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Csabai Mérleg

Herczeg Tamás: Oltási akcióhét lesz november 22–28-a között

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Hatvanhat fát pótolnak, négy helyszínen

Újabb klímatudatos beruházás Békéscsabán

Köztéri szelektív hulladékgyűjtők

Békéscsaba önkormányza-
ta elkötelezett  a fák védelme 
iránt, így kiemelt figyelmet 
fordít a város zöldítésére. 
Százötven hektárnyi erdő 
van a város tulajdonában, 
Békéscsaba közigazgatási 
területén pedig hatvanhá-
romezer fa áll. 

A légi-felvételeken, drón-fo-
tókon jól látszik, milyen zöld is 
madártávlatból Békéscsaba! 
A klímatudatos gondolkodás 
jegyében azonban további, 
jelentős mértékű zöldítést tű-
zött ki célul a város vezetése. 
Ennek egyik lépéseként, a 
közelmúltban, Szarvas Péter 
polgármester hatvanhat fa ül-
tetését és utógondozását ren-
delte meg. 

Szarvas Péter hangsúlyoz-
ta: Békéscsaba zöld város, 
ez a minősítés azonban nem 
csak dicsőség, hanem komoly 
kötelezettségekkel is jár, hi-
szen az épített mellett a termé-
szeti értékeket is folyamatosan 
védeni, gondozni kell. 

– A városvezetés elköte-
lezett az önkormányzat mű-
ködési területen található fák 
ápolása, a faállomány bővíté-
se, Békéscsaba zöldítése mel-
lett. Egyre nagyobb figyelmet 
szentelünk az erdősítésnek, a 
fásításnak. A folyamatban lévő 
fejlesztéseknél szem előtt tart-
juk a zöldfelületek megóvását, 
és azt, hogy ha mégis fákat kell 
kivágni, azok helyett nagyobb 
számban telepítsünk újakat. 
A közeljövőben négy helyszí-
nen, hatvanhat fát ültetünk el 
pótlásként, és egy nagyobb 
volumenű fásítás tervei is ké-
szülnek – tudtuk meg Szarvas 
Pétertől, aki hozzátette, hogy 
az említetett hatvanhat fa ül-
tetése ezúttal a Gyár utcát, a 
Kígyósi utat, a Szerdahelyi 
utcát és a vasútállomás előtti 
területet érinti. 

Fáriné Szabó Anikó városi 
kertésztől megtudtuk, hogy 
most a korábbi vasútberuhá-
zás során áttelepítetett fák 
cseréjéről és pótlásáról van 
szó. Hangsúlyozta, hogy a 

fák kiválasztásánál és elülte-
tésénél számos szempontot 
kell figyelembe venniük. 

– A fák ültetését és gondo-
zását külső vállalkozó végzi, 
akinek a fafajták kiválasztása 
előtt fel kell mérnie a zöldte-
rület adottságait, és meg kell 
néznie a föld alatti és föld 
feletti közművek érintettsé-
gét. A közműszolgáltatóknak 
vannak előírásaik a bizton-
sági övezeteket illetően, tehát 
meghatározzák például azt, 
hogy a gáz-, villany- vagy víz-
vezeték kapcsán milyen vé-
dőtávolságokat kell betartani 
– sorolta a városi kertész.  

Fáriné Szabó Anikó el-
mondta: az ültetendő fákat 
úgy választják ki, hogy azok 
bírják a változó klimatikus 
viszonyokat, és lehetőleg 
minél kevesebb növényvé-
delmi munkát igényeljenek. 
Figyelembe veszik továbbá 
azt is, hogy a fa úgy legyen 
az út vagy utca dísze, hogy a 
lombja ne akadályozza a köz-
lekedést.

Békéscsaba önkormányza-
ta elkötelezett a klímavédel-
met szolgáló intézkedések, 
a város zöldítése és a közte-
rületek rendezettsége mel-
let. Éppen ezért a grémium 
12 millió forintot különített el 
közterületi szelektív hulla-
dékgyűjtők fejlesztésére.

A novemberi közgyűlésen a 
képviselők láthatták, hogy 
jelentős bevételi többlettel-
jesítés volt a helyi adók vo-
natkozásában, ebből több 
feladatra tudtak előirányzatot 
biztosítani. Ilyen például a 
közterületi szelektív hulla-
dékgyűjtő edényzet fejleszté-
se, amelyre 12 millió forintot 
különítettek el. 

Szarvas Péter kiemelte: a 
város hulladékgazdálkodásá-
ban fontos lépés volt, hogy 
3 éve bevezették a szelektív 
hulladékgyűjtést. A megyei 
jogú városok tekintetében 
ebben élen áll Békéscsaba, 
ugyanis a lakosok 95 száza-

léka él ezzel a lehetőséggel 
– húzta alá a polgármester. A 
közgyűlés döntött arról, hogy a 
közterületeken szelektívhulla-
dék-gyűjtő fejlesztési progra-
mot indítanak. Az ötlet Szántó 
Zalán diákpolgármestertől, 
valamint Csányi Huba és Ko-
vács Ákos diák-alpolgármes-
terektől származik.

– A Csabai Garabonciás 
Napokon a jelöltek többsége a 
környezettudatossággal kam-
pányolt. Véleményünk szerint 
fontos a diákság számára is 
hangsúlyozni, hogy az élhe-
tőbb és tisztább város érde-
kében mennyire fontos a sze-
lektív hulladékgyűjtés. A zöld 
program érdekli a fiatalokat, 
a mi jövőnk és a gyerekeink 
jövője is ettől függ – emelte ki 
Szántó Zalán.

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter arról tájékoztatott, hogy a 
köztéri szelektív hulladékgyűj-
tő edények bevezetése Bé-
késcsabán fontos lépés lesz 
a környezet rendezettségét 

tekintve. Mint mondta, ez a 
gyakorlat Magyarországon ke-
vésbé ismert, de külföldön már 
bevált.

– A városban több száz 
közterületi hulladékgyűjtőnk 
van, de ezekbe nem külön-
válogatva kerül a szemét, azt 
így a válogatóban különítik el. 
A program részeként több re-
keszes gyűjtőket szeretnénk 
kihelyezni, ezzel is arra ösz-
tönözve a lakosságot, hogy a 
szemetet a megfelelő zsákba 
tegyék bele – emelte ki Nagy 
Ferenc.

Az alpolgármester hoz-
zátette: a rendelkezésre álló 
összegből 15–20 ilyen gyűj-
tőt szerezhetnek be. A tervek 
szerint a forgalmasabb utcák-
ban, boltoknál, gyorséttermek-
nél helyezik majd el ezeket az 
edényeket. A hivatal munka-
társai először felmérik a hely-
színeket, így várhatóan jövőre 
telepíthetik a szelektív hulla-
dékgyűjtőket.

Papp Ádám

Emelkednek a járványügyi 
adatok; januártól nő a mini-
málbér és a garantált bér-
minimum; átadás előtt áll 
az M44-es gyorsforgalmi út 
újabb szakasza és a Fürjesi 
elkerülő út – egyebek mel-
lett erről és az általa alapí-
tott Esély-díjról kérdeztük 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselőt. 

– Emelkednek a járványügyi 
adatok, erősödik a koronaví-
rus-járvány negyedik hulláma. 
Ön szerint mire számíthatunk? 

– Ha megnézzük a megyék-
re bontott statisztikai adatokat, 
látható, hogy Kelet-Magyaror-
szágon kevesebben vették 
fel az oltásokat. Ráadásul 
Csongrád-Csanád, Szolnok, 
illetve Békés megye az, ahol 

az utóbbi két hétben a legrosz-
szabbak voltak a tendenciák: 
intenzíven nő a megbetege-
dések száma. Nagyon nem 
mindegy, hogyan tudjuk átvé-
szelni a betegséget. Az oltás-
sal jó esélyünk van arra, hogy 
ha meg is fertőződünk, nem 
lesznek olyan erős tüneteink 
és nem lesz tragédia a vége. A 
második oltástól számított ne-
gyedik hónap után kezd visz-
szaesni a védettségünk, ezért 
érdemes mielőbb felvenni a 
harmadik oltást, ami újra vé-
dettséget jelent – én ezt múlt 
héten kaptam meg. November 
22-e és 28-a között oltási ak-
cióhetet hirdetett a kormány. 
Aki eddig még nem oltatta be 
magát, egy oltást sem vett fel, 
az akcióhéten akár regisztrá-
ció nélkül is megkaphatja azt, 

és természetesen lehetőség 
lesz a második és a harmadik 
oltásra is. 

– A járvány sem akadá-
lyozza meg, hogy jövőre ismét 
emelkedjen a minimálbér és a 
garantált bérminimum. ,Milyen 
további hatása lehet ennek?

Az akcióhéten akár regisztráció nélkül is fel lehet venni bármelyik oltást

Az önkormányzat felkarolta a diákok ötletét, képünkön Szántó Zalán és Nagy Ferenc



Méltányosságból csecse-
mőgondozási díj, gyermek-
gondozási díj és táppénz 
akkor állapítható meg a biz-
tosított részére, ha az ahhoz 
szükséges biztosítási idő-
vel nem rendelkezik.  

A csecsemőgondozási díjra 
(CSED), illetve a gyermekgon-
dozási díjra (GYED) való jogo-
sultsághoz 365 nap biztosítási 
idő megszerzése szükséges, 
tehát ennél rövidebb esetén 
csak méltányosságból állapít-
ható meg az ellátás. Az ellátás 
alapja a CSED és GYED vo-
natkozásában nem haladhatja 
meg a jogosultság kezdő nap-
ján érvényes minimálbér két-
szeresét, azaz idén a 334.800 
forintot. A CSED mértéke az 
így kiszámolt naptári napi alap 
100, míg a GYED annak 70 
százaléka.

Táppénz méltányosságból 
akkor állapítható meg, ha a 
beteg a keresőképtelenségét 
megelőző időszakban rövid 
biztosítási idővel rendelkezik, 
és keresőképtelenségének 
időtartama meghaladja a táp-
pénzre való jogosultság idő-
tartamát.

A méltányosság beteg 
gyermek ápolása esetén is 

gyakorolható, vagyis, ha a biz-
tosított szülő a gyermek élet-
korához kötött, jogszabályban 
meghatározott gyermekápolá-
si táppénz napjainak számát 
kimerítette, de gyermekének 
betegsége, ápolása miatt a 
szülő továbbra is keresőkép-
telen. Amennyiben a szülő 
12 éves vagy annál idősebb, 
de 18 évesnél fiatalabb beteg 
gyermekét otthon ápolja, vagy 
a gyermekével együtt van kór-
házban, az igazolt keresőkép-
telenség esetén részére a táp-
pénz méltányosságból szintén 
megállapítható.

A méltányosságból megál-
lapított táppénz összege nem 
lehet magasabb a táppénz 

általános szabályok szerinti 
50 vagy 60 százalékos mér-
tékénél, illetve nem haladhatja 
meg a táppénz napi maxima-
lizált összegét, idén a 11 160 
forintot.

A biztosított a méltányos-
sági kérelmet a foglalkoz-
tatójához nyújthatja be. A 
foglalkoztatónak a kérelmet 
a kézhezvételtől számított 5 
napon belül kell továbbítania a 
kormányhivatalhoz.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

  Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Látogasson el hírportálunkra!

Látogasson el hírportálunkra!

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

Szakképzési konferencia
Kinek adható méltányosságból 

egészségbiztosítási ellátás?

A képzésekre hívják fel a figyelmet Negyed évszázados a békéscsabai vállalkozás

Új óriásmolinó a nyomdán Rangos elismerést kaptak
A világ legnagyobb Munká-
csy portréja után a Marzek 
Kner nyomda és a Békés-
csabai Szakképzési Cent-
rum közös nyomdaipari 
képzéseit hirdető molinó 
került ki a cég főépületé-
re november 9-én. A mo-
linó a középfokú műszaki 
képzések mellett az immár 
Békéscsabán is elérhető 
felsőfokú gépészmérnöki 
szakot is hirdeti.

Mint ahogy azt Kása Ist-
ván Zoltán, a Marzek Kner 
Packaging Kft. ügyvezető-
je ismertette, a cég képzé-
si kampányának részeként 
került ki a nyomda épületé-
re az új molinó. A hirdetés 
egyik részén a Békéscsabai 
Szakképzési Centrum Szent 
Györgyi Albert Technikumá-
nak nyomdász és nyomda-
ipari technikus középfokú 
képzései láthatóak. Mucsi 
Balázs, a BSZC főigazgatója 
kiemelte, hogy a nyomdaipar 
a békéscsabai és a megyei 
gazdaság egyik fontos sze-
replője, így szükséges volt 
arra, hogy az intézmény re-
agáljon az igényekre. Nem-
régiben avatták fel Európa 
egyik legmodernebb nyom-
daipari képző- és tudásköz-
pontját, amely jó alapot jelent 
az oktatás 21. századi szín-
vonalú fejlesztésére. A duális 
képzés során a szakmai hát-
teret a Marzek Kner nyújtja 

az intézmény számára, ez 
pedig a tanulók számára 
komoly perspektíva lehet a 
későbbiekben.

Mucsi Balázs hozzátet-
te, hogy valamennyi kép-
zésük közül a legkiemelke-
dőbb szakmai támogatást a 
Marzek Kner nyomdától kap-
ják. Háláját fejezte ki azért, 
hogy az ország egyik legna-
gyobb molinóján hirdethetik 
az oktatási intézményt.

Kása István Zoltán kiemel-
te, hogy Békéscsabán immár 
nemcsak középfokú műszaki 
képzettség megszerzésére 
van lehetőség, hanem fel-
sőfokúra is. A Szegedi Tu-
dományegyetem ugyanis a 
nyár közepén jelentette be, 
hogy háromféle szakiránnyal 
indít mérnökképzést Békés-
csabán. A gépészmérnök 
szak esetében pedig sikerült 
a cégnek az SZTE-vel elfo-

gadtatni a csomagolóanyag 
szakirányt.

– Ez azt jelenti, hogyha 
valaki a BSZC-ben, vagy 
bármely más középiskolában 
végez, és utána Békéscsa-
bán mérnökképzésre jelent-
kezik, akkor akár csoma-
golóanyag-mérnök is lehet 
belőle a városban. A cégek 
az új szakképzési törvény ér-
telmében már a képzés alatt 
magukhoz hívhatják a hallga-
tókat, így biztosítva az után-
pótlást – hangsúlyozta. 

A mostani molinókam-
pánytól a Marzek Kner és a 
Békéscsabai Szakképzési 
Centrum azt várja, hogy – a 
média szereplőivel közösen 
– az eddiginél nagyobb tö-
meget tudnak elérni, és azt 
remélik, hogy a beiskolázási 
számok is megduplázódnak 
majd. 

Vincze Attila

25 éves a Dolcetta Kft. Az 
ízig-vérig békéscsabai cég 
a közelmúltban rangos el-
ismeréssel gazdagodott: 
az Érték és Minőség Nagy-
díj kitüntető címet az Or-
szágház felsőházi termé-
ben vehették át.

A közel 200 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozás éves 
árbevétele megközelíti a 2,5 
milliárd forintot. Mint Mokrán 
Tamás, az egyik tulajdonos 
megfogalmazta: a saját gyár-
tású termékeik közül a szalon-
cukor kiemelkedő jelentőség-
gel bír, a gyártott mennyiség 
alapján országos vetületben 
piacvezetőként említhetők.

Linzerek, ostyák, sütemé-
nyek, mézespuszedlik, sze-
letes csokoládék, valamint 
fondant alapú termékek hosz-
szú sora alkotja a kínálatot. 
A 100 százalékban magyar 
és 100 százalékban csabai 

vállalkozás a honi piac egyik 
meghatározó alakja, azonban 
külföldre, például Romániába, 
Szlovákiába, Szlovéniába és 
Németországba is szállítanak.

– A kezdetekben ostya-
féléket gyártottunk, majd 
fokozatosan szélesedett a 
termékpalettánk – avatott be 
bennünket Mokrán Tamás, 
hozzátéve: további fejlődés 
előtt állnak, további bővíté-
seket szeretnének végrehaj-

tani. A 2021-es esztendőben 
egy közel 600 négyzetméte-
res raktárral bővült a kapaci-
tás, s emellett egy megköze-
lítőleg 1100 négyzetméteres 
gyártó- és raktárcsarnok át-
adására készülnek. 

– Most már értem, hogy mi 
a cég sikerének titka – fogal-
mazott Szarvas Péter polgár-
mester a sajtónyilvános ese-
ményen, arra utalva, hogy a 
tájékoztató rendezvény perc-
re pontosan a megadottak 
szerint kezdődött el. Mint a 
városvezető megfogalmazta, 
immár mások is észrevették 
a Dolcetta Kft. eredményeit, 
ezt a fajta minőségi, szakmai 
elismerést ugyanis nem ad-
ják oda bárkinek. 

A polgármester kifejezte: 
büszke arra, hogy a cég rá-
szolgált a címre, majd elis-
merése jeleként egy díszok-
levelet és egy üveg pezsgőt 
adott át.

Erdei-Kovács Zsolt

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara és a Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 2021. november 
16-án konferenciát szervezett 
a duális képzőhelyek, vala-
mint a szakképző iskolák szá-
mára, melynek célja, hogy a 
résztvevők átfogó informáci-
ókat kapjanak a bevezetett 
szakképzési rendszer ta-
pasztalatairól, folyamatairól. 
A programnak a Rokka Ren-
dezvényközpont adott otthont

Az első előadás a duális 
képzés megvalósításának 
kérdéseit taglalta (a beme-
nettől-a szakmai záróvizs-
gáig, úgy, mint ágazati alap-
oktatás, ágazati alapvizsga, 
kiválasztási folyamat, szak-
képzési munkaszerződés, 
szakirányú oktatás, képzési 
program, portfólió tervezé-
se, tartalma, projektfeladat. 

Az ezt követő téma a 
szakképzés új elemei, mely-
ben az előadók körüljárták 

az ágazati képzőközpontok, 
a független vizsgaközpon-
tok, az okleveles technikus 
képzés, valamint a kreatív 
technikumok kérdéskörét.

A plenáris előadásokat 
egy kerekasztal-beszél-
getés követte  az  előadás 
témáival kapcsolatos ész-
revételek, megyei sajá-
tosságok, iskolai-vállalati 
együttműködések, jó pél-
dák, tapasztalatok megbe-
szélésére. 
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 I. ütem – 2021. november hó
A Modern Városok Prog-
ram keretében a városban 
egy komplex energetikai 
program valósul meg. En-
nek része a SMART GRID 
rendszer, a geotermikus 
hőhasznosítás, a SMART 
közvilágítás, valamint az in-
telligens közlekedésvezérlő 
és környezetkímélő közös-
ségi közlekedési rendsze-
rek kiépítése. 

A SMART GRID I. projekt 
becsült összköltsége:  
3 662 805 400 Ft.

A SMART GRID projekt 
közvetlen céljai:

– A megújuló terme-
lés részarányának növelése: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város és ezen belül a Vá-
rosi Sportcentrum meglévő 
és tervezett épületeinek vil-
lamosenergia-szükséglete a 
lehető legnagyobb mérték-
ben megújuló energiaforrás-
ból legyen ellátva.

– A villamosenergia-
költségek optimalizálása: az 
önkormányzat villamos-ener-
gia beszerzésre fordított ki-
adásai a lehető legnagyobb 
mértékben csökkenjenek.

– Széndioxid kibocsá-
tás csökkentése: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város villamos-
energia-felhasználás követ-
keztében történő környezet-

terhelésének (CO2 kibocsátás) 
csökkentése a lehető legna-
gyobb mértékben.

Az elkészült SMART GRID 
I. rendszer főbb műszaki 
jellemzői:

– 3 db napelempark 
épült ki;

– 2 db parkoló felet-
ti kialakítású napelempark 
készült el, összesen 2390 
panellel;

– 1 db földre helye-
zett napelemparképült 850 
panellel;

– akkumulátoros ener-
giatároló épült 2,435 MWh 
kapacitással,

– elkészült a betonhá-
zas trafó állomás,

–  okoshálózati központ 
kivitelezése történt meg;

– a beépített névleges 
teljesítmény: 1296 kWp.

Az energiatároló rendszer 
jellemzői:

– teljesítménye 1,2 MW 
és 2,4 MWh a kapacitása; 

– a rendszer három fő 
eleme: akkumulátor, inverter, 
ház (ház: transzformátorház, 
konténer, szabadtéri szek-
rény).

A kivitelező a szerződésben 
vállaltak szerint a próbaüze-
met az előírások betartásá-
val, 2021. szeptember 29-én 

megkezdte. A próbaüzem so-
rán arról bizonyosodnak meg, 
hogy a komplett Smart Grid 
rendszer (valamennyi alrend-
szerével együtt) üzemszerű 
körülmények között, rendel-
tetésének megfelelően műkö-
dik-e, vagyis a naperőművek 
termelnek-e, az energiatároló 
pedig tölt-e és kisüt-e a kapott 
vezérlőjeleknek megfelelően. 
Az üzemi próbák során pedig 
az egyes részrendszerek mű-
ködőképességének a vizsgá-
lata történik külön-külön.

A kivitelező a szerződés-
ben vállaltakat határidőben 
teljesítette.

A területen dolgozó fele-
lős kivitelező: INFOWARE 
Vállalkozási és Kereskedelmi 
Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, 
Határ út 22. A helyszíni mun-
kák felelős vezetője: Vajda 
Zoltán építésvezető.

További információ kérhető 
a projekt lebonyolítójától: Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft., 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.
bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
+36-66/241-781

SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán

A polgármester nem teszi 
kötelezővé az oltást

Egyeztetéseket, valamint 
az átoltottság felmérését 
követően Szarvas Péter 
polgármester nem rendel-
te el a kötelező védőoltást 
a polgármesteri hivatalban 
és az önkormányzati intéz-
ményekben, ahogy jelen-
leg nem rendelték el azt az 
önkormányzati cégek ve-
zetői sem. Az egészség a 
legfontosabb, ezért a pol-
gármester arra kér minden 
békéscsabai lakost, hogy 
ha még nem tette meg, ve-
gye fel a védőoltást!

Szarvas Péter november 
9-én, sajtótájékoztatón be-
szélt arról, hogy a Magyar 
Közlönyben, október 28-án 
hirdették ki a rendeletet, amely 
a koronavírus elleni védőol-
tásnak az állami és az ön-
kormányzati intézményeknél 
foglalkoztatottak általi kötelező 
igénybevételéről rendelkezik. 
Ennek értelmében a pol-
gármester hatásköre arról 
dönteni, hogy az önkormány-
zati intézmények dolgozói 
számára kötelezővé teszi-e 
a védőoltás felvételét. Arról 
pedig, hogy a város tulajdo-
nában lévő vállalatok mun-
kavállalóinak kötelezővé te-
szik-e az oltást, a cégvezetők 
dönthetnek. 

Sajnos napról napra ér-
keznek a hírek arról, hogy 

Békés megyében is egyre 
súlyosabb a járványhelyzet, 
a járványügyi adatok emel-
kedő tendenciát mutatnak. 
A polgármester felhívta a 
figyelmet arra, hogy a ma-
gunk és a környezetünkben 
élők egészségének védel-
mében indokolt az elővigyá-
zatosság, a higiéniai előírá-
sok fokozott betartása és a 
maszkviselés ott is, ahol ez 
jelenleg nem kötelező.

– Egyeztetéseket, vala-
mint az átoltottság felméré-
sét követően meghoztam a 
polgármesteri hivatalt és az 
önkormányzati intézménye-
ket érintő döntést. Egyelőre 
nem rendelem el a hivatal 
és az önkormányzati intéz-
mények dolgozóinak a köte-
lező védőoltást, és jelenleg 
nem rendelik el azt az ön-
kormányzati cégek vezetői 
sem – jelentette be Szarvas 
Péter polgármester.

A városvezető kifejtette: a 
felmérésekből kiderült, hogy 
az önkormányzati intézmé-
nyekben az országos átlag-
nál lényegesen jobbak az 
átoltottsági adatok. Erre való 
tekintettel tájékoztatta az in-
tézmények vezetőit, hogy egy-
előre ott se írják elő a dolgozók 
számára a koronavírus elleni 
védőoltás kötelező felvételét.

– A járványügyi adatok 
tükrében azonban azt ajánl-
juk mindenkinek, hogy ön-
kéntes döntés alapján oltas-
sa be magát. A szakemberek 
szerint az oltás abban segít, 
hogy sokkal kisebb eséllyel 
betegedjünk meg a korona-
vírus miatt, valamint a veszé-
lyes szövődmények kialaku-
lásának esélyét is csökkenti. 
Ezért határozottan ajánljuk 
az oltás felvételét, de kény-
szeríteni a munkavállalóin-
kat nem fogjuk – tette hozzá 
Szarvas Péter. 

Az egyetemes szolgáltatótól vásárol a város

Jövőre is lesz áram Csabán!
Többen is aggodalmukat 
fejezték ki a közelmúlt-
ban amiatt, hogy az ön-
kormányzat érvénytele-
nítette a jövő évre szóló 
villamos-energia vásár-
lására vonatkozó közbe-
szerzést. Voltak, akik ja-
nuártól már sötét utcákat 
vízionáltak, azonban a 
megoldás már úton van: 
jövőre is lesz tehát közvi-
lágítás és a közintézmé-
nyek sem maradnak áram 
nélkül.

Mint ahogy a korábbi évek-
ben, idén is piaci áron szer-
zi be a villamos-energiát az 
önkormányzat, viszont az 
elmúlt hónapokban elsza-
badultak a világpiacon az 
energiaárak. Ezért történ-
hetett meg, hogy a jövő évi 
áramellátásra ajánlatot tevő 
egyetlen kereskedő rendkí-
vül magas árakat állapított 
meg a város számára. Mivel 
a megajánlott ár a jelenle-
ginek a három-négyszerese 
lett volna, az önkormányzat 
eredménytelennek nyilvání-
totta a közbeszerzési eljá-
rást. Ha nem így tett volna, 
akkor a mostani, évi 140 
millió forint körüli összeg-
ről, közel 500 millió forintra 
emelkedett volna a város 
éves villamos-energia költ-
sége, így más megoldás 
után kellett nézni. 

– Az önkormányzatnak 
lehetősége van arra, hogy 
piaci kereskedőtől szerezze 
be az elektromos áramot, 
hanem az egyetemes szol-
gáltatótól is. Ebben az eset-
ben jogszabály rögzíti az 
elektromos áram árát. Az 
átállás 2021. december 31-
ig lebonyolódik, így január 
elsejétől már a rögzített, a 
piacinál kedvezőbb áron 
szerezzük be a villamos-
energiát. Ez éves szinten 
mintegy 250 millió forint kö-
rüli kiadást jelent, ami több 
a korábbinál, de csak kö-
rülbelül a fele a piaci árnak 
– mondta el lapunknak dr. 
Bacsa Vendel, jegyző.

Wittmann László, a hi-
vatal stratégiai-fejlesztési 
osztályának vezetője elárul-

ta, hogy a közvilágítás és a 
városi közintézmények éves 
áramellátási igénye 7 millió 
KWh körüli. Hangsúlyozta: 
az egyetemes szolgáltatás 
egy olyan védőernyő, ame-
lyet a villamos-energia tör-
vény biztosít arra az esetre, 
ha a piaci árak tartósan ma-
gasak. 

– Most jött el az a pilla-
nat, hogy a városnak ér-
demes visszakerülnie az 
egyetemes áramszolgálta-
tási körbe. Az ehhez szük-
séges lépések megtétele 
jelenleg is folyamatban van 
az önkormányzat részéről– 
fogalmazott az osztályve-
zető, hozzátéve, hogy a 
lakosság az átállásból sem-
mit nem fog érzékelni. 

Vincze Attila

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ukrán Önkormányzata közmeghallgatást tart székhelyén 
(5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8.) 2021. november 23-án, kedden 15.30 órától.

 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart 

székhelyén (5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8.) 2021. november 24-én, szerdán 15.30 órától.

Nemzetiségi közmeghallgatások

Címzetes főorvosi címet kapott 
dr. Ferenczi Attila

November 5-én, a Szegedi 
Tudományegyetemen, több 
kollégájával együtt vehetett 
át oklevelet dr. Ferenczi   
Attila háziorvos. Egy 2014-
es kormányhatározat teszi 
lehetővé, hogy a legalább 20 
éve alapellátásban dolgozó 
orvosok címzetes főorvos 
címet kapjanak, mostantól ő 
is címzetes főorvos.

Dr. Ferenczi Attila  harminc 
éve gyógyít körzetében, a 
Lencsési lakótelepen. A ki-
tartásáért, a betegekkel való 
jó kapcsolattartásért, illetve a 
hosszú időn át az alapellátás-
ban végzett munkájáért kapta 
az elismerést. A címzetes fő-
orvosi cím nem tudományos 
fokozat, hanem annak a mun-
kának az elismerése, amit há-
ziorvosként a lakosság egész-
ségének megőrzése, valamint 
a betegségek megelőzése és 
a gyógyítás érdekében végez.

– A betegek tudják legin-
kább megítélni, hogyan állok 
a munkámhoz. Mindig is azt 
tartottam szem előtt, hogy 
gyógyító orvos legyek. Bár 
közéleti tevékenységet is foly-
tatok, soha nem merült fel 
bennem, hogy a betegeimet, 
a praxisomat, a rászorultakat 
mellőzzem, vagy hogy elhagy-
jam a pályát – fogalmazott dr. 
Ferenczi Attila. 

A címzetes főorvos el-
mondta: az a fő hitvallása, 
hogy segítséget nyújthasson, 
és hogy a betegség ne fájjon.

– Igyekszem az emberi 
szenvedéseket megelőzni és 
gyógyítani, és ez nem szlo-
gen. Körülbelül az ellátások 85 
százaléka az alapellátásban 
történik, és bár nagyon sok 
embernél nem tűnik túl nagy 
panasznak az, amivel érke-
zik, de az a betegnek mindig 
komoly problémát jelent, amin 
segíteni kell – tette hozzá.

Dr. Ferenczi Attila kiemelte, 
hogy mindig is orvos szeretett 
volna lenni és – bár jóleső és 
megtisztelő az elismerés – 
soha nem adott a címekre.

– Ugyanazt a munkát sze-
retném folytatni, mint eddig 
is, ugyanazzal a hozzáállás-
sal, de természetesen jólesik 
az elismerés minden formája 
– jegyezte meg dr. Ferenczi 
Attila, címzetes főorvos.

Vári Bianka
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V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE

Békéscsaba képviselő-testülete november 4-én tar-
totta legutóbbi, közmeghallgatással egybekötött ülé-
sét. A közgyűlés után Szarvas Péter polgármester, va-
lamint a Fidesz-KDNP, a Szövetség Békéscsabáért és 
a Hajrá Békéscsaba képviselői tartottak tájékoztatót a 
legfontosabb döntésekről. Megkerestük a DK képvi-
selőjét is, aki jelezte, hogy ezúttal kihagyja a reagálás 
lehetőségét. 

Szarvas Péter: A vártnál jobban alakultak az adóbevételek

Szarvas Péter örömteli-
nek nevezte, hogy az idei 
helyiadó-bevételek tekin-
tetében túlteljesítés van ki-
látásban. Mint mondta, ez 
annak köszönhető, hogy a 
békéscsabai vállalkozók a 
járványügyi helyzetben is 
jól működtek, erősítették 
cégüket, megtartották a 
munkavállalókat.  

A polgármester kiemel-
te, hogy újabb 15 millió fo-
rintot biztosítanak fásításra 
és erdőtelepítésre. A klímatudatos intézkedések körébe 
tartozik, hogy az önkormányzat szakértők bevonásával 
fenntartható, zöld stratégiát dolgoz ki. A 2020-as és az 
idei forró nyár tapasztalatai alapján kezdik meg a közterü-
leten a zöldfelületek öntözési rendszereinek fejlesztését. 
A grémium erre a célra 25 millió forintot állított be. A kör-
nyezet védelme érdekében döntöttek arról is, hogy a köz-
területeken szelektívhulladék-gyűjtő fejlesztési programot 
indítanak, a város legforgalmasabb területein építenek ki 
szekcionált gyűjtőket. 

Szarvas Péter beszélt arról, hogy városüzemeltetési 
feladatokra további 100 millió forintot biztosítanak. A kép-
viselők azt látták idén, hogy a járdák kátyúzására és a fák 
karbantartására a rendkívül magas összeg sem elegendő, 
főként ezekre a feladatokra különítették el az összeget.

Közölte továbbá, hogy döntöttek a Békéscsaba haza-
vár! program fejlesztéséről. A felsőfokú diplomát szerezni 
kívánó fiatalok ösztöndíját havi 40 ezer forintról 50 ezer-
re növelik, az életkezdési támogatást pedig egyszeri 300 
ezer forintról 400 ezerre módosítják.

Kitért arra, hogy zajlik a Lencsési bölcsőde fejlesztése 
és bővítése, a beruházás 2022 januárjára fejeződik be, az 
önkormányzat 760 ezer forinttal egészíti ki az erre szánt 
forrást. Hangsúlyozta továbbá, hogy az önkormányzat 
minden évben hozzájárul a nyomdaipari szakoktatók bé-
rezéséhez, a 2021/22-es tanévben havonta 300 ezer fo-
rintot, éves szinten 3,6 millió forintot biztosítanak erre a 
célra. 

A helyi autóbusz-közlekedés témaköre is a grémium 
előtt volt. A Volánbusz Zrt.-nek az idei év végéig szól a 
megbízása. A polgármester emlékeztetett arra, hogy ko-
rábban kiírtak egy koncessziós pályázatot, amely a jövő 
év elején kezdődik. Egy pályázat érkezett a felhívásra, a 
bíráló bizottság ezt érvénytelennek minősítette, decem-
berben döntenek a továbbiakról. 

Szarvas Péter megemlítette, hogy film készül a Békés 
megye történelmében meghatározó Wenckheim család 
történetéről. Az alkotást az önkormányzat 1 millió forinttal 
támogatja.

 

Fidesz: A tervezettnél több adóbevétel a gazdaság jó  
teljesítményét tükrözi

Az első háromnegyed év idén igen jól alakult, ez köszön-
hető többek között annak, hogy folyamatos fejlesztés folyik 
a városban, és ennek révén a gazdaság is halad, fejlődik – 
kezdte a Fidesz közgyűlés utáni tájékoztatót Hanó Miklós.

Az alpolgármester kiemelte, hogy a tervezetthez képest 
mintegy 560 millió forint pluszbevétel keletkezett az év 
első kilenc hónapjában a helyi adóból, az iparűzési adó 
csökkentése ellenére is. Ebből 375 millió forint felhaszná-
lásáról már döntött a közgyűlés, van benne például  egy 
100 millió forintos városüzemeltetési forrás, amelyből 
olyan mindennapi tevékenységeket finanszíroznak majd, 
mint például a kátyúzás vagy a járdafelújítás.  Az alpol-
gármester megköszönte a város gazdasági szereplőinek 

a befizetett adót, és azt, hogy az olykor nehéz, pandémiás 
helyzetben is fejlesztették a munkahelyeket.

Hanó Miklós kitért arra, hogy a javaslata alapján 100 
millió forintot fordítanak az ivóvízhálózat fejlesztésére is. 
Ezt a politikus szerint elsősorban az indokolja, hogy a 
belvárosi telkek megteltek, ezért egyre inkább a település 
külső területein történnek az építkezések. 

– A mintegy 30 km hosszú vízvezeték kiépítése több 
milliárd forintba is kerülhet, ehhez pedig kormányzati tá-
mogatásra lesz szükség. Amennyiben az ivóvízszolgáltató 
Alföldvíz Zrt. állami kezelésbe kerül, akkor 5-600 millió fo-
rintos bevételre számítunk a csőhasználati díjtartozásból, 
amelyet szintén a hálózat fejlesztésére költenénk – jelezte.

Opauszki Zoltán  környezetvédelmi tanácsnok örömét 
fejezte ki azért, hogy a város kommunikációjában, intézke-
déseiben egyre nagyobb szerepet kap a zöld, ökotudatos 
szemlélet. Kiemelte, hogy ebben az önkormányzat immár 
kezdeményező szerepet játszik.   

– Összességében egy 62 millió forint nagyságú „zöld-
csomagot” nevesítettünk, ennek részeként fásításra, erdő-
telepítésre 15 millió forint többletforrást áldozunk, a köz-
területek zöldfelületeinek öntözésére, az öntözőrendszer 
kiépítésére 25 millió forint többletforrás áll rendelkezésre 
– fogalmazott Opauszki Zoltán, hozzátéve, hogy a szelek-
tív hulladékgyűjtők fejlesztésére 12 millió forintot, fenntart-
ható zöldstratégia kidolgozására pedig 10 millió forintot 
különítenek el.

Kiemelte továbbá, hogy az egyéni képviselői kommuná-
lis fejlesztési keret megemelkedik választókerületenként 
2-2 millió forinttal, az új turizmusfejlesztési stratégia kidol-
gozására pedig 3 millió forintot különítenek el a többlet 
adóbevételek terhére.

Miklós Attila: Nincs ok túlzott optimizmusra

A november 4-ei ülésen összesen 33 napirendi pontot 
tárgyalt a békéscsabai közgyűlés, és minden határozatot 
egyhangúlag fogadott el a képviselő-testület – ismertette 
sajtótájékoztatón Miklós Attila, a Szövetség Békéscsabért 
frakció tagja, hozzátéve, hogy ez a jelenlegi felállásban 
most először fordult elő.

Miklós Attila a gazdasági témák és a pénzügyi beszá-
molók kapcsán kiemelte: a költségvetés teljesülése ese-
tében és a helyiadó-bevételekkel összefüggésben többen 
pozitívan nyilatkoztak, azonban úgy vélte, túlzott optimiz-
musra nincs okunk. Kiemelte, hogy csökkent a lakosság-
szám, soha nem volt még ilyen alacsony az egyetemi 
hallgatók száma, valamint csökkent a szociális ellátottak 
száma is. 

A közgyűlés döntött a Békéscsaba hazavár! ösztöndíj 
összegének növeléséről. Ezzel összefüggésben kifejtette, 
hogy a Gyere haza! programot korábban az MSZP-n belül 
ők dolgozták ki. Hozzátette: azonban nem ez a lényeg, 
hanem az, hogy mit lehet belőle megvalósítani. Kiemelte: 
helyesen döntött a közgyűlés, amikor emelték az ösztöndíj 
mértékét. 

A képviselő a zöldítés, fásítás kapcsán azt emelte ki, 
hogy ezek is fontos dolgok, azonban nem szabad megfe-
ledkezni az épített környezetünkről, a játszóterek, parkok 
rendbetételéről, szükséges felújításáról sem. 

Fülöp Csaba  a helyiadó-bevételek növekedésével ösz-
szefüggésben azt hangsúlyozta, hogy még a 2019-es év-
hez viszonyítva is több mint 300 millió forintos növekmény 
figyelhető meg, ami jelzi, hogy a gazdaság, illetve a vál-
lalkozások teljesítménye megközelítőleg 16 milliárd forinttal 
emelkedett a legutóbbi járványmentes évhez képest is.

– Valóban jobban alakultak az adóbevételek, és ez min-
denképpen pozitív. Lényegi momentum, hogy összesen 
mintegy 200 olyan adózó vállalkozás van, amely a 2 szá-
zalékos kategóriába tartozik, úgynevezett nagyadózónak 
nevezhető. A törvénymódosítás okán közel 800 millió fo-
rintos bevételkieséssel lehet kalkulálni, de ez az összeg 
a vállalkozásoknál maradt, ami meghatározó segítségnek 
tekinthető – fogalmazott Fülöp Csaba.

Az adóbevétel többletének felhasználásával összefüg-
gésben jelezte: érdemes lenne azt legalább részben a 
csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére, a kapacitás bővíté-
sére fordítani. Erre a tervezetre a későbbiekben is jelentős 
mértékben áldozni kellene, mivel jelenleg nagyjából szá-
zas nagyságrendű beadvány, illetve kérelem van ez ügy-
ben a városüzemeltetési osztályon.

Hajrá Békéscsaba: Igazán konstruktív volt a közgyűlés

A november 4-én tartott képviselő-testületi ülés igazán 
építő jellegű volt – hangzott el a Hajrá Békéscsaba Egye-
sület sajtótájékoztatóján. Mint azt Nagy Ferenc, gazdasági 
ügyekért felelős alpolgármester kifejtette, örült az együtt-
működő hangulatnak, és annak is, hogy a politikai viták he-
lyett ezúttal az érdemi kérdések kerültek előtérbe.

A közgyűlésen tárgyalt napirendi pontokkal összefüg-
gésben elsőként dr. Szigeti Béla képviselő ismertette az 
álláspontját. Részletezte, hogy elfogadta a testület a Bé-
késcsaba hazavár! program módosítását. Kiemelte, hogy 
azért hangsúlyos ez az intézkedés, mert elsősorban a fi-
atalokat érinti, és arra hivatott, hogy megakadályozza az 
elvándorlást.

A frakcióvezető-helyettes ismertette, hogy a program 
alapvetően két részből áll: egy felsőoktatási, hallgatói 
ösztöndíjból és egy életkezdési támogatásból. Azokat a 
fiatalokat, akik a felsőoktatási tanulmányaikat végzik, leg-
feljebb kettő éven keresztül az eddigi 40 ezer forint helyett 
januártól 50 ezer forinttal támogatja a város. Az egyszeri 
életkezdési támogatás összege pedig a Békéscsabán élő 
és itt elhelyezkedő fiatalok számára a korábbi 300 ezer 
forintról 400 ezer forintra nő.

Emelkedett az év első 9 hónapjában az adóbevétel, 
ennek összege megközelítőleg 380 millió forint. Nagy Fe-
renc gazdasági ügyekért felelős alpolgármester kifejtette, 
először azt kell leszögezni, hogy ez egy rendkívül jó hír. 
Elsősorban azért, mert ebből kiderül, hogy a helyi gazda-
ságot nem viselte meg annyira a járványhelyzet, mint arra 
előzetesen számítani lehetett.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a keletkezett 
többletbevétel segítségével egyrészt a következő évre ké-
peznek egyfajta tartalékot, másrészt pedig az összeget 
innovatív célok megvalósítására fordítják. Szóba került 
a zöld gazdasági területek fejlesztése, valamint a város-
üzemeltetés megnövekedett költségeinek finanszírozása. 
Ismertetése szerint az erdősítés, fásítás és a közterületi 
szelektív hulladékgyűjtés mellett egy öntözőrendszer ki-
építése is felmerült.

Papp Ádám, Vincze Attila, 
Erdei-Kovács Zsolt

A polgármester és a pártok képviselői értékelték a közgyűlés legfontosabb döntéseit

Opauszki Zoltán és Hanó Miklós a Fidesz tájékoztatóján 

Miklós Attila és Fülöp Csaba – Összefogás Békéscsabáért

Dr. Szigeti Béla és Nagy Ferenc – Hajrá Békéscsaba

Szarvas Péter
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ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S

Szakoktatókat támogatnak
Az önkormányzat még 

2015-ben döntött arról, hogy 
csatlakozik ahhoz a kezde-
ményezéshez, mely szerint a 
szakoktatók részére többlet 
anyagi hozzájárulást biztosít-
sanak. Ebből az 50 százalékot 
térítik meg, a maradék részt 
pedig a több, nyomdaipari ága-
zatban tevékenykedő gazda-
sági társaság fizeti.

Amint az elhangzott, az el-
múlt öt tanévben működtetett 

támogatási rendszer nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a középfokú nyomdaipari 
képzésre jelentkezők száma 
jelentősen növekedett, az ok-
tatói szakembergárda stabil és 
motivált lett.

A nyomdaipari tudás- és 
képzőközpont folyamatban 
lévő kialakítása is további 
lehetőségeket biztosít az ága-
zat számára a közeljövőben. 
Kása István Zoltán, a Marzek 

Kner Packaging Kft. ügyveze-
tő igazgatója levélben kereste 
meg az önkormányzatot, hogy 
a továbbiakban is támogassák 
a szakoktatók bérezését. Az 
ügyvezető igazgató havi 600 
ezer forint összeg támoga-
tást kér az önkormányzattól a 
2021/22-es tanévre, a korona-
vírus-járvány gazdasági hatá-
sai miatt a grémium havi 300 
ezer forint támogatási össze-
get fogadott el.

Így áll az ivóvíz-projekt
A szeptemberi közgyűlésen 
a képviselők már tárgyaltak 
a városi ivóvízhálózat fej-
lesztéséről. November 4-én 
a képviselők a 100 millió fo-
rintos beruházás öt érintett 
területének helyzetét tekin-
tették át.

A Kisfényesi úton az ivóvízve-
zeték építésével kapcsolatban 
újra lefolytatták a beszerzési 
eljárást, amelynek eredménye, 
hogy legkedvezőbb ajánlat is 
meghaladja a rendelkezésre 
álló fedezetet. A beruházás 
bruttó 23,6 millió forintba kerül, 
amelyhez további 2,6 millió fo-
rintot biztosítanak.

A Fonó és Lajta utcában a 
közbeszerzési eljárást az év 
végéig kiírhatják és tavasszal 
elkezdődhet a munka. A Raké-
ta utcában az építési terveket 

2017-ben készítették, ezért a 
vízjogi létesítési engedélyeket 
meghosszabbították. A kivi-
telezést a Modern Városok 
Programból finanszírozott út-
építési munkák első ütemének 
második részében végzik.

A Nógrád utcában lakos-
sági igényként merült fel 80 

folyóméternyi ivóvízvezeték 
építése. A beruházás elő-
készítése folyamatban van, 
idén megkezdődhet a kivi-
telezés. Az Ostoros utcai 
ivóvízvezeték építése 240 
folyómétert jelent, ennek ki-
vitelezési terve decemberre 
készülhet el.

Bővülő pályázat
Bővítik a városban élő fel-
sőoktatási hallgatók és 
fiatal diplomások helyben 
tartása érdekében létreho-
zott Békéscsaba hazavár! 
ösztöndíj-rendszert.

A programot 2015-ben indí-
totta el a békéscsabai önkor-
mányzat annak érdekében, 
hogy segítsék a felsőokta-
tásban tanuló csabai hallga-
tók tanulmányait, identitásuk 
kialakulását, valamint erő-
sítsék a városhoz való kötő-
désüket. Azok pályázhatnak 
az ösztöndíjra, akik – egyéb 
feltételek mellett – valamely 
felsőoktatási intézményben 
alap-, mester- vagy osztatlan 
képzésben vesznek részt, 
legalább tíz éve rendelkeznek 
békéscsabai lakó- vagy tar-
tózkodási hellyel, és még nem 
töltötték be 28. életévüket.

Az életkezdési támogatás 
révén a diplomás pályakez-
dőket szeretnék segíteni, 
melyben szintén fontos sze-
repet játszik a városhoz való 
kötődés kialakulása. Ebben 
az esetben a pályázónak, aki 
nem lehet idősebb 30 éves-
nél, rendelkeznie kell a felhí-
vásban meghatározott típusú 
oklevéllel, valamint igazolnia 
kell azt is, hogy az elmúlt két 
évben az illető a szakmájá-
ban helyezkedett el Békés-
csabán. A pályázatokat álta-
lában évente kétszer írják ki.

A képviselő-testület a 
közgyűlésen hozott határo-
zat értelmében jövő évtől a 
félévente igényelhető havi 
40 ezer forint ösztöndíjat 50 
ezerre növelte, míg az egy-
szeri életkezdési támogatást 
300 ezeről 400 ezer forintra 
emelte.

Több adó folyt be
A közgyűlés várakozásai-
nál több helyiadó-bevétel 
folyt be az önkormányzat 
kasszájába. A testület leg-
utóbb arról döntött, mi le-
gyen az összeggel.

Az ülésen elhangzott: a 
pandémia a 2008-as gaz-
dasági válságnál is többet 
változtatott a világgazdasá-
gon, ezért az önkormány-
zatnak óvatosabban kellett 
számolnia a bevételi lehető-
ségekkel. Mindezt jól mutat-
ja, hogy míg tavaly az olyan 
közhatalmi bevételek, mint 
az építmény-, az iparűzési-, 
valamint az idegenforgalmi 
adó és a különböző bírságok, 
pótlékok előirányzata 4,6 mil-
liárd forint volt (ehhez képest 
a teljesítés 4,1 milliárd forint 
volt), addig idén úgy számol-
tak, hogy ezekből csak 3,2 
milliárd forint folyik be a vá-
rosi kasszába.

Az eddig ismert adatok 
szerint szeptember 30-ig 3,2 

milliárd forint iparűzési adót 
fizettek be a vállalkozások 
az önkormányzatnak, ez a 
vártnál magasabb összeg. 
Az építményadóból 26,5 
millió forint folyt be, míg az 
idegenforgalmi adó esetén 
3,7 millió forint realizálható. 
Mindezek alapján 500 millió 
forint adóbevételi többlet ke-
letkezett a költségvetésben.

De mi legyen az adótöbb-
let sorsa? A forrás egy részét 
a már korábban jelentkezett 
problémákra fordíthatják (ön-
kormányzati ingatlanok felújí-
tása, a Békés Megyei Könyv-
tár és a polgármesteri hivatal 
Szabadsági épületében lift 
beszerzése). 

Ezen felül a környezet-
védelmi célok elérésére is 
áldozna a város, és további 
forrás juthat a városüzemel-
tetési kiadások növelésére. 
Szükség lesz még átcsopor-
tosításra a pályázati önerő-
höz, valamint a gyermekét-
keztetésre is.

Kitüntetés
A testület zárt ülésen dön-

tött a Békéscsaba Sportjá-
ért kitüntetésről. A grémium 
Bohus Beáta kézilabdázót, 
a magyar válogatott korábbi 
oszlopos tagját, az U17-es vá-
logatott jelenlegi szövetségi 
kapitányát választotta. A kép-
viselők továbbá Knyihár Já-
nos sportmasszőrt tartották 
érdemesnek az elismerés-
re, aki több évtizede végzett 
munkájával mindent megtesz 
a sportolók gyors felépülé-
séért. Korábban dolgozott 
a Swietelsky-Békéscsaba 
röplabda csapatánál, a Bé-
késcsaba 1912 Előrénél, és 
jelenleg pedig a Békéscsabai 
Előre NKSE játékosait látja el.

Film 
készül

Gyurkó Dániel producer 
és Major Gyula filmrendező 
2023-ra új dokumentumfil-
met készítene, melynek té-
mája a Wenckheim család 
békéscsabai, Békés megyei 
öröksége. Az alkotást a csa-
lád története, mintaértékű, 
újító gazdaság-, gazdálko-
dás – szervezése, az épített 
örökség kiemelkedő emlékei 
nézőpontjából közelítenék 
meg, a még élő leszármazot-
tak, egykor az uradalomban 
dolgozók hozzátartozóinak 
megszólaltatásával, a hely-
színek, az azokhoz kap-
csolódó érdekességek, új 
információk bemutatásával. 
A grémium a projekthez egy-
millió forint támogatást ad.

Ügyelet
Bár az orvosi ügyeletet 

helyben ellátó társaság a 
korábbi években is rendre 
tájékoztatta tevékenységéről 
a békéscsabai önkormány-
zatot, ez a tevékenység kü-
lönösen fontossá vált, mi-
után a Csaba Ügyeleti Kft. 
a város tulajdonába került 
2018 tavaszán. A kft. veze-
tője, dr. Sonkoly Iván ezúttal 
arról számolt be a grémium-
nak írásban (teendői miatt 
személyesen nem vett részt 
az ülésen), hogy a koronaví-
rus-járvány miatt előszűrést 
végeztek az elmúlt időszak-
ban, amely csökkentette a 
betegforgalmat, de sokkal 
többen keresték őket telefo-
non. Az év elejétől egészen 
szeptemberig 2280 felnőtt és 
1909 gyermek kereste meg 
őket valamilyen úton, ebből 
a 4189 főből 3236 szemé-
lyesen, 250 fő telefonon lé-
pett velük kapcsolatba, míg 
703-an kértek tanácsot. Ösz-
szesen 14 ezer telefonhívást 
fogadtak, ami napi átlag 50 
hívást jelent.

Az oldalt írta: Varga Diána

A képviselőknek sorolták 
gondjaikat a csabaiak

A békéscsabai képvise-
lő-testületi ülés mellett 
november 4-én közmeg-
hallgatást is tartottak a 
városháza dísztermében, 
ahol a helyiek mondhat-
ták el véleményüket, ész-
revételeiket vagy pana-
szaikat a grémiumnak.

Az egyik, Vécsey utcában élő 
hölgy a lakóközösség pana-
szát továbbította: nem elége-
dettek ugyanis a galambok 
befogásának módszerével, 
amelyet nem tartanak ha-
tékonynak. Szóvá tette azt 
is, hogy a madarak kezelhe-
tetlen mennyiségű piszkot 
hagynak hátra, a takarításhoz 
nagyobb önkormányzati se-

gítséget kért. Ezen felül a kör-
nyéken tapasztalható por- és 
zajterhelésre is panaszt tett. 
Szarvas Péter polgármester 
azt ígérte, megvizsgálják a ta-
karítással kapcsolatos lehető-
ségeket, majd emlékeztetett, 
hogy várhatóan még novem-
berben átadják a Fürjesi elke-
rülő utat, amely tehermentesí-
ti majd a Szabolcs utcát és a 
Temető sort.

Egy Alsókörös sori lakos 
egy illegális szemétlerakó 
helyre hívta fel a figyelmet, 
valamint egy sétány kiala-
kítását javasolta, amelyhez 
egyhavi fizetésével járulna 
hozzá. Azt a választ kapta, 
hogy a fejlesztési javaslaton 
az önkormányzat gondolko-

dik, és a környék tisztán tar-
tását is fontosnak tartják.

Egy Bankó András utcá-
ban élő férfi a Csabagyöngye 
Kulturális Központ előtti járda-
szakasz megosztását kérte, 
hogy azon kerékpárosok is 
közlekedhessenek, míg egy 
Vihar utcai lakó a járdák minő-
ségét kifogásolta, amelyeket 
az évek során a fák gyökerei 
deformáltak. Egy harmadik 
esetben arra érkezett javas-
lat, hogy a város vizsgáltassa 
meg a jaminai hévíz-kúttal 
kapcsolatos lehetőségeket. 
A kutat ismeretlenek téglával, 
cseréppel töltöttek fel. Mind-
annyian arra kaptak ígéretet, 
hogy az önkormányzat meg-
vizsgálja a kérdéseiket. 
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

A Modern Városok Prog-
ram keretében a városban 
egy komplex energetikai 
program valósul meg. En-
nek része a SMART GRID 
rendszer, a geotermikus 
hőhasznosítás, a SMART 
közvilágítás, valamint az 
intelligens közlekedésve-
zérlő és környezetkímé-
lő közösségi közlekedési 
rendszerek kiépítése. 

A geotermikus hőhasznosítás 
projekt a fosszilis energiafor-
rások kiváltását tervezi az 
egyes önkormányzati tulaj-
donban álló intézmények, 
valamint a sport-infrastruk-
túra energiaszükségletének 
kielégítésére. 

A projekt célja a fenntart-
hatóság és az energiaha-

tékonyság szempontjainak 
erőteljesebb érvényesítése 
Békéscsaba városában a 
geotermikus hőhasznosítás 
rendszer kiépítésével. A 
geotermikus energia fel-
használásával a város nagy 
hőigényű intézményei kör-
nyezetbarát, zöld energiával 
lesznek fűthetők, jelentős 
mennyiségű szénhidrogén 
energiahordozó elégetésé-
től, és üvegházhatású gá-
zok kibocsátásától kímélve 
meg mind a lokális, mind a 
globális környezetet. 

A kivitelezés aktuális 
állása

Termelő kút területe a 
Nádas soron: 

– A Nádas sori BCS-
GT-1 kitermelő kút munkate-

rületén egy hónap alatt elér-
ték a tervezett mélységet, a 
2450,0 métert, a termeltetés 
előkészítése van folyamat-
ban. Az ideiglenes víztáro-
zóban felhalmozódott iszap 
elszállítása – az engedéllyel 
rendelkező átvevőhelyre – 
megtörtént.
Visszasajtoló kút területe 
a Gyulai úton:

– Az első visszasajto-
ló kút (BCS-GV-1) mélyítése 
2021. szeptember 18-án kez-
dődött a Békéscsaba 1385/8 
hrsz.-ú, városi sportcsarnok 
melletti területen. A fúrás 
szintén egy hónap alatt érte 
el a tervezett mélységet, a 
2500,0 métert. Jelenleg a 
második visszasajtoló kút, 
BCS-GV-2 előkészítő mun-
kái zajlanak, a fúrás indítása 

a berendezés átköltöztetését 
és felszerelését követően 
2021. november közepén 
várható. 

– A távhő-vezetékhez 
tartozó munkálatok aktuális 
állása: a tervezett 16 egyedi 
fogyasztói hőközpontból 12 
alhőközpontban (CsabaPark 
takarítószer tároló, atléti-
kai öltöző, súlyemelőklub, 
CsabaPark látogatóközpont, 
teniszklub, gyermekétkezte-
tési igazgatás, vívócsarnok, 
CsabaPark rendezvényház, 
Előre székház, gyermek-
étkeztetés konyha, Előre 
pályafűtés) a belső munká-
latok befejeződtek, a foga-
dó rész elkészült. A további 
alhőközpontok gépészeti 
szerelésének előkészítése 
folyamatban van, a gépésze-

ti szerelési munkák ütemterv 
szerint haladnak.

A beruházó Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a projektet lebo-
nyolító Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. és 
a kivitelező is arra törekszik, 
hogy a fúrási telephely köz-
vetlen közelében élők napjait 
és Békéscsaba polgárainak 
békés életét a lehető legke-
vésbé zavarják a munkála-
tok, bár a 24 órában végzett 
fúrási műveletek bizonyos 
időszakokban nagyobb zaj-
hatással járnak. 

A jogszabályi előírásokat 
betartva dolgoznak azon, 
hogy Békéscsaba városa a 
geotermikus hőhasznosítás 
területén is kiváló eredmé-
nyeket érjen el! 

A felelős kivitelező: 
MECSEKÉRC Környezetvé-
delmi Zrt. (7633 Pécs, Eszter-
gál L. u.19.) és a ROTAQUA 
Geológiai-, Bányászati-, Kuta-
tó-, Mélyfúró Kft. (7673 Kővá-
gószőlős, 0222/22 hrsz.)

További információ kérhe-
tő a projekt lebonyolítójától: 

Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 10.
 bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu 
+36-66/241-781

Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán - 2021. november hó

J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
Békéscsabán, a járdahálózat-fejlesztési program ke-

retében folyik az első ütem megvalósítása, hamarosan 
megkezdődi a kivitelezési munkák második üteme is. 

A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatában dön-
tött az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról, amely 
támogatás keretében valósul meg Békéscsaba járdahálóza-
tának fejlesztése.

A járdafejlesztési programhoz tartozó utcák helyszíni fel-
mérése 2021. május 30-ig megtörtént. A projekt keretében 
a járdafejlesztéseket négy ütemben tervezik megvalósítani, 
2022. december 31-ig, folyamatosan. 

A projekt I. ütemében 35 járda/járdaszakasz fejleszté-
sére kerül sor. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivi-
telezővel az I. ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. 
július 23-án, a munkaterület átadása 2021. július 29-én meg-
történt. A kivitelezési munkák 2021. szeptember 6-án kez-
dődtek meg. A Szőlő utcai járdaszakasz elkészült. A Kőrösi 
utcai, Akácfa utcai, Széna utcai járdaszakaszok aszfaltozása 
megtörtént, padkarendezés szükséges. Az Áchim lakótelepi, 

szobor környéki térburkolat elkészült, a kapcsolódó aszalt-
burkolattal való illeszkedés javítása szükséges. Jelenleg a 
Schweidel utcai, Czuczor utcai, Bezerédj utcai, Sikonyi úti, 
illetve a Lencsési út 28–38. mögötti járdaszakaszok felújítása 
folyik. Munkakezdési engedéllyel rendelkezik még a Lachner 
utcai, illetve a Kőmíves K. sor 37. és a Virág presszó közötti 
szakasz. Az I. ütemben tervezett munkák befejezésére folya-
matosan, de legkésőbb 2022. augusztus 27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 járda/járdaszakasz fejleszté-
se valósul meg. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivi-
telezővel az II. ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. 
október 26-án, a munkaterület átadása 2021. november 5-én 
megtörtént.

A III. ütem keretében megépülő 56 járda/járdaszakasz ki-
vitelezőjének a kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása folyamatban van.

Megkezdődött a IV. ütem keretében megépülő 27 járda/
járdaszakasz kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzé-
si eljárás előkészítése is.

2021-ben valamennyi járdaszakaszra vonatkozóan meg-
történik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárások kiírása.

A projekt során a kivitelezési munkák folyamatosak lesz-
nek, a tervezett végső befejezési határidő: 2022. év vége. 

A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka 
megkezdése előtt legalább két héttel korábban, írásban is 
tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elér-
hetőségeit is. A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során 
figyelembe veszik a technológiai, tárgyi, személyi és szerve-
zési feltételeket A „Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése” 
című projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatosan 
tájékoztatják a lakosságot.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., Telefonszám: +36-66/452-352. 
Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.
Megyeri Sándor projektmenedzser, telefonszám: 
+36-20/454-5693. 

Járdafejlesztési munkák I. ütemének várható lebonyolítása. 

So
rs

zá
m

Békéscsaba járdahá-
lózatának fejlesztése
1. ütem - 1. rész

2021-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben
tervezve

Megnevezése Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

1 Telep u. X
2 Sikony út X
3 Bezerédj u. X

4 Kórház u.+ 
Dedinszky u. X

5 Csalogány u. X

So
rs

zá
m

Békéscsaba járdahá-
lózatának fejlesztése 
1. ütem - 2. rész 

2021-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben
tervezve

Megnevezése Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

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

2 Bajza u 
(Erdélyi sor–egyetem) X

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

4 erzsenyi u. 
(Deák u–Bajza u.) X

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

6 Gyulai út–Alkotmány u.–
Berzsenyi u.–Turzó u. X

7 Lencsési 28–38. mögött X
8 Szőlő u. 100–114. X

9 Kőmíves K. sor 37.–Vi-
rág presszó X

So
rs

zá
m

Békéscsaba járdaháló-
zatának fejlesztése 
1. ütem - 3. rész

2021-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben
tervezve

Megnevezése Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

Járdafejleszté-
si munkák

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

6 Lorántffy u. Dombos–
Vereckei u. között X

7 Áchim lakótelep X
8 Mezőmegyer Hadnagy u. X

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

X

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

X

11 Botyánszki Pálné utca X
12 Pulszky utca 18. előtt X

13 Váczi Mihály utca 22–24. 
előtt X

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

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

16 Német Lajos utca X

17 Dessewffy u. (Zöldfa Bo-
tyánszki Pálné u. között) X

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

19 Berényi út 132. előtt X
20 Berényi út 79. előtt X
21 Lahner utca X
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALBÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ülésezett a védelmi bizottság: átadták a Békés 
Megye Védelméért elismeréseket

A közelmúltban a kormány-
hivatal Beliczey termében 
tartotta idei második fél-
éves ülését a Békés Megyei 
Védelmi Bizottság. A gré-
mium döntése értelmében 
idén a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház, dr. Polyák 
Zsolt rendőr dandártábor-
nok korábbi Békés megyei, 
jelenleg Csongrád-Csanád 
megyei rendőrfőkapitány, 
valamint Gulyás László 
nyugállományú alezredes 
részesült a Békés Megye 
Védelméért elismerésben.

A Békés Megyei Központi 
Kórház dolgozói kollektívája 
a koronavírus-járvány elleni 
védekezésben nyújtott tel-
jesítményével, példaértékű 
helytállásával érdemelte ki 
az elismerést. Az emlékpla-
kettet a kórház képviseleté-
ben dr. Becsei László főigaz-
gató főorvos vette át Takács 
Árpádtól, a megyei védelmi 
bizottság elnökétől. Dr. Po-
lyák Zsolt dandártábornok, 
korábbi Békés megyei rend-
őrfőkapitány a védelmi igaz-
gatásban és a megye la-
kosságának közbiztonsága 
érdekében végzett áldozat-
kész szolgálata elismerése-
ként vehette át az emlékpla-
kettet. A 45 esztendő katonai 
szolgálatot követően idén 
nyugállományba vonult Gu-
lyás László alezredes, a bi-

zottság korábbi titkár-helyet-
tese jelenleg is szakértőként 
segíti a grémium munkáját.

Elhangzott: a Magyar Hon-
védség parancsnoka idén 
július 29-étől az 5. Bocskai 
István Lövészdandárt (Hód-
mezővásárhely) jelölte ki a 
Békés Megyei Védelmi Bi-
zottsággal együttműködő 
alakulatként. 2007-től,14 éven 
keresztül a 37. II. Rákóczi Fe-
renc Műszaki Ezred (Szen-
tes) működött együtt a védel-
mi bizottsággal. A bizottság 
elnöke köszönetet mondott 
a mintegy másfél évtizedes 
együttműködésért, valamint a 
védelmi igazgatásban végzett 
magas színvonalú munkáért 
a szentesi alakulatnak, illetve 
parancsnokának. Takács Ár-
pád emléktárgyat és oklevelet 
adományozott a Magyar Hon-
védség 37. II. Rákóczi Ferenc 

Műszaki Ezred, illetve Antal 
László ezredes, parancsnok 
részére is, amelyet távollété-
ben Seres József alezredes, 
parancsnokhelyettes vett át.

A megyei védelmi bizottság 
mellett működő oltási munka-
csoport tevékenységéről, illet-
ve az elmúlt időszak védeke-
zési feladatairól Takács Árpád 
tájékoztatta a résztvevőket. 
Dr. Varga Ferenc Attila ezre-
des, a HM Védelmi Igazgatási 
Főosztály vezetője a megyei 
védelmi bizottsággal kapcso-
latos honvédelmi aktualitások-
ról szólt. Kiss András tűzoltó 
dandártábornok, a Békés Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója az esetle-
ges rendkívüli téli időjárásra 
felkészüléssel kapcsolatos, 
illetve az aktuális katasztrófa-
védelmi feladatokról, tudniva-
lókról beszélt.

Megújult a Megyeháza épülete

Energetikai felújításon esett 
át a Békés Megyei Önkor-
mányzat épülete. A fejlesz-
tést ünnepélyes keretek kö-
zött Oláh Gábor Regionális 
Fejlesztési Programokért 
Felelős helyettes államtit-
kár, Nemesi Pál, a Dél-al-
földi Gazdaságfejlesztési 
Zóna komplex fejlesztéséért 
felelős kormánybiztosa, Ta-
kács Árpád, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott, Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selő és Zalai Mihály megyei 
elnök adta át.

A Békés Megyei Önkormány-
zat eredményesen pályázott 
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program „Önkor-
mányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című felhí-
vására, amelynek keretében 
mintegy 57 millió forint, 100 
százalék intenzitású, vissza 
nem térítendő támogatásban 
részesült.

A pályázat keretében a 
Megyeháza épületének ener-
getikai korszerűsítése valósult 
meg. A fejlesztéssel csökkent 
a fosszilis energiahordozók-
ból származó üvegházhatású 
gázok kibocsátása, valamint 
a napelemes rendszer tele-
pítésével megvalósult a ha-
zai megújuló energiaforrások 
fokozottabb használata is. A 
korszerűsítés előtt az épület 
energetikai minőség szerinti 
besorolása „EE”, azaz „átla-
gosnál jobb” minősítésű volt. 
Az épület a fejlesztés eredmé-
nyeképpen immár „BB”, azaz 

„közel nulla energiaigényre 
vonatkozó követelményeknek 
megfelelő” energetikai beso-
rolással rendelkezik. A korsze-
rűsítés során, az épület műkö-
dési költségének csökkentése, 
valamint a fenntarthatóbb mű-
ködtetés érdekében megva-
lósult az utólagos külső oldali 
hőszigetelés, a padlásfödém 
hőszigetelése,  padlószigete-
lés, napelemes rendszer tele-
pítése, nyílászárók cseréje va-
lamint az épület nyári, passzív 
hővédelmének javítása. 

– Az energetikai fejlesz-
téssel egyidejűleg, egy másik 
projekt keretében akadály-
mentesítettük a bejáratot, va-
lamint akadálymentes mosdót 
is létrehoztunk – tette hozzá 
Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke.

– A mostani bérviszonyokat 
tekintve helyes, hogy a legala-
csonyabb keresetűek legalább 
20 százalékos béremelésben 
részesüljenek. Mivel a több 
ágazatban is nagyon várt bér-
növekedésnek infláció-ger-
jesztő hatása is lehet, számolni 
kell azzal, hogy a tervezetthez 
képest magasabb lesz az inf-
láció. Jó hír azonban, hogy 
a minimálbérhez kötött ellá-
tások összege is emelkedik. 
A GYED, a hallgatói GYED, 
a családok otthongondozá-
si díja és egyéb juttatások is 
nőnek emiatt. Ha növekszik a 
minimálbér és növekszik a ga-
rantált bérminimum, ez azzal 
jár, hogy a középjövedelmű 
kategóriákban is jogos igény 
mutatkozik a béremelésre. Így 
ez a munkavállalói kör nagy 
részében bérnövekedést hoz-
hat magával. 

– Korábban szó volt arról, 
hogy az M44-es gyorsforgal-
mi útnak az új Tisza-hidat is 
magában foglaló szakaszát 
még idén használatba veheti 
a forgalom. A Fürjesi elkerülő 
átadását is erre az évre tervez-
ték. Erre mekkora az esély?

– Lényegében 100 száza-
lék. A mostani terv szerint ka-
rácsony előtt megtörténik az 
M44-es újabb szakaszának az 
átadása, attól kezdve Békés-
csabától egészen Lakitelekig 

mehetünk a kétszer kétsávos 
úton. Folyamatban van onnan 
egy további 5 kilométeres sza-
kasz építése, és az is eldőlt, 
hogy az M5-öshöz fog bekötni 
a továbbépülő, körülbelül 32 
kilométeres új szakasz. Ha ez 
is elkészül, akkor Békéscsa-
ba és Budapest között végig 
gyorsforgalmi úton közleked-
hetünk majd. A Fürjesi elke-
rülő út átadása is rövidesen 
esedékes lesz, ez még nov-
emberben megtörténhet. Ez is 
nagyon várt fejlesztés, hiszen 
négy utat köt majd össze, és 
fontos abból a szempontból is, 
hogy Jamináról jelentős teher-
forgalmat vesz le.

– Ön múlt évben Esély dí-
jat alapított. Honnan jött en-

nek az ötlete, és kik részesül-
hetnek benne?

– Szociológia szakon, szo-
ciálpolitikai végzettséget sze-
reztem, és voltam szociális 
tanácsnok – számtalanszor 
láttam, hogy nem azonosak 
az esélyeink akkor, amikor 
elindulunk valamilyen úton. 
Vannak, akiknek a kibonta-
kozását a mostoha családi 
körülményei korlátozzák, 
mások a roma származásuk, 
megint mások a megváltozott 
munkaképességük vagy tar-
tós betegségük, fogyatékkal 
élésük miatt tudnak nehe-
zebben boldogulni. Akadnak, 
akik a múltjuk súlyos terheit 
hordozzák. Szeretném elis-
merni az ő erőfeszítéseiket, 

tehetségüket, szorgalmukat, 
kitartásukat, ezért alapítot-
tam ezt a díjat. Tudom, hogy 
ez nem több, mint csepp a 
tengerben: egy plakettet és a 
saját jövedelmemből egy sze-
rény anyagi juttatást adok a 
díjjal – de úgy éreztem, fontos 
legalább ennyivel elismerni 
a törekvéseiket, akaraterejü-
ket. A díjazottak közül többen 
mondták, hogy ez nagyon po-
zitív visszajelzés, és muníciót 
jelent a jövőre, motivációt ad, 
hogy érdemes kitartani, és 
minden helyzetben töreked-
nünk kell jól sáfárkodni azzal 
a tehetséggel, adottsággal, 
képességgel, ami a birtokuk-
ban van.

Mikóczy Erika

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Csaba u. 7.

Telefon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

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

SZ: 9:00-13:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

BÉKÉSCSABA

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

Herczeg Tamás: Oltási akcióhét lesz 
   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Hatan írtak alá szerződést

Békéscsaba hazavár!
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Boros Péter alkotása a cilinderrel együtt 210 centiméter magas

Munkácsy-szobor a múzeum lépcsőjén

150 éve született és 110 
évvel ezelőtt hunyt el a pa-
rasztkirály. Áchim L. And-
rás életét, munkásságát, 
pályáját bemutató tárlat 
nyílt a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. 

A kiállítás ötlete Ando György-
től származtatható, a néhai 
igazgató példaképként tekin-
tett a parasztkirályként is em-
legetett legendás politikusra.

Bácsmegi Gábor, a Munká-
csy múzeum igazgató-helyet-
tese elmondta, kettős évfor-
dulóra emlékezünk 2021-ben, 
Áchim L. András 150 évvel 
ezelőtt született és 110 éve 
halt meg. Ő egy meghatározó, 
igazi csabai személyiség volt, 
aki parlamenti mandátumot 
szerzett, s a szegény paraszt-

ság érdekeit képviselte – tette 
hozzá, kiemelve, hogy a tárlat 
az Ami csabai elnevezésű so-
rozat részeként valósult meg. 
A legfontosabb szempont az 
objektivitás, ami olyannyira 
meghatározó, hogy a tárlat cí-
mében is szerepel.

Forrainé Kovács Márta kér-
désünkre úgy fogalmazott: 
valóban az a cél, hogy a poli-
tikust politikamentesen, vagyis 
elfogultság nélkül, objektíven, 
a történelmi tények mentén 
mutassák be. A történész-mu-
zeológus kifejtette, Áchim L. 
András személyiségén, mun-
kásságán, az ő tragikus halá-
lán keresztül a kor, a térség, a 
város ismerhető meg jobban. 
A születéstől a halálig húzódik 
a tárlat történetvezetése, ami a 
szülői háztól indul el és végül a 

gerendási tanyaéletnél állapo-
dik meg.

Varga Tamás, kultúráért 
is felelős alpolgármester kö-
szöntő beszédében részletek-
be menően ismertette Áchim 
karrierjének főbb momentu-
mait, személyiségének meg-
határozó jegyeit. Mint mondta, 
Áchim országos viszonylatban 

is kiemelkedő eredményeket 
hagyott örökül az utókorra, 
igazán nagy formátumú ember 
volt. A szlovák származású, 
ámde a magyar ügyet tüzesen 
képviselő politikus elszánt küz-
delmet folytatott a szabadság-
jogokért és az egyenjogúság 
tényleges megvalósításáért – 
fűzte hozzá.

Erdész Ádám, a Békés 
megyei levéltár nyugalmazott 
igazgatója felvetésünkre azt 
emelte ki, hogy a kiállítás va-
lóban objektíven mutatja be 
a legendás politikus életét, 
és teszi mindezt rendkívül 
színesen, olyan érdekessé-
gek felvonultatásával, me-
lyekre bárki rácsodálkozhat. 

– Aki rászánja az időt, s be-
tekint a részletekbe, az előtt 
olyan történetek bomlanak 
ki, melyek igazán értékesek 
és meghatározóak – mondta.

A tárlat február 20-áig lát-
ható a Munkácsy Mihály 
Múzeumban.

Erdei-Kovács Zsolt

A Békéscsaba hazavár 
pályázat támogatottjai ün-
nepélyes keretek között ír-
ták alá szerződéseiket no-
vember 9-én, a városháza 
dísztermében. A fiatalok 
életkezdési támogatás és 
hallgatói ösztöndíj formá-
jában kapnak segítséget. 

Szarvas Péter polgármester, 
Nagy Ferenc és Varga Tamás 
alpolgármesterek, valamint 
dr. Bacsa Vendel jegyző fo-
gadták a csabai önkormány-
zat által létrehozott pályázat 
őszi nyerteseit a városházán. 
A fiatal és a leendő diplo-
mások aláírhatták azokat a 
szerződéseket, amelyek arról 
szólnak, hogy egyszeri 300 
ezer forintos életkezdési, illet-
ve havi 40 ezer forintos hall-
gatói ösztöndíjas támogatás-
ban részesülnek a várostól. 

Ezúttal négyen kapnak 
hallgatói ösztöndíjat és ket-
ten életkezdési támogatást. 
Felsőoktatási hallgatói ösz-
töndíjban részesült Kovács 
Attila gazdálkodás és me-

nedzsment szakos hallgató, 
Kovács Boglárka Mária mű-
szaki menedzser szakos hall-
gató, Sztankó Kitti Fanni taní-
tó szakos hallgató és Vincze 
Orsolya dietetikus hallgató. 
Életkezdési támogatást ka-
pott Bordás Dorottya, aki a 
Lencsési Általános Iskolában 
dolgozik, valamint Turbucz 
Tekla, az Alföldvíz Regioná-
lis Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
HR- munkatársa.

Mint azt Szarvas Péter pol-
gármester elmondta, 5 év alatt 
már 106 megállapodást kö-
töttek fiatal diplomásokkal és 
a diploma megszerzése előtt 
álló hallgatókkal. 

– Olyan fiatalokkal kerül-
tünk partneri viszonyba, akik 
Békéscsabán tervezték és 
tervezik a jövőjüket. Fontos-
nak tartjuk, hogy minél több 
diplomás fiatal helyezkedjen 
el a városban, minél többen 
találják meg itt a számításu-
kat, és alapítsanak itt csalá-
dot – fogalmazott Szarvas 
Péter polgármester. 

Papp Ádám

A cilinderével együtt össze-
sen 210 centiméter magas 
az a Munkácsy-szobor, ame-
lyet november 11-én koraes-
te avattak fel a Munkácsy Mi-
hály Múzeum lépcsőjén. Az 
alkotás kettős funkciót tölt 
be: a festőfejedelem alkotói 
munkássága előtti főhajtás-
ként és szelfi-helyszínként 
is értelmezhető.

A szoborral összefüggés-
ben Gyarmati Gabriella, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
munkatársa, művészettörté-
nész, az esemény koordiná-
tora adott részletekbe menő 
tájékoztatást. 

– A múzeum régi vágya 
teljesült azzal, hogy elkészül-
hetett ez az alkotás. Jó ideje 
nagyon szerettünk volna egy 

Munkácsy Mihály személyét 
megidéző szobrot a közgyűjte-
mény épületénél – ismertette 
a művészettörténész, aki azt 
is elmondta, a szoborpályázat 
egy többfordulós vállalkozás 
volt, a bronzszobrot végezetül 
Boros Péter készíthette el. 

Mint megtudtuk, a meg-
valósítás során az alkotó a 
múzeum Munkácsy-relikvia-
gyűjteményét gazdagító kabi-
netportrét használta kiindulási 
alapként, amely a millenniumi 
ünnepségek idején, 1896-ban 
készült, Budapesten. 

A szobor mérete, elhelyez-
kedése lehetővé teszi, hogy a 
hely szelfipontként is jól mű-
ködjön, bátran oda lehet mellé 
állni fotózkodni – szorgalmaz-
ta Gyarmati Gabriella. Azt is 
ismertette, hogy a Modern 

Városok Programban megva-
lósuló Munkácsy-negyed kon-
cepció részét képezi öt köztéri 
Munkácsy-szobor elkészítte-
tése és elhelyezése is, ezek 
közül történetesen ez az első. 
A szoboravató rendezvény 
házigazdája Bácsmegi Gábor, 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatóhelyettese volt, aki 
kifejezte, mennyire büszke 
arra, hogy a szemtanúja lehet 
ennek az ünnepi eseménynek. 

A megjelenteket Szarvas 
Péter polgármester köszöntöt-
te. A városvezető beszédében 
megemlékezett Ando György 
néhai múzeumigazgatóról, aki 
motorja volt a megvalósítás-
nak, mind a köztéri alkotás, 
mind pedig a Munkácsy-ne-
gyed vonatkozásában. Boros 
Péter szobrászművész alko-

tását ezután Banner Zoltán, 
Móra Ferenc-díjas művészet-
történész méltatta. 

A szobrászművész kérdé-
sünkre kifejtette, a folyamat 
négy évvel ezelőtt indult el, 
és rengeteg munkát igényelt 
a megvalósítás. Nagyon büsz-
ke arra, hogy a festőfejede-
lem szobrát ő készíthette el. 
Rengetegen működtek közre: 
bronzöntők, cizellőrök, patiná-
zók is részt vettek a megvaló-
sításban – tette hozzá.

Erdei-Kovács Zsolt

Áchim életén át Békéscsaba ismerhető meg jobban

Munkácsy Mihály szobra mellett Banner Zoltán, Boros Péter és Szarvas Péter, a háttérben Bácsmegi Gábor látható
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MESÉLŐ MÚZEUM Az 1879-es heti vásár Csabán
4. Végig a város szívén

A Főtér egy 1906-os képeslapfotón (Tuska János gyűjteményéből, antikfoto.hu)

1879-ben a heti vásár a 
Gabona térre (ma a Sza-
badság tér) és a Vasút 
utcára is kiterjedt, előbbi 
volt a csabai gabonake-
reskedelem központja.

A József Attila utca be-
járatától a 876-os számú 
Michnay-házig árultak ga-
bonát. Michnay Sándor épü-
let- és bútorasztalos volt, itt 
állt lakó- és üzlethelyisége 
is, ennek helyén van most 
a Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. székhelye melletti 
bejáró, ahol a Perlrott Csaba 
Vilmos-emléktábla áll. Ezen 
túl, a mai Bajza utca sarkáig 
tollat lehetett kapni ezen az 
oldalon. Káposztát egy sor-
ban a Szabadság téren árul-
tak, mégpedig nagyjából a 
Bartók zeneiskola épületétől 
(dr. Szamek Ignác-féle ház) 
kezdve körülbelül a Fábry-
házig (Szabadság tér 10., 
amely egy időben lánykollé-
gium is volt).

Az asszonyok heti vásá-
ra vegyes házi cikkekkel a 

Fiume szállodától a Szent 
István tér 20-ig, az evangéli-
kus gyülekezeti levéltár épü-
letéig tartott. A Fiume előtt, 
az úttest szélén oltványok, 
facsemeték voltak kaphatók. 
A Széchenyi utca bejáratától 
az Andrássy út bejáratáig 
aprójószágot (csirke, tyúk, 
kacsa, liba) lehetett venni.

Virágokat és a műkerté-
szethez szükséges növénye-
ket a „bankház” előtti járdán 
helyet foglaló árusok kínáltak. 
Az 1853-ban épült, Szent Ist-
ván tér 4. szám alatti épületről 
van szó, amelyben a Békés-
Csabai Népbank működött 
1868-tól, és amely a Fiume 
és a Sas Patika épülete kö-
zött ma is áll (évek óta üre-
sen). Ugyancsak innen a mai 
József Attila utca bejáratáig, 
kocsikon árulták a gyümöl-
csöt. A bankháztól a város-
házáig vezető járdán hal- és 
vadhús árusítása folyt, míg a 
bankháztól a Széchenyi utca 
keresztjárdájáig a zöldsége-
ket kínálták, szintén kocsikról 
(a patika oldalán).

A mészárosok kocsikkal a 
Bartóky vas- és fűszerkeres-
kedés és a Vlcskó-ház előtt 
álltak. Az előbbi a jelenlegi, 
Varga Éva által tervezett, 
1983-ban felállított Angyalos 
ivókút helyén állt, míg Vlcskó 
András háza helyén (Szabad-
ság tér 2.) a sárga kerámiával 
burkolt társasház lépcsőháza 
kanyarog felfelé. Itt kaptak 
helyet egykor a méhészek, 
méhkasosok. Az előbb em-
lített ivókút magasságában, 
de már az Andrássy úton a 
korcsvesszősök és fűzfafona-
tosok árultak.

Lefelé, az Andrássyn kí-
nálták zsákban a pecsenyé-
nek való malacokat. Ezeknek 
az árusoknak addig tartott 
a kijelölt helyük, ahol most a 
fentebb említett Szabadság 
tér – Andrássy úti sárga ke-
rámiával burkolt társasház 
húzódik, a Gubis emléktábla 
jelzi helyét.

Ilyen volt egy csabai heti 
vásár száznegyvenkettő év-
vel ezelőtt.

Szalay Ágnes

Amitől férfi a férfi...

A békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeum utazás 
TÉRben és IDŐben – Bé-
késcsaba az évezredek 
idővonalán című állandó ki-
állításában tárgyak sorához 
kapcsolódik érdekes, sőt 
sok esetben izgalmas tör-
ténet. És vannak olyan tár-
gyak is, amelyek nem fedik, 
nem fedhetik fel titkukat.

Az Amikor a csabaiak megújí-
tották a polgárság fogalmát… 
címet viselő, a polgári élet ün-
nepnapjainak és hétköznap-
jainak tárgyi világát bemutató 
kiállítási rész első egysége, 
a Hölgyek öröme (Emile Zola 
nyomán) elnevezésű tárgy-
csoport arról beszél, hogy 
ebben az időben a nők vég-
re letehették feszes fűzőiket, 
azonban a szép kiegészítő-
ket, a „bájos semmiségeket” 
továbbra is ugyanúgy kedvel-
ték. Tüll legyező gyöngyház 
küllőkkel, apró textil kézitáska 
és kölnisüveg szolgált egykor 

az ünnepek fényének további 
emelésére…

A férfias hangvételt hor-
dozó tárgycsoport elmeséli, 
hogy a másfél évszázadot 
felölelő egyeduralmi pozí-
ció után a cilindert letaszí-
tották a trónjáról. Már csak 
alkalmi viseletként hordták, 
nappalra azonban a magára 
adó férfi a keskeny karimájú 
gyapjúnemez keménykala-
pot választotta. A klasszikus 
kiegészítők viszont még ek-
kor is tartották pozícióikat, az 
elengedhetetlen kesztyű és 
a nyakkendő mellé elegáns 
sétapálca dukált. Mondanom 
sem kell, hogy a szivarvágót 
csak férfikézben tudták el-
képzelni…

Az urak világát idéző dara-
bok között találunk is egyet az 
új divatot képviselő kemény-
kalapok közül. A kalap belseje 
azonban sok mindent elmond 
számunkra. Az 1883 óta Bu-
dapesten működő üzemben 
készült Márfia védjegyű ke-

ménykalap Tescher Imre bé-
késcsabai, kötött és szövött 
anyagokat egyaránt forgalma-
zó „uridivat” üzletéből szárma-
zik. Ezt egykori tulajdonosa a 
mai Andrássy út és az Irányi 
utca, a boldog békeidőkben 
pedig a Vasút utca és Okos 
utca sarkán álló Kocziszky-
palotában működő üzletben 
vásárolta meg. És mivel ak-
kor mindenki keménykalapot 
hordott, szükségessé vált 
valamiféle megkülönböztető 
jelzéssel ellátni minden dara-
bot, hogy egy-egy társasági 
esemény zárultával nehogy 
fejetlenség alakuljon ki kalap 
fronton... A tulajdonos teljes 
nevét is feltüntethették, de 
apró, fémből készült kezdőbe-
tűket is elhelyezhettek a kalap 
szalagbélésén. Innen tudjuk, 
hogy a Munkácsy Mihály Mú-
zeumban őrzött darabot egy 
olyan úr viselte, akinek a mo-
nogramja Z. I. volt. 

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész

Egy 1883 óta Budapesten működő üzemben készült kalap feltárja a titkait... 
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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

November 22., hétfő 16.30 – az angol szakkör bemutató 
foglalkozása Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével
November 23., kedd 14.30 óra – Szentpétervár műemlékei 
és Nagy Katalin jelentősége az orosz történelemben címmel  
vetítéssel egybekötött előadást tart Zsibrita Mária a Termé-
szetjáró kör vezetője és Zelenyánszki Judit, a kör tagja.
November 24., szerda 15 óra – 25 éves a közösségi ház 
Kertbarát köre. Köszöntőt mond Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő. Rövid visszatekintés az elmúlt 25 évre – Takács 
Péter, a közösségi ház vezetője és Erdei Lajos, a kör vezetője. 
Sári Kovács Szilvia  programigazgató vetítéssel egybekötött 
előadása "A legszebb konyhakertek" -  Magyarország legszebb 
konyhakertjei Magyar Örökség-díjas országos programról. A 
kör tagjainak termékeiből összeállított kiállítás megnyitója – 
megnyitja Erdei Lajos. Terem elnevezése Mohácsy Mátyásról – 
a névadóra emlékezik Huszár Endre. Borbemutató és -kóstoló.
November 25., csütörtök 17 óra – D. Csontos Julianna béké-
si alkotó grafikáiból összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja 
dr. Pap István a Békés Megyei Művelődési Központ nyugalma-
zott igazgatója. 
November 26., péntek 19 óra – a Jóga klub vendége Hor-
váth Zsolt. Gyakorlati foglalkozással egybekötött előadást 
tart „A jóga és a csikung pozitív hatásai” címmel.
November 27., szombat – nyílt fotóséta a Márvány Fotó-
műhely tagjainak vezetésével a CsabaParkban. Találkozó 14 
órakor a rendezvénycsarnoknál.

16 óra – 30 éve a közösségekért, a művelődésért, a kul-
túráért! Beszédet mond Szarvas Péter polgármester.  A kö-
zösségi ház kisközösségei, vezetői, támogatói, aktivistái kö-
szöntése. Ünnepi koncert az intézmény fennállása 30 éves 
évfordulója alkalmából. Vendégünk Nagy Szilvia színművész 
és Vozár M. Krisztián előadóművész. Pezsgős koccintás – 
pohárköszöntőt mond Csányi Illés önkormányzati képviselő. 
November 29., hétfő 14.30 óra – Famatuzsálemek Békés 
megyében címmel Szelekovszky László természetvédelmi 
főtanácsos előadása a Nyugdíjas klubban.

17 óra – Adventi ételek a paleolit konyhából. Kóstolóval 
egybekötött bemutatót tart Szathmáryné Vantara Klaudia 
gasztroblogger a Paleolit klubban.
November 30., kedd – bemutató tornák:

14.30 egészségmegőrző torna – vezeti dr. Vitaszek 
Lászlóné gyógytornász. 

17.30 alakformáló torna – vezeti Kvasz Edit aerobic oktató. 
18.30 Fitt-N Taekbo Team – Skumáthné Harmati Niko-

lett edző. 
November 30., kedd 18 óra – Időutazás. A megyében szüle-
tett fotóművészek bemutatása – Müller Miklós (Nicolas Müller)- 
A Márvány Fotóműhely vendége Gonda Géza.

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 HATÁROK NÉLKÜL
GRENCSÓ – HARNIK – VANDERMARK – KERN

Grencsó István (HU) – fúvósok, Elisabeth Harnik (AT) – zongora
Ken Vandermark (US) – fúvósok, Didi Kern (AT) – dob

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

Szervező: Meseház, belépőjegy 500 Ft.

KARÁCSONY APÁRÓL FIÚRA
2021. december 11-én, szombaton, 14-17 óráig

családi hagyományőrző délután keretében karácsonyfadísze-
ket, aranydiót készítünk. Nagymama kamrájából mézes-má-
kos kukoricát kóstolunk. Helyszín a Meseház, Békéscsaba, 

Békési út 17.

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MESEHÁZBAN
Iskolai és óvodás csoportok számára ajánlott 

kézműves foglalkozásaink:
karácsonyfadíszek készítése agyagból, csuhéjból, méhviasz-
ból, textilből, asztali dísz, ajtódísz készítése fenyőtobozból, 

mézeskalács-sütés. A részvétel díja 400 Ft/fő, ami egyféle 
választott foglalkozást tartalmaz. Igény szerint kihelyezett 

foglalkozást is meg tudunk valósítani, díja 500 Ft/fő.
Egyeztetés, jelentkezés a 326-370 telefonszámon, 

Veres Krisztinánál.
Minden rendezvényünk az aktuális járványügyi 

szabályozás betartásával látogatható.

Csabai életképek
Ilyen volt Békéscsaba 1933-ban

Korniss Géza békéscsa-
bai tanácsnok 1933-ban 
írt egy hosszabb cikket 
városunkról a 8 Órai Újság 
című fővárosi lap számá-
ra. Ebből kiderült, hogy a 
lakosság fele „őstermelő” 
és a mezőgazdaság leg-
nagyobb nyereménye a 
„világmárkájú tiszavidéki 
búza”. Az „izletes csabai 
nyári kolbász”, a tojás - és 
baromfikivitel és a ser-
téstenyésztés is növelte a 
csabaiak bevételeit. 

A város lakosságának 62%-
a evangélikus, 23%-a katoli-
kus, 7% református és 5% iz-
raelita vallású volt, míg 62% 
magyar anyanyelvűnek val-
lotta magát és 37% tótnak. 

A tanácsnok hangsúlyoz-
ta, hogy Csaba a kultúra 
terén is nagy fejlődésnek 
indult. Iskolák épültek, mú-
zeuma, modern színháza és 
mozija is van a városnak. Az 
utóbbi 20 évben sorra alakul-
tak a sportegyesületek, a la-
kosok rendelkezésére állnak 
ligetek és parkok. A Hősök 

Temetőjét az ország egyik 
legszebb és legjobban gon-
dozott sírkertjének tartotta 
Korniss. 

Az ipar területén sem kel-
lett szégyenkeznie a város-
nak, hiszen sok „nagyobb tel-
jesítményű, sok munkáskezet 
foglalkoztató és külföldre is 
rendszeresen szállító ipar-
vállalat” is megtalálható volt: 
többek között a Sertéshizlaló 
Rt., Réthy Béla gyógycukorka 
gyára, a Merkur szövöde, 
az Excelsior Harisnyagyár. 
Ezeken kívül gőzmalmok, 
téglagyárak, szőnyeggyár és 
„Dorn József szabadalmazott 
gép- és rosta- lemezgyára” 
is munkaalkalmat teremtett a 
helyieknek. 

A korszakban megépült a 
Kisgazda és a Békéscsabai 
Iparosok székháza, kibő-
vítették a városházát és a 
városi villamosművet is. Re-
noválták a Vigadót, emeletet 
húztak fel a Vasúti Szállodá-
ra és megépült 28 tisztviselői 
kislakás. 

Egészségügyi téren is 
nagyarányú volt a fejlődés. 

A kórház már modern sebé-
szeti pavilonnal rendelkezett 
és elkészült az Árpád Fürdő 
gyógyászati részlege is. A 
„Tüdőbeteggondozó Intézet” 
modern felszerelést kapott, 
illetve megkezdte működését 
az Anya- és Csecsemővédő 
Intézet, mely „mellet tejkony-
ha is működik”. Békéscsabán 
létesült mentőegyesület, ár-
vaház, zsidó aggok otthona 
és menedékház is, ahol az 
„átutazó egyének nyernek 
szállást”. 

A várost 7 irányból lehetett 
közúton megközelíteni és két 
nagy forgalmú vasút is ke-
resztülhaladt rajta. 

Korniss Géza írását a 
következő gondolatokkal fe-
jezte be: „Békéscsaba, mint 
mezőgazdasági jellegű és 
alföldi fekvésű város, termé-
szeti kincsekben nem bővel-
kedik, mégis közligeteinél s 
parkjainál, strandfürdőjénél, 
tenisz- és sportpályáinál fog-
va nyári tartózkodásra alkal-
masabb annak, aki nemcsak 
látni, de szórakozni is óhajt”.

Ugrai Gábor

Három évtizede a kultúra szolgálatában

Jubilál a közösségi ház

Békéscsaba önkormány-
zata 1991-ben azzal a céllal 
alapította meg a Lencsési 
Közösségi Házat, hogy a 
szó legpozitívabb értelmé-
ben kiszolgálja az akkor 
még 14–15 ezer fős lakó-
telepen élő polgárokat – 
mondta Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője az 
intézményben tartott sajtó-
beszélgetésen.

Takács Péter 1991-ben kvázi 
nem „ejtőernyősként” érke-
zett a közösségi ház vezetői 
székébe, ugyanis miután el-
végezte a főiskolát, 1982 és 
1986 között már a dévaványai 
művelődési ház igazgató-
jaként gyakorlatot szerzett. 
(Nem mellesleg, a ványai 
„kultúrban” egyszer még a 
Karthago zenekar is fellépett.)

Három évtizede pedig tö-
retlenül vezeti a Lencsési 
Közösségi Házat, amely 
számtalan kisebb-nagyobb 
hagyományt teremtő rendez-
vénnyel szolgálja a lakóte-

lepen élő polgárokat. Ilyen 
például a Gyermeknapi és a 
Szent István Napi Előzetes, 
az András napi kolbászpa-
rádé, a családi játszóházak, 
a kiállítások és még sorol-
hatnánk. Azonfelül lakossági 
kezdeményezésre erős kö-
zösségek is működnek az in-
tézményben. 

Takács Péter megjegyez-
te: míg 1992-ben mintegy tí-
zezren, 1999-ben már húsz-
ezren látogatták a házat. 
2002-ben és 2006-ban két 
ritmusban bővült az intéz-
mény, így ma már ideális kö-
rülmények közt tudják fogad-
ni a látogatókat. Az elmúlt 30 
évben több mint egymillióan 
fordultak meg a közösségi 
ház falai között.

– Gazdálkodási problémá-
ink sem voltak soha – jelentet-
te ki –, mert a ház nagyságá-
hoz viszonyítva midig jelentős 
volt a saját bevételünk.

Az elmúlt 30 év emlékére, 
november 15-30-ig tartó, 21 
különböző eseményt magá-

ban foglaló rendezvénysoro-
zatot szerveztek, amely kel-
lőképpen reprezentálja az ott 
működő tevékenységeket.

A sajtóbeszélgetésen a 
közösségi házban működő 
klubok vezetői is jelen voltak: 
a Mohácsy Mátyás Kertbarát 
kört Erdei Lajos; a Nyugdí-
jas klubot Valach János-
né Eszter; a Paleolit klubot 
Luptovics Dezsőné Zsuzsa; a 
Fitt-N Taekbo Team edzéseit 
Skumáthné Harmati Niko-
lett; a Márvány Fotóműhelyt 
Katona Péter, az egészség-
megőrző tornákat pedig dr. 
Vitaszek Lászlóné Marietta 
tartja az intézményben.

Takács Péter beszélt ar-
ról, hogy az elmúlt 30 évben 
viszonylag kevés munkatárs-
sal működtek – a teljesség 
igénye nélkül: Nyemcsok 
Pálné Margit néni gondok, 
Diószeginé Farkas Viktória 
és Nagy Emese, aki a 2002-
es bővítés óta dolgozik az in-
tézményben. 

Such Tamás

 30 éves a Lencsési Közösségi Ház - ünnepi programsorozat november 15-től 30-ig

Fitt-N Taekbo Team középen Takács Péterrel a közösségi ház vezetőjével
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AZ ÚTFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
ELŐREHALADÁSA 2021. év – 44. hét

 Útfelújítás (63 utca/szakasz)
2021. évi befejezéssel:

1. rész: 
 – tervezett: 17 utca
 – eddig befejezett: 17 utca
 – folyamatban van: 0 utca 
 2. rész: 
 – tervezett: 14 utca
 – eddig befejezett: 7 utca
 – folyamatban van: 6 utca

2022. évi befejezéssel tervezett: 32 utca/szakasz
Elkészült utcák/szakaszok (összesen: 24 utca/szakasz)
1. rész: 
Bethlen utca –   Kölcsey u. és Csorba u. között, 
Révai utca –      teljes hosszban,
Klapka utca –    teljes hosszban,
Tessedik utca –  Wesselényi u. és Batthyány u. között,
Damjanich utca – Bartók Béla út és Damjanich u. 16.  

   között,
Wesselényi utca –  Bartók Béla út és Wesselényi u. 5.  

   között,
Dózsa György út – 2–22. mögött – a garázssornál, 
Belvárosi óvodához vezető út –  Anrdássy út 24–28. mel-  

   lett, mögött,
Wlassics utca – 17–23. mögött,
Katona utca –  Andrássy út 28–30. között és   

   Wlassics sétány  25. körül,
Dr. Becsey Oszkár utca – Bajza u. és Degré u. között,
Degré utca –  Árpád sor és Szőlő u. között,
Degré utca –  a gyermekotthon előtti buszforduló,
Szilágyi Dezső utca – 1–5. előtt, 
Árpád sor –  Árpád sor 96. és Kanálisi u. között,
Kanálisi utca –  teljes hosszban,
Munkácsy utca – Bartók Béla út és Posta köz között,  

   a járdát érintő utómunkák és a fő  
   pálya burkolatfestése is elkészült.

2. rész:
Tinódi utca –  3–9.mellett és mögött,
Petőfi utca –  4–14. előtti út, 
Tulipán utca –  1–3. mögött,
Gábor Áron utca – 3–7. mellett és mögött, 
Tolnai utca –  6–10. mögött,
Bocskai utca – teljes hosszban,
Földvári utca –  Békési út és Áchim L. András u. 
   között. 

Az elkészültként jelzett utcák, útszakaszok esetében a fel-
ső aszfalt–(kopó–)réteg készült el, de még több helyszínen 
folyamatban van a csatlakozó burkolt és zöldfelületek rende-
zése, a közműszerelvények (aknák, víznyelők) szintjének az 
új burkolat szintjéhez való igazítása.  Ezt követően lesznek a 
műszaki átadások, valamint az új utak esetében a forgalom-
ba helyezési eljárások.

Folyamatban van (összesen: 6 utca/szakasz) 
1. rész:  – 
2. rész:
Szigligeti utca – A játszótér körüli útszakasz: a szegélyépí-

tés folyamatban van, az aszfaltos munkák a következő na-
pokban indulnak az időjárás függvényében.

Kazinczy utca – 6. mellett és 6/1. mögött: az aszfalt elké-
szült, a padka építése folyamatban van.

Szabadság tér – 8–26. mögött: a következő napokban in-
dul a szegélyépítési munka.

Szent Imre utca – teljes hosszban: a padkaépítés folya-
matban van.

Munkás utca – Schweidel József u. és Botyánszki Pálné u. 
között: a padkaépítés folyamatban van.

József utca –  Lenkey u. és Zrínyi u. között: a padkaépítés 
folyamatban van.

A 45. héten induló munkák
– A szegélyépítési és padka–rendezési munkák foly-

tatása várható, valamint, a keletkezett építési hulladék és 
egyéb tereprendezési munkákat folyamatosan végzik. 

– Az időjárás függvényében a kivitelező várhatóan a 
következő utcákban fogja megkezdeni a kivitelezési munká-
kat: Málnás utca, Szőlő utca, Egyetértés utca, Pásztor utca. 
Ezekben az utcákban a burkolatmarást követően új aszfalt-
szőnyeget fognak teríteni.

Útépítés I. ütem (45 utca/szakasz):

2021. évi befejezéssel:
1. rész: 
 – tervezett: 10 utca
 – eddig befejezett: 4 utca
 – folyamatban van: 11 utca 
 2. rész: 
 – tervezett: 7 utca
 – eddig befejezett: 2 utca
 – folyamatban van: 10 utca 

Elkészült: (6 utca/szakasz)
1. rész:
 – Répa köz, 
 – Paprika köz, 
 – Barackos köz, 
 – Kadarka köz.
2 rész:
 – Károlyi Mihály utca, 
 – Vasvári utca a Vasvári Pál utca a Lipták András u. és 
    Czuczor u. között.

Folyamatban: (21 utca/szakasz) 
1. rész
– Szilva köz – a kötőréteg kész.
– Cseresznye köz – a kopóréteg kész, a padkaépítés  

folyamatban van.
– Móra Ferenc utca – a kopóréteg kész, a padkaépítés  

folyamatban van.
– Béri Balogh Ádám utca – a kopóréteg kész, a befejező 

munkák folyamatban vannak.
– Kiszely András utca – a szegélyépítés elkészült, az asz-

faltozási munkák következnek az időjárás függvényében.
– Fészek utca – a kopóréteg elkészült, a padkaépítés kez-

dődik.
– Vadász utca – a vízvezeték–rekonstrukció folyamatban 

van.
– Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között – a víz-

vezeték–rekonstrukció elkészült.
– Babits Mihály utca – a vízvezeték–rekonstrukció 

folyamatban van.

– Földműves utca – az útalap–építés folyamatban van.
– Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u. között – 

az útalap építés mintegy kétharmad része elkészült. 
2. rész
– Körgát utca – a kopóréteg elkészült, a padka– és terep-

rendezési munkák folyamatban vannak.
– Mikes utca – a Toldi utca ivóvíz–rekonstrukciós munkáit 

az Alföldvíz Zrt. megkezdte, ahogy elkészül a vezeték Mikes 
utcai átvezetése, folytatódhat a Mikes utca útépítése.

– Fürj utca – a kopóréteg elkészült, a padkaépítés követ-
kezik.

– Darányi sor – a kötőréteg elkészült, a kopóréteg terítésé-
vel folytatódik a kivitelezés. 

– Vihar utca – a kopó réteg elkészült, a padkaépítési mun-
kák kezdődnek.

– Vörösmarty utca – a Dessewffy u. és Lenkey u. között: a 
kopóréteg és padkaépítés elkészült.

– Pulszky utca – Munkás u. és Dessewffy u. között: a ko-
póréteg és padkaépítés elkészült.

– Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között – a 
vízvezeték–rekonstrukció folyamatban van.

– Csendes utca (együtt az Orgona utcával a 24. sorszám 
alatt) – a vízvezeték–rekonstrukció folyamatban van.

– Gólya utca – az útalap–építési munka elkészült.

A 45. héten induló/folytatódó aszfaltozási munkák: 
Az időjárástól függően várhatóan a Kiszely András utcában 

sor kerül az aszfaltszőnyeg terítésére, illetve folytatódnak a 
padkaépítési, tereprendezési munkák, a csapadékvíz–árkok 
karbantartása, valamint az építési hulladék összeszedése.

Útépítés II. ütem (38 utca/szakasz):

A közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződés 
megkötésről a 2021. november 4–én ülésező közgyűlés dön-
tött. A nyertes vállalkozóval – a jogszabályok szerinti határ-
időket betartva – a szerződést novemberben kötik meg, és 
előreláthatóan november végén, december elején adják át a 
munkaterületet.  

A fejlesztéssel érintett területeken a munkagépek jelen-
létére, a közúti forgalomban az építési anyagok beszállítása 
miatt a tehergépjármű–forgalom megnövekedésére is számí-
tani kell.

Kérjük a közúton közlekedőket, vezessenek óvatosab-
ban és figyelmesebben, vegyék figyelembe a kihelyezett 
közúti táblák utasításait. Az érintettek türelmét és megér-
tését kérjük.

A projekt a Modern Városok Program keretében valósul meg.
További információ kérhető a projekt lebonyolítójától: 

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., tel.: 06 +36-66/241-
791, e-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu. A pro-
jektről bővebb információt a https://utfejlesztesbekescsaba.hu 
weboldalon olvashatnak.

BÉKÉSCSABA  HAZAVÁR! FELHÍVÁS
2022 március közepéig lehet pályázni

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata pályázatot 
hirdet a felsőfokú tanulmányo-
kat folytatók támogatására a 
„Békéscsaba hazavár!” felső-
oktatási hallgatói ösztöndíj el-
nyerésére, valamint a diplomás 
pályakezdők támogatására a 
„Békéscsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj 
pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: Az ösz-
töndíj összege félévenként 5 hó-
napra (szeptembertől januárig és 
februártól júniusig) havi 50 000 Ft, 
amely a pályázat benyújtásakor 
folyamatban lévő félévtől négy 

félévig, de legfeljebb az oklevél 
megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás pályáza-
ti kiírása

Elnyerhető támogatás: Az 
ösztöndíj összege egyszeri 400 
ezer Ft, amely az ösztöndíjszerző-
dés megkötését követő 15 napon 
belül kerül átutalásra a pályázó 
által megjelölt pénzforgalmi szám-
lára.

A pályázatok benyújtásának 
helye: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztály (5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11-17.), vagy 
a szocialis@bekescsaba.hu email 
cím. A pályázatok beérkezésé-
nek határideje: 2022. március 16.

A pályázati űrlap Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhető vagy letölthető Békés-
csaba város honlapjáról. Kérjük, 
hogy a borítékra írják rá: „Békés-
csaba hazavár!" életkezdési támo-
gatás pályázat vagy „Békéscsaba 
hazavár!" felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíj pályázat

A pályázati döntésekről szó-
ló értesítés várható ideje: 2022. 
április 20.

A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj és a 
„Békéscsaba hazavár!” életkezdé-
si támogatás elnyerésének feltét-
eleiről bővebben a bekescsaba.hu 
weboldalon a pályázati hírek között 
olvashatnak. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata fel-
hívja a Békéscsaba város 
közigazgatási határain be-
lül az alábbiakban felso-
rolt, közterülethasználati 
engedély nélkül hosszabb 
ideje közterületen tárolt, 
hatósági jelzés (rendszám) 
nélküli gépjárművek tulaj-
donosait, üzembentartó-
it, hogy a 2022. január 31. 
napjáig gondoskodjanak a 
járművek elszállításáról:

1. Békéscsaba, Lencsési 
út 140. szám előtt zöld színű 
Ford Mondeo, 

2. Békéscsaba, Tolnai utca 

10/A. szám előtt fehér színű 
Citroen Jumpy,

3. Békéscsaba, Szabó Pál 
tér 9. szám előtt bordó színű 
Lada Samara,

4. Békéscsaba, Lencsési 
út 55–57. előtt kék színű Re-
nault Clio.

Felhívjuk a járművek tu-
lajdonosainak, üzembentar-
tóinak figyelmét arra is, hogy 
amennyiben a felhívásban 
szereplő időn belül nem intéz-
kednek a gépjárművek sza-
bályszerű tárolásáról abban az 
esetben a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 
5.) KPM-BM együttes rendelet 
59. § (3) bekezdése szerint a 

járművet a rendőrség, a közte-
rület-felügyelet, a közút keze-
lője – a tulajdonos költségére 
– eltávolíthatja és hat hónapi 
őrzött tárolást követően azokat 
(a járműben lévő ingóságokkal 
együtt) értékesítheti.

Felhívjuk a lakosságot, aki 
tudomással bír bármely érin-
tett gépjármű tulajdonosá-
ról/üzembentartójáról, úgy 
azt a közterület-felügyelet 
felé jelezze a 66/523-834-
es telefonszámon, vagy a 
varoshaza@bekescsaba.hu 
email címen.
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
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2. FORDULÓ – Jelölje meg a helyes választ! Egy kérdésre egy helyes válasz adható.
Hol született Munkácsy Mihály?
 Munkács 
 Békéscsaba
 Budapest

Hány éves korában veszítette el a szüleit?
 14
 6 
 8
 
Miért lett asztalossegéd?
 Ez volt az álma
 Nehéz anyagi helyzet 
 A szakmát tanulta

Ki volt Munkácsy szerelem a békéscsabai időszakban?
 Bartóky Ilona 
 Omaszata Mária
	 Reők	Ilona

Mi a címe a közadakozásból megvásárolt Munkácsy képnek, 
mely a Munkácsy Mihály Múzeum tárlatát gazdagítja?
 A kis Jeanne

 A kis Chloé
 A bogrács 

Hová költözött 1868-ban?
 Düsseldorf
 München 
 Bécs 

Melyik intézmény tartozik a Munkácsy-negyedhez?
	 Vasutas	Művelődési	Ház
 Molnárház 
 Csabagyöngye Kulturális Központ

Opauszki Zoltán: Cselekedni kell!

Klímatudatos várospolitika
Elkezdődött az az évtized, 
amikor már bizonyosan 
nem érünk rá késlekedni, a 
klímaváltozással összefüg-
gő időjárási szélsőségek a 
békéscsabai hétköznapo-
kon is érezhetőek. A helyi 
viszonylatban megtehető 
feladatokról Opauszki Zol-
tánnal, Békéscsaba kör-
nyezetvédelmi és turisztikai 
ügyekért felelős tanácsno-
kával beszélgettünk. 

– A klímaváltozás milyen jele-
it tapasztalhatjuk és tapasz-
talhattuk eddig Békéscsabán 
és környékén?

– Egyre gyakoribbá vál-
nak az extrém csapadékos, 
és ezzel párhuzamosan az 
aszályos időszakok, amit az 
idei nyáron megtapasztal-
hattunk Békéscsabán is. Ezt 
a problémát a felelős dön-
téshozók nem tehetik félre! 
Cselekedni kell! Amit ma te-
szünk, vagy nem teszünk, az 
hosszú évekre, évtizedekre 
meghatározhatja az életünk 
minőségét. 

– Egy megyei jogú város 
döntéshozói mit tehetnek a 
negatív folyamatok megaka-
dályozása, megelőzése ér-
dekében?

– Elsősorban felelős gon-
dolkozás, a probléma fel-
ismerése és tenni akarás 
szükséges. Szerencsére vá-
rosunkban mindhárom feltétel 
fennáll. Nekem környezet-
védelmi ügyekért is felelős 
tanácsnokként nagyobb a 
felelősségem, ezért a köz-
gyűlésre benyújtottam egy 
előterjesztést, amely a fás 
szárú növények védelméről 
szól. A javaslat közvetlen cél-
ja az volt, hogy a Békéscsaba 
közigazgatási területén lévő 
jelenlegi zöldterületek, zöldfe-

lületek rongálását, pusztítását, 
értékük csökkentését elkerül-
hetővé tegye, a meglévő fás 
szárú növények védelmét biz-
tosítsa, kivágásuk és pótlásuk 
követelményeit szabályozza, 
a növényállomány pótlásáról 
rendelkezzen, valamint segít-
se elő, hogy már a beruhá-
zások előkészítése során is 
kellő figyelmet kapjanak a kör-
nyezetvédelmi szempontok. 
Békéscsabán még nincs helyi 
rendeletben szabályozva a fás 
szárú növényzet kivágásának 
az engedélyezett időszaka. 
Nincs helyi rendeletben tiltva 
a madarak költési és fiókane-
velési időszakában a fák kivá-
gása. Az előterjesztésemben 
javasoltam, hogy alkossunk 
saját, helyi rendeletet ennek 
védelmében.  

– Mi a javaslat további útja? 
– Szarvas Péter polgár-

mesterrel abban állapodtunk 
meg, a közgyűlés felkéri  dr. 
Bacsa Vendel  jegyzőt, vizs-
gálja meg a hatályos jog-
szabályokat, hogy milyen 
intézkedésekkel tudunk ér-
demben előrelépni. Az elő-
készítés érdekében feláll egy 
bizottság, melyben a polgár-

mester, a jegyző, Hanó Mik-
lós, gazdasági ügyekért fe-
lelős alpolgármester, Szente 
Béla  képviselő és jómagam 
dolgozunk. Feladatunk egy 
olyan szabályozási javaslat 
kidolgozása, amely még eb-
ben az esztendőben lehető-
vé teszi a közgyűlés számá-
ra, hogy döntést hozzon az 
ésszerű szabályozási, akár 
rendeletalkotási formulára. 
Ezen felül szükségszerűnek 
tartom, hogy rendelkezzen 
az önkormányzat olyan infor-
matikai alapú fakataszterrel, 
amely teljes képet tud adni 
zöldvagyonunk összetéte-
léről, annak állapotáról, a 
beavatkozások szükséges-
ségéről. Tanácsnokként pe-
dig kötelességemnek érzem, 
hogy az önkormányzat, az 
intézményeink, az egyre ak-
tívabb helyi civilszervezetek, 
mint például a Hatvanezer 
fa Egyesület, a Körös Klub, 
a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület, vagy a lakosság 
közötti együttműködést elő-
segítsem, lehetővé téve, hogy 
kéz a kézben dolgozzunk 
zöldvagyonunk megőrzéséért 
és gyarapításáért.

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 szükségleteink kielégí-
tését akadályozó problé-
mákat igyekszünk saját 
magunk megoldani. A közös-
ségi szükségleteket korláto-
zó problémákat már közös 
célok mentén, közösen kell, 
hogy megoldjuk. Mikszáth 
mondta: „Sok széthúzó em-
ber nagy gyengeség: kevés 
egy célra tartó ember is nagy 
erő velök szemben. Hát még 
a sok egy célra tartó ember!”.

Az éghajlatváltozás kö-
vetkezményei: az élelmiszer-
termelést fenyegető változó 
időjárás, a katasztrofális ára-
dások, a tengerszint emelke-
dése, globális kiterjedésűek 
és példátlan intenzitással 
sújtanak le. Alapszükségle-
teink, mint az élelmiszer, a 

víz és hajlékaink veszélyben 
vannak. Ma már nem kér-
dés, hogy mi a közös cél: a 
globális problémákat okozó 
üvegházi gázok kibocsátásá-
nak drasztikus mérséklésével 
csökkenteni a felmelegedést.

A helyi problémákat hely-
ben érdemes orvosolni. A 
globális problémákat a közös 
célokat kitűző, konszenzus-
sal rendelkező döntéshozók 
tudják a leghatékonyabb mó-
don megoldani. Az éghajlat-
változás elleni küzdelemben 
a világ minden kormányának 
meg kell ragadnia a lehető-
séget, hogy együttműködve 
egymással, közösen hatá-
rozzák meg az éghajlati célo-
kat, és közösen hajtsák vég-
re a globális klímapolitikát. 

Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete, a világ egyet-
len globális szervezeteként 
élen jár az országhatáro-
kon átnyúló problémák ke-
zelésében. A felmelegedés 
megakadályozására alakult 
együttműködés keretében a 
tagállamok az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésével kapcsola-
tos szabályozási keretek és 

környezetvédelmi szabvá-
nyok kidolgozását vállalták a 
2020-as évek politikáiban. 

A vállalásokat viszont 
teljesíteni kell. Ebben segít-
sünk itt, helyben döntésho-
zóinknak, ők meg a világ-
nak. Amennyire egységesen 
fellépünk most a glasgowi 
klímacsúcson a szénkibo-
csátást kikérve magunknak, 
ugyanennyire legyünk résen 
és szólaljunk meg, ha a vál-
lalások elmaradnak. A kont-
roll hasznos, hogy össze-
hangoljuk, megváltoztassuk 
vagy célirányosan irányítsuk 
cselekedeteinket. Emeljük az 
erőfeszítés szintjét, fókuszál-
junk a lényegre.

Közben mutassunk példát 
is döntéshozóinknak. Ne csak 
mondjuk, csináljuk is! Legyünk 
klímatudatosak: fogyasszunk 
kevesebbet, hozzunk létre 
szénnyelőket. Egy csónakban 
evezünk! Az együttműködés 
nem megállapodást jelent, ha-
nem közös munkát a nagyobb 
jó előmozdítása érdekében.

Gondolkodjunk globálisan, 
cselekedjünk lokálisan! 

Dr. Duray Balázs

Egy csónakban evezünk!
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A P R Ó K
Lépcsőház-takarítást vállalok 
számlaképesen.  
Tel.: 30/290-8726.

A Lencsésin felújított, 2 szobás, 
téglablokkos, 4. emeleti lakás 
eladó. Irányár 16,9 millió forint. 
Érdeklődni hétköznap 18 óra után, 
az 50/124-2632 számon lehet.

Szakdolgozatok nyomása és köté-
se soron kívül. Telefon: 20/770-0494.

A világhírű zeneszerző csabai kapcsolatai

140 éve született Bartók Béla
Bartók Béla születésének 140. 
évfordulóján emlékeznünk 
kell a világhírű zeneszerző, 
zongoraművész és népzene-
kutató békéscsabai kapcso-
lataira. Először rokoni szálak 
fűzték megyénkhez, ugyan-
is leánytestvérének férje a 
Wenckheim család birtokain 
volt gazdatiszt. Nekik nagy 
szerepük volt abban, hogy 
Bartók megkezdhette Békés 
megyei népdalgyűjtő útjait.

Békéscsabai fellépései az Auro-
ra Irodalmi, Zenei és Képzőmű-
vészeti Kör zenei szakosztály-
vezetőjének, dr. Südy Ernőnek 
köszönhető. Az Aurora Zenei, 
Irodalmi és Képzőművészeti Kör 
1913–1950-ig működött Békés-
csabán.  Ez idő alatt 200 hang-
versenyt, közel 150 előadást és 
24 kiállítást rendezett. Bartók 
Bélának dr. Südyt  az egykori 
Bartók-tanítvány Kner Imréné 
Kulka Etelka mutatta be 1922-
ben, aki az alkalmat felhasználva 
felkérte a zeneszerzőt, tartson 
egy szerzői estet Békéscsabán. 
Termékeny kapcsolatuknak kö-
szönhetően 1922 és 1936 között 
négy hangversenyt adott Bartók 
a mai Jókai színház falai között. 

Idézzük fel ezeket az esteket:
1922. október 10. 

Bartók-Marschalkó hangver-
seny a Városi Színházban. 

A Körösvidék 1922. október 
10-ei száma az alábbiakban 
adta hírül a hangversenyt. „Az 
Auróra kör Bartók-Marschalkó 
hangversenye iránt igen nagy 
az érdeklődés. A legnagyobb 
magyar zeneköltő művei és zon-
gorajátéka kell is, hogy érdekel-
jenek mindenkit itthon is, mint 
felkeltették az egész művelt világ 
érdeklődését külföldön.” A hang-
verseny zsúfolt teremben zajlott. 

Marschalkó Rózsi az Ope-
raház ünnepelt mezzoszoprán 
énekesnője volt, a hangver-
senyen Bartók-népdalokat, és 
klasszikus operaáriákat adott 
elő. Bartók saját műveit, valamint 
Scarlatti, Debussy és Dohnányi 
zongoraműveket játszott. 
1929. április 7.  

Bartók önálló zongoraestje 
Beethoven, Kodály, Liszt és saját 
művei mellett, olasz zeneszer-
zők darabjait is játszotta.
1934. február 15.

Bartók Béla Elek Szidi éne-
kesnővel érkezett, aki 10 magyar 
népdalt adott elő Bartók zongo-
rakíséretével. A hangverseny 

különlegessége – az utókor 
számára mindenképpen –, hogy 
egy kórusmű (Magyar népdalok 
férfikarra) erejéig ezen az esten 
fellépett a békéscsabai Iparos 
Dalárda is. Vezényelt Lukoviczky 
Endre.
1935. március 10. 

Bartók – Zathureczky szoná-
taest A koncert programjában 
Beethoven, Brahms és Debussy 
művei mellett Batóktól elhang-
zott a Gertler Szonatina és az I. 
rapszódia.

Zathureczky Ede korának 
kiváló hegedűművésze, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
tanára volt.
1936. december 6 

Bartók – Basilides est Ba-
silides Mária az Operaház ki-
váló alt operaénekese, 1934-től 
örökös tagja. Az esten Bartók 
gyűjtötte magyar népdalokat és 
3 Liszt dalt adott elő Bartók kísé-
retével.

Az Aurora kör a hangverse-
nyeit a színházban már bérleti 
sorozatok keretében rendez-
te. Ezzel kiérdemelték a helyi 
közvélemény, de az országos 
szakmai körök figyelmét is.

990
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(52 Ft/liter) *5 ballon 
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BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

A Magyar Nemzeti Levél-
tár Békés Megyei Levéltára 
idén is megtartotta éves 
konferenciáját a közelmúlt-
ban. Rendhagyó módon 
ezúttal a békéscsabai vá-
rosháza adott otthont a 
rendezvénynek, ugyanis 
idén 500 éve annak, hogy a 
csabai kastélyt – Castellum 
Chaba – először említették 
egy magyar nyelvű doku-
mentumban.

1521. június 27-re, Szent 
László napjára datálható 
annak a magyar nyelvű írá-
sos emléknek a keletkezé-
se, amely a Békés Megyei 
Levéltár legutóbbi konfe-
renciájának a tematikáját 
szolgáltatta.

– A covid miatt nem tud-
tuk a napján megszervezni 
konferenciát, de szerencsére 
októberben erre lehetőség 
nyílt. Békéscsabai, középko-
ri történetekről, a sokak által 
legendának hitt, de valójában 
létezett várkastélyról kaphat-
tunk bővebb felvilágosítást, 
információt a konferencián – 
mondta el Varga Tamás, alpol-
gármester.

Békéscsaba nem bővelke-
dik írásos forrásokban, szív-
dobogtató, amikor a település 
első említését láthatjuk – fo-
galmazott Rácz György, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár fő-le-
véltárosa. A konferencia első 
előadásán  dr. Halmányi Mik-
lós, a Békés Megyei Levéltár 
levéltárosa  a csabai kastély 

első említéséről, Ábrámfy Pé-
ter 500 éves leveléről beszélt 
(amelyről lapunk korábbi szá-
maiban részletesen is olvas-
hattak).

– Üzleti ügyben írta ezt a 
levelét Ábrámfy Péter. Pénzre 
volt szüksége, ezért kölcsönt 
vett fel a rokonától, egy szin-
tén Békés vármegyei birto-
kostól, Vér Andrástól. Harminc 
félszáz forintot kért kölcsön 
– ma úgy mondanánk, hogy 
250 forintot –, és amíg meg 
nem tudta fizetni, addig zálo-
got adott neki, egy bizonyos 
Káka nevű birtokot – mondta 
el dr. Halmágyi Miklós. 

A konferencián szó volt töb-
bek között arról, hogy az első 
magyar nyelvű nyugta Békés 
megyéből maradt fenn, hogy 
volt idő, amikor Békés népe-
sebb volt, mint Csaba, vagy 
hogy Anjou Károly személye-
sen is látogatást tett Gerla kör-
nyékén.

A Békéscsabai Médiacent-
rum dr. Halmányi Miklós ötle-
tei és tervei felhasználásával 
egy kisfilmet is készített a je-
les alkalomra, amely a behir 
YouTube csatornáján tekint-
hető meg Castellum Chaba 
konferencia – Békéscsaba ne-
vezetességei címmel (Az Úr 
csodásan működik dallamára).

Vári Bianka

A megyei levéltár konferenciája a városházán

Castellum Chaba

Dr. Halmágyi Miklós előadása a konferencián

Ambrus Zoltánné
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Sok évvel ezelőtt még házalt, járta a tanyákat a „kincsekért”

Mester Gábor 47 éve műgyűjtő
A hetvenes évek elején a Bé-
kés Megyei Könyvtár egyik 
sofőrje volt. Elmondása 
szerint Lipták Pál, a könyv-
tár akkori igazgatója – mint 
a megye egyik legnagyobb 
műgyűjtője – számtalanszor 
küldte Gábort a tanyákra 
gyűjteni, ám ő csakhamar a 
saját lábára állt. 

Mester Gábor és felesége, 
Piroska lakásában szinte alig 
van egy szabad négyzet-
centiméternyi üres felület. A 
kristályoktól kezdve, a porce-
lánokon keresztül az ezüstig 
szinte minden megtalálható ott 
és egy Békéscsabához közeli 
tanyán, ahol a raktáruk áll. 

Számítógépük nincs, csak 
telefonjuk, és ha eljönnek az 
unokák, akkor leginkább tár-
sasozni szoktak a sok-sok 
„kincs” között. 

– 1974-ben kezdtem el 
gyűjteni Lipták Pali bácsinak, 
majd magamnak is a tanyák-
ról. Akkoriban más idők voltak: 
házaltam, jártam a tanyákat, 
és könnyen odaadtak szinte 
mindent. Voltak még „szűz-
padlások”. A háziak pedig a 
legtöbb dologra azt mondták, 
hogy csak vigyem. Nyilván, 
amiből már akkor is sokat lát-
tam, azzal kevésbé foglalkoz-
tam. Amúgy nekem az ezüst 
a „gyagyám”, februárban, a 
múzeumban lesz egy kiállítá-
som, ahol az ezüst tárgyamiat 
mutatják be – árulja el Mester 
Gábor.

Mint elmesélte, 1975-ben 
lett vállalkozó, amikor ez még 
nem volt jellemző. Sokan meg 
is kérdezték, hogy mer egyál-
talán belevágni. De mivel eb-
ben a szakmában látta a jövőt, 
senki sem állíthatta meg. 

– A megélhetés miatt persze 
nemcsak gyűjtöttem, hanem 
árultam is a tárgyakat. Hetente 
jártam a szarvasi, kecskeméti, 
pesti bizományiba, ahol leg-
inkább készpénzben fizettek. 
A későbbiekben arra töreked-
tem, hogyha megveszek egy 
hagyatékot, kiemeljem azt a 
3–5 dolgot, ami nekem kell, a 
többiből pedig kigazdálkodjam 

a három „kincs” árát, amelyek 
így nekem nem kerülnek sem-
mibe – mondta Mester Gábor, 
hozzátéve, hogy mindezt per-
sze csak úgy tudta véghez-
vinni, hogy felesége, Piroska 
is támogatta ebben. Ő az, aki 
tisztogatja, rendben tartja a 
kincseket úgy, hogy közben 
nagyon vigyáz mindegyikre. 

 Such Tamás

„Mindig a kő választ”

Ásványbörze

Mint amikor a ’90-es évek-
ben, először láttam egy ter-
mészetfilm csatornán a víz 
alatti fantasztikus világot 
– körülbelül olyan érzésem 
volt a közelmúltban a múze-
umban megtartott ásvány-
börzén és ásványékszer-
bemutatón: szinte elveszett 
a szemem a számtalan szí-
nes kő látványában.

– A Múzeumok Őszi Fesz-
tiváljának az egyik etapja 
az ásványbörze és ásvány-
ékszer bemutató, amelyet 
a Luther utcai ásványbolt 
közreműködésével szervez-
tünk meg – mondta  Fábián 
Anna,  a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeum meg-
bízott múzeumpedagógusa. 

Hozzátette: az érdeklődök 
fülbevalókat, karkötőket és 
ékszereket is vásárolhattak; 
továbbá a jelenlévő szak-
emberek elmesélték, hogy 
egy-egy ásványkőnek mi-
lyen gyógyító hatása van az 
emberre. Arra a kérdésem-
re, hogy az emberek általá-
ban a csillagjegyükhöz vá-
lasztanak-e követ, az egyik 
szakember úgy fogalmazott: 
„Nem az ember, hanem min-
dig a kő választ”. Elmesélte: 
ha valaki „kiszúr” egy számá-
ra szimpatikus ásványt, majd 
próbálja magát róla lebeszél-
ni, legtöbbször úgy van, hogy 
végül azt vásárolja meg, ami 
először megszólította. Általá-
ban az első a befutó.

S. T.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a Wenckheim tu-
rista- és kerékpárút kialakítása tár-
gyú projekt keretében a kerékpár-
forgalmi létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus hónapban 
megkezdődtek, majd több ütemben 
további szakaszokkal bővültek.

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

Békéscsaba Gerla településrészen, 
a Csabai út Csalogány utca közötti sza-
kaszon a kerékpárút elkészült. A Csa-
bai utca Csalogány utca és a buszmeg-
álló közötti szakaszon, a 42145-ös jelű 

út burkolatán, a szükséges helyeken a 
lokális pályaszerkezet-csere, valamint 
az aszfaltozás is elkészült. 

A Magvető utca burkolatjavítá-
sához szükséges burkolat marása 
megtörtént, a Magvető utca földutas 
szakaszán az útalapozás, kőterítés 
és az aszfaltozás elkészült.  A Gerla 
belterület és Póstelek külterületi földút 
alapozása elkészült, az aszfaltozás, 
padkarendezés folyamatban van. A 
Pósteleki-főcsatorna menti kerékpár-
útszakaszon az aszfaltozás elkészült. 

A Pósteleki Kastélyparkban az 
erdei sétány szakaszon befejeződött 
a stabilizer burkolat terítése, a sétány 
gyalogosan járható. A pósteleki par-
koló is megújult a projekt keretében A 
burkolat erősen leromlott állapotban 
volt, számos helyen töredezett, ezért 
felújítása szükségessé vált.

Az előző gerlai-pósteleki szaka-
szok műszaki átadás-átvételi eljárása 
folyamatban van, a létesítmény még 
nincs forgalomba helyezve, csak saját 
felelősségre lehet használni. 

A Szabadkígyós – Békéscsaba 
földútszakaszon a nyomvonal kitűzé-
sével elkezdődtek a kiviteli munkák, 
jelenleg az útalap készítése folyik. 

A Ligeti soron a kivitelező meg-
kezdte a felhagyott távhővezeték vas-
beton csatornájának az elbontását. A 
Ligeti sor időszakosan és szakaszo-
san járható. 

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 
munkavégzés során kérjük az érin-

tettek szíves megértését, türelmét és 
közreműködését.

A fentiek mellett tisztelettel kérjük, 
hogy a projekt keretében elkészült, pi-
henést, kikapcsolódást szolgáló, egyedi 
tervezésű létesítményekre (komplex fe-
dett pihenőhelyeken padok, asztalok) és 
a kihelyezett kerékpároskellékek épsé-
gére vigyázzunk, hogy sokáig és minél 
többen tudjuk használni azokat mindany-
nyiunk örömére, megelégedésére. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
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B É K É S C S A B A  A N N O
Egy békéscsabai fiatal a spanyol idegenlégióban

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Egy csabai fiatalember 
1923-ban, amikor lábai 
még a csabai betonjár-
dát taposták állást keres-
ve, nem sejtette, hogy 
nemsokára a spanyol 
idegenlégió, a Tercio de 
Extranjeros egyenruhá-
ját fogja viselni a forró 
marokkói sivatag erődít-
ményében. Végül idegen 
zászló alatt, nagyhatalmi 
hóbortért kellett verejté-
ket és vért hullatnia.

Matuss Lajos álláskeresésre 
indult külföldre, s valahogy 
elsodródott a spanyol ide-
genlégió hadseregével Af-
rikába, hogy helyrehozza a 
maga lecsúszott és elrontott 
életét. Őt is, több magyar 
fiúval együtt „elnyelte az 
afrikai homok, mely felett a 
holdas éjszakán borzalmas 
kietlenségben élesen voní-
tott a sakál és sivítva repült 
az arabok ólomgolyója”. 

Matuss évekig szolgált ott. 
Hazaküldött levelében leírta, 
hogy részt vett a légió retten-
tő harcaiban az arab Abdul el 
Krim ellen, valamint beszá-
molt a rifkabil harcokról, és 
a magyar fiúk hősiességéről. 
Leírta, hogy amikor a fehér 
burnuszos arabok kézigrá-

nátos támadást indítottak a 
homokdűnék mögül, akkor 
századuk kapitányát gránát-
szilánk érte. Életét néhány 
magyar légiós mentette meg, 
ők azonban hősi halottak let-
tek. Azután beszámolt Ajdjir 
ostromáról, ahol egy másik 
kapitány, Portela százados 
alól kilőtték a lovát, miközben 
rohamra vezette századát. A 
kapitányt a ló félig maga alá 
temette, ekkor több légiós ro-
hant segítségére. Köztük is 
volt magyar, aki segített fel-
tartóztatni a támadó arabo-
kat, a küzdelemben azonban 
tizenöt derék magyar katona 
is elesett. A spanyol sajtó 

tekintélyes orgánuma a La 
Voz (A szó) a hőstettek köz-
lésénél leszögezte, hogy a 
harcokban a legkiválóbb ka-
tonák és a legönfeláldozóbb 
bajtársak a magyarok voltak.

Matuss Lajos levele befe-
jezéseként azt írta: egy ma-
gyar fiú a világ minden táján, 
akármilyen egyenruhában 
vagy állásban is megállja a 
helyét, hősi lélek marad ha-
zája dicsőségére. 

A fent említett harcok-
ban Matuss Lajos is hősie-
sen küzdött, és csabaiként 
helytállt a távoli afrikai siva-
tagban.

Gécs Béla

Sziklaerőd Ceutában, amely Spanyolország autonóm vá-
rosa Észak-Afrikában

Novemberben is változatos műsorok a színházban
Nagy érdeklődés kísérte 

a Made in Hungária bemuta-
tóját, amelyet Fenyő Miklós 
ajánlott a Békés megyeiek 
számára. A Halasi Imre által 
rendezett darab Ormándy M. 
Keve főszereplésével főként 
a fiatal szín- és táncművé-
szeket, a Színitanház tanu-
lóit helyezi előtérbe, de ter-
mészetesen a tapasztaltabb 
művészek generációja is 
képviselti magát Csomós La-
jos, Nagy Erika és Tomanek 
Gábor, illetve Vidovenyecz 
Edina és Csurulya Csongor 
személyében. Kerekes Judit 
koreográfus táncainak hatá-
sára még a nézőtéren ülők is 
táncolni szeretnének. A da-
rabot decemberben is meg-
tekinthetik.

Nemrég fejeződött be a 
Váratlan találkozások első 
szériája, amelyben Földesi 
Ágnes Villő és Tege Antal 
keltette életre egy elvált há-
zaspárt, bonyolult kapcsola-
tuk újabb és újabb fellángo-
lását. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel az előadás 
később is visszatér a színre.

Új darab, a decemberben 
bemutatandó Énekes madár 
próbái indulnak november vé-
gén, Tamási Áron klassziku-
sát Tege Antal rendezésében, 
Földesi Ágnes Villővel, Szabó 
Lajossal, Tarsoly Krisztinával, 
Liszi Melindával, Katkó Ferenc-

cel és Csomós Lajossal a főbb 
szerepekben láthatják majd a 
nézők. A gyerekek számára a 
Fehérlófia előkészületei zajla-
nak: nemrégiben megtörtént a 
díszlet- és jelmeztervek elfoga-
dása. 

A Cervinus Teátrum ven-
dégelőadását, A sors bo-
londjait várják a Sík Ferenc 
Kamaraszínházba november 
22-én, míg a Holló Jankó és 
a Made in Hungária Szentes-
re utazik. November utolsó 
hetében a gyerekeket várja 
a Szegény Dzsoni és Árnika 
– de az előadás a szülőknek, 
nagyszülőknek is tartogat ér-
dekességeket.

Közelít a karácsony: ismét 
szárnyalnak az angyalok! Jó-
tékonysági estre várják Önö-
ket a művészek november 
29-én, hétfőn a Békés Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi 

Központ gyermekeivel együtt. 
Így szívmelengető élménnyel 
léphetnek a nézők az adventi 
hetekbe. Sztárvendég: a Kalá-
ka együttes!

Még mindig nem késő bér-
letet vásárolni! Ha azonban 
Önök később szeretnék meg-
határozni, mit néznek meg, 
figyelmükbe ajánljuk szabad-
bérletünket: bármely hat bér-
letes előadásunk bármelyikét 
megtekinthetik bármikor, amíg 
azok műsoron vannak. A hat 
alkalmas szabadbérlet tizen-
hatezer, a négy darabra szóló 
tizenegyezer forintért vásá-
rolható meg, és az Önök által 
választott időpontban vehető 
igénybe, így a választás ké-
nyelme mellett pénztárcabarát 
ajánlatot kínálunk. Nézőterün-
ket minden előadás előtt fer-
tőtlenítjük. Szeretettel várjuk 
Önöket!

Ormándy M. Keve és Csomós Lajos


