 
hét hónapon gondolkodtam. 
Szemben a többi felelős szer-
kesztő több (akár tizenöt) évé-
vel, ez akár kínosan rövid is 
lehetne. De nem feszengek.

Átmeneti időszak volt a 
Mérleg szempontjából az a 
hét hónap: már nem az 1990 
óta dolgozó városvezetésé, 
s még nem a 2006 őszén 
hatalomba kerülőé. Velem a 
cél pedig ennek az időszak-
nak a túlélése volt. Jó is ez 
így. Őszinte köszönetemet 
fejezem ki mindenkinek, aki 
lehetővé tette, majd segítette 
a munkámat.  Megtisztelő itt 
szerepelni. 

Kívánom a lap mai készí-
tőinek, hogy büszkeséggel 
végezzék munkájukat ők is! 

Mindenki másnak pedig, hogy 
segítség őket, hadd tegyék a 
dolgukat! 

A QR-kód (csak a telefon 
kameráját kell ráirányítani a 
megnyitásához) az általam 
szerkesztett utolsó számot 
mutatja, és a fenti pár karak-
ternél többet mond a Csabai 
Mérlegről szóló elképzelése-
imről, viszonyomról szülővá-
rosom lapjához.

Herczeg Tamást a köz-
művelődésben, a szociális 
és a civil szférában, vala-
mint a közéletben betöltött 
szerepei révén ismerjük a 
leginkább. Azt viszont ta-
lán kevesebben tudják róla, 
hogy pályafutása során az 
újság is többször, több for-
mában kapott szerepet az 
életében.  

– Érettségi után egy évig 
hírlapkézbesítőként dolgo-
zott. Hogy is volt ez? 

– Egy sikertelen egyete-
mi felvételi után, Orosházán 
dolgoztam egy évig hírlap-
kézbesítőként. Kora reggel-
től kerékpárral, újságos-tás-
kával jártam a körzetemet a 
hét hat napján. Kint voltam 
a terepen, ha esett, ha fújt, 
ha hideg volt, ha meleg, és 
elmondhatom, hogy talán 
soha nem voltam olyan fitt 
és egészséges, mint akkor.

– Ezután közművelődési 
szakembernek tanult, elvé-
gezte a tanárképzőt, majd 
a szociálpolitikát. 30 évvel 
ezelőtt pedig az ifjúsági ház 
igazgatóhelyettese lett. Mi-
lyen volt az az időszak? 

– Nyilván az időbeli tá-
volság, és az, hogy akkor a 
harmincas éveimben jártam, 
megszépíti a kilencvenes 
éveket – jó érzéssel gondo-
lok vissza azokra az időkre. 

Akkor nem voltak kerékpár-
utak, a fél város még nem 
volt csatornázva, sok ember-
nek nem volt autója, telefon-
ja, „érszűkület” volt Jamina 
felé és még sorolhatnám. 
Más körülmények között él-
tünk tehát, mások voltak a 
feltételek a munkahelyen 
is, de nagyon szerettem ott 
dolgozni, és a kollégáimmal 
együtt az adott lehetőségek-
ből próbáltuk kihozni a leg-
jobbat. 

– Ugyanebben az idő-
szakban, a kilencvenes évek 
elején ön nem csak olvasó-
ja, hanem írója is volt a Heti 
Mérlegnek, az utóbbi időben 
pedig vendégjegyzetek je-
lennek meg az ön tollából az 
újságban.

– Az első időszakban 
igyekeztem közgyűlési tu-
dósítások írásával segíteni 
Sztojcsev Szvetoszláv mun-
káját. Ez kettős szerep volt 
számomra, hiszen képvise-
lő is voltam, de igyekeztem 
mindig pártatlanul, részre-
hajlás nélkül megírni a cik-
keket. Úgy tűnik ez sikerült, 
mert Szvetónak nem kellett 
változtatnia rajtuk. Vissza-
tekintve örülök, hogy he-
lyenként szerzője lehettem 
a Mérlegnek, és hogy jegy-
zeteim is megjelennek az 
újságban. 

– Öt cikluson át volt ön-
kormányzati képviselő, 2018 
óta pedig az országgyűlés-
ben képviseli Békés megye 
1. számú választókerületét, 
benne Békéscsaba váro-
sát. Kulturális szakember-
ként vagy közéleti szerep-
lőként tudta-e segíteni a 
munkáját az újság? 

– A helyi nyomtatott saj-
tónak nagyon fontos sze-
repe volt az elmúlt évtize-
dekben és fontos szerepe 
van ma is. A helyi döntések, 
a fejlesztések, a helytör-
ténet, a sport, a kultúra, a 
programajánló, az itt élők 
bemutatása mind-mind nél-
külözhetetlen. Jól végzi a 
munkáját a Csabai Mérleg, 
és ez segítséget jelent a 
mindennapokban.

Szarvas Péter közgazdász 
szakemberként a Körös Volán 
Zrt., majd jogutódja, a DAKK 
Zrt. vezérigazgatója volt. Mun-
kája elismeréseként 2012-ben 
állami kitüntetést is kapott. 

– Milyen meghatározó 
emlékeket őriz ezekből az 
időkből?

– Nagyon szerettem a 
Körös Volán Zrt.-nél, majd a 
DAKK Zrt.-nél végzett mun-
kámat. Vezérigazgatóként két 
és félezer kollégám tevékeny-
ségét irányítottam, egyeztet-
tem a munkatársakkal és a 
partnercégekkel. Nagyon sok 
jó szakemberrel dolgoztam 
együtt. Nagyszerű, erős kö-
zösséget alkottunk. A Körös 
Volán Zrt. évről évre fejlődött, 
elismert, sikeresen működő 
cég lett. Rendkívül megtiszte-
lő volt, amikor 2012-ben átve-
hettem a Baross Gábor-díjat 
a hazai autóbusz-közlekedés 
területén nyújtott, évtizedes, 
kiemelkedően eredményes 
szakmai és vezetői tevékeny-
ségem elismeréseként. 

– Korábban is vállalt sze-
repet a közéletben, 2014-ben 
pedig a civilek felkérésére, 
függetlenként a polgármes-
terségért indult. Hetedik éve 
polgármester és a 2. számú 
választókerület képviselője. 
Milyen elvek mentén végzi sok 
irányú teendőit? 

– Mind önkormányzati kép-
viselői, mind polgármesteri 
munkámat a gondosság, a 
szorgalom és az alázat je-
gyében végzem. Azt gondo-
lom, hogy a polgármester, az 
önkormányzati képviselő van 
a lakosokért és nem fordítva. 
Polgármesterként és a 2. szá-
mú választókerület képvise-
lőjeként nagy gondossággal 
kezelem a lakossági ügyeket. 
Gyakran szólítanak meg a 
csabaiak az utcán sétálgatva, 
személyesen a fogadóórái-
mon, lakossági fórumokon, 
vagy írásban. Fontosnak tar-
tom, hogy a hozzám forduló 
emberek ügyével a lehető leg-
nagyobb gondossággal foglal-
kozzak még akkor is, ha nem 
lehet mindig, mindent azonnal 
megoldani. Az intézkedések-
ről igyekszem folyamatosan 
tájékoztatni a lakosságot. Az 
itt élők nem maradhatnak in-
formációk nélkül az őket érintő 
ügyekben, legyen az akár egy 
építkezés, vagy éppen egy 
nagyberuházás.

– A Heti majd a Csabai 
Mérleg tudta és tudja-e vala-
milyen formában segíteni az 
Ön munkáját?

– Mindig a kezembe ve-
szem a Csabai Mérleg leg-
frissebb számát. Az újság az 
elmúlt három évtized alatt szá-
mos változáson ment keresz-

tül formájában, küllemében, de 
tartalmában mindig is fontos 
szerep jutott a lakosok tájékoz-
tatásának. Jónak tartom, hogy 
a lapban nem csupán köz-
élettel találkozhatunk, hanem 
sporttal és kultúrával is. A helyi 
aktualitások mellett kedvelt ro-
vataim még a helytörténeti cik-
kek, valamint a „Békéscsaba 
anno” rovat Gécs Béla tollából. 
Ezek a rovatok a múlt szépsé-
geire és érdekességeire, ha-
gyományaink és örökségünk 
ápolására hívják fel az olvasók 
figyelmét. Nagy segítség a 
munkámban, hogy a sárga új-
ság hasábjain olvasható hírek 
több ezer csabai családhoz 
jutnak el díjmentesen. Ezúton 
is köszönöm, hogy három évti-
zede szolgálják a békéscsabai 
polgárokat!

Herczeg Tamás Szarvas Péter
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Békéscsaba városi lapja, a Heti Mérleg 1991. október 2-án jelent meg először. A lap 1999-ig hetilapként, azóta Csa-
bai Mérlegként, kéthetente jut el a csabaiakhoz. A 30 éves jubileum alkalmából az év elején indítottuk el a 30 év, 
30 történet című rovatunkat, amelyben egykori és mai városvezetők, intézményvezetők, közéleti szereplők idézték 
fel az elmúlt három évtizedet és az újsághoz való viszonyukat. A rovat zárásaként Szarvas Péter polgármestert és 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt kérdeztük, valamint az egykori és mai felelős szerkesztőket, ügyvezetőket 

kértük személyes visszaemlékezésre.

Sztojcsev Szvetoszláv, a 
Heti Mérleg alapító főszer-
kesztője volt
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Fehér József Botyánszky Mária
Délkeletes újságíróként 

nem pályáztam a Csabai 
Mérleghez, viszont 2007-ben 
mégis úgy hozta az élet, hogy 
megkeresésre elvállaltam a 
felelős szerkesztői posztot. 

Öt évfolyamon át, 2011-ig 
maradtam, amit azóta sem 
bántam meg, mert mindig is 
azt gondoltam, hogy komoly 
szakmai kihívás, felelősség-
teljes szerep egy megye-
székhely huszonnyolcezres 
ezres példányszámú lapját 
készíteni.

Kiváló kollégáim nélkül, 
akiknek felsorolásától most 
csupán helyhiány miatt te-
kintek el, nem sikerülhetett 
volna megfelelni az elvárá-
soknak, utólag is köszönet a 
munkájukért. Formailag és 
tartalmilag megújítottuk a 
lapot, eljövetelemkor egyet-

len megválaszolatlan levél, 
feldolgozatlan téma vagy el-
hallgatott megkeresés sem 
akadt, ajtónk mindig, min-
denki előtt nyitva állt. Koz-
ma János és Borbíró Zoltán 
felelős kiadótól, Vantara 
Gyula polgármestertől sza-
bad kezet kaptunk, a cenzú-
rát nem ismertük, az újság 
a szerkesztőségből egyből 
a nyomdába ment. 

A sajnálatosan fiata-
lon elhunyt Sztojcsev 
Szvetoszlávval kapcsolat-
ban nincs lelkifurdalásom, 
mert nem közvetlenül őt vál-
tottam, másrészt megpró-
báltuk visszahívni újságíró-
nak, de nemet mondott. 

Később, amikor ő már a 
megyei könyvtárban tevé-
kenykedett, szinte baráti 
viszony alakult ki közöttünk, 

gyakran beszélgettünk, re-
cenziót írtam a könyvéről. 
Legbüszkébb mégis arra 
vagyok, hogy - bár a ko-
rabeli kulturális-közéleti-
politikai erőviszonyokat kár 
volna tagadni – sikerült a 
Csabai Mérleget a sajtósza-
badság írott-íratlan szabá-
lyai szerint működtetni. 

(Fehér József 2007–
2011-ig volt a lap felelős 
szerkesztője.)

Tíz évvel ezelőtt nagy volt 
a nyüzsgés a szerkesztő-
ségben. Mindenki az ünne-
pi, négyoldalas mellékleten 
dolgozott, és azokon az új-
donságokon, amit erre a ke-
rek évfordulóra terveztünk.

 A húszéves lap születés-
napjára valami igazán újat, 
innovatívat akartunk adni az 
olvasóknak. Modernizáltuk a 
fejlécet, új szlogen került a 
lap címoldalára, ami azóta is 
ott olvasható, hiszen most is 
méltó a lap értékrendjéhez, 
ma is „Minden számnak he-
lyi értéke van!”

Ami azonban a legna-
gyobb a büszkeséggel töltött 
el bennünket az a Mérleg-
online volt. Felkerültünk a 
világhálóra, a cikkeinket már 
nem csak a jól megszokott 
sárga újságban lehetett ol-

vasni. Ahogy ezt leírtam, ki-
ült egy mosoly az arcomra, 
ma már tudjuk, hogy nem 
létezhet egy médium sem in-
ternetes felület és közösségi 
média nélkül. Digitalizálva 
elérhetővé tettük az összes, 
addig megjelent újságot, ma 
már azonban a behir.hu az a 
felület, ahol minden fellelhe-
tő, a húszévnyi lapszám pe-
dig harmincévnyire bővült. 

Szerintem a mostani szü-
letésnapra is kellene valami 
igazán értékteremtő ajándék. 
Mivel városunkban is van te-
lepülési értéktár, jó lenne oda 
felvenni, CSABAIKUMKÉNT 
rangot adni a Csabai Mér-
legnek. Mert három évti-
zednyi dokumentáció áll 
rendelkezésre városunk fej-
lődéséről, működéséről, az 
itt élő emberekről. Például 

visszakereshetjük az összes 
diákpolgármester-jelöltet, 
megnézhetjük milyen volt a 
Csabagyöngye előtt az ifiház, 
hogyan közlekedtünk autóval 
a mostani főtéren, milyen volt 
a régi híd Jaminában, milyen 
eredmények születtek az ön-
kormányzati választásokon. 

Bővüljön hát a Békéscsabai 
Települési Értéktár a Csabai 
Mérleggel!

Opauszki ZoltánHatala Boglárka
Hanó Miklós alpolgármes-

ter kérdezte még 2014 telén, 
hogy lennék-e a létrehozan-
dó önkormányzati médiacég 
ügyvezetője, hiszen koráb-
ban, polgármesteri kabinet-
főnökként sokat dolgoztam 
együtt a helyi média munka-
társaival is. 

A közgyűlés 2015 márci-
usában döntött arról, hogy 
megalapítja a százszázaléko-
san önkormányzati tulajdon-
ban lévő Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft.-t. A cég nem 
indulhatott volna el kellő ered-
ményességgel, és nem foglal-
hatta volna el jelenlegi helyét 
a megye médiapiacán Hatala 
Boglárka főszerkesztő, vala-
mint az induláskor összeállt, 
felkészült csapat áldozatos 
munkája nélkül. A kft. létreho-

zását megelőzően, magán-
tulajdonú médiacégektől 
vásárolt az önkormányzat 
megjelenési lehetőségeket, 
az önkormányzati élet törté-
néseinek, híreinek a lakos-
sághoz való eljuttatása érde-
kében. Ma az önkormányzat 
a saját tulajdonában álló tele-
vízióban, a minden békéscsa-
bai háztartásba, ingyenesen 
eljutó Csabai Mérlegben, és 
a behir.hu online hírportálon 
sokkal kiterjedtebb, átfogóbb 
módon tudja a város, a me-
gye lakosságát tájékoztatni. 
A rövidesen hatéves 7.Tv kör-
zeti televízióként nemcsak 
Békéscsabán, hanem Békés 
megyében is fogható, híreink 
ennek megfelelően az egész 
megyét lefedik – büszke va-
gyok arra, hogy 2019-ig ré-

szese lehettem ennek a fo-
lyamatnak.  

Képviselőként, de egysze-
rű csabai polgárként is köve-
tem térségünk, városunk tör-
ténéseit, jó érzés viszontlátni 
volt munkatársaimat, hiszen 
a közel öt esztendő, amelyet 
közöttük tölthettem, szép em-
lékeket idéz. Sokat tanultam 
a kollégáktól, és ebből ma is 
tudok meríteni.

Jövőre lesz 20 éve annak, 
hogy Békéscsabán élek, ak-
kor indult a „kapcsolatom" a 
Csabai Mérleggel, először 
csak olvasóként. A médiában 
dolgoztam, nem volt olyan 
hírforrás, amit ne olvastam, 
hallgattam, vagy néztem vol-
na meg. A sárga újság volt az 
egyik olyan forrás, amely az 
akkor még hiányos közéleti 
ismereteimet bővítette. 

 Hat évvel ezelőtt a Békés-
csabai Médiacentrum létre-
hozásával a Csabai Mérleg 
főszerkesztője is lettem. Mi-
előtt elvállaltam, ellátogattam 
az ország több médiacentru-
mába, tanulmányoztam az 
újságaikat is. A tapasztaltak-
nak és az olvasói igényeknek 
megfelelően új rovatokat in-
dítottunk, megváltoztattuk az 

arculati elemeket, technikai 
újításokat vezettünk be, de a 
bevált és kedvelt alapokhoz 
nem nyúltunk – és olvasóink 
visszajelzései szerint ezt jól 
tettük.

 Úgy gondolom, a Csabai 
Mérleg nemcsak egy lap, ez 
Békéscsaba lapja, amely-
ben olvashatunk a képvi-
selő-testület döntéseiről, a 
városban zajló fejlesztések-
ről éppúgy, mint a település 
és akár a megye kulturális, 
sport és turisztikai életéről. 

Egy pillanatra pillantsunk 
be a kulisszák mögé. Egy- 
egy lapszám mögött óriási 
munka van, a cikkeket nem-
csak megírni kell, de fontos a 
jó fotó, a tördelés, a korrek-
túra, és nem utolsó sorban a 
nyomdára és a terjesztőre is 

sok feladat hárul. A Csabai 
Mérleg mozgatórugója, az 
újság lelke Mikóczy Erika. 
Ő az újság felelős szerkesz-
tője, a lap „tyúkanyója”, aki 
szinte minden munkafolya-
matban jelen van, ezúton is 
köszönöm kitartó munkáját. 
Olvasóinknak pedig azt kí-
vánom hogy még hosszú 
éveken át forgassuk együtt 
az újságot.

Két asztal, két írógép és 
néhány szék a Szent István 
tér 9. szám alatti picinyke iro-
dában. Ennyi volt a szerkesz-
tőség, amikor úgy harminc 
éve beléptem az ajtón azzal, 
hogy írtam valamit, hátha jó 
lenne a Heti Mérlegbe. 

Ettől kezdve külsősként 
írogattam néhány hónapig, 
amikor Sztojcsev Szvetoszláv 
szólt, hogy kellene valaki, aki 
segít neki a számlázásban, 
egyéb teendőkben, és ír, ha 
kell. Így történt, hogy ami-
kor 1992 szeptemberében a 
legkisebb fiam elkezdte az 
óvodát, már én is ott ültem 
a picinyke irodában, abban 
a tudatban, hogy részese 
lehetek valami izgalmas, jó 
dolognak. Sokat tanultam 
Szvetótól, a munka révén pe-

dig rengeteg embert ismer-
hettem meg. Mindenhol ott 
szerettem volna lenni, ahol 
történik valami, találkozni mi-
nél több emberrel, és dióhéj-
ban átadni, megírni mindent, 
de mindent, amit csak lehet.

Szinte hihetetlen, hogy 
azóta eltelt harminc év, és 
én még itt vagyok. Ma már – 
több fenntartóváltás után – a 
Békéscsabai Médiacentrum 
kötelékében, egy huszon-
egyedik századi szerkesz-
tőségben, körülvéve tehet-
séges, fiatal kollégákkal; de 
még mindig a sárga újság-
nál, a Csabai Mérlegnél.

Hálával tartozom azoknak, 
akikkel beszélhettem, akikről 
írhattam, akikkel együtt dol-
gozhattam, és mindazoknak, 
akik bármikor közreműköd-

tek abban, hogy megszüles-
sen az újság. Hálás vagyok 
az olvasóinknak a kritikákért, 
a visszajelzésekért. Hálás 
vagyok azért is, hogy min-
dig voltak és vannak embe-
rek, történések, események, 
akikről/amelyekről egyszerű-
en muszáj írni, mert nélkülük 
szegényebb lenne Békés-
csaba, szegényebb lenne ez 
a világ. 

Mikóczy Erika
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Diós Zsolt
Magyarországon a II. vi-

lágháborúig jellemzően vá-
rosi lapokból tájékozódtak 
a polgárok. A szocializmus-
ban vezették be a szigorú és 
könnyedén irányítható egy 
megye – egy lap rendszert. 
Majd jött a rendszerváltás és 
vele a demokratikus politikai 
rendszer egyik fontos vívmá-
nya az önrendelkezés és ön-
igazgatás elve. A megalakuló 
önkormányzatok többsége 
rövid időn belül felismerte, 
hogy az a legcélravezetőbb, 
ha közvetlenül kommunikál 
a település lakóival és saját 
újságot alapít. Így történt ez 
Békéscsabán is, ahol a Heti 
majd a Csabai Mérleg az 
önkormányzatiság jelképévé 
vált és az ma is. A csabaiak 
kedvenc sajtóterméke immár 

30 esztendeje látja el a helyi 
lapok legfontosabb felada-
tait, úgymint tudósít a helyi 
közélet híreiről, kulturális- és 
sporteseményekről, erősíti a 
békéscsabaiak identitástuda-
tát és dokumentálja a jelent, 
a jövő, a következő nemze-
dékek számára. A három 
évtized alatt sok változáson 
ment keresztül a lap, de a fej-
lődése, a korral való lépéstar-
tása megkérdőjelezhetetlen. 
Mindez annak az öt főszer-
kesztőnek és a mindenkori 
csapatának köszönhető, aki-
ket a városlakók által megvá-
lasztott képviselő-testületek 
bíztak meg a feladattal.

Sokan, sokszor temették 
már a nyomtatott sajtót és 
mondták azt, hogy a mai fia-
talok már nem olvassák eze-

ket a termékeket. Természe-
tesen nincs igazuk, ugyanis 
a 2021-ben készülő Csabai 
Mérleget nem csak olvassák, 
hanem írják is a mai fiatalok. 
A lapot kiadó Békéscsabai 
Médiacentrumnál hat olyan 
ifjú is dolgozik, akik fiatalab-
bak, mint a 30 éves Csabai 
Mérleg.

(Diós Zsolt 2019 szeptem-
berétől a BMC ügyvezetője.)
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H O GYA N  É L H E T N É N E K
 GY E R M E K E I N K 

E GY  J O B B  V I L ÁG BA N ?

A fenntarthatóságért tenni egyet jelent azzal,  
hogy egyaránt gondolunk a bolygónk és  
gyermekeink jövőjére.

Elsőként Budapesten rendezzük meg Közép-Európa 
legnagyobb, fenntarthatósággal foglalkozó  
kiállítását, ahol kézzelfogható megoldásokat  
mutatunk a fenntartható hétköznapokhoz.
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2021. november 29. – december 5.–Budapest, Hungexpo
Közönségprogramok november 30-tól.

www.planetbudapest.hu
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A P R Ó K
Lépcsőház-takarítást vál-
lalok számlaképesen.  
Tel.: 30/290-8726.
A Lencsései lakótelepen íz-
lésesen felújított, 2 szobás, 
téglablokkos, 4. emeleti 
lakás eladó. Irányár 16,9 
millió forint. Érdeklődni 
hétköznap 18 óra után, az 
50/124-2632 számon lehet.

1858/ Befutott az állomásra október 25-én a Tiszavidéki Vas-
út Szolnok és Békéscsaba közötti szakaszának első 
személyvonata. A község apraja-nagyja mind kint tolon-
gott az állomás előtt. A prüszkölő „ördögi masinán” volt 
mit bámulni, ahogy a cifra egyenruhás vasutasokon is.

1902/ Csaba gyáripara gazdagodott az Exelsior Harisnya-
gyár Rt.-vel. A Bajza utcai szövőgyár az induláskor 
40, a következő évben már 60–80 nőnek nyújtott ál-
landó munkát. A község hat éven át, 1200 koronát 
adott a harisnyagyárnak a működés támogatásaként.

1912/ Megalakult az Előre Munkás Testedző Egyesülete. 
A munkás labdarugócsapat megalakításában részt 
vettek: Péli Mihály kereskedő, Orvos Pál nyom-
dászsegéd, Pataki Pál festősegéd, Fischer Imre 
könyvkötő, Lepény Tamás hentes, Román Pál ke-
reskedő, Máté András lakatossegéd, Uhrin Pál ko-
vács. Az elnök dr. Herczog Henrik, a titkár Varga 
Sándor lett. A pálya akkor a nagy vásártérnek a 
Kórház utca felőli oldalán, fakorlátokkal szektorokra 
osztott részén volt. Az első mérkőzést Gyomán, a 
Kner SC ellen játszották és az Előre 1:0-ra győzött.

1932/ Olcsó árpalisztből kenyér. Árpaliszttel kevert 
olcsó kenyeret árusítottak a csabai piacon, me-
lyet rövid idő alatt szétkapkodtak a vásárlók.

1934/ Márkázzák a Csabai kolbászt. Felállították a kol-
bász márkázásához szükséges vizsgáló berende-
zést, mert csak helyi hentes iparos készíthet Csabai 
kolbászt. Az illetékesek remélték, hogy hamarosan 
megkezdődhet a hentesáruk hatósági márkázása.

Szerkesztette:Gécs Béla

O
OKTÓBER

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levél-

tára tisztelettel meghívja a városháza dísztermében, 
október 15-én tartandó

Castellum Chaba.
Egy 500 éves magyar nyelvű levél és a csabai 

várkastély című konferenciájára.

10.30 Köszöntőt mond: Szarvas Péter polgármester
Köszöntő az Magyar Nemzeti Levéltár  vezetése részéről
10.35 Dr. Halmágyi Miklós, az MNL Békés Megyei Levéltára 
levéltárosa: Csaba első magyar nyelvű forrása 1521-ből
10.55 Prof. dr. Papp Sándor, a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető professzora: 
Magyarország és az oszmánok a 16. század elején
11.15-11.35 Dr. Almási Tibor, a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető docense és 
dr. Halmágyi Miklós: A csabai Ábránffy-kastély az írott for-
rások tükrében.
Fogadás
12.40 Dr. Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich János Mú-
zeum régésze: A csabai kastély és a szolnoki végvár baljós 
figurája, Sztrezenkovics Mátyás
13.00 Dr. Kopeczny Zsuzsanna, a temesvári Bánság Múze-
um régésze:
Castellumok és curiák a középkori Magyarországon 
13.20 Dr. Németh Csaba, az MNL Békés Megyei Levéltárá-
nak levéltárosa: A másik oldal: A csabai kastélyt ostromló 
Mágocsy Gáspár pályafutása
A konferencia levezető elnöke Sáfár Gyula, az MNL Békés 
Megyei Levéltárának igazgatója.
Az előadások a nagyközönség számára is nyitottak.

Életműdíjat kapott 
Gregor László

A Shihan nemrégiben ve-
hette át a talán legrango-
sabb edzői életműdíjat. 
Az interjú azonban nem a 
tatamin, hanem a Kazinczy 
iskola könyvtárában ké-
szült. S bár ez a beszélge-
tés a nyugdíjas éveket elő-
revetítve akár egy lőtéren 
is megtörténhetett volna, 
akkor viszont nem feltétle-
nül hallottuk volna egymás 
szavát. A jelentőségteljes 
üzenet a könyvtár csend-
jében szólt igazán nagyot.

Gregor László harcművész. 
Jó lenne, ha elég lenne csak 
annyit leírni, hogy Harcmű-
vész. Ebből aztán minden 
kedves olvasó számára vilá-
gossá válna, hogy bármely 
korban, időbeli és térbeli 
megkötések nélkül az lett 
volna. Lovagként, szamuráj-
ként, végvári vitézként és se-
riffként is éppen úgy megállta 
volna a helyét, mint ma, most 
és itt. Mindenki mindenhol 
csak nyert volna vele. Akkor 
viszont mi vesztettünk vol-
na egy kiváló embert, kiváló 
pedagógust.

Augusztus 1-jén volt négy 
évtizede, hogy elindult a ta-
nári pályán. Abban az intéz-
ményben kezdte, ahol ma is 
dolgozik, a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolában. Két év 
van még a nyugdíjba vonu-

lásáig, de az biztosra vehe-
tő, hogy akkor, illetve azután 
sem a pecázás lesz az el-
sődleges elfoglaltsága. Öt 
gyermek mosolygós édesap-
ja. A beszélgetés során a fe-
lesége is hamar szóba került, 
mint aki nélkül az életmű ösz-
szeállítása egyáltalán nem, 
vagy nem így sikerült volna.

A díj kapcsán kifejezte, 
hogy nagyon nagy megtisz-
teltetés volt ezektől az embe-
rektől átvenni ezt az elisme-
rést. A testület szavazással 
döntött, az edzői szakma 
legjava adományozta neki 
ezt a díjat. Gregor László 
Molnár Zoltán elnöktől és Ke-
mény Dénes mesteredzőtől, 
a Magyar Edzők Társasága 
alelnökétől, a Mesteredzői 
Kollégium elnökétől vehette 
át az Edzői Életműdíjat, amit 
még tavaly ítéltek oda neki, 
de a járvány miatt csak most 
adták át.

Úgy érzi, hogy mindenkinek 
köszönet jár, aki segített neki 
abban, hogy ezt az elismerést 
megkaphatta. Hozzátette, kü-
lön köszöni a Magyar Kick-box 
Szövetség elnökének, Galam-
bos Péternek, valamint barát-
jának, Zrínyi Miklós mester-
edzőnek, a MET mesteredzői 
kollégiumi tagjának a támoga-
tást, és természetesen a tanít-
ványainak is.

Erdei-Kovács Zsolt
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Munkácsy-szobor és Munkácsy térVáltsa meg ismét vagy vegye meg új színházbérletét!

A harmincas években tör-
tének próbálkozások, hogy 
Munkácsy Mihály festőmű-
vész méltó emléket kapjon 
a várostól egy bronz mell-
szobor állításával.

A Békésmegyei Közlöny 
1936. november 12-én közöl-
te, hogy egy csoport Munká-
csy-szobor állítását tervezi. 
Az akció elindítói Barabás 
Jenő dr. postafőnök és tár-
sai, Mózes Imre vágóhídi 
igazgató és dr. Banner Be-
nedek a Leány Líceum meg-
bízott igazgatója voltak. Úgy 
tervezték, hogy a szobor 
készítője Fülöp János buda-
pesti szobrászművész, főis-
kolai tanár lenne. A kőalapon 
nyugvó bronz mellszobor 
készítése 3000 pengőből jött 
volna ki. 

Az akció indítói december 
20-án szoborállító bizottsá-
got hívtak össze. Itt Kovács 
Mihály ipartestületi elnök 
elmondta: „olyan szobor 
emeltessék, amely neveze-
tessége Békéscsabának”. E 
célból országos, esetleg kül-
földi pályázat meghirdetését 
tervezték. Dr. Korniss Géza 
kultúrtanácsnok a maga ré-
széről támogatta a tervet, 
hangsúlyozva, hogy a szo-
bornak művészi és anyagi 
szempontból is minden te-
kintetben megfelelőnek kell 
lennie.

Közel negyedszázad telt 
el, amikor 1959. október 
4-én, a Hazafias Népfront 
városi bizottságának indít-
ványára, a csabai múzeum 
előterjesztésére, a városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 

és a Művelődésügyi Minisz-
térium támogatásával szob-
rot emeltek Munkácsyról az 
egykori Sziktér Andrássy út 
felőli részén. A festőművész 
bronz mellszobrát Borsos 
Miklós, Kossuth-díjas szob-
rászművész készítette. A le-
leplezésen dr. Tábori György, 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatója emlékezett meg a 
nagy művészről, aki 8 évig 
élt Békéscsabán, itt volt asz-
talos inas. Az új emlékművet 
Kulkai Sándor, a népfront 
bizottság titkára vette át. A 
szobrot a városi tanács ko-
szorúzta meg. Az ünnepsé-
gen nagyszámú közönség 
és az iskolák tanulói vettek 
részt. Az avatás alkalmából 
nevezték el a teret Munkácsy 
Mihályról.

Gécs Béla

Két új darabot visz október-
ben színpadra a Jókai szín-
ház társulata: a gyerekek 
számára október negyedi-
kétől az Árgyélus királyfi 
című mesejátékot játsszuk 
Czitor Attilával a címszerep-
ben, az Aradi Kamaraszín-
házzal koprodukcióban. 

Mesedarabunkhoz játékot is 
hirdettünk a gyerekeknek: 
arra vagyunk kíváncsiak, ho-
gyan is képzelik el a darabban 
szereplő aranyalmát. A fel-
nőttek számára egy izgalmas 
stúdió-előadást tartogatunk: 
a Váratlan találkozások elvált 
házaspárjának életébe akkor 
kapcsolódunk be, amikor már 
minden megtörtént velük, ám 
mégsem tudnak egymástól 
elszakadni. Az előadás ren-
dezője Katkó Ferenc, a há-
zaspárt Földesi Ágnes Villő és 
Tege Antal alakítja. A stúdió-
előadás bemutatóját október 
29-én pénteken tartjuk.

Mindeközben zavartala-
nul pótoljuk az előző évad 
bérletes előadásait: a Tria-
non, a Pezsgős vacsora és 
a Hotel Mimóza e hónapban 
még megtekinthető, előbbi 
kettőnek jelelt vagy narrált 
előadásai is lesznek, hogy a 
segítséggel élő nézők is teljes 
élményt kapjanak. 

Két előadás próbái is foly-
nak a színházban: a Made 

in Hungária Fenyő Miklós 
hazatérésének és legendás 
együttese megalakulásának 
története, természetesen ze-
nében és dalban elbeszélve. 
A hatvanas években disszi-
dál, majd visszatelepül Ma-
gyarországra a Fenyő csa-
lád. A tizenéves Miki a hazai 
szürkeségben megpróbálja 
megteremteni magának a 
saját Amerikát, az illúzióhoz 
szüksége van az itthon gya-
núsnak minősülő rágóra, a 
Marlboróra és legfőbbképp 
a rock and rollra. A musical 
főbb szerepeiben Ormándy 
M. Kevét, Nagy Róbertet és 
Csomós Lajost láthatják, az 
előadás rendezője Halasi 
Imre.  

A kamaraszínház egyik 
várva várt előadása lesz 
Szabó Magda Az ajtó 

című nagy sikerű regényé-
nek színmű-változata. Míg 
Magda (Tarsoly Krisztina) 
férjével együtt értelmisé-
gi életet él, fogalma sincs 
arról, hogy miféle titkokat 
őriz házvezetője, Emerenc 
(Kovács Edit). Amikor azon-
ban feltárul a két világot ed-
dig elválasztó ajtó, minden 
örökre megváltozik. A szép 
és érzékeny előadás vall a 
magányról, az eltitkolt se-
bekről, a bűnről és a meg-
bocsájtásról.

Ne feledjék, hogy a bér-
letes darabokra is lehetősé-
gük van jegyet váltani! A már 
meglévő bérleteket október 
15-ig újíthatják meg, új bér-
letek vásárlására október 18-
tól van lehetőségük. Köves-
sék honlapunk újdonságait, 
figyeljék hirdetéseinket!

Tarsoly Kriszta és Csomós Lajos a Hotel Mimózában
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