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Csabai Mérleg

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Itt a járvány negyedik hulláma, a vakcina adhat biztonságot

Nagyobb átoltottságra lenne szükség

Idén is megrendezték a Békés Megyei Pályaválasztási Vásárt

A harmadik hullám idején volt, hogy ilyen sokan álltak sorba oltásért a csabai oltóponton
Új lombszívó eszközöket 
vásárolt és állított haszná-
latba a Békéscsabai Város-
gazdálkodási Kft. A megye-
székhely sok zöldfelülettel 
rendelkezik, ősszel pedig 
nagy feladat a lehulló leve-
lek eltakarítása. Ezt a mun-
kát könnyítik és gyorsítják 
meg az új gépek.

Hangos zúgásra figyelhet-
tek fel a város több pontján 
a lakosok, üzembe helyezték 
ugyanis az új lombszívó ké-
szülékeket. Békéscsabán sok 
zöldfelület található, az ősszel 
lehulló falevelek eltakarítása 
pedig nem kis feladat. A vá-
ros alpolgármestere elmond-
ta, hogy korábban kézi erővel 
söpörték kupacokba, majd 
szedték fóliákba a leveleket, 
és ezt emelték kocsira. Nagy 
Ferenc ezért kiemelt fontos-
ságúnak tartotta, hogy gé-
pesítsenek, megkönnyítsék, 
meggyorsítsák a munkát.

– Gépesíteni kell. Azt a 
sok levelet, ami lehullik Bé-

késcsaba fáiról, ha kicsinyen-
ként tesszük kocsira, az egy 
nehezen elvégezhető munka. 
Ráadásul, ha ma felseperjük, 
holnap ugyanúgy ott lesznek. 
Azért döntött a közgyűlés a 
lombszívók beszerzése mel-
lett, hogy gyorsabb és hatéko-
nyabb legyen a sok levélnek a 
begyűjtése – fogalmazott.

A Békéscsabai Város-
gazdálkodási Kft. nyáron 
szerezte be a két új eszközt, 
amelyek októbertől februá-
rig teljesítenek szolgálatot. 
A cég ügyvezető igazgatója 
elmondta, hogy a megye-
székhely közigazgatási terü-
letén mintegy 157 hektárnyi 
zöldterületen dolgozik a cég, 
a lombszívókat pedig ennek 
80 százalékán használják.

– Ezek bármelyik teherau-
tó platójának az oldalfalára 
felszerelhetőek, 23 lóerősek, 
és minimum 80 köbméter.
perc légáramlási sebesség-
gel bírnak. 
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A koronavírus-járvány mi-
atti tavalyi kényszerszüne-
tet követően, idén, október 
13-14-én a Békés Megyei 
Kormányhivatal ismét meg-
rendezte a megye legna-
gyobb pályaorientációs ren-
dezvényét. 

A CsabaParkban megrende-
zett kétnapos rendezvényen a 
megye közép- és felsőoktatási 
intézményei, a felnőttképzés-
ben résztvevő szervezetek, 
valamint a meghatározó mun-
káltatók kínáltak alternatívákat 
a pályaválasztás vagy pálya-
korrekció előtt állóknak.

Október 13-án és 14-
én harmincöt középfokú-, 

három felsőfokú oktatási 
intézmény, öt szakmai ka-
mara képviselői, illetve a 
megye meghatározó mun-
káltatói több mint 100 kiál-
lítóhelyen várták a 7–8 osz-
tályos diákokat, valamint 
a 14–18 éves korosztályt, 
illetve a pályakorrekció előtt 
álló felnőtteket egyaránt 
– hangsúlyozta Takács Ár-
pád. A rendezvény azoknak 
is segítséget nyújtott, akik 
már eldöntötték, hogy mer-
re orientálódnak, de hasz-
nos volt azok számára is, 
akik még nincsenek ezzel 
tisztában. A legfontosabb 
célunk a szakképzés és az 
abban rejlő lehetőségek 

bemutatása volt. Hiszünk 
abban, hogy a munka, a 
színvonalas szakképzés, a 
jól képzett szakmunkások 
és a kiművelt emberfők a 
fejlődés letéteményesei, a 
jövő zálogai Békés megyé-
ben is – nyomatékosította a 
kormánymegbízott. 

Takács Árpád elmondta: 
fontos, hogy a fiataloknak 
olyan iránymutatást adja-
nak, amelynek segítségé-
vel később kiteljesedhetnek 
választott hivatásukban és 
a társadalom számára is 
hasznos tevékenységeket 
végezhetnek. 

A koronavírus-járvány ne-
gyedik hulláma Békés me-
gyét sem hagyta érintet-
lenül. Az élet, a munka, a 
fejlesztések azonban nem 
álltak le a járványhelyzet 
közepette sem. A megyét 
érintő aktualitásokról Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselővel beszélgettünk. 

– Ismét emelkedőben vannak 
a koronavírusos megbetege-
dések. Békés megyében mi-
lyenek a járványadatok jelen-
leg, és fel vannak-e készülve 
az egészségügyi intézmé-
nyek egy esetleges nagyobb 
terhelésre?  

– Egyre több a megbetege-
dés világszerte. Az új esetek 
napi száma országos szinten 
újra átlépte a lélektani határt, 
az ezres küszöböt. Békés 
megye a megbetegedések 
tekintetében az öt legkevésbé 
fertőzött megye között van, 
egyelőre mérsékelt és stagnál 
a koronavírus örökítő-anyag 

szennyvízben mért koncentrá-
ciója. Azonban látva a körülöt-
tünk levő országok állapotát, 
fel kell készülnünk arra, hogy 
romlanak a járványmutatók. 
Európa több országában ke-
mény intézkedéseket hoznak 
a kormányok. Románia már 
nemzetközi segítséget kért, 
többek között Magyarország-
tól is, mert nincsen szabad 
kórházi ágy. Szlovákiában 
a középiskolák visszatérnek 
a digitális tanrendre. Olasz-
országban a buszsofőrök, a 
fodrászok, a vendéglátásban 
dolgozók, a szociális ágazat-
ban tevékenykedők, hivatalno-
kok csak oltási igazolvánnyal 
dolgozhatnak, Svájcban csak 
oltási igazolásokkal látogatha-
tók az éttermek, szórakozóhe-
lyek, az edzőtermek, és még 
sorolhatnám tovább a korláto-
zásokat.   Az egészségügyben 
pedig talán egész Európában 
csak a beoltottak dolgozhat-
nak már. A szakemberek sze-
rint a delta-variáns szinte min-

denkit el fog érni, aki nincs 
beoltva. A magyar kormány 
a legvégsőkig ki akar tartani, 
hogy ne legyenek ismét szi-
gorítások, bezárások. Kiemel-
ten fontos, hogy aki még nem 
tette meg, mielőbb oltassa be 
magát! Így kerülhetjük el, hogy 
súlyosan megbetegedjünk, és 
hogy az egészségügyi intéz-
mények ismét iszonyú nagy 
teher alatt legyenek. 

– Amikor először volt szé-
leskörű kampány azzal kap-
csolatban, hogy fontos a 
vakcináció, sokan kérték az 
oltást, aztán megcsappant a 
lelkesedés. Mi a helyzet most? 

– Pillanatnyilag Budapest a 
legátoltottabb és a kelet-ma-
gyarországi megyék, illetve 
a kistelepülések lakossága 
a legkevésbé átoltott. Békés 
megyében, Békéscsabán van-
nak, akik most kapják meg az 
első vagy második oltásukat, 
és egyre többen veszik fel a 
harmadikat is, ami a legerő-
sebb védettséget adja. A jár-

ványügyi szakemberek gyak-
ran hívják fel a figyelmet arra, 
hogy megfertőződhet az is, aki 
már oltott, de az ő szervezetét 
sokkal kevésbé viseli meg a 
betegség. A teljes védettséget 
jelen pillanatban a harmadik 
oltás felvétele jelenti. Azért 
jelen pillanatban, mert az is le-
het, hogy a koronavírus olyan 
lesz, mint az influenza, amely-
re évről évre újra kapnak vé-
dőoltást azok, akik kérik. Nem 
tudjuk még, mit hoz a jövő. 
Viszont az orvostudomány 
szinte csodát művelt az el-
múlt két esztendőben, hiszen 
most már van oltóanyag, van-
nak gyógyszerek. Hamarosan 
egyre több országban enge-
délyezik, hogy a Pfizert az 5 
és 12 év közötti korosztályú 
gyerekek is megkaphassák. 
Persze ehhez az kell, hogy a 
szülők elfogadják a tényt: az 
oltás kockázata sokszorosan 
kisebb, mint a betegségé.

Lombszívókkal dolgoznak

Levél-eltakarítás
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Látogasson el hírportálunkra!
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pályázati felhívás

Kinek jár özvegyi nyugdíj?

Özvegyi nyugdíj a házas-
társ, az elvált házastárs 
és az élettárs részére ál-
lapítható meg.

Az özvegyi nyugdíj a hozzá-
tartozónak akkor jár, ha az 
elhunyt nyugdíjas volt, vagy a 
jogosultsághoz előírt szolgála-
ti időt megszerezte. 

Annak, aki az élettársi kap-
csolatra tekintettel igényli az 
ellátást, az özvegyi nyugdíj 
abban az esetben állapítható 
meg, ha elhunyt élettársával 
annak haláláig, legalább tíz 
évig megszakítás nélkül együtt 
élt. Ha közös gyermekük szü-
letett, a jogosultság már egy 
év megszakítás nélküli együtt-
élés esetén is megállapítható. 
Élettársa után azonban nem 
jogosult özvegyi nyugdíjra az, 
aki az együttélési időszak alatt 
özvegyi nyugdíjban részesült.

Az elvált, továbbá házas-
társától egy évnél hosszabb 
ideje külön élő személyek 
esetében az özvegyi nyugdíj 
kizárólag akkor jár, ha az öz-
vegy házastársától annak ha-
láláig tartásdíjban részesült, 
vagy részére a bíróság tartás-
díjat állapított meg.  

A jogosultak részére egy 
évig ideiglenes özvegyi nyug-
díjat állapítanak meg, ami a 
másfél évesnél fiatalabb gyer-
meket eltartó özvegynek az 
árva 18 hónapos életkorának 
betöltéséig jár. Fogyatékos 
vagy tartósan beteg gyermek 
esetén az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj a gyermek harmadik 
születésnapjáig folyósítható.  

Az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj megszűnését követő-
en özvegyi nyugdíj akkor jár, 
ha az özvegy a házastársa 
halálakor az öregségi nyug-

díjra jogosító korhatárt betöl-
tötte, vagy megváltozott mun-
kaképességű. Aki házastársa 
jogán árvaellátásra jogosult 
fogyatékkal élő, illetve tartó-
san beteg, vagy legalább két 
árvaellátásra jogosult gyer-
mek eltartásáról gondoskodik, 
szintén jogosult az özvegyi 
nyugdíjra.

Az özvegyi nyugdíjra jogo-
sultság megszűnik, ha az öz-
vegy a reá irányadó öregségi 
nyugdíjra jogosító életkorának 
betöltése előtt házasságot köt, 
vagy, ha az özvegyi nyugdíjas 
már nem megváltozott munka-
képességű.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

  Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Pályázati felhívás a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

1. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a tulajdo-
nában lévő ifjúsági garzon 
lakásban történő elhelyezés 
feltételei alapján az alábbi 
bérleményre:

Dózsa György út 7/A. 
I. em. 7. (egyszobás, össz-
komfortos, 30 m2, bérleti díja: 
5449 Ft/hó).

Az ifjúsági garzonházi 
lakóegység bérleti jogának 
elnyerésére a 40 év alatti há-
zaspárok.élettársak nyújthat-
ják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadá-
sa nem szociális rászorult-
ság alapján történik. 

A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok 
a párok, akik: legalább 5 
éve békéscsabai lakóhellyel 
rendelkeznek és ténylege-
sen a bejelentett lakásban 
laknak; felsőfokú (egyetemi 
vagy főiskolai) végzettsé-
gűek; készpénzzel, lakás-
előtakarékossággal, vagy 
építési telekkel rendelkez-
nek.

A pályázatot elnyert bér-
lők kötelesek 70 000 Ft óva-
dék megfizetésére.

A pályázaton való részvétel 
részletes feltételeit a pályázati 
adatlap mellékletében szerep-
lő tájékoztató tartalmazza.

2. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a tulajdo-
nában lévő ifjúsági garzon-
házban történő elhelyezés 
feltételei alapján az alábbi 
bérleményre:

 Fövenyes u. 1.2. I. em. 
8. (másfélszobás, összkom-
fortos., 40 m2, bérleti díja: 
5449 Ft/hó),  

Az ifjúsági garzonházi 
lakóegység bérleti jogának 
elnyerésére a 35 év alatti 
házaspárok.élettársak nyújt-
hatják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadá-
sa nem szociális rászo-
rultság alapján történik. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok 
a párok, akik: legalább 5 
éve békéscsabai lakóhellyel 
rendelkeznek és ténylege-
sen a bejelentett lakásban 
laknak; felsőfokú (egyetemi 
vagy főiskolai) végzettségű-
ek; készpénzzel, 6 hónap-
nál régebben kötött lakás-
előtakarékossággal, vagy 
építési telekkel rendelkeznek.

A pályázatot elnyert 
bérlők kötelesek 70 000 Ft 
óvadék megfizetésére.

A pályázaton való részvétel 
részletes feltételeit a pályázati 
adatlap mellékletében szerep-
lő tájékoztató tartalmazza.

A pályázat benyújtására 
elsősorban elektronikus 
úton vagy postai úton van 
lehetőség.

A pályázat polgármes-
teri hivatalba történő be-
érkezésének határideje: 
2021. október 29. 12.00 óra 

A határidőn túl beérkezett 
pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának 
postai címe: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpo-
litikai Osztály, 5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11-17. 

A pályázat benyújtásá-
nak elektronikus címe: 
szocialis@bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati adatlap 
és tájékozató a polgármes-
teri hivatal szociálpolitikai 
osztályán igényelhető és 
letölthető a bekescsaba.hu 
weblapról a pályázati hírek 
menüpontban.

A pályázatokról döntés 
a legközelebbi döntésho-
zatali eljárásban történik.

Bővebb felvilágosítás a 
polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályán kérhe-
tő. Telefonszám: 66/00886-
506, 66/886-502.

A kamara is segíti a pályaválasztást
A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara eb-
ben az évben is jelentős 
erőket mozgatott meg a 
békéscsabai pályaválasz-
tási vásáron történő meg-
jelenéshez.

– A statisztika azt mutatja, 
hogy a középiskolai 9. osztá-
lyosokból több osztálynyian 
sikertelenül fejezik be tanul-
mányaikat  év végén. Ez azt is 
bizonyítja, hogy a családok, a 
8. osztályos gyerekek érintett 
része nem gondolta át kellő-
képpen a továbbtanulási dön-
tését, vagyis a gyermek nem 
a neki megfelelő oktatási in-
tézménybe jutott be. Emiatt 
is óriási szerepe van manap-
ság a pályaorientációnak, a 
megfelelő szakma-, illetve 
iskolaválasztásnak – érvelt 
Mészárosné Szabó Anna, a 
Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara szakképzési 
osztályvezetője.

– Bár az iskolaválasztás 
egyedi döntés eredménye és 

ennek megfelelően az egyéni 
tanácsadás lehet az adekvát 
csatorna a tanulónak való 
segítségnyújtásban, ugyan-
akkor egy nagyrendezvény-
nek is megvan a szerepe 
a pályaorientáló folyamat-
ban, ha jól használják ki az 
előnyeit. Itt egyszerre jelen 
van az összes középfokú 
oktatási intézmény, a helyi 
és környékbeli felsőoktatási 
intézmények, egyéb szerve-
zetek, cégek, vállalkozók a 
munkaerő-piacról. A helyszí-
nen lehetőség van kérdezni, 
információkat gyűjteni, sőt 
több mindent ki is próbálni – 
sorolta az osztályvezető.

– A Békés Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
igyekezett olyan tevékeny-
ségeket, látványosságokat 
megszervezni a standján, 
melyekkel szép számban 
oda lehetett csalogatni a ta-
nulókat, és amíg ott voltak, 
meg lehetett velük osztani a 
szakképzési lehetőségeket, 
lehetett velük beszélgetni az 

előttük álló tanulási utakról. 
Már hagyomány, hogy min-
den évben a mi standunkon 
van a mozdony-szimulátor, 
ami nagyon közkedvelt a 
gyerekek körében. Ebben az 
évben egy targonca-szimu-
látort is működtettünk. Volt a 
már jól bevált fotófalunk, va-
lamint számos pályaismereti 
játékkal is készültünk és a 
flash mob sem maradhatott 
el. A VR szemüveges virtuá-
lis világ szakmában való ki-
próbálását nagyon szeretik a 
gyerekek, erre is volt nálunk 
lehetőségük – zárta az ismer-
tetőt Mészárosné.
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Újjászületnek a virágágyak
Az egynyári növények elvi-
rágzását, valamint a virág-
ágyak megfelelő előkészí-
tését követően, a kétnyári 
virágok kiültetését az üteme-
zésnek megfelelően október 
elején kezdte meg a város. A 
növények telepítése az idő-
járás függvényében várható-
an 4 hét alatt lezajlik. 

Idén mintegy 27 000 ezer tő 
virág várja az őszi kiültetést, 
melyek a város frekventált 
zöldfelületeit fogják díszíteni. 
A frissen ültetett virágok meg-
csodálhatóak lesznek többek 
között a Szent István téren, a 
Kossuth téren, a Petőfi liget-
ben, a Boczkó Dániel téren, a 
Lencsési úton és a Széchenyi 
ligetben.

A virágágyakba kiültetett 
növények döntő többségét 
hagyományosan az árvácska 
adja Békéscsabán is, melyek 
között a többféle színárnya-
latban termesztett nagyvirágú 
mellett az apró, de gazdagon 
nyíló mini árvácska is megta-
lálható.

Ezeknek a virágoknak a 
töretlen népszerűsége an-
nak köszönhető, hogy hűvös 
időben is nyílnak. Virágaik 
egész télen mutatósak, így 
páratlan színskálájukkal el-
lensúlyozni tudják a tél ko-
morságát. Az időben elülte-
tett és kellő talajhőmérséklet 
mellett begyökeresedett nö-
vények szépen bokrosodnak, 
gazdagon és hosszan tartó-
an virágoznak. Ősszel szep-

tembertől a kemény fagyokig 
virágoznak, tavasszal pedig 
márciustól júniusig. 

A virágágyásokat fogja 
tarkítani a tavasszal virágzó 
százszorszép és nefelejcs is, 
amelyeket ugyancsak ősszel 
telepítenek. A kedvelt száz-
szorszép tömvetelt virágú, ne-
mesített fajtái a kora tavaszi 
virágágyak kedvelt színfoltjai, 
egyszerűbb kerti változata pe-
dig kertjeinkben a gyepet díszí-
ti. A fogalommá vált, gyönyörű 
színű nefelejcs kísérő növény, 
ami kitölti a tavaszi ágyás üres 
foltjait a hagymás növények 
szárai között. Tavaszi hagymá-
sok közé ültetve a sárga vagy 
piros tulipánok között szép lát-
ványt nyújt kék színével, ezért 
alkalmazzák évről-évre.

A fent felsorolt kétnyári nö-
vényeken kívül a hagymás 
növények fontos díszítő érté-

ket képviselnek, ezért elen-
gedhetetlenek a tavaszi virág-
ágyásokban.  A hagymásokkal 
kiültetett helyszínekre – az el-
múlt évek gyakorlatát követve 
– jellemzően tulipánok kerül-
nek. Tavasszal érdemes lesz 
megállni és megcsodálni pél-
dául a Szent István tér, Petőfi 
liget, Kossuth tér virágágyásait, 
ahol több száz tulipán bonto-
gatja majd virágait. Azonban 
nemcsak tulipán, hanem 500 
nárcisz is díszíti majd zöldfe-
lületeinket. Összesen 3500 
hagymással élénkíti a városké-
pet az önkormányzat.

Ezeken túl Békéscsaba 
önkormányzata az Országos 
Közfoglalkoztatási Mintaprog-
ram keretében, körülbelül 
2300 tő árvácskát biztosít a 
város intézményei részére, 
hogy még színesebbé tegyék 
környezetüket.

IV. Civil Közösségi Szolgáltató 
Központok Országos találkozója

A hagyományoknak meg-
felelően évente egyszer 
összegyűlnek a hazai Civil 
Központok, hogy tapaszta-
latot cseréljenek és meg-
tárgyalják az aktuális ügye-
ket. Idén az ÉFOÉSZ Békés 
Megyei Egyesülete rendez-
hette meg a találkozót. Az 
Egyensúly AE Egyesület, 
mint a Békéscsabai Civil 
Szolgáltató Központ címbir-
tokosa, volt a rendezvény 
házigazdája.

A háromnapos rendezvényre 
19 megyéből és a fővárosból 
érkeztek a civil munkatársak. 
A találkozó egyik célja az volt, 
hogy felhívja a figyelmet a civil 
szervezetek társadalomban 
betöltött szerepének fontos-
ságára, valamint, hogy segít-
séget nyújtson a központok 
munkatársainak, illetve lehe-
tőséget biztosított a jó gyakor-
latok, tapasztalatok egymás-
sal való kicserélésére.

A civil központok munkatár-
sait Békéscsaba döntéshozói 
köszöntötték. Az eseményt 
Herczeg Tamás, a térség or-
szággyűlési képviselője nyi-
totta meg, majd Takács Árpád 
Békés megyei kormánymeg-
bízott köszöntötte a megjelen-
teket. Varga Tamás Békéscsa-
ba alpolgármestere felhívta 
a figyelmet arra, hogy a civil 

szervezetek tevékenysége 
nagy mértékben megköny-
nyíti az önkormányzatok és 
az állam munkáját. Opauszki 
Zoltán környezetvédelmi és 
turisztikai ügyekért felelős ta-
nácsnok pedig örömét fejezte 
ki, hogy Békéscsaba lehet a 
házigazdája ennek a konfe-
renciának. 

A rendezvényen előadói 
által képviseltette magát a 
Miniszterelnökség civil és tár-
sadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkársága és 
az európai uniós fejlesztése-
kért felelős államtitkársága, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt., a Pénzügyminisztérium 
Pénzmosás Elleni Szabályo-
zási Osztálya, valamint a RFP 
IH Stratégiai Tervezési és Ér-
tékelési Főosztálya, az Euro 
Consult Bt., az LL.M, adat-
védelmi szakértője, a MeOut 
Group, illetve az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
Stratégiai és Tervezési Főosz-
tálya.

A szakmai továbbképzé-
sek mellett a résztvevők meg-
ismerték a megyeszékhely 
nevezetességeit, turizmusát 
és gasztronómiáját is. A civil 
kolbászgyúráson az „Év civil 
kolbásza” címet is kiosztották.

A Civil Központok Orszá-
gos Találkozója sikeréhez 
szükség volt olyan szolgál-
tatókra, akik segítségével a 
résztvevő vendégek jó hírét 
vitték Békéscsabának. Kö-
szönet jár az együttműködő 
szervezeteknek, személyek-
nek: Árpád Pálinka, Békés-
csabai Médiacentrum Kft. 
(behir.hu), Békés Megyei 
Hírlap, Csabai Rendezvény-
pajta, Csabai Kolbászklub 
Egyesület, CsabaPark, Édes 
Fészek Sütöde, Egyensúly-
MokaFood, Fiume Hotel, 
Frankó Tanya és Haluskaház, 
Kádár Ferkó Fotószínháza, 
Kézműves Cukrászda, Kor-
nélia Étterem, TomiTours, 
TUTTI partyzenekar, Ugrai 
Gábor.

Jövő év végére fejeződhet be a Munkácsy-negyed kialakítása

Jó ütemben halad a Mun-
kácsy-negyed kialakítása 
Békéscsabán. A fejlesztés 
városszerte több helyszí-
nen, párhuzamosan zajlik. 
A tervek szerint a jelenleg 
folyamatban lévő beruhá-
zásokon túl, hamarosan el-
kezdődhet a Deák utcai híd 
rekonstrukciója is.

A Munkácsy-negyed egyik 
legnagyobb jelenlegi beru-
házása az Urszinyi-Beliczey 
kúria műemléki épületének 
felújítása és bővítése. Az 
épületben jelenleg a födém-
szerkezet javítását, meg-
erősítését végzik. Javában 
zajlanak az új épületszárny 
kivitelezési munkái is, elké-
szült a pinceszint és a szak-
emberek a második emelet 
falazási munkáit végzik.

– Egy teljesen új arcát mu-
tató intézmény lesz itt. Nem-
csak a gyerekeknek szóló 
bábszínház, hanem játszunk 
majd középiskolásoknak és 

felnőtteknek is, amit most a 
helyszűke miatt nem tudunk 
megtenni. Egy olyan kulturá-
lis része is lesz a projektnek, 
amely inkább közművelődési 
feladatokra irányul, különbö-
ző bábcsoportok, művészeti 
csoportok elindításán gon-
dolkodunk – mondta el kér-
désünkre Lenkefi Zoltán, a 
Békéscsabai Napsugár Báb-
színház igazgatója.

Több helyszínen újulnak 
meg a belvárosi hidak is. A 
Munkácsy-hidat az elmúlt 
évben rekonstruálták, a Kór-
ház utcai híd kivitelezése az 
ütemterv szerint zajlik. 

– A kivitelező jól halad, az 
Alföldvíz Zrt. bevonásával 
elkészült az új, 400-as ivó-
vízvezeték, amely rendkívül 
komplex, és nagy munkát 
jelentett a projektben. A híd-
pálya-szerkezet szigetelési 
munkáit végzik jelenleg, illet-
ve a járdakonzol kiépítését, 
a járda építését – ismertette 
Sódar Anita, a Békéscsabai 

Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.

Szarvas Péter kiemelte, 
hogy Munkácsy Mihály a 
19. században több évet élt 
Békéscsabán. A Munkácsy-
negyed minden fejlesztése 
egyben méltó tisztelgés a 
festőóriás emléke előtt. 

– Jól látható, hogy az 
egész világon létezik a mű-
vészetturizmus. Nagyon so-
kan kifejezetten a művészeti, 
kulturális attrakcióért kelnek 
útra, és akár több napot is 
eltöltenek az adott városban. 
Békéscsaba híres személyi-
sége Munkácsy Mihály, aki in-
nen indult el a világhírnév felé 
– fogalmazott a polgármester.

A Munkácsy-negyed ki-
alakításának részeként elő-
készítés alatt áll a Deák ut-
cát és a József Attila utcát 
összekötő híd felújítása is, 
amelynek kivitelezése majd 
2022 első negyedévében 
kezdődhet el. Továbbá a 
Munkácsy-negyed területén, 

az elképzelések szerint öt 
szobrot is elhelyeznek.

– Békéscsabának nagy 
felelőssége van abban, ho-
gyan gondozzuk Munkácsy 
Mihály örökségét. Ezért is 
indult el néhány évvel ez-
előtt az a projekt, amely 
mostanra egy egész kultu-

rális negyed létrehozásáig 
jutott el. Mondhatjuk, hogy 
a célegyenesben vagyunk, 
miután már számos fejlesz-
tés megvalósult – hangsú-
lyozta Opauszki Zoltán, Bé-
késcsaba környezetvédelmi 
és turisztikai ügyekért fele-
lős tanácsnoka.

A tervek szerint a Munká-
csy-negyed kialakítása jövő 
év végére fejeződik be. A vá-
ros ezt követően egy országos 
szintű marketingkampánnyal 
hívja fel a figyelmet arra, hogy 
Békéscsaba és a festő neve 
mennyire összeforr.

Papp Ádám

A tervek szerint ilyen lesz a Békéscsabai Napsugár Bábszínház új otthona

Jól halad a Kórház és Kiss Ernő utcai híd építése A Deák utcai híd felújítása tavasszal kezdődik Zajlik a kúria felújítása és az új épület építése
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J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
Békéscsabán, a járdaháló-
zat-fejlesztési program ke-
retében folyik az első ütem 
megvalósítása, hamarosan 
megkezdődik a kivitelezési 
munkálatok második üte-
me is. 

A Kormány 1746.2020. (XI. 
11.) Korm. határozatában dön-
tött az egyes térségi fejlesztési 
igények támogatásáról, amely 
támogatás keretében valósul 
meg Békéscsaba járdaháló-
zatának fejlesztése.

A járdafejlesztési program-
hoz tartozó utcák helyszíni 

felmérése 2021. május 30-ig 
megtörtént. A projekt kereté-
ben megvalósuló járdafejlesz-
téseket négy ütemben tervezik 
megvalósítani 2022. decem-
ber 31-ig, folyamatosan. 

A projekt I. ütemében 35 
járda.járdaszakasz fejleszté-
sére kerül sor. A közbeszer-
zési eljárás során nyertes 
kivitelezővel az I. ütem vál-
lalkozási szerződéseit 2021. 
július 23-án írták alá, a mun-
katerület átadása 2021. július 
29-én megtörtént. A kivite-
lezési munkák 2021. szept-
ember 6-án kezdődtek meg. 

A Szőlő utcai járdaszakasz 
elkészült. Jelenleg a Kőrösi 
utcai, Akácfa utcai, Széna 
utcai, Schweidel utcai, Czu-
czor utcai, Áchim lakótelepi, 
Bezerédj utcai járdaszaka-
szok felújítása folyik. Munka-
kezdési engedéllyel rendel-
kezik még a Sikonyi utcai és 
a Lachner utcai szakasz. Az 
I. ütemben tervezett munkák 
befejezésére folyamatosan, 
de legkésőbb 2022. augusz-
tus 27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 
járda.járdaszakasz fejlesztése 
valósul meg. Ezen munkák 

vonatkozásában a kivitelező 
kiválasztása megtörtént, je-
lenleg a vállalkozási szerző-
dések aláírásának előkészíté-
se folyik. 

A III. ütem keretében 
megépülő 56 járda.járdasza-
kasz kivitelező kiválasztá-
sára irányuló közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása folya-
matban van.

Megkezdődött a IV. ütem 
keretében megépülő 27 jár-
da.járdaszakasz kivitelezőjé-
nek a kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás előké-
szítése is.

2021-ben valamennyi járda-
szakaszra vonatkozóan meg-
történik a kivitelező kiválasz-
tására irányuló közbeszerzési 
eljárások kiírása.

A projekt során a kivitelezé-
si munkák folyamatosak lesz-
nek, a tervezett végső befeje-
zési határidő: 2022 év vége. 

A kivitelező az érintett ut-
cák lakóit a kivitelezési munka 
megkezdése előtt legalább 
két héttel korábban, írásban 
is tájékoztatja, megjelölve a 
helyi kapcsolattartójának az 
elérhetőségeit is. A vállalko-
zók a kivitelezés ütemezése 

során figyelembe fogják venni 
a technológiai, tárgyi, szemé-
lyi és szervezési feltételeket A 
„Békéscsaba járdahálózatá-
nak fejlesztése” című projekt 
megvalósításával kapcsolat-
ban folyamatosan tájékoztat-
ják a lakosságot.

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

Projektmenedzsment 
szervezet: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft., 
5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 10., Megyeri Sándor 
projektmenedzser, telefon-
szám: +36-20/454-5693.

1. rész
Az utca (útszakasz) 
megnevezése

Tervezett 
járdahossz 
(m)

Megjegyzés

Ligeti sor 461 1–18. szám között

Haán Lajos tér 3–7. 103

Fövenyes utca 5. szám előtt 29

Fövenyes utca 24. szám sar-
kától az út csatlakozásig 11

Tölgyfa utca 91 1–3. szám és 5–7. szám közötti, valamint 
5–7. szám és 9–11. szám közötti terület

Arany János utca 153 páratlan oldal

Szív utca 237 páros oldal

Péky utca 233 páratlan oldal

Dugonics utca 155 páratlan oldal

Munkás utca (a lakótelep fe-
lől) 430 Berényi út - Schweidel utca közötti szakasz

Hársfa utca 139 páratlan oldal

Szekerka János utca 211 páros oldal

Mezőmegyer, Id. Réthy Béla 
utca 213 páros oldal

2. rész
Az utca (útszakasz) 
megnevezése

Tervezett 
járdahossz 
(m)

Megjegyzés

Aulich utca, Degré utca 325
Aulich u. páros oldal (Urszinyi u.- Árpád sor 
között) Degré u. páratlan oldal (Berzsenyi u.-
Szilágyi u.)

Gyulai út, a kórház előtt 38 a vérellátó bejáratától a gyalogátkelőhelyig 
(büfé)

Bajza utca 122 páros oldal Thurzó u.-Berzsenyi u. között

Pásztor utca 1–9. 226

Kőműves Kelemen sor, körgát 
felőli része 28

Pozsonyi utca 303 páros oldal (Franklin u. -Tavasz u.)

Pozsonyi utca 233 páratlan oldal (Rózsa u. - Bacsányi u.)

Pozsonyi utca 282 páratlan oldal (Tavasz u. - Rózsa u.)

Pozsonyi utca 268 páros oldal (Bacsányi u. - Tompa u.)

Tavasz utca (Egység u.-Jósi-
ka u. között) 555 Egység u. - Gyöngyösi u. között a páratlan oldal, 

Gyöngyösi u. - Jósika u. között a páros oldal

Viola utca 302 páros oldal

Veres Péter utca 298 Franklin u. és Tavasz u. között a páros oldal

Veres Péter utca 386 Rózsa u. és Batsányi u. között a páros oldal

Lajta utca 500 páros oldal (Kereki u.- Gyár u.)

Jó ütemben halad az Építők útja fejlesztése
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program-
ban elnyert 770 millió fo-
rintból zajlik Békéscsabán 
az Építők útja, a kerékpár-
forgalmi létesítmények és 
a kapcsolódó közművek 
építése. A projekt célja a 
Lencsési lakótelep és a vá-
ros gazdasági területeinek 
könnyebb megközelítése.

Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő a városházán, októ-
ber 7-én tartott projektismer-

tető rendezvényen felidézte, 
hogy az elmúlt időszakban 
sok olyan fejlesztés indult el, 
amely Békéscsaba közleke-
désének fejlesztését szolgálja. 

– Fontos a közlekedés biz-
tonságának javítása, valamint 
a környezeti terhelés csök-
kentése. Ha rövidebb úton 
tudunk eljutni célunkhoz, és 
kerékpárút is rendelkezésre 
áll, akkor érzékelhetően nö-
vekszik a város egyébként is 
jelentős kerékpárforgalma – 
emelte ki Herczeg Tamás.

Szarvas Péter polgármes-
ter szerint az elmúlt 10 évben 
főleg a gépjárműves- és ke-
rékpáros mobilitás erősödött 
Békéscsabán. Az önkormány-
zatnak pedig sokat kell tennie 
azért, hogy a közlekedés mó-
dozatain könnyítsen.

– A projekt a Lencsési lakó-
telepen és a Keleti-kertekben 
élők számára jóval könnyebb 
eljutást teremt a város déli ré-
sze felé. A Kétegyházi út ipa-
rilag fejlődő időszakban van, 
az ott dolgozó cégek aktívak, 
több munkavállalót foglalkoz-
tatnak, mint 5 évvel ezelőtt. 
Ugyanebben a projektben 
mód lehet arra is, hogy a Dó-
zsa György utat és a Corvin 
utca egy részét új burkolattal 
lássák el – hangsúlyozta. 

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft. ügyvezetője arra 
emlékeztetett, hogy az elmúlt 
4 évben 7 olyan Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Programból finanszírozott pro-
jektet vittek végig, amelynek 
köszönhetően 20 kilométerrel 
bővült a kerékpárút-hálózat.

– A mostani, 770 millió fo-
rintos projekt célja a Lencsési 
út tehermentesítése. A leg-
egyszerűbb, legrövidebb útvo-
nal kialakítása volt a fő szem-
pont annak érdekében, hogy 
a kerékpárosok, autósok a le-
hető leggyorsabban elérjék a 
déli iparvidéket, a Kétegyházi 
útra települt vállalkozásokat – 
hangsúlyozta.

Az ügyvezető kiemelte, 
hogy a fejlesztés két fő rész-
ből áll. Az első nagy rész a 
Kétegyházi út – Csányi utca 
összekötése. Ehhez az Építők 
útjának meglévő, 338 méte-
res szakaszát korszerűsíteni 
kellett, valamint 561 méteren 
szilárd burkolatú utat kellett 
építeni. Gyalogos- és kerék-
páros átkelőket hozott létre a 
kivitelező a Lencsési úton az 
Ilosvai utca irányába, majd a 
Kétegyházi úti csatlakozást is 
kiépítették. 358 méteren gya-
log- és kerékpárút, 38 méteren 
egyirányú kerékpárút, 9 méte-
ren kétirányú járda, 546 méte-
ren nyitott kerékpársáv és 58 
méteren kerékpáros nyom is 
ki lett alakítva. Továbbá a csa-

padékvíz-elvezető csatornák 
és átereszek készültek, tisztító 
és víznyelő aknákkal nyílt föld-
medrű csatorna kialakítása 
történt meg 586 méteren, to-
vábbá útpadka folyóka létesült 
480 méteren.  Mindemellett a 
közvilágítás biztosítása is a 
projekt része az út teljes 
hosszában. 

A beruházás a 
Széchenyi Program 
2020 részeként va-
lósult meg.

A projekt címe 
" Békésc saba , 
Építők útja út-

építése, kerékpárforgalmi 
létesítmény kiépítése a kap-
csolódó közműépítésekkel". 
Azonosítószáma: TOP-6.1.5-
16-BC1-2017-00001

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A járdafelújítási munkák IV. ütemében érintett utcák/szakaszok megnevezése:



Felszívják a leveleket il-
letve kisebb ágakat, de 
nemcsak felszívják, hanem 
össze is darálják azokat. Ez-
által sokkal többet, nagyobb 
mennyiségben tudunk a pla-
tóra feljuttatni és elszállítani 
– magyarázta Balla Ferenc.

Hozzátette: bár hangosak 
az új gépek, a teszt időszaka 
alatt nem érkezett panasz a 
lakosság részéről. Vélemé-

nye szerint ez annak is kö-
szönhető, hogy rövid idő alatt 
végeznek egy-egy területen a 
levelek eltakarításával. 

Az önkormányzat ugyan-
akkor arra is felhívják a fi-
gyelmet, hogy az ingatlanok 
környezetében – ahogy ed-
dig – továbbra is a tulajdo-
nosok feladata a falevelek 
eltakarítása. Csak a közös 
munkával lehet tiszta és ren-
dezett a város.

Vári Bianka
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Levél-eltakarítás

2021. november 4-én (csütörtök) 17.00 órától általá-
nos közmeghallgatást tart Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlése. 

A közmeghallgatás helyszíne: a városháza díszterme.

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel – amennyiben 
a közmeghallgatás napján hatályos jogszabályok ennél 
szigorúbb előírásokat nem határoznak meg – az alábbi 
intézkedések bevezetése mellett lesz a közmeghallgatás:

– A közmeghallgatásra előzetes regisztráció 
szükséges 2021. november 3. (szerda) 16 óráig a 
06-66/886-623-as telefonszámon (a név, elérhetőség, a 
kérdés vagy javaslat tárgya, és írásbeli válasz esetére a 
lakcím megadásával).

– A közmeghallgatáson való részvétel védettségi 
igazolvány és védett személy azonosítására alkalmas 
fényképes igazolvány felmutatása mellett lehetséges.

–  Belépéskor kézfertőtlenítés kötelező.
– A városháza dísztermében egyszerre egy kérdést 

vagy javaslatot tevő személy tartózkodhat, a kísérők kint 
várakozhatnak.

– A közmeghallgatás iránt érdeklődő hallgatóság a 
nyilvánosságot biztosító tévéadáson keresztül követheti 
az eseményt.

Lényeges, hogy milyen értékek mentén él-
nek és dolgoznak a jövőben, hiszen ezzel pél-
dát mutatnak saját gyermekeiknek is. A rendez-
vénnyel ebben is szeretnénk segíteni – tette 
hozzá a kormánymegbízott.

A pályaválasztási vásár az újdonságok és az 
innovációk vására kell, hogy legyen – emelte ki 
Herczeg Tamás. A sikeres pályaválasztáshoz 
önismeretre, tudásra, megfelelő képzésre egy-
aránt szükség van. Fontos, hogy a nagybetűs 
életbe kikerülő fiatalok olyan munkát végezze-
nek, amiben örömüket, szakmai kiteljesedésü-
ket lelik, teljesítményüket anyagilag és erkölcsi-
leg is elismerik. A pályaválasztási vásár ehhez 
nyújt kapaszkodót, segítséget a választás vagy 
pályakorrekció előtt állóknak. A kormányhiva-
tal munkatársai emberfeletti munkát végeztek, 
hogy a kiállítás létrejöhessen – mondta az or-
szággyűlési képviselő.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra pályaorientációs mottója az, hogy minden fi-
atal megtalálja azt a szakmát, amellyel később 
el tud helyezkedni és boldogulni tud az életben 
– fogalmazott dr. Orosz Tivadar. A jelenlegi 
szakképzési rendszer második évében járunk 
és a tapasztalatok kifejezetten kedvezőek, már 
többen választják a szakképzést, mint a gimná-
ziumokat. Kifejezetten igaz ez a technikumi kép-
zésekre – hangsúlyozta az elnök.

A rendezvényen köszöntötték a szakmák 
Európa-bajnokságán, a Grazban szeptember 
végén megrendezett EuroSkills 2021. verse-
nyen mechatronika szakmacsoportban kiváló-
sági érmet szerzett, újkígyósi kötődésű Bakonyi 
Dávidot is. A Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem gépészmérnök sza-
kán ötödéves hallgató – amint azt elmondta –, 
versenyzőtársával a Bács-Kiskun megyei Kö-
vér Dániellel egy gyártósort épített. A felkészü-

lés és a verseny során tanúsított példamutató 
hozzáállásához, teljesítményéhez Orbán Vik-
tor miniszterelnök dicsérő oklevélben gratulált. 
Az oklevelet Herczeg Tamás és Takács Árpád 
nyújtotta át, annak tartalmát a rendezvényen is-
mertették. Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szak-
képzési Centrum főigazgatója és Vlcskó Pál 
főigazgató-helyettes ajándékcsomagot adott át 
az alma mater egykori diákjának.

A pályaválasztási vásár kísérőrendezvénye-
ként a „Határokon átnyúló hálózat a szakmai 
karrierfejlesztés támogatására a határmenti 
térségben” elnevezésű Interreg V-A Románia 
Magyarország (ROHU) Program keretében 
ülésezett a Békés Megyei Pályaorientációs Ke-
rekasztal is. A Takács Árpád kormánymegbízott 
kezdeményezésére megalakult kerekasztal ki-
emelt feladata, hogy segítse a Békés megyei 
fiatalok átgondolt pályaválasztását, hozzájá-
ruljon az aktív korú népesség munkaerőpiaci 
helyzetének javításához, a foglalkoztatottság 
növeléséhez és a vállalkozásoknál jelentkező 
munkaerőigény kielégítéséhez, végső soron a 
gazdaság fejlesztéséhez és Békés megye né-
pességmegtartó erejének növeléséhez.

A kerekasztal ülésén a Békés Megyei Szak-
képzési Munkacsoport tevékenységét dr. Rákó-
czi Attila főigazgató tekintette át, a kormányhiva-
tal pályaorientációs tevékenységét, az Interreg 
V-A Románia Magyarország Program részleteit 
Pántya Imre főosztályvezető ismertette.

Járási egyeztetéseket kezdeményezett a 
Békés Megyei Önkormányzat

A Békés Megyei Önkor-
mányzat „megyejárást” 
indított, egyeztetésre hívta 
a települések polgármes-
tereit. Békés megye kilenc 
járásának székhelyén – 
Szarvason, Gyomaendrő-
dön, Békésen, Orosházán, 
Szeghalmon, Sarkadon, 
Mezőkovácsházán, Békés-
csabán és Gyulán – tartot-
tak megbeszélést.

A polgármesterek a Terület-
fejlesztési Operatív Program 
Plusszal (TOP Plusz) kap-
csolatosan kaptak tájékoz-
tatást. A helyszíni konferen-
ciákra azért volt szükség, 
mert hamarosan megjelen-
nek a TOP Plusz pályázati 
felhívásai, ezek legfrissebb 
információit adta át Zalai Mi-
hály, a megyei önkormányzat 
elnöke és dr. Horváth Mihály 
jegyző a megjelenteknek. A 
célok a 2021/27-es időszak-

ra vonatkozó programokban 
is ugyanazok, mint az előző 
ciklusban: az ipari és közle-
kedési infrastruktúra, a turiz-
mus és a helyi szolgáltatások 
színvonalának emelése. A 
Békés Megyei Önkormány-
zat azt szeretné elérni, hogy 
olyan fejlesztések valósulja-
nak meg a megyében, ame-
lyekre a leginkább szükség 
van, és az ide érkező forrást 
a legoptimálisabban tudják 

felhasználni a települések. 
Zalai Mihály, a megyei ön-
kormányzat elnöke elmond-
ta: a felzárkóztatás érdeké-
ben két járás – a sarkadi és a 
mezőkovácsházi – komplex 
kiemelt fejlesztését tervezik.

A következő időszakban 
minden eddiginél több forrás, 
közel 86,4 milliárd forint fog a 
települések rendelkezésére 
állni, hogy megvalósítsák el-
képzeléseiket.

Közmeghallgatás 
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Békés Megyei Pályaválasztási Vásár

Balla Ferenc, a városgazdálkodási kft. ügyvezetője



6 Társadalmi célú hirdetés Csabai Mérleg

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

Tematikus_egyuttmukodes_280x409.indd   1Tematikus_egyuttmukodes_280x409.indd   1 2021. 10. 08.   11:322021. 10. 08.   11:32



A most támadó delta vari-
áns ellen nem elég az 50–60 
százalékos átoltottság.

– Ahogy a pandémia alatt 
szinte mindig, a fejlesztések 
most is folytatódnak. Hama-
rosan mérföldkőhöz érkezik 
az M44-es gyorsforgalmi úttal 
kapcsolatos fejlesztések sora. 
Miről van szó ez esetben?

– Az M44-es tovább bővül, 
decemberben megtörténik an-
nak az útszakasznak az át-
adása, amely most már átnyú-
lik a Tiszán. Ilyenkor azonnal 
felvetődik a kérdés: hogyan 
tovább? 2023-ban még egy 
5 kilométeres szakasz készül 
majd el, a hátralévő, körülbelül 
30 kilométeres szakasz pedig 
a mostani tervek szerint úgy. 
négy esztendő múlva épül 
meg. Így az M44-es vége ott 
lesz a régi 5-ös út és Lajosmi-

zse között. Megvan a nyomvo-
nal, folyik a tervezés, és meg-
lesz rá a forrás is. 

– Halad a Fürjesi elkerülő út 
építése is. Hol tart a munka? 

– Az aszfaltozás elkészült, 
a szervizút és a kerékpárút 
környezete hamarosan rend-
ben lesz. Folyamatban van 

a táblák elhelyezése és a 
közvilágítás kiépítése, de ott 
is már a végső fázisnál jár 
a kivitelezés. A humuszolás 
zajlik, a bazaltbeton-felületek 
készen vannak. Ez is igen 
jelentős fejlesztésnek számít 
Békés megyében, Békéscsa-
ba környékén. Ezentúl sokkal 
biztonságosabban és gyor-
sabban közlekedhetünk majd 
azon az úton, az elkészülő 
apácai úti ipari parkból pedig 
közvetlenül fel lehet jutni az 
M44-esre. Ráadásul jelentős 
teherforgalomtól mentesül 
a Fürjesi elkerülő jóvoltából 
Békéscsaba, a dél-békési 
települések számára pedig a 
megyeszékhely elkerülésével 
lesz megközelíthető a gyors-
forgalmi út. 

Mikóczy Erika
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Kitüntetéssel ismerte el munkájukat a város

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének Elismerése kitüntetést kapott Kása 
István Zoltán. A kitüntetett kapcsolata a 
békéscsabai nyomdával régi keletű. 1997-
ben lett a Kner Nyomda kontrolling vezetője, 
2004-ig a gyulai Dürer nyomda kereskedel-
mi igazgatója volt, 2005 óta a Marzek Kner 
Packaging Kft. ügyvezető igazgatója, 2017-
től pedig az M-Flexilog Kft. ügyvezetője. 

Erőfeszítéseinek köszönhetően a Kner 
Nyomda megújulva, a legkorszerűbb gé-
pekkel és technológiával igyekszik megren-
delőinek a legmagasabb minőséget nyújtani 
a hazai és nemzetközi piacon. Kása István 
Zoltán fontosnak tartja a szakma megújítá-
sát és a nyomdászképzés magasabb szintre 
emelését is. A szakma népszerűsítését cél-
zó oktatási reform is az ő nevéhez köthető 
(„Packaging a te jövőd”). A cég együttműkö-
dik a helyi szakképzési rendszerrel, számos 
pályaorientációs rendezvényen képviselteti 
magát. Nagy reményeket fűznek a Nyomda-
ipari Tudás- és Képzőközponthoz is, amely 
az együttműködés újabb szintre emelését 
teszi lehetővé.

Kása István Zoltán és az általa vezetett 
cégcsoport számos területen folytat jóté-
konysági tevékenységet, emellett hozzájuk 
köthető például a  2021 májusától 2021 
őszéig  a nyomda irodaépületének homlok-
zatán látható, a Munkácsy-negyed projekt 
keretein belül felhelyezett 600 m2-es óri-
ásmolinó, amely a világ legnagyobb Mun-
kácsy-portréja egyben.

Kiemelkedő munkájának elismerése a 
szeptemberi közgyűlésen átadott kitüntetés.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének Elismerése kitüntetést kapott Mesz-
lényi György Zoltán, aki mintegy 30 éve 
dolgozik az autóiparban. Kezdetben elektro-
nikát építettek be járművekbe, majd 1994-től 
a Renault márka képviseletét látják el, amely 
mára kiegészült a Dacia, Toyota, Citroen és 
Hyundai márkákkal.

 A tevékenység Békéscsabán egy te-
lephelyen, két cég keretében valósul meg, 
amelyeknek ő az egyedüli tulajdonosa. A két 
társaság mintegy 90 főt foglalkoztat. Kollégái 
áldozatos munkájának köszönhetően hosz-
szú évek óta a térség legnagyobb forgalmát 
tudhatják magukénak az új személy- és kis-
haszon-jármű kategóriákban. Az évek során 
minden általa képviselt márka jutalmazta már 
a kollektíva munkáját díjakkal, a Renault ese-
tében négy egymást követő évben is elsők 
voltak a márkaképviseletek között.

 Meszlényi György Zoltán a lehetősége-
ikhez mérten örömmel támogatta eddig is 
a sport és egyéb társadalmi tevékenysége-
ket, emellett minden szeptemberben városi 
szintű, egész napos ingyenes rendezvényt 
szerveznek. 

 Mint mondja: „Mi ugyan gépekkel foglal-
kozunk, azonban elsősorban szeretetteljes 
környezetben és módon igyekeszünk kiszol-
gálni az azokat használó embereket!” Hiszi, 
hogy Békéscsaba látványos fejlődésével a 
Meszlényi-Autó is lépést tud tartani, akár ér-
demben is hozzá tud járulni ahhoz, így szíve-
sen vesz részt a közös építkezésben. 

Kiemelkedő munkáját jutalmazta a város a 
kitüntetéssel. 

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést ka-
pott Kotroczóné Antal Terézia, aki védőnői 
munkáját Hódmezővásárhelyen kezdte, majd 
Békéscsabára költözött és itt folytatta szak-
mai pályafutását. 

Kiemelkedően elhivatott védőnői tevé-
kenysége alapján felettesei amellett döntöt-
tek, hogy tudását kezdetben, mint Békéscsa-
ba környéki vezető védőnő, majd regionális 
vezető védőnő, 2006 óta pedig, mint Békés 
megyei vezető védőnő adja át kollégáinak.

Kotroczóné Antal Terézia kiemelt figyelmet 
fordít a fiatalokat érintő problémák kezelésé-
re. Szívügye az ifjúság testi, lelki egészsé-
gének védelme és fejlesztése, ennek szelle-
mében hozta létre a városi Drogprevenciós 
Munkacsoportot. Kezdeményezésére, a vé-
dőnői szolgálattal összefogva rendezik meg 
1994 óta a „Szenvedélyünk az egészség” 
vetélkedőket a város általános és középisko-
láinak részvételével.

A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumnak (KEF) a 2001-es megalakulása óta 
aktív tagja. Jelenleg a szervezet vezetője, mo-
tiválja és segíti a tagszervezeteket is. 

A diákok kortárssegítő képzését szívén vi-
seli, hosszú évek óta szervezi. Részt vett a 
békéscsabai Ifjúsági Stratégia elkészítésében, 
és közreműködik annak megvalósításában.

Szívvel-lélekkel hisz a prevencióban, 
annak fontosságában. Segítő, közösség-
fejlesztő, mentálhigiénés attitűddel mutat 
példát, mindig közösségekben gondolkodva 
létezik és cselekszik.

A fiatalokért végzett kimagasló munkájá-
nak elismerése a kitüntetés.

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést kapott 
Marik László Csaba, akinek a labdarúgás 
és a sport 6 éves korától az élete része. Ser-
dülő válogatott és NB I-es magyar bajnok volt 
az Előre csapatával.

Korábbi és jelenlegi iskolája labdarúgó-
csapataival edzőként az Országos Diákolim-
piák résztvevője, bajnoki címek és érmes he-
lyezések büszke birtokosa.

Vallja, hogy a sport, a versenyzés a csa-
patsportok megtanítják a gyerekeket egymás 
elfogadására, tiszteletére, az egymásért való 
küzdelemre, a győzelem és a vereség megfe-
lelő kezelésére, a szabályok betartására.

Középiskolai tanári munkáját két alkalom-
mal függesztette fel, először akkor, amikor a 
békéscsabai NB I-es labdarúgócsapat pá-
lyaedzője és a klub utánpótlás szakágának 
vezetője volt, majd amikor 2002-től három 
évig dolgozott nevelőként az Arany János 
Tehetséggondozó Kollégiumban lakó spor-
tolókkal. Itt látta alaposabban, hogy milyen 
örömei, problémái vannak ennek a korosz-
tálynak, és hogyan vélekednek az oktatásról. 
Ez a tapasztalat meghatározó volt a későbbi 
pedagógusi és edzői munkája során. 

2005-től folytatta a pedagógusi pályáját, 
a tanítás mellett osztályfőnöki feladatokat 
is ellát. Az edzőképző tanfolyamokon több 
mint 20 éve sportszervezést és sportpeda-
gógiát tanít. Több mint 30 éve labdarúgó 
edző. Számos korosztálynak adta át tudá-
sát, közel 50 későbbi válogatott, NB I-es, 
NB II-es labdarúgó pályafutását segítette. 
Jelenleg a Békéscsabai Labdarúgó Akadé-
mia sportolóit edzi.

Nagyobb átoltottság kell

A Fürjesi elkerülő út átadása után nagy teherforgalom alól 
mentesülhet majd Békéscsaba

Lezajlott az M44-es Tisza-hídjának a próbaterhelése 
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Csabán járt a finn nagykövet
A Békéscsabai Magyar-Finn 
Baráti Kör, valamint Szarvas 
Péter polgármester meghí-
vására október 14-én Bé-
késcsabára érkezett Markku 
Virri, finn nagykövet. A lá-
togatás egyik apropója az 
volt, hogy a megyeszékhely 
és a finnországi Mikkeli idén 
ünnepli testvérvárosi kap-
csolata létrejöttének 40. év-
fordulóját.

Markku Virri részt vett a Bé-
késcsabai Magyar-Finn Ba-
ráti Kör jubileumi ünnepsé-
gén, valamint meglátogatta a 
Békés Megyei Könyvtárban 
lévő Kollabor alkotóterét is, 
ahol betekintést nyert a tu-
dományos, élmény alapú 
oktatásba és a kísérletekbe. 
A nagykövet elmondta: gyü-
mölcsöző a Békéscsaba és a 
Mikkeli közötti testvérvárosi 
együttműködés.

A városháza dísztermé-
ben Szarvas Péter polgár-
mester fogadta Markku Virrit. 
A sajtónyilvános eseményen 
elhangzott, hogy 1950-ben 
kötötték az első magyar-finn 
testvérvárosi kapcsolatot Pécs 
és Lahti között. 

– Ma több mint 50 ilyen 
együttműködés van már, közte 
Békéscsaba és Mikkeli test-
vérvárosi kapcsolata. Ugyan 
az elmúlt közel két évben a ko-
ronavírus-járvány miatt keve-

sebb tere volt a közös munká-
nak, bízunk abban, hogy újra 
gyümölcsöző lesz a városok 
közötti együttműködés – je-
gyezte meg a finn nagykövet.

Szarvas Péter elmondta, 
hogy a nagykövettel való be-
szélgetésük során ismertette 
Békéscsaba gazdasági és 
fejlesztési terveit. Kitért arra 
is, hogy az egyik finn tele-
fongyártó cég ma 2000 főt 
foglalkoztat a fejlesztés-kuta-
tásban. Érdekességként kö-
zölte azt is, hogy a Swietelsky-
Békéscsaba színeiben kezdi 
meg a 2021/22-es röplabda 
idényt a finn válogatott egyik 
kiválósága, Salla Karhu.

– A nagykövet kíváncsi volt 
arra, hogyan fejlődik Békés-
csaba, milyen a gazdasága, 
melyek a húzóágazatok és ho-
gyan vészeltük át koronavírus-
járvány másfél évét. Különö-
sen érdekelte, hogy a város a 

környezetvédelmi fejlesztések 
terén milyen megoldásokkal 
rendelkezik. Örömmel mond-
tam el, hogy két naperőmű-
parkot építünk, a geotermikus 
technológia kialakítása is fo-
lyamatban van. Már szelektív 
hulladékgyűjtés van a város-
ban, hulladékválogatóval és 
újrahasznosítóval. Korszerű a 
szennyvíztisztító telepünk is, 
valamint elektromos buszokat 
fogunk vásárolni. Továbbá év-
ről évre nő a közterületen lévő 
fáink száma, és bővül a ke-
rékpárút-hálózatunk – sorolta  
Szarvas Péter.

A városvezető hozzátette: 
arra biztatta a nagykövetet, 
hogy amennyiben érkezik 
hozzá finnországi cég érdeklő-
dése, amely megfelelő befek-
tetési környezetet keres, úgy 
ajánlja nyugodt szívvel Békés-
csabát.

Papp Ádám

Markku Virri  nagykövet és Szarvas Péter polgármester
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Javaslatokat várnak nemzetiségi kitüntetések adományozására
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zata a „Békéscsaba Lengyelségé-
ért” kitüntetés adományozására 
javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozásá-
ra javaslatot tehetnek: a nem-
zetiségi önkormányzat képviselői, 
a lengyel szervezetek, a lengyel 
önszerveződések, közösségek. A 
javaslatnak tartalmaznia kell: az 
ajánlott személy, vagy közösség 
pontos adatait, az adományozás 
alapjául szolgáló tevékenység, 
vagy alkotás részletes ismerteté-
sét és méltatását.

A javaslat beküldési határide-
je: 2021. november 15.

A javaslatot a következő címre 
kell beküldeni: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzata, 5600 Bé-
késcsaba, Szent I. tér 8., Leszkó 
Malgorzata elnök részére. 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a „Békéscsabai Romá-
kért” kitüntetés adományozására 
javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a nemzetiségi 
önkormányzat képviselői, roma szer-
vezetek, roma önszerveződések, 
közösségek, civil szervezetek, intéz-
mények, magánszemélyek. A javas-
latnak tartalmaznia kell: az aján-
lott személy, vagy közösség pontos 
adatait, az adományozás alapjául 
szolgáló tevékenység, vagy alkotás 
részletes ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje: 
2021. november 1.

A javaslatot a következő címre 
kell beküldeni: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent I. tér 8., Kovács Erzsébet el-
nök részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Román Önkormányzata a 
„Békéscsaba Románságáért” ki-
tüntetés adományozására javas-
latokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a nemzetisé-
gi önkormányzat képviselői, román 
szervezetek, román önszerveződé-
sek, közösségek, a Békéscsabai 
Román Ortodox Egyház Tanácsa, 
magánszemélyek. A javaslatnak 
tartalmaznia kell: az ajánlott sze-
mély, vagy közösség pontos adatait, 
az adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység, vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határide-
je: 2021. november 1.

A javaslatot a következő címre 
kell beküldeni: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Román Önkormányza-
ta, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 
8., Juhász Tivadar elnök részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Szlovák Önkormányzata a 
„Békéscsaba Szlovákságáért” 
kitüntetés adományozására ja-
vaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a nemzetiségi 
önkormányzat képviselői, szlovák 
szervezetek, szlovák önszerve-
ződések, közösségek, egyházak, 
magánszemélyek. A javaslatnak 
tartalmaznia kell: az ajánlott sze-
mély, vagy közösség pontos adatait, 
az adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység, vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határide-
je: 2021. november 1.

A javaslatot a következő cím-
re kell beküldeni: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Szlovák Ön-
kormányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent I. tér 8., Kiszely András el-
nök részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zata a „Békéscsaba Német Nem-
zetiségi Kultúrájáért” kitüntetés 
adományozására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a nemzetisé-
gi önkormányzat képviselői, német 
szervezetek, német önszerveződé-
sek, közösségek, egyházak, civil 
szervezetek, intézmények, magán-
személyek. A javaslatnak tartal-
maznia kell az ajánlott személy, 
vagy közösség pontos adatait, az 
adományozás alapjául szolgáló te-
vékenység, vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje: 
2021. november 1.

A javaslatot a következő címre kell 
beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata, 5600 Békéscsaba, Szent 
I. tér 8., Bíró József elnök részére.



Mihályok őrzik a múzeumot és a várost

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Grin Igor fotói a „Közházban” 

Emlékkiállítás

Egy éve hunyt el dr. Grin 
Igor, a Munkács Mihály Mú-
zeum egykori igazgatója, 
akinek egyik kedvenc el-
foglaltsága a fotózás volt. A 
Lencsési Közösségi Ház a 
képeiből készült kiállítással 
emlékezett rá. 

Takács Péter intézmény-
vezető elmondta, hogy Grin 
Igor erősen kötődött a közös-
ségi házhoz, úgy is, mint a 
lakótelep lakója, úgy is, mint 
muzeológus vagy a Márvány 
Fotóműhely tagja, hiszen mi-
után nyugalomba vonult, be-
levetette magát a fotografá-
lásba. Takács Péter számára 

a legemlékezetesebb fotó az 
alkotótól „A Közház a máso-
dik otthonunk” című, amelyen 
az intézmény látható az Élő-
víz-csatorna partjáról fotózva.

Katona Péter, a Márvány 
Fotóműhely vezetője a tár-
laton látható portrékkal kap-
csolatban azt is megosz-
totta, hogy miután Grin Igor 
„kipécézte” az alanyait, a fo-
tók nagyrészt úgy készültek, 
hogy azt mondta a kiválasz-
tottaknak: „Nézz a szemem-
be!”. Természetesen eleinte 
volt egy kis lemerevedés, 
amit aztán felülírt az idő.

Such Tamás

A háborúban elhunyt katonákra, hősi halottakra emlékeztek
A Békéscsabai Városvédő- 
és Városszépítő Egyesü-
let tagjai október második 
hétvégéjén – szombaton és 
vasárnap – a hősi halottak, 
a 101-es gyalogezred és 
az első világháborúban el-
hunyt katonák emléke előtt 
tisztelegtek. 

A Békés Megyei Könyvtár 
szervezésében szombaton 
járták körbe a 101-es emlék-
helyeket Békéscsabán. Vol-
tak a Ligeti temetőben, meg-
nézték a belvárosi katolikus 
templomban található, az első 
világháborúhoz kapcsolódó 
festett üvegablakot, valamint 
meglátogatták Sternschuss 
János katonakórház-vezető 

emléktábláját a városházán. 
Ezt követően vasárnap kinyílt 
a hősi temető kapuja is. 

Ugrai Gábor, az egyesület 
elnöke készséggel válaszolt 
az érdeklődőknek a Lipták 
András utca végén található, 
egyébként – a rongálásokat 
megelőzendő – zárva tartó 
sírkertben. Ugrai Gábor el-
mondta: a temető érdekessé-
ge, hogy nem csupán csabai 
katonák nyugszanak ott, ha-
nem mindazok, akik az első 
világháború alatt például a 
helyi katonakórházban huny-
tak el, legyen szó szövetsé-
ges vagy ellenséges kato-
náról. „A halott katona nem 
ellenség” – mondta az elnök. 

Az egyesület elnöke arra 

is kitért, hogy lépten-nyomon 
román, orosz, szlovák, cseh 
nemzeti színű szalagokat le-
het felfedezni a temetőben 
található szoborcsoportnál, 
ami azt jelzi, hogy külföldről is 
érkeznek ide, illetve van igény 
arra, hogy időnként kinyissák a 
sírkert kapuit.

Ugrai Gábor arról is beszélt, 
hogy a nagy világégéskor má-
sok mellett orosz hadifoglyok 
is kerültek Békéscsabára. 
Ebben az időszakban is kel-
lett mezőgazdasági munkát 
végezni, és mivel a férfiak 
nagy részét elvitték harcolni, 
a csabai gazdák hadifoglyokat 
bérelhettek kétkezi munkára. 
A helyiek nagyon becsületes 
embereknek írták le a katoná-

kat, akik dolgozhattak, kaptak 
enni, inni, miközben várták a 
háború végét. A feljegyzések 
szerint egyikük a háború után 
sem ment haza, az 1960-as 
években halt meg. 

Ugrai Gábor érdekesség-
ként azt is elmondta, hogy a 
temető fölött őrködő szobor-
csoport talapzatába vésett 
emlékszöveg nem tartalmaz-
za azt, hogy mikor ért véget az 
első világégés, csak a kezdő-
dátumát vitték fel, míg a záró 
dátumnak üresen hagyták a 
helyet. 1918-ban egymást ér-
ték a sorsfordító események, 
így az elődök a történelem vi-
harában valószínűleg megfe-
ledkeztek erről.

Varga Diána

Idén decemberben lesz 60 
éves Baji Miklós Zoltán, 
azaz BMZ. Ennek apropó-
ján arra gondolt, hogy a 
Munkácsy Mihály Múze-
umnak ajándékoz három 
életnagyságú téglaszob-
rot, amelyet az intézmény 
lapos tetején állít ki. Baji 
Miklós Zoltán (BMZ) 3M 
Ünnepe című tér-tárlata 
október 6-án nyílt meg. 

A szobrok blokktéglából 
készültek és három neves, 
Békéscsabához kötődő, Mi-
hály keresztnevű alkotónak 
állítanak emléket: Munkácsy 
Mihálynak, Schéner Mihály-
nak és Gubis Mihálynak. 

– Munkácsy, Schéner és 
Gubis, a három Mihályok 
nekünk királyok. A művészet 
Békéscsabához kötődő koro-
názatlan királyai, emlékőrző 
totemek, akik most egy ideig 
a Munkácsy Mihály Múzeu-
mot és városunkat őrzik majd 
– mondta Varga Tamás Bé-
késcsaba kultúráért felelős 
alpolgármestere köszöntő 
beszédében a 3M ünnepén.

A térbeli őrzőket Baji Mik-
lós Zoltán részleteiben hozta 

létre merőben szokatlan ele-
mekből, blokktéglákból. 

– A mezőberényi blokktég-
la számos módon inspirál az 
alkotásban, ugyanakkor sok 
hibalehetőségnek is teret ad. 
Ez az anyag nem viselkedik 
mindig úgy, ahogyan azt el-
képzeljük. Szeretem az ilyen 
jellegű kihívásokat, mert a 
hibának tűnő dolgok tovább 
fejlesztik a gondolkodáso-
mat. Volt, hogy egy kezet 
háromszor kellett újra elké-
szítenem a hajszálrepedé-

sek miatt – fogalmazott Baji 
Miklós Zoltán intermediális 
művész.

Bácsmegi Gábor, a Munká-
csy Mihály Múzeum igazgató-
helyettese kiemelte, hogy a 
három Mihály munkássága és 
élete erősen kötődik Békés-
csabához. Azt is elmondta, 
hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatására 
és Fekete Péter kultúráért 
felelős államtitkár segítsé-
gére is szükség volt ahhoz, 
hogy a három szobor most 

ott állhat a múzeum Jankay-
Kolozsváry-Tevan szárnyá-
nak tetején. 

A rendezvényen levetí-
tették a Békéscsabai Mé-
diacentrum BMZ-ről szóló, 
Ember az áramlásban című 
kisfilmjét is a 240 Sec soro-
zat részeként. Az eseményt 
végül a Vatafaka Agro-
Indusztriális Sámán Szeánsz 
előadása zárta a Munkácsy 
Mihály Múzeum épülete mö-
götti udvarrészen. 

Csiffáry Zsuzsanna
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A blokktéglákból készült emlékőrző totemek „a 3 Mihályok” az épület tetején

A rendhagyó tárlat megnyitójának közönsége Bácsmegi Gábor és Baji Miklós Zoltán (BMZ)

„Nézz a szemembe!” – Grin Igor portréi a tárlaton
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Régészeti „kutat-ás”

A z  1 8 7 9 - e s  h e t i  v á s á r  C s a b á n
2 .  Ár u sok  a  Kossuth  t é ren

Károly második visszatérési kísérlete a Körösvidék tudósításaiból

Sátrakban, állványokon le-
hetett csak árusítani, és az 
árus csak a számára kije-
lölt helyen árulhatott, a vá-
sár területén túl pedig már 
senki. Előre kijelölt, „fix” 
helye a naponta ott áruló 
gyümölcsös kofáknak volt, 
a Templom téren, a járda 
két oldalán. A Templom tér 
1860.1867-ben képződött, 
amikor a helyén állt régi 
házakat, majd a szolgabí-
rói lakot lebontották. Mivel 
3 templom fogta közre, er-
ről nevezték el. 1892 óta vi-
seli mai nevét: Kossuth tér.

A városi képviselő-testületnek 
előbb a kiállítókkal egyeztet-
ve előzetes tervrajzot kel-
lett kidolgoznia az általános 
rendszabályok lefektetésével, 
valamint a részletes beosz-
tással. Ezt a járási szolga-
bíró engedélyezte, majd a 
helyek listáját a szeptember 
4-ei és 7-ei számokban tet-
ték közzé.

Arra törekedtek, hogy tá-
gas helyen legyen a vásár a 
könnyű közlekedés biztosí-
tása miatt, ezért a Templom 
téren, a Főtéren, a Gabona-
téren és a kőhídon túl jelölték 
ki az árusok helyét. Ezek ma 
a Kossuth tér, a Szent István 
tér, a Szabadság tér és a 
Gyulai úti híd, amelyet 1875-
ben építettek át kőhíddá. 

A Templom téren a sütők, 
hentesek és mészárosok 
kaptak helyet a Schwarz-ház 
közvetlen tőszomszédságá-
ban. Annak mai címe Szé-
chenyi utca 2. volna, ugyan-
is a Kossuth téren, a Körös 
Hotel előtti, utcafronti, szürke 
épület helyén állt, ami régen 
bank és babaruházati bolt 
volt, jelenleg pedig üresen áll. 

Ezt követték a szűcsök, 
csizmadiák, patkoló lakato-
sok, vargák, tímárok, szíj-
gyártók, kötélverők, szűr-
szabók, magyar szabók, 
kalaposok és a fésűsök. 
Ezen iparosok részére kiala-
kított helyek végei a Széche-
nyi utca járdájára értek ki. 
Elképzelhető, hogy a Szé-
chenyi utcára merőlegesen 
helyezték el őket, hogy an-
nak járdájáról könnyen elér-
hetővé váljanak.

Ugyanitt foglaltak helyet a 
könyvkötők, bádogosok, szi-
tások, cipészek, festők, gyol-
csosok, rőfös kereskedők 
és a batyusok, de „véggel a 
Főutcai járdára”. Fő utcának 
a mai Baross utcát, illetve a 
Szent István térnek a katoli-
kus templom vonaláig terjedő 
szakaszát is hívták, ez a mai 
Kossuth térnek az úttesthez 
közelebbi részén állt. Köz-
vetlenül ezen utca járdája 
mentén a kefések, díszmű-
árusok és bopkárok (házaló 
tótok, akik apróságokat – tűt, 
cérnát, szalagot, gombot – 
árultak) voltak. A tér másik 
végében, ott, ahol a Motorál-
lomás épülete áll, egészen a 
Szlovák Étteremig (a helyén 
állt a Povázsay-féle ház) pe-
dig a cserépedény-árusok 
kijelölt helye húzódott.

Szalay Ágnes

Országos Nőipari Kiállítás; a békés-csabai szövőszék, 
Gyulay László rajza (Vasárnapi Újság, 1881. augusztus 28.)
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A csabai újságolvasók 
1921-ben az országos hí-
rekről a Körösvidék című 
helyi újságból is tájéko-
zódhattak. 

Október 21-én jelent meg egy 
vezércikk a királykérdésről, 
melyben a lap leszögezte, 
hogy „hazafiatlan és bűnös 
dolognak tartjuk a királykér-
dés feszegetését”. 23-án egy 
rövid hírben írtak arról, hogy 
„IV. Károly Sopronba érke-
zésének a híre meglepetést 
keltett ugyan, de különösebb 
hatással nem volt a közhan-
gulatra.” Ekkorra a király már 
három napja Magyarországon 
tartózkodott és vonattal Bu-
dapest felé tartott a hozzá hű 
katonai alakulatokkal együtt, 
hogy visszaszerezze trónt. 

A lap szerkesztői úgy 
érezték, hogy az olvasóikat 
minden körülmények között 
ki kell szolgálniuk, ezért ok-
tóber 24-én (hétfőn) két (!) 
rendkívüli kiadást jelentettek 
meg. Az elsőben az MTI hi-
vatalos jelentéseit vették át, 
mely szerint IV. Károly „prok-
lamálta a királyi hatalom át-
vételét”. Bethlen István mi-
niszterelnök és Horthy Miklós 
kormányzó közös véleménye 
ezzel szemben viszont az 
volt, hogy „IV. Károly visz-
szatérése végromlást jelen-
tene az országra”. Ebben a 
különkiadásban a Magyar 
Királyi Államrendőrség arra 
szólította fel „Békéscsaba 
város közönségét, hogy ed-
digi komolyságát a jövőben 
is őrizze meg” és tartózkod-

jék a rémhírek terjesztésétől. 
A mindössze két oldalból álló 
kiadás utolsó közleménye az 
volt, hogy ha a nap folyamán 
újabb fordulat áll be, akkor 
még egy „rendkívüli kiadást 
bocsájt ki a Körösvidék”.

Mivel eseményekből nem 
volt hiány, megjelent az a 
bizonyos második rendkívüli 
kiadás is. Ebben már beszá-
moltak a budaörsi ütközetről, 
melyben a király csapatai és 
a Horthyt támogató alakula-
tok vívtak tűzpárbajt. 

Az október 25-én meg-
jelent Körösvidék címlapján 
az „Összeomlott a puccskí-
sérlet” szalagcímet olvashat-
ták a csabaiak. Az újság az 
első két oldalon számolt be 
a király visszatérési kísérle-
téről a következő címekkel: 

„Osztenburg csapatai mene-
külnek – A lázadókat félreve-
zették – A kormány feltételei 
– Hogyan történt a király szö-
kése – A fővárosban teljes a 
rend”. Ezen a napon is meg-
jelent egy különszám, mely-
ben a kormányzó nemzethez 
idézett kiáltványát olvashat-
ták őseink. Ebben Horthy 
megköszönte a Nemzeti Had-
seregnek a helytállását és 
beszámolt arról is, hogy miért 
nem engedte a megtévesztett 
királynak, hogy visszaszerez-
ze a trónt. 

A királypuccs véget ért, ké-
sőbb megtörtént a Habsburg-
ház trónfosztása. A 2004-ben 
boldoggá avatott király élete 
1922. április elsején, Madeira 
szigetén ért véget. 

Ugrai Gábor

A víz a föld felületén meg-
található egyik leggya-
koribb anyag, a földi élet 
alapfeltétele. Nem szok-
tunk foglalkozni vele. Meg-
nyitjuk a csapot, folyik a 
víz. Természetes. Azonban 
a földön található összes 
víznek csak a 2,5 százalé-
ka édesvíz, az is döntően 
felszín alatti, és ami a fő 
probléma, hogy mennyisé-
ge évről évre csökken! Ta-
lán csak ilyen aszályos év-
ben gondolunk bele, hogy 
mekkora kincs a víz.

A régi korok emberei is tud-
ták, milyen érték a tiszta 
ivóvíz. A letelepedés egyik 
fő szempontja mindenkor az 
volt, hogy a közösségnek le-
gyen fogyasztásra alkalmas 
vize, emiatt rendszerint ta-
vak, folyók partjára költöztek. 
Ha volt is felszíni vize a tele-
pülésnek, az emberek akkor 
is kutakat ástak, hiszen csak 

így tudták biztosítani egész 
évben a tiszta ivóvizet.

A békéscsabai cserépgyár 
agyagbányájában végzett ez 
évi régészeti feltáráson ke-
rült napvilágra egy ilyen kút. 
Korát az előkerült cserepek 
alapján Árpád-korinak (11–13. 
század) határoztuk meg. A 
régészeti jelenség érdekes-
sége, hogy a talajvíz alatti ré-
szén bélése nem korhadt el, 
megmaradt.

A kút bélését bárdolt 
tölgydeszkákból alakították 
ki. Mind a négy deszkának a 
két végén, mindkét oldalon U 
alakú csapolást készítettek, 
így illesztették a deszkákat 
egymásba. A deszkákat 6 
elem mélységig tudtuk kö-
vetni, ott értük el a kút alját. 
A dokumentálás után 24, a 
korához képest viszonylag 
jó állapotú deszkát tudtunk 
elcsomagolni. A kút fabélé-
se köré valamilyen anyagot 
tömködtek, tekertek. Ez talán 

a víz megszűrésére szolgáló 
nádszövet lehetett. A desz-
kákat kívülről függőlegesen 
elhelyezett deszkákkal erő-
sítették meg. A vízszintes és 
függőleges deszkák össze-
illesztéséhez fából készült 
szögeket használtak.

A kút az ácsolt, deszka-
szerkezetű kutak sorába tar-
tozik, kedveltségét jól mutatja, 
hogy egészen a 19. századig 
készítették, még akkor is, ami-
kor megjelentek a téglából ki-
rakott kutak.

A kút pontos korát dend-
rokronológiai módszerrel tud-
juk majd meghatározni. Azon-
ban óvatosan kell kezelnünk 
a kapott értéket, hiszen a fa 
évgyűrűiből nyert abszolút 
évszám a fa korát fogja meg-
mondani, a deszkákat kútbé-
lésnek azonban akár másod-
lagosan is felhasználhatták.

Nagy Dániel Sándor
régész

Munkácsy Mihály Múzeum



Sokunkat ejt rabul a vona-
tozás. A kényszerűség eb-
ben most nem játszik sze-
repet. Hanem a szeretet: 
szeretjük a vasutat! Van, 
aki jobban és van, aki ke-
vésbé, de mind szeretjük 
a szívünk mélyén. Igazán. 
Máté Szilveszterrel beszél-
gettünk vonatokról, fotó-
zásról és mindarról, ami 
igazán fontos.

Máté Szilveszter úgy fogal-
mazott, hogy 1977 augusz-
tusában született, illetve 
keletkezett. Már a legelején 
érdemes leszögezni, Szil-
veszternek igazán kifinomult 
humora van, ami az ilyen és 
ehhez hasonló megfogal-
mazásokban is megjelenik. 
Szóval, elmúlt már 44 éves, 
’95-ben végzett a nyom-
daipari suliban, s azóta is 
nyomdászként dolgozik. 
Munkahelyéről, a Körös Print 
Pack Kft.-ről pozitívan nyilat-
kozik, szereti a munkáját. 

Elsősorban vonatokat örökít 
meg, s az első vonatfotó, vagy-
is a legelső trainspotting 2008 
áprilisában zajlott, méghozzá 
rácsodálkozó indíttatásból.

– Olyan típusú mozdonyt 
addig nem láttam, így hát 
sebtiben megörökítettem, a 

mai készülékekhez képest 
egy kaputelefonként említ-
hető masinával – emléke-
zett vissza, kiemelve, hogy 
Ciculi, azaz polgári nevén 
Polgár Julianna (immár Má-
té-Polgár Julianna) erre az 
első felfedezőútra is elkísér-
te. A pontosabb megfogal-
mazás érdekében érdemes 
tisztázni, hogy ez egy nagy, 
közös romantikus séta volt, 
melynek részeként a derék 
cimbora gyorsan lekapott egy 
ASEA mozdonyt, ami – mint 
ismertette – egy Romániában 
gyártott, svéd licence alapján 
készült bivalyerős gép.

Ez a momentum igazán 
jól illusztrálja, hogy meny-

nyire jó hatással van az em-
berre és az ember hobbijára 
is a támogató, szeretetteljes 
hozzáállás. Juliannából fele-
ség lett – ezúton is szívből 
gratulálunk –, a kezdeti fotós 
szárnypróbálgatások pedig 
oda értek, hogy nemrégiben 
nyílt meg Szilveszter harma-
dik kiállítása, természetesen 
a VOKE Békéscsabai Vas-
utas Művelődési Házában.

A motivációs tényezők kö-
zül mindenképp ki kell emelni 
a gerzsoltrain.hu oldal egyik 
szerkesztőjét, Tóth Gergelyt, 
aki arra bíztatta cikkünk fő-
hősét, hogy vágjon bele a 
tárlat összeállításába.

Közel 70 kép mesél, a kol-
lekció ezt a zsigeri szenve-
délyt mutatja be, méghozzá 
azzal a céllal, hogy felébresz-
sze a bennünk élő, a világra 
rácsodálkozó gyermeket, aki 
igenis szereti a vonatokat, a 
csühögő-zakatoló hatalmas 
monstrumokat. Menjünk el, 
nézzük meg, éljük át újra és 
újra gyermeki élményeinket! 
Szeressük a vonatokat, mert 
a világnak ez a szelete iga-
zán szeretetre méltó! Mert, 
akit a mozdony füstje egy-
szer megcsapott…

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Ismeretterjesztő előadás

Október 26., kedd 18 óra - a Márvány Fotóműhely vendége Török 
Zsolt orosházi fotográfus. Téma: a rendszervakuk kreatív használata.

Kiállítás

Október 27., szerda 18 óra – „Lengyelek az 1848-49-es magyar 
forradalom és szabadságharcban” című kiállítás megnyitása. Meg-
nyitja Piotr Piętka, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatója. 
Közreműködi a Chopin kórus és Galambos Hajnalka énekművész.

Családi játszóház

Október 30., szombat 10-től 12 óráig – Készülődés a minden-
szentekre. Őszi díszek és üvegmécsesek készítése. A foglalkozást 
Baranyai Erzsébet óvónő vezeti. A belépés díjtalan.

Kirándulás

November 3., szerda – Szomszédolás Mezőkovácsházán, a Ter-
mészetjáró kör kirándulása. Gyülekező 9.40-kor a vasútállomáson. 
Várható hazaérkezés 17 óra körül. 

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 14.30–15.30 óráig. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. 

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

Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30 
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-csütörtök előzetes:
GRENCSÓ – HARNIK – VANDERMARK – LYTTON

Az új nemzetközi kvartett egyik első koncertjét Békéscsa-
bán adja. A zseniális formáció széleskörű zenei tradíciókat 
szándékozik egyedi amalgámmá ötvözni. Grencsó a ma-

gyarországi avantgarde muzsika kompromisszumokat nem 
ismerő mestere évtizedek óta; Harnik az osztrák új zene és 
improvizáció egyik központi alakja; Vandermark az amerikai 

szabadzenei színtér egyik legtermékenyebb prominens tagja; 
Lytton kulcsszerepet játszott a brit szabad improvizációs szín-

tér kialakításában a korai hetvenes években, és azóta sem 
szűnt meg új zenei távlatok után kutatni.

A koncert zenei anyaga Grencsó és Vandermark kompozíci-
óiból áll, amelyet kifejezetten a kvartettnek írtak, és amelynek 
előadása színtiszta improvizáció, egy majdani lemez anyaga. 

Grencsó István (HU) – fúvósok
Elisabeth Harnik (AT) – zongora
Ken Vandermark (US) – fúvósok

Paul Lytton (UK) – dob

Időpont: 2021. november 18., csütörtök 19 óra
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár nagyterme

Szervező: Meseházi Alapítvány
Belépőjegy 500 Ft-os áron, elővételben váltható a 

Meseházban.

Jazz-csütörtök a Meseházban klubkoncert sorozat támogatója: 

Kárpát mozdony a síneken (fotó: Máté Szilveszter)

1985-ben alakult meg az egyesület „Akit a mozdony füstje megcsapott”

Jubiláltak a városvédők Vonatokat örökít meg
Fennállásának 35. évfor-
dulóját ünnepelte volna a 
Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesü-
let 2020-ban, azonban a 
koronavírus-járvány miatt 
csak idén ülték meg a ju-
bileumot. Az ünnepi köz-
gyűlésen okleveleket ad-
tak át mindazoknak, akik 
a megyeszékhely épített, 
természeti és szellemi ér-
tékeiért dolgoztak.

A 2020-as tokiói olimpiát 
2021-ben rendeztek, a vá-
rosszépítő egyesület is tavaly 
volt 35 éves, azonban az ün-
neplés csak 2021-ben jöhe-
tett létre – ezzel az érdekes 
párhuzammal kezdte az ün-
nepi közgyűlést Ugrai Gábor, 
a szervezet jelenlegi elnöke, 
majd dr. Jároli József, korábbi 
elnök idézte fel az egyesület 
indulását. Mint fogalmazott: 
különös civil kurázsi kellett 
ahhoz 1985 nyarán, hogy az 
alapítók elinduljanak ezen az 
úton és folyamatosan a vá-
rosért dolgozzanak.

Az ünnepi közgyűlésen 
Békéscsaba polgármestere 
köszönő oklevelet adott át 
az önkormányzat nevében 
azért a munkáért, amelyet az 
egyesület 36. éve végez. 

– Ahhoz, hogy hosszú időn 
át ilyen aktívan dolgozzanak, 
nem elég az ambiciózus veze-
tés és az ambiciózus tagság, 
ennek a kettőnek egyszerre 
kell működnie. Kell egy olyan 
elnökség, amely tudja, hogy 
miként lehet elérni a kitűzött 
célokat, ez pedig az egyesü-
letnél mindig adott volt. Mindig 
voltak olyanok, akik odafigyel-
tek a város híres személyisé-
geire és fejlődésére – emelte 
ki Szarvas Péter.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő azt hang-
súlyozta: az egyesület mun-
kája garancia arra, hogy a 
következő 35 évben is meg-
maradnak a város épületei. 
Hozzátette, hogy a szervezet 

önként vállalt feladataként, 
küldetéseként nemcsak az 
épített, hanem a természeti, 
szellemi és kulturális értéke-
ket is óvja.

Az ünnepi közgyűlésen 
felidézték az egyesület 35 
évét, megemlékeztek azok-
ról az alapítókról, akik már 
nem lehetnek köztünk, és 
megköszönték két korábbi el-
nök, id. Hankó András és dr. 
Jároli József, valamint mind-
azok munkáját, akik az egye-
sületért dolgoztak ebben az 
időszakban. 

– Szinte lehetetlen végigsé-
tálni Békéscsabán úgy, hogy 
ne találkozzunk egy olyan 
emléktáblával, amelyet az 
egyesület állított. A városvé-
dők számos helytörténeti ki-
adványt készítettek. Folyama-
tosan azon dolgozunk, hogy 
óvjuk és szebbé tegyük a vá-
rost. A mi felelősségünk, hogy 
35 év múlva is működjön az 
egyesület – fogalmazott Ugrai 
Gábor elnök.

Az eseményen már a 
„legújabb” városvédők is 
tiszteletüket tették: két fiatal 
békéscsabai történész egy 
készülő, Békéscsaba 101 
érdekes pontját összegyűjtő 
kiadványról tartott előadást.

Kovács Dávid Máté Szilveszter (fotó: Tóth Gergely)

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

„HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN” TOP-
6.8.2-15-BC1-2016-00001

Tisztelt Álláskereső!
Ezúton szeretnénk felhívni a 
figyelmét arra, hogy a Békéscsabai 
Járási Foglalkoztatási Paktum a 
koronavírussal fenyegetett időben is 
folytatja tevékenységét annak érdekében, hogy ön álláshoz 
juthasson, és megtalálja az ön számára legmegfelelőbb 
munkahelyet a szigorítások idején is.

Kiknek kívánunk és tudunk segíteni?
Olyan álláskeresőknek, akik az alábbi, támogatható kör 
valamelyikébe tartoznak:

· legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők,
· 25. életévét be nem töltött személyek,
· 30 év alatti, pályakezdő álláskeresők,
· 50. életévüket betöltött személye,
· gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők,
· foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
· tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
· megváltozott munkaképességű személyek (amennyiben        
  nem kapnak rehabilitációs ellátást),
· roma nemzetiséghez tartozó személyek,
· inaktívak (rendszeres jövedelem nélküliek, nem regisztrált
  álláskeresők).

Miben segít a Foglalkoztatási Paktum?
Elhelyezkedési, pályaorientációs, szociális, mentális és jogi 
tanácsokkal képzett szakemberek bevonásával.

A járványügyi helyzetre való tekintettel Paktum Irodánk
e-mailen és telefonon tartja önökkel a kapcsolatot.

Elérhetőségek:
Telefon: 06-66/510-583
E-mail: ujkigyos.fip@gmail.com
Weboldal: www.paktumbekescsaba.hu
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Felpezsdült a város a Csabai Garabonciás Napokon

Október 4-e és 7-e között 
ismét hasonló pezsgés volt 
tapasztalható Békéscsabán, 
mint amit az eddigi Csabai 
Garabonciás Napok idején 
megszokhattunk. Bár ez a 
Gara a járványszabályok be-
tartása miatt kicsit más volt, 
de az érzés, a versengés, a 
résztvevők és a győztesek 
öröme ugyanazt a lendületet 
és energiát adta, mint eddig. 

Ezúttal a következő hét 
jelölt vett részt a megméret-
tetésben: Budai Lili (Trefort), 
Csányi Huba (Belvár), Csete 
Medárd (Gészi), Kovács Ákos 
(BEG), Such Pál (Vízmű), 
Szántó Zalán (Andrássy) és 
Toszeczki Márk (Közgé).

Mint azt a Csabai Garabon-
ciás Napok megálmodója, Fo-
dor József (Fodi) elmondta, ta-
valy a pandémia miatt maradt 

el a Gara, amit idén tavasszal 
szerettek volna pótolni, de 
erre a járvány harmadik hullá-
ma miatt nem volt lehetőség. 

– Csak a nyár közepén tud-
tuk véglegesíteni az időpontot, 
így a fiataloknak most sokkal 
kevesebb idő állt rendelke-
zésükre a felkészüléshez. Fi-
gyeltünk a hatályos kormány-
rendeletre, ennek megfelelően 
most nem volt Garaboncity, 

és zárt helyszínen – főleg a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban – csak ötszáz fő alatti 
rendezvényeket tartottunk. A 
fáklyás felvonulás útvonala 
is rövidebb és széttagoltabb 
volt. A zenés-táncos rendez-
vény kategóriába tartozott pél-
dául a kampányindító beszéd, 
a megnyitó, illetőleg a 30Y 
koncert, itt azonban különvá-
lasztottuk a védetteket és az 

oltatlanokat – mondta el Fodor 
József, a „Gara atyja”. 

Többek véleménye szerint 
mindezek ellenére a jelöltek 
felkészültek és együttműködő-
ek voltak. Ráadásul a hét isko-
la és a hét diákpolgármester-
jelölt mindig, mindenben közös 
döntéseket hozott. Ahogy Fodi 
fogalmazott: gyakran nem is 
annyira versenynek fogták fel 
a Garát, hanem inkább egy 
nagy, közös játéknak, egy kö-
zös ügynek. 

Végül az idei diákpolgár-
mester Szántó Zalán lett, a 
két diák-alpolgármester pedig 
Csányi Huba és Kovács Ákos. 
A diákok új vezetői október 
7-én, a választás másnapján 
meg is hozták első intézkedé-
süket: a tanítás aznap minden 
csabai középiskolában, dél-
ben ért végett.

Október 10-én a nyertesek 
a városházán kezdték a hetet, 
ahol Szarvas Péter polgár-
mester, Varga Tamás és Nagy 

Ferenc alpolgármesterek, va-
lamint Szántó Zsolt kabinetve-
zető fogadta őket, és gratulált 
ahhoz, hogy a szabályok be-
tartása mellett is jó hangulat-
ban, kulturált körülmények kö-
zött zajlott az országos szinten 
egyedülálló rendezvény.

A diákpolgármester és az 
alpolgármesterek óriási él-
ményként élték meg a Garát. 
Szántó Zalán kiemelte: az el-
következő egy évben mindent 
megtesznek azért, hogy a diá-
kokat képviseljék.  

– A céljainkról már egyez-
tettünk. Biztosan létrehozunk 
egy közösségi teret a diákok-
nak, emellett a zöld városkép 
javításán szeretnénk dolgozni. 
Minden, a diákságot érintő ön-
kormányzati üggyel kapcso-
latban bizakodóak vagyunk, 
és mindent megpróbálunk 
megtenni a város és a diákság 
érdekében – mondta a diák-
polgármester.

V. B., P. Á., M. E.

A diákpolgármester-jelölteknek most kevesebb idejük volt, ennek ellenére felkészülten 
versengtek, mindvégig együttműködve egymással

Nagy Ferenc, Kovács Ákos, Csányi Huba, Szántó Zalán, Szarvas Péter, Varga Tamás és 
Szántó Zsolt a városházán 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 1999–ben 
„Békéscsaba Kultúrájáért” kitün-
tetést alapított. A kitüntetés oda-
ítélésének módját és feltételeit 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 7.2021. (III. 
22.) számú rendelete tartalmazza.

A rendelet értelmében évente 
legfeljebb két kitüntetés adomá-
nyozható az alábbiak szerint: 

– a kimagasló teljesítményt 
nyújtó alkotó- és előadóművé-
szeknek, alkotó- és előadómű-
vészi közösségeknek, valamint 
mindazon személyeknek, vagy 
közösségeknek, akik Békéscsa-
ba város kultúrájáért és hazai, 
illetve nemzetközi elismertségé-
ért maradandót alkottak, illetve 
tettek; vagy

– a városban hosszabb időn 
át kiemelkedő művészeti és köz-
művelődési tevékenységet végző 
személyeknek és közösségeknek. 

 A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a polgármes-
ter; az alpolgármesterek; az ön-
kormányzati képviselők; a jegyző; 
a város területén működő helyi 
nemzetiségi önkormányzatok; 
a közgyűlés kulturális ügyekkel 
foglalkozó bizottságának nem 
képviselő tagjai; a városban mű-
ködő kulturális, közművelődési és 
művészeti intézmények vezetői; 
a városban működő kulturális, 
közművelődési és művészeti in-
tézmények fenntartói; a városban 

működő kulturális, közművelő-
dési és művészeti intézmények 
munkahelyi kollektívái; a Bé-
késcsabán székhellyel vagy te-
lephellyel rendelkező – bíróság 
nyilvántartásba vett – civil szer-
vezetek.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell: Egyéneknél* a kitüntetésre 
javasolt nevét; születési adatait 
(hely, év, hó, nap); anyja nevét; 
lakhelyét; az adományozás alap-
jául szolgáló tevékenység, vagy 
alkotásrészletes ismertetését, 
méltatását. Közösségeknél a 
közösség pontos megnevezését; 
a tagok nevének felsorolását; azt, 
hogy mióta dolgoznak együtt; az 
adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység részletes ismerteté-
sét, méltatását.

*Természetes személyre vo-
natkozó kitüntetési javaslat ese-
tén a javaslathoz mellékelni kell 
a kitöltött és a javasolt személy 
által aláírt adatkezelési hozzájá-
ruló nyilatkozatot. A nyilatkozat a 
letölthető a www.bekescsaba.hu 
oldalon.

A javaslatokat 2021. október 
31., vasárnapig kell megküldeni 
a Polgármesteri Hivatal Oktatási, 
Közművelődési és Sport Osztá-
lyára (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.).

Bővebb információ a csak@
bekescsaba.hu e–mail címen 
vagy az 66/886–753–as telefon-
számon kérhető.  

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen 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
Terület nagysága: 753 m2

Kikiáltási ár: 930 708 Ft 
(bruttó), azaz kilencszázhar-
mincezer-hétszáznyolc forint 
a hatályos áfa törvénynek 
megfelelően.

Az árverés időpontja: 
2021. október 21. 9.00 óra 

Helyszíne: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (Békés-
csaba, Szent István tér 7.) 
földszint Munkácsy Mihály 
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 felvilágo-
sítással Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Stratégiai–Fej-
lesztési Osztálya szolgál. Te-
lefonszám: 66/886-511.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanjait: a 
Békéscsaba, Kőrösi Csoma 
Sándor utcában található 3 
db építési telkét.

Ingatlan adatok
1. helyrajzi szám: 1495.8, 

terület: 850 m2, az árverés 
időpontja: 2021. november 
4. 9.30 óra. Az ingatlan kiki-
áltási ára: bruttó 10 000 000 
Ft, azaz bruttó tízmillió forint 
a hatályos áfa törvénynek 
megfelelően.

2. helyrajzi szám: 1495.5, 
terület: 680 m2, az árverés 
időpontja: 2021. november 4. 
10.00 óra

3. helyrajzi szám: 1495.9, 
terület: 647 m2, az árverés 
időpontja: 2021. november 4. 
10.30 óra.

A 2. és a 3. helyrajzi szá-
mú ingatlanok kikiáltási ára 

bruttó 8 000 000 Ft, azaz 
bruttó nyolcmillió forint a ha-
tályos áfa törvénynek megfe-
lelően.

Az árverések helyszíne: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
(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 felvilágo-
sítással Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Stratégiai–Fej-
lesztési Osztálya szolgál. Te-
lefonszám: 66/886-511. 

FelhívásÁrverésÁrverés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TAPPE Kft. 2021.11.15 – 2022.03.15. között az alábbi téli 
útüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtja: 

 ÚT- ÉS JÁRDABURKOLATOK, KERÉKPÁRUTAK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE 
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[BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KEZELÉSÉBEN LÉVŐ, KONTRAKTUS SZERINT 

MEGHATÁROZOTT MÓDON ÉS TERÜLETEKEN] 
 

ÜGYELETI FAX/TELEFONSZÁM: 66/241-940 
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A TAPPE Kft. az alábbi köztisztasági szolgáltatásokat nyújtja: 
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 KÉZI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE 
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A Békés Megyei Könyvtár-
ban mutatták be október 
13-án Szigeti Csaba Vihar-
sarki sporthistóriák című 
könyvét, amely 52 sport-
ember életpályájáról szól.  

Szigeti Csaba egykor sport-
újságíró volt, jelenleg a pol-
gármesteri hivatal sportcso-
portjának vezetője. Munkája 
során számos sportkonfe-
renciát és kiállítást szerve-
zett, az ő nevéhez fűződik, 
a Sportolj együtt olimpiko-
nokkal! program békéscsa-
bai megszervezése. Hely-
színigazgatója volt a 2004. 
évi Női Kézilabda Európa-
bajnokságnak, s további 14, 
Csabán rendezett, nemzetek 
közötti vízi- és kézilabda-
mérkőzés főszervezőjeként 
is ismert.

Több sportkiadványnak 
volt az elmúlt évtizedekben a 
szerkesztője, lektora. Három 

könyve jelent meg eddig: 
Aranycsinálók (1999), Pász-
tor: csabai csúcsok, cselek, 
csaták, csodák... (2012), Egy 
város, ötkarika, ezernyi törté-
net: békéscsabaiak az olim-
piákon Athéntól Rióig (2017).

Szigeti Csaba kérdésünk-
re elmondta, hogy az új 
könyv 52 egykori jól ismert, 
avagy azóta elfeledett sport-

ember életpályáját mutatja 
be. Hiánypótló a mű, hiszen 
ilyen összeállítás Békés me-
gyében még sohasem ké-
szült. A könyv olyan viharsar-
ki kötődésű sportemberekről 
szól, akiknek az eredmé-
nyessége, tevékenysége 
jóval túlmutat Békés megye 
határain.

Papp Ádám
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A DAREH BÁZIS Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt. 
tájékoztatja a lakosságot, 
hogy Békéscsabán 2021. 
november 6-án szombaton, 
az I. körzetben, 2021. nov-
ember 13-án szombaton 
pedig a II. körzetben tarta-
nak lomtalanítást.

A szolgáltató tájékoztatja 
az ügyfeleit, hogy a koronaví-

rus miatt hatósági házi karan-
tén alatt álló ingatlanoktól nem 
szállítják el a lomokat, ezért 
kérik, hogy ott ne helyezzék ki!

A DAREH, mint közszolgál-
tató a lomtalanítás alkalmával 
a természetes személy ingat-
lanhasználók háztartásában 
feleslegessé vált nagydara-
bos hulladékokat (amelyek 
méreteik miatt nem rakhatók 

a hulladékgyűjtő-edénybe) 
gyűjti össze és szállítja el. A 
feleslegessé vált bútorokat, 
használati tárgyakat, ame-
lyek mások számára még 
használhatóak, azokat pél-
dául a segélyszervezeteknél, 
szociális szolgáltatóknál is 
leadhatják a lakók, így se-
gíthetnek másokon, illetve 
csökkenthetik a hulladéklera-

kás mennyiségét, ezzel óvva 
a környezetet.

A lomtalanítás ütemezé-
sekor fokozott figyelmet for-
dítottak a hivatalos nemzeti, 
vallási és kegyeleti ünnepek-
re, közegészségügyi előírá-
sokra, amikor lomtalanítást 
nem végeznek.

A DAREH kéri, hogy a lo-
mokat – a gyűjtési naptárban 

meghatározott napokon, reg-
gel 6 óráig a lakóház előtti, a 
hulladékgyűjtő járművekkel 
jól megközelíthető közte-
rületre helyezzék ki, ne az 
úttestre tegyék, mert azzal 
akadályozhatják a forgalmat.

Lomtalanítási körzetek 
Békéscsabán

I. körzet: Jamina (Szarva-
si út - Budapest vasútvonal 

- Kereki u. által határolt terü-
let), Kenderföldek, Mezőme-
gyer, Fényes, Gerla, Dobozi 
út elkerülőn kívüli szakasza, 
Szója utca és Meteor utca.

II. körzet: Belváros, I. 
kerület, II. kerület, III. kerü-
let, IV. kerület, VI. kerület, 
Vandhát, Béke -kertek, Ke-
leti-kertek, Borjúréti-kertek, 
Kastély-szőlők.

A lomtalanításról a DA-
REH BÁZIS Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Zrt. ügy-
félszolgálatától kaphatnak 
részletes tájékoztatást. 

A központi ügyfélszolgá-
lat címe: 5600 Békéscsa-
ba, Kinizsi utca 4-6., tele-
fon: +36-66/447-150, e-mail: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 

szallitasi-informaciok@grnkft.
hu, honlap: www.dareh.hu.

A szolgáltató kéri, a lo-
mok kihelyezésénél szíves-
kedjenek tekintettel lenni 
arra, hogy a kihelyezett lom 
mérete akkora legyen, hogy 
azokat a munkatársaik kézi 
erővel meg tudják emelni és 
be tudják helyezni a hulla-

dékgyűjtő járműbe (100 cm x 
100 cm x 80 cm).

Az el nem szállítható hul-
ladékok leadhatóak:

– egyes hulladéktípusok 
esetében, a társaság által üze-
meltetett hulladékgyűjtő udva-
rokon. Az igénybevétel rész-
letes feltételei az alábbi linken 
találhatóak: https:..www.dareh.

hu._bazis.hulladekgyujto-
udvarok.

– a közszolgáltató által nem 
gyűjthető hulladékok eseté-
ben, más vállalkozás által üze-
meltetett hulladékudvarokon.

Továbbá felhívják a figyel-
met, arra hogy a lomtalanítás 
során kihelyezett hulladék 
a NHKV Nemzeti Hulladék-

gazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV 
Zrt.) tulajdonát képezi, ebből 
kifolyólag a jogtalan eltulaj-
donítás rendőri intézkedést 
vonhat maga után.

A DAREH BÁZIS Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tájékoztatja a lakosságot 
arról is, hogy Békéscsabán, 

a november 1-jei munka-
szüneti naptól függetlenül, 
a kommunális (vegyes) 
hulladékgyűjtés a megszo-
kott rend szerint történik. 

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról további rész-
letes információk a www.
dareh.hu oldalon érhetőek el.

LOMTALANÍTÁSKOR KIRAKHATÓ HULLADÉK

Bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, mozgatható állapotban (legfeljebb 100 cm x 100 cm x 80 cm méretben); fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, 
ajtó, kerítés); műanyag (linóleum) padló; kerti bútor; ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban.dobozban kihelyezetve); matrac (szétvágva.összetekerve); szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt 
állapotban); hordó; virágtartó; gyerekjátékok; műanyag medence.

LOMTALANÍTÁSKOR NEM TEHETŐ KI (NEM SZÁLLÍTJÁK EL)
Kommunális hulladék; elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív hulladék); zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű); építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., 

síküveg, ablakkeret üveggel); fénycső; gyógyszerhulladék; elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék; gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi; veszélyes és különleges kezelést igény-
lő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem stb.); ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia; sütőolaj, sütőzsiradék.

November 6-án és 13-án lesz lomtalanítás Békéscsabán

Kikapcsolódásra, beszélgetésre is volt lehetőség

Családi és sportnap Megyeren
Ugrálóvárral, pörkölttel, 
sport- és közösségi prog-
ramokkal várták október 
9-én a mezőmegyerieket 
a sportpályára, a családi 
és sportnapra. Az esemé-
nyen Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő és 
Hanó Miklós alpolgármes-
ter is jelen volt.

A nap folyamán 11-es rúgó 
versenyen, labdarúgó-mér-
kőzéseken vehettek részt a 
megyeriek, a gyerekek pedig 
az ugrálóvárban mozoghat-
tak kedvükre. A szervezők 
arról is gondoskodtak, hogy 
ne maradjanak éhen a csalá-
di nap résztvevői.  

– Sokan jöttek el a csalá-
di- és sportnapra, ami nagy 
öröm. A pandémia idején a 
közösségi programokat nem 
tudtuk megszervezni, nem 

tudtunk együtt lenni és egy 
jót beszélgetni. Most vég-
re lehetőség nyílt erre is. A 
kikapcsolódást szolgálta a 
sportprogramok mellett az 
is, hogy zenével és csülök-
pörkölttel kedveskedtünk a 
látogatóknak – fogalmazott 
Hanó Miklós alpolgármester, 
aki a körzet egyéni képvise-

lőjeként azt is kiemelte, hogy 
az elmúlt években folyama-
tosan fejlődött Mezőmegyer. 

Herczeg Tamás arról 
beszélt, hogy a családok 
szeretnek kijárni a sport-
komplexumba, ahol minden 
korosztály kikapcsolódhat,  
találhat magának elfoglalt-
ságot. A képviselő gratulált 
a bajnokságban jól szereplő 
mezőmegyeri focistáknak.

A Mezőmegyer Sportjáért 
Egyesület elnöke emlékez-
tetett arra, hogy a sporttelep 
helyén több mint tíz évvel 
ezelőtt csupán egy legelő 
volt. Frisnyicz Pál elmond-
ta, hogy az utóbbi években 
óriási fejlődésen ment ke-
resztül a létesítmény, amely 
nem jöhetett volna létre a 
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség, valamint Békéscsaba 
önkormányzata és a csapat 
szponzorainak támogatása 
nélkül. Kitért arra is, hogy 
a pandémia sem csorbí-
tott a csapat erőnlétén és a 
sporthoz való hozzáállásán. 
Jelenleg mindkét csapatuk 
vezeti a tabellát, az egyik 
csapatuk pedig feljutott a 
Megye II B-ből a Megye II 
A-ba, ahol szintén az élvo-
nalban van.  

Herczeg Tamás és Hanó Miklós szkanderezett is

A Megye II B-ből a Megye II A-ba feljutott csapat

Bemutatták Szigeti Csaba új könyvét

Viharsarki sporthistóriák

Kerékpárosbarát iskola
A kerékpárosbarát békés-
csabai iskolák között az 
Erzsébethelyi Általános 
Iskola Madách utcai in-
tézménye 77 százalékos 
aránnyal végzett az élen. A 
Rózsa utcai tagintézmény 
75 százalékkal lett máso-
dik, míg a bronzérmet je-
lentő harmadik helyen, 74 
százalékkal a gerlai általá-
nos iskola futott be. 

Az arányok azt mutatják, 
hogy a közelmúltban lezaj-
lott autómentes napon az 
adott iskola diákjai közül 
mennyien érkeztek bringával 
az iskolába. Szarvas Péter 

polgármester az elismerés 
átadásán ismertette, hogy 
a megyeszékhelyen a teljes 
lakosság 34–35 százaléka 
rendszeresen kerékpározik. 
Fontos, hogy a fenntartható-
ság jegyében minél keveseb-
ben, minél kevesebbet au-

tózzanak feleslegesen, ezért 
is hangsúlyos a fiatalok edu-
kációja. Szarvas Péter köz-
lése szerint összesen több 
mint 1500 általános iskolás 
gyermek pattant nyeregbe 
Békéscsabán, az autómen-
tes napon. 



Hamarosan lezárul az elő-
ző évad bérletes előadása-
inak pótlása: október 25-
én és 26-án utoljára tűzzük 
műsorunkra a Verebes 
István rendezte Pezsgős 
vacsorát, amely a kapcso-
lataiba belefáradt, közép-
korú író és a fiatal, naiv 
lány különös szilveszter-
éjszakáját mutatja be. Bar-
tus Gyula érett, megfontolt 
játékának és a frissen vég-
zett Kiss Viktória eleven 
lelkesedésének izgalmas 
elegye teszi feledhetet-
lenné ezt a békebeli zenés 
színművet.

A komoly és megható törté-
netet remekül ellenpontozza 
az október 29-én bemuta-
tandó Váratlan találkozások 
című komédia, amelyet Katkó 
Ferenc rendezésében, Föl-
desi Ágnes Villő és Tege An-
tal főszereplésével láthatnak. 
Bernard Slade, a sikergyáros 
kanadai drámaíró és drama-
turg a Jövőre, veled, ugyanitt 
szerzője jól ismeri a (házas)
párok életét. Amy és Mic-
hael már nem él együtt, de 
nem szeretnék megosztani 
a környezetükkel, hogy sza-
kítottak. Össze-összefutnak, 
a pszichiáterükkel próbálják 
kibogozni szövevényes kap-
csolatukat, további lehető-
ségeiket. Amíg ők szeretnék 
rendbe tenni az életüket, a 
nézők remekül szórakoznak.

Készülünk a zenés évadra, 
elsősorban legelső nagyszín-

padi bemutatónkra, amelyről 
Fenyő Miklós azt nyilatkozta, 
hogy az „életével játszunk...” 
A színházunk műsortervét 
ismerők könnyen kitalálhat-
ják, hogy a Made in Hun-
gária című musicalről van 
szó, amely lázadástörténet a 
javából, ugyanakkor renge-
teg rock and roll és legalább 
ugyanannyi fiatalos lendület 
és tánc. Aki szerette a Tanul-
mány a nőkről pezsgését, az 
ezt az előadást is a szívébe 
fogja zárni. A Made in Hun-
gáriát Ormándy M. Kevével, 
Nagy Róberttel és Csomós 
Lajossal a főbb szerepekben, 
Halasi Imre rendezésében, a 
Színitanház hallgatóival és 
a Viharsarok Táncegyüttes 
művészeivel november 12-
étől láthatják.

Elindultak Az ajtó előké-
születei is, folynak a próbák, 
valamint megtörtént a jelme-

zek és díszletek terveinek 
elfogadása. Szabó Magda 
regényét Kiss József ren-
dező a valóságtól elemelve, 
álomszerű díszletben képzel-
te el, a békéscsabai előadás 
markánsan különbözni fog a 
regényből készült filmtől és 
más színpadi adaptációk-
tól is, két főszerepében Ko-
vács Edit Jászai Mari-díjas 
színművészünket és Tarsoly 
Krisztinát láthatják majd no-
vember 19-étől. 

Írják be a naptárukba pre-
mierjeinket, tervezzék a Jókai 
színházzal az őszi estéket! Új 
bérletek vásárlására október 
18-a óta van lehetőség – vá-
lasszák ki kedvenc helyüket 
az évadra! Nézőink egészsé-
géért és biztonságáért min-
dent megteszünk, a színház 
nézőtereit előadások előtt a 
legmodernebb technikával 
fertőtlenítjük.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerékpárfor-
galmi létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztusában meg-
kezdődtek, majd több ütemben to-
vábbi szakaszokkal bővültek.

A kivitelezéssel jelenleg és a köz-
eljövőben érintett szakaszok: Ger-
la településrész, Gerla-Póstelek 
közötti földút útszakaszok, Békés-
csaba-Szabadkígyós közötti föld-
út, Ligeti sor-Sikonyi utca.

Békéscsaba Gerla településré-
szen a Csabai út Csalogány utca 
közötti szakaszon a kerékpárút elké-
szült. A Csabai utca Csalogány utca 
- buszmegálló közötti szakaszon, 
a 42145-ös jelű úton az útburkola-
ton a szükséges helyeken a lokális 
pályaszerkezet-cserét elvégezte a 
kivitelező. A Magvető utca burkolatja-
vításhoz szükséges burkolat marása 
megkezdődött, a Magvető utca föld-
utas szakaszán az útalapozás, a kő-
terítés elkészült. Az aszfaltozás folya-
matban van, az utcaszakasz járható.

A Gerla belterület - Póstelek kül-
területi földút alapozása elkészült, az 
aszfaltozás, padkarendezés folya-
matban van, az út még nem járható. 
A pósteleki főcsatorna menti kerék-
párút-szakaszon az aszfaltozás el-
készült. A Pósteleki Kastélyparkban 
az erdei sétány szakaszon befeje-

z ő dött a 

stabilizer burkolat terítése, a sétány 
gyalogosan óvatosan járható. A 
pósteleki parkoló is megújul a pro-
jekt keretében október végéig. A 
burkolat erősen leromlott, számos 
helyen töredezett volt, ezért felújítá-
sa szükségessé vált. 

A Szabadkígyós – Békéscsaba 
földút szakaszon a nyomvonal kitűzé-
sével elkezdődtek a kiviteli munkák.

A Ligeti soron a kivitelező egyelő-
re nem végez látványos tevékenysé-
get a kivitelezés előkészítése folyik.

A kivitelezési munkálatok alatt 
kérjük az érintetteket, hogy kövessék 
figyelemmel a tájékoztatókat, szíves-
kedjenek figyelemmel lenni a mun-
kavégzés alatt létrehozott ideiglenes 
forgalomtechnikai kialakításokra. 

A fentiek mellett tisztelettel kérjük, 
hogy a projekt keretében elkészült, 
pihenést, kikapcsolódást szolgáló, 
egyedi tervezésű létesítményekre 
(komplex fedett pihenőhelyeken 
padok, asztalok) és a kihelyezett ke-
rékpáros-kellékek épségére vigyáz-
zunk, hogy sokáig és minél többen 
tudjuk használni mindannyiunk örö-
mére, megelégedésére. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS 
KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Halasi Imre instruálja a Made in Hungária próbáját

B É K É S C S A B A  A N N O
A kézi téglakészítéstől az üzemszerű gyártásig

Csabára 1717 tavaszán ér-
keztek a Felvidékről szlo-
vák ajkú betelepülők, akik 
a számukra kijelölt telkeken 
maguk kezdték el új ottho-
nuk építését. Vert falú vagy 
sárból és rőzséből készült, 
patics falú, szalmával vagy 
náddal fedett alacsony há-
zakat építettek. 

A lakóházak negyven évvel 
később többségében már vá-
lyogtéglából és nyitható ab-
lakokkal épültek Csabán. Az 
első égetett téglákat az 1745-
ben – idősebb Tessedik Sámu-
el evangélikus lelkész idejében 
– épült evangélikus templom 
építésénél használták.

A község 1840-ben alkal-
mazott először téglaégető 
mestert. Kollarovszki Máté 
kemencében égetett téglát a 
vasúton túli gödrök mentén 
úgy, hogy a kemencét beta-
pasztotta és földdel hányta be. 
Tyukodi György 1846-ban kez-
dett téglát és cserepet égetni, 

de ezeket csak járdák építésé-
hez használták a Vasút utcán, 
1867-ben.

1869-ben az Áchim L. Já-
nos bíró által vezetett közgyű-
lés döntött arról, hogy a köz-
ség létesítsen részvényesek 
által működtetett téglagyárat. A 
Csabai Téglagyárhoz először 
földet vettek, de kiderült, hogy 
a hely tégla és cserép égetésé-
re nem alkalmas. Hiányos volt 
a téglaégető mesterek szak-
értelme is, így a részvényesek 
futhattak a pénzük után. 1870-
ben végleg kudarcba fulladt a 
Csabai Téglagyár terve.

Ezek után jött a javaslat 
Suk Kálmán földbirtokos és 
Wagner József államépítésze-
ti főmérnök részéről, az első 
iparszerű tégla- és cserépgyár 
megépítésére Jaminában. A 
Suk – Wagner és Társai né-
ven 1891-ben indult céget 15 
ezer forint alaptőkével alapítot-
ták, (Suk János, Haviár Lajos, 
Wagner József). 1903-ig kézi 
bányászású, kézi verésű téglá-

kat gyártottak, ezután felépítet-
ték a körkemencét, majd 1910-
től gőzkazánnal működtették 
az első gépsorokat. A vállalat 
1917-ben, részvénytársasággá 
alakulásakor megvásárolta a 
Herkules Téglagyárat. Később 
már napi 60 ezer darab téglát 
gyártottak 250 munkással. A 
gyárat 1908-ban a MÁV-állo-
mással, iparvasúttal kötötték 
össze. Az üzem 1920 és 1945 
között már évi 5 millió darab 
téglát és 3 millió darab tetőcse-
repet gyártott. 

A gyár eredeti néven műkö-
dött mintegy 60 évig az Oros-
házi úton, majd 1949. június 
17-től, a Bohn és Társai Tető-
cserép és Téglagyárral össze-
vonva, a Békési Téglagyárak 
Nemzeti Vállalat néven műkö-
dött tovább.

Az első iparszerű csabai 
téglagyártás 130. évfordulóján 
emléktáblával lehetne méltón 
megörökíteni az egykori mun-
kások helytállását.

Gécs Béla
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www.szivarvanyaqua.hu

BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Sikerdarabokat próbál a Jókai színház

Nagy erőkkel zajlik a piac 
parkolóházának építése. A 3 
szintes létesítmény 2400 m2 
alapterületű, 292 férőhelyes 
lesz és 6 elektromos autótöltőt 
is elhelyeznek. 

A kivitelező cég ügyveze-
tője elmondta: a projekt kü-
lönlegességét az adja, hogy 
igényesen kialakított, nagytö-
megű, világosszürke árnyalatú 
látszóbeton felületek lesznek 
az épületen, amelyeket pró-
baöntések után választottak 
ki. Botta-Dukát Mihály hozzá-

tette: egyedülálló zsalutech-
nológiával dolgoznak. Ennek  
Európában és a világban is 
itt van a premierje. A felület-
képző anyag nem fa, hanem 
műanyag, így az ökológiai 
lábnyoma is jóval kisebb, és 
a függőleges falak építésénél, 
zsaluzásánál nincsen szükség 
fák kivágására. 

A jelenlegi nagybani piac 
helyén 6000 m2, részben fe-
dett vásárcsarnok épül, illetve 
a környező utakat és utcákat 
részben felújítják. Dr. Sódar 

Anita, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezetője hozzátette: a tervek 
szerint a parkolóház idén év 
végére, de legkésőbb 2022 ja-

nuárjára készül el. A kivitelező 
azt követően kezdi el építeni 
az új vásárcsarnokot, valamint 
a pavilonsort.

Papp Ádám

Világpremier a parkolóház építésénél
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66.740 700 
info@bmc.media.hu
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GLOKÁLIS SAROK - Zöld beruházás

Fazekas István (90)

90

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

Hétszázan énekelték a Sulidalt

Hagyomány már a Lencsési 
Általános Iskolában, hogy 
a zene világnapján az első 
óra elmarad, illetve egy 
nagy, közös énekóra zajlik 
az intézmény aulájában. 

– Milyen jó lenne, ha min-
den egyes munkanapunkat 
egy közös énekléssel kezde-
nénk a kollégákkal – mondta 
Soós Emőke, a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház mű-
vésze, a társulat zenekará-
nak, a Rokodálnak az iskolai 
ajándékkoncertjén. 

A Rokodál előtt azonban 
még – a tizenéves iskolai ha-
gyományoknak megfelelően 
– a suli énekkara három dallal 
lepte meg diákokat. „A zene 
az életnek olyan szükségle-
te, mint a levegő. Sokan csak 
akkor veszik észre, ha már na-
gyon hiányzik” – idézte Kodály 
Zoltánt Hajtmann Ildikó ének-
tanár, karvezető. Hozzátette: 
hazánk a világon egyedülálló 
kincsgyűjteménnyel rendelke-
zik, hiszen az utóbbi másfél-
száz évben több mint 175 ezer 
magyar népdalt gyűjtöttek.

Majd felvezette a Megyen 
már a hajnalcsillag lefelé 
első sorát, amelybe rögtön 
bekapcsolódott az énekkar. 
A hajnalcsillagot a Hej Var-
gáné követett, végül pedig 
700 torokból szólt a Sulidal, 
amelynek szerzője a Havas 
Lajos.Bolyki András páros. 

„Van, ami benned szép, 
van, ami bennem jó,. Van, 
amit együtt éneklünk el, s az 
a dal úgy lesz jó.” – énekelte 
együtt a Sulidal refrénjét az 
egész iskola.

Such Tamás

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

A legtöbb zöld beruházás a 
meglévő infrastruktúra utó-
lagos átalakításához és új 
infrastruktúra fejlesztéséhez 
szükséges. A hagyományos 
beruházások nem fenntart-
hatóak, lehetővé kell tenni a 
zöld alternatívák felé történő 
elmozdulást. Igazi zöld beru-
házás a zöld infrastruktúra-
fejlesztés, ami segítve a gaz-
dasági növekedését, egyben 
javítja a környezetet, óvja a 
természeti erőforrásokat és 
csökkenti a károsanyag-kibo-
csátást. A zöld infrastruktúra 
jelentheti a megújuló és ala-
csony széndioxid-kibocsátású 
erőműveket, közlekedést, va-
lamint az energiahatékony és 
az éghajlatváltozással szem-
ben ellenálló épületeket is. 

Csabán dübörög az utca-
fejlesztés. Nemcsak a bel-
városban, de a város zöld 
övezeteiben is. A hagyomá-
nyos utcafejlesztések ered-
ményeként a lehulló csa-
padékmennyiség több mint 
fele csatornákban távozik el. 
Önmagában egy új út meg-
építése nem zöld beruházás. 
Akkor válik azzá, ha közben 
a környezetállapot és az em-

berek életminősége is érez-
hetően javul. 

Igazi zöld beruházás ilyen 
esetben a „zöld utcák” kialakí-
tása, amelyek a hatékony csa-
padékvíz-gazdálkodás érde-
kében vízáteresztő burkolatot 
kapnak, csapadékvíz-gyűjtő 
zöldterületek, esőkertek, fü-
vesített árkok létesülnek, to-
vábbá az élővilág megőrzése 
érdekében a telek természe-
tes növénytakarójának meg-
őrzésével, új fák ültetésével az 
árnyékhatás és az esztétikum 
javul. A sűrű gyökérzetű nö-
vények megszűrik a szennye-
ződéseket, a sótűrő növények 
a téli csúszásmentesítéskor 
hasznosak. A zöld utcák nem-
csak a város fő közlekedési 
útvonalait mentesítik, de a 
gyalogosokat is csábító, a ha-

gyományos városképbe illesz-
kedő, a lakosok életminőségét 
is javító nyitott terek lehetnek. 

Békéscsaba belterületi 
közútjainak csak a fele aszfal-
tozott. Nem kellene a másik 
felét már zöld szemléletben 
létrehozni? Utcák esetében 
az igazi zöld beruházás több, 
mint az aszfaltozás. Csök-
kenti a városi hősziget ha-
tásait, szén-nyelő, tisztítja a 
levegőt és élőhely is. A „zöld 
utcák” a lehulló csapadékvi-
zet, mint természeti erőfor-
rást használják fel újra, nem 
pedig szennyvízként távozik 
el a csatornákban. Stop CO2! 
Stop csatorna! Legyenek 
Csabán zöld utcák!

Mi így gondolkodunk globá-
lisan és fejlesztünk lokálisan.

Dr. Duray Balázs
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