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Jól halad a felújítás

Gerlai orvosi rendelő Most még jobban kell vigyáznunk egymásra!

Herczeg Tamás: Az egyetlen kiút, hogy minél többen kapjanak védőoltást

A tervek szerint halad a gerlai orvosi rendelő felújítása. 
A kivitelezők a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program részeként mintegy 163 millió forintból bővítik 
és korszerűsítik az épületet. Ha minden jól megy, akkor 
a gerlaiak már idén birtokba vehetik a megújult rendelőt.

A rekonstrukció még a tavalyi 
év második felében kezdő-
dött el. A rendelő bővítésén 
túl energetikailag teljesen 
megújul az épület, új nyílás-
zárókat, külső homlokzati- és 
tetőszigetelést kap, valamint 
korszerűbb lesz a fűtési 
rendszer is. A kivitelezés az 
előzetes ütemtervnek megfe-
lelően halad.

– A melléképület bontá-
sával elkészült a kivitelező, 
a belső bontás is jól halad. 
Korábban már megtörtént 
az új épület alapozása és 
falazása, folyamatban van a 
gipszkartonozás és készül a 
tető is – tájékoztatta dr. Só-
dar Anita, a Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, amikor a közel-
múltban ott jártunk.

A felújított épületben egy 
felnőtt háziorvosi és egy gyer-
mekorvosi rendelő kap helyet. 
A bővítésnek köszönhetően 
külön váróterem fogadja majd 
az egészséges, illetve a beteg 
gyermekeket, és akadálymen-
tesített kiszolgáló helyiségek 
is rendelkezésre állnak majd.

– A szakemberek kialakí-
tanak egy kisebb helyiséget, 
ahol megoldhatóak lesznek 
a közösségi foglalkozások, 
illetve az esetleges cso-
portos kezelések, például a 
gyógytornának – fogalmazott 
Szente Béla, a körzet önkor-
mányzati képviselője.

A tervek szerint a gerlaiak 
idén októberben vehetik 
majd birtokba a megújult or-
vosi rendelőt.

Vincze Attila

Szarvas Péter: Szervezetten folyik az oltások beadása Békéscsabán

Látjuk a romló adatokat, 
a növekvő betegszámot, 
látjuk az egészségügy 
leterheltségét, ezért arra 
kérek mindenkit, vegye 
nagyon komolyan a jár-
ványügyi intézkedéseket! 
Legyünk elővigyázatosak, 
vigyázzunk magunkra, vi-
gyázzunk szeretteinkre, 
vigyázzunk egymásra! – 
fogalmazott Szarvas Pé-
ter polgármester, akivel 
a járványhelyzet aktuali-
tásai mellett az extrém-
sport-pályáról és a közvi-
lágítás korszerűsítéséről 
beszélgettünk.  

– Március 28-áig még bizto-
san maradnak a március 8-a 
óta érvényben levő korláto-
zások. Mi a tapasztalat Bé-
késcsabán? Betartják az em-
berek a szigorú szabályokat? 

– A csabaiak most is 
többnyire jogszabály-köve-
tők, megértik a helyzetet, és 
tudják, hogy a koronavírus-
járvány harmadik ütemében 
még jobban kell vigyáznunk 
magunkra és egymásra, mint 
eddig. Sajnos egyre több a 
fertőzött. A napokban, Békés 
megyében is csúcsot döntött 
a napi új pozitív esetek szá-
ma. Békéscsabára vonatko-
zó pontos adatok nincsenek, 
de arányosítva vélhetően 
itt is így volt. Együtt érzek 
azokkal a vállalkozókkal, 
akik március 28-áig még biz-
tosan nem nyithatnak ki, nem 
tudnak dolgozni. Talán kicsit 
könnyebben viselik a csa-

baiak az óvodák bezárását 
és az általános iskolák átál-
lását digitális oktatásra, de 
tudjuk, sok családnak okoz 
gondot, hogy ki legyen ott-
hon a gyerekekkel. A kijárási 
tilalomhoz november óta már 
hozzászoktunk, minimális e 
tekintetben az olyan szabály-
sértés, ami miatt a rendőr-
ségnek intézkednie kell. Az 
adatok ismeretében a szigo-
rítások meghosszabbítása 
volt a helyes döntés.

– Polgármester úr rendsze-
resen egyeztet az egészség-
ügyi intézményekkel. Hogy 
haladnak az oltások Békés-
csabán? 

– Nemrég éppen az egyik 
közeli hozzátartozómat kí-
sértem el egy kórházi ol-
tópontra, így nemcsak az 
egyeztetések alapján tudom, 

hanem személyesen tapasz-
taltam, hogy maximális rend-
ben, szabályozottan működik 
a folyamat. Már a kapuban 
megfelelő az eligazítás, és 
az épületben is szakavatott 
segítők irányítják az oltásra 
várakozókat, jól szervezet-
ten zajlik a munka. A vak-
cina-szállítmányok gyakori-
ságának növekedése maga 
után vonta, hogy a házior-
vosok is több hete oltanak. 
Az önkormányzat három 
területen nyújt segítséget a 
háziorvosoknak és az oltó-
pontoknak. Az egyik, hogy a 
vakcina felvételére jelentke-
zőt – ha másképp nem tudja 
megoldani – elszállítjuk az 
oltópontra és hazavisszük. 
Segítünk továbbá az oltással 
kapcsolatos adminisztratív 
feladatokban, valamint ab-

ban is, hogy az érintett sze-
mélyekkel sokszor a hivatal 
alkalmazottai egyeztetnek 
időpontot, helyszínt, tenniva-
lókat. Maximális köszönetet 
érdemelnek az egészségügy 
bármely területén dolgozók, 
és azok is, akik segítik ezek-
nek a feladatoknak az ellá-
tását. Vannak olyan kijelölt 
oltópontok, amelyek még 
nem működnek, de szükség 
esetén, ha még több vakcina 
érkezik, megnyithatók lesz-
nek. Ki kell emelni, hogy az 
egészségügyi dolgozóknak 
nem a fő feladatuk az oltá-
sok beadása, a mindenna-
pi munkájuk mellett végzik 
még ezt is maximális ener-
gia-befektetéssel és hiva-
tástudattal.

A fejlesztések most is folytatódnak: alkonykapcsolós vezérlésre áll át a város

Ilyen lesz az orvosi rendelő Gerlán

Herczeg Tamás: Az akciócsoportok, a háziorvosok és az 
oltópontok munkájának köszönhetően megyénkben is 
egyre nő az átoltottság

– A koronavírus-járvány már 
egy éve jelen van Magyaror-
szágon. Akkor még nem volt 
elérhető vakcina, most több 
fajta is létezik. Hogyan állunk 
jelenleg? 

– Látjuk, hogy az utóbbi 
hetek során nőtt az új meg-
betegedések, az aktív fertő-
zöttek, a kórházban ápoltak 
és a lélegeztető-gépen lé-
vők száma, és sajnálatosan 
emelkednek a halálozási 
mutatók is. Versenyfutás fo-
lyik az idővel. Magyarorszá-
gon öt különböző vakcina 
van, amellyel élhetnek, akik 
regisztrálnak, és így szeret-

nének védettséghez jutni. 
Március 22-éig 1 millió 590 
ezer ember kapta meg leg-
alább az első védőoltást. 
Míg nálunk 16 százalékos az 
átoltottság, az Európai, az 
Európai Unióban 9 százalé-
kos ez az arány. Málta után 
Magyarország az unió má-
sodik legátoltottabb országa, 
tehát az átmeneti döccenők 
ellenére az oltás jól halad. Az 
akciócsoportok szociális in-
tézményekben végzett mun-
kájának, a háziorvosi praxi-
sokban folyó vakcinációnak 
és az oltópontoknak köszön-
hetően, Békés megyében az 

országos átlagot is egy picit 
meghaladja az átoltottság.

– Sokáig vártunk az oltásra, 
most azonban vannak, akik bi-
zonyos fajtákból nem kérnek. 
Önnek mi a véleménye erről? 

– Tapasztalataim szerint az 
utóbbi időben sokat változott 
az emberek hozzáállása.  Né-
hány héttel ezelőtt több balol-
dali-ellenzéki vezető a parla-
mentben és médiafelületeken 
is „kínai cuccnak” nevezte a 
kínai vakcinát, az orosszal 
való oltást pedig „emberkísér-
letnek”. Ez alapján óvatosan 
fogalmazva sem lehet mon-
dani, hogy egyértelműen áll-
tak ki a védőoltások mellett. 
Tucatnyi ország éppen egy 
nyugati védőoltás beadását  
függesztette fel, de arról is, 
és minden Magyarországon 
használt szérumról ma már a 
legszélsőségesebben meg-

nyilvánuló „szakértők” kivéte-
lével minden szakember azt 
mondja, használni kell, mert 
az a jó védőoltás, amelyik be-
kerül a szervezetbe, amelyik 
már el tud kezdeni dolgozni, 
ki tudja fejteni a hatását. Hó-
napok óta mondjuk, hogy az 
egyetlen kiút ebből a mos-
tani szörnyű helyzetből, ha 
minél többen megkapják a 
védőoltást. Most a hatvan év 
felettieket illetve a krónikus 
betegséggel küzdőket oltják 
elsősorban. Vannak olyan 
foglalkozási csoportok, ame-
lyek prioritást élveznek: az 
egészségügyben, a szociális 
ágazatban, rendvédelemben 
dolgozók. Folyamatosan zaj-
lik az oltás, és reméljük, a ta-
vasz végére már jelentős átol-
tottság lesz Magyarországon.

Többféle vakcina érhető el, egyre nő a beoltottak szá-
ma Magyarországon. Azonban a járvány is felerősödött, 
fontos lenne, hogy minél többen regisztráljanak az ol-
tásra, mert ez az egyetlen kiút ebből a mostani szörnyű 
helyzetből – fogalmazott Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő, akivel az aktualitásokról beszélgettünk.  



A veszélyhelyzeti jogrend 
miatt Békéscsaba idei 
költségvetését – a pártok-
kal, képviselőkkel történt 
egyeztetéseket követően 
– Szarvas Péter polgár-
mester fogadta el február 
végén, közgyűlési hatás-
körben eljárva. A döntést a 
Fidesz, a Hajrá Békéscsa-
ba, az MSZP és a DK képvi-
selői értékelték.

Fidesz: Fejlesztésorientált 
a költségvetés

Az idei költségvetés megal-
kotása során az önkormány-
zat folyamatos működésé-
nek biztosítása, a takarékos 
gazdálkodás, a járványügyi 
helyzet hatásainak költség-
vetési kezelése, a folyamatos 
készenlét biztosítása és a fej-
lesztések megvalósítása vol-
tak a fő alapelvek – fejtette ki 
Hanó Miklós (Fidesz-KDNP). 

– A 2021. évi költségve-
tés főösszege 40,7 milliárd 
forint, amelynek mintegy 
34 százaléka működési ki-
adás, valamennyi kötelező 
feladatra tartalmaz előirány-
zatokat. Külön kiemelendő, 
hogy az önkormányzatnál 
foglalkoztatott közel 1200 fő 
munkahelye a tervek szerint 
megmarad, a jogszabályban 
előírt bérfejlesztések megtör-
ténnek. Az idei költségvetés 
fejlesztésorientált, összesen 
48 projektre tartalmaz elő-
irányzatokat, amelyből 22 az 

Európai Unió által támogatott, 
19 hazai forrásból (Modern 
Városok Program) finanszíro-
zott, valamint 7 egyéb, kisebb 
összegű pályázatot is magá-
ban foglal. A beruházások 
megvalósítására a költség-
vetés több mint 27 milliárd Ft-
ot tartalmaz – folytatta Hanó 
Miklós hozzátéve, segítséget 
jelent, hogy erre az évre 1,3 
milliárd összegű központi 
támogatásban részesült az 
önkormányzat, és Magyar-
ország Kormánya a múlt év 
lezárását is rendkívüli támo-
gatással segítette. . 

Az alpolgármester vége-
zetül köszönetet mondott a 
békéscsabai vállalkozások-
nak, magánszemélyeknek a 
fegyelmezett adófizetésért, 
valamint mindazok munkájá-
ért, akik a járványhelyzet ide-
jén is a város és intézményei 
működtetésén, fejlesztésén 
dolgoznak. 

Hajrá Békéscsaba: Járvány-
ügyi költségvetés készült

Idén jut pénz fejlesztésekre, 
a város köztereinek rendben 
tartására, marad tartalék a 
kasszában és a koronavírus-
járvány miatti intézkedésekre 
is lesz forrás – emelte a Hajrá 
Békéscsaba frakció.

Szarvas Péter polgármes-
ter szavaival élve: járványügyi 
költségvetés az idei, az elmúlt 
egy év történései alapján ezt 
mindnyájan érezzük – írja 

közleményében a Hajrá Bé-
késcsaba frakció. 

– A költségvetés most is 
fejlesztéscentrikus, ezt fon-
tosnak tartottuk a tervezet 
megismerése, majd a javas-
lataink során. Megnyugvás-
sal értesültünk arról, hogy a 
fejlesztések mellett idén is 
prioritást élvez a város ren-
dezettségének növelése, 
prognosztizálható az intéz-
mények jövőbeni működése, 
tartalék képzésére került sor, 
és a járványhelyzet kezelésé-
re 30 milliós céltartartalék is 
rendelkezésre áll. Javaslatot 
tettünk arra, hogy a realizál-
ható többletbevétel terhére 
legyen városi gyermeknap, a 
Békéscsaba Városi Állatvé-
dők Közhasznú Egyesülete 
kapjon támogatást és köztéri 
kutyavécék is létesüljenek. 
Javaslataink elfogadása mel-
lett külön öröm számunkra, 
hogy a Kenderföldek ivóvíz-
vezetékének tervezéséhez, 
Ádám Pál indítványára, az 
önkormányzat jelentős ösz-

szegű támogatást fog nyújta-
ni – fogalmazott a frakció.

A Hajrá Békéscsaba úgy 
látja, hogy a 40,7 milliárd fo-
rint végösszegű, takarékos és 
kiegyensúlyozott költségve-
tés elfogadása felelős döntés 
eredménye, és a fejlesztések 
mellett biztosítja a működőké-
pesség fenntartását is. 

DK: Óvatosabb gazdálko-
dásra lenne szükség

Dancsó Tibor, a Demokra-
tikus Koalíció képviselője 
szerint hiába vannak beru-
házások Békéscsabán, ha 
nincs miből finanszírozni az 
új létesítmények fenntartását.  
A képviselő a város működé-
sében számos problémát lát. 

– Évek óta hatalmas pén-
zek mennek el beruházá-
sokra, miközben azzal nem 
foglalkozunk, hogy a beruhá-
zásokat miből fogja üzemel-
tetni, karbantartani a város. 
Terveztetünk például még 
egy multifunkciós sportcsar-
nokot, lesz bábszínházunk, új 

vásárcsarnokunk, arról azon-
ban nem esik szó, hogy az 
üzleti céllal megépített beru-
házásaink nem akarnak „ter-
mőre fordulni”. A CsabaPark 
például eddig durván 4 milli-
árd forintba került, a 2021-es 
költségvetés ehhez további 
560 millió forint beruházást és 
30 millió forint felújítást tesz 
hozzá. Vajon mikor és ho-
gyan kezd majd a CsabaPark 
nyereséget hozni? – tette fel 
a kérdést közleményében 
Dancsó Tibor. 

A képviselő kiemelte: a 
költségvetés csak úgy tud 
egyensúlyban maradni, ha 
a már meglévő, több mint 2 
milliárd forint fejlesztési hitel 
mellé, további 225 millió forint 
hitelt vesz fel az önkormány-
zat, valamint 315 millió forint 
értékben ingatlant ad el. 

– Közben a régebben fel-
vett hiteleink kamat- és tő-
ketörlesztése idén több mint 
kétszázmilliós fizetési kötele-
zettséget ró ránk. Még szeren-
cse, hogy a kormány belátta, 
„túl jól sikerültek” a járvány 
miatti elvonások, és az elvett 
pénz egy részét visszaadta – 
zárta sorait a képviselő.

MSZP: Kevés mozgástér, 
sok bizonytalanság

A szocialisták helyi szerve-
zete szerint az idei büdzsét 
kényszerköltségvetésnek 
lehetne nevezni, mivel ren-
geteg bizonytalanság van 

benne. A költségvetés több 
mint 24 milliárd forint fejlesz-
tést, ugyanakkor újabb hitel 
felvételét is tartalmazza, ez 
utóbbival az önkormányzat 
adósságszolgálata már meg-
haladja a 2,3 milliárd forintot. 
Idén 203 millió forintot, jövőre 
csaknem 250 milliót kell hitel-
törlesztésre fordítani – áll az 
MSZP közleményében.

– A bérfejlesztést, az út- és 
járdafelújításokat, továbbá az 
egyéb beruházásokat csak 
külső forrás igénybevételével 
tudja megvalósítani a város, 
akkora mértékben, amekkora 
forrás érkezik a kormánytól. 
A választókerületi képviselők 
kommunális alapja 3 millió 
forinttal csökkent. Ez befolyá-
solja a fejlesztések mértékét a 
körzetekben, emiatt kevesebb 
lakossági igénynek lehet ele-
get tenni, kevesebb fejlesztés 
lehet a kerületekben. A vírus 
terjedése miatt is nagy a bi-
zonytalanság. Nem lehet tud-
ni, hogy meddig nem szedhet 
parkolási díjat a város, meddig 
maradnak a korlátozó intézke-
dések, és az sem látható elő-
re, hogy a tervezett bevételek 
mekkora mértékben fognak 
teljesülni. Összegezve tehát: a 
bizonytalan gazdasági helyzet 
miatt egy feszes, takarékos 
gazdálkodást előirányzó költ-
ségvetése van Békéscsabá-
nak, kevés mozgástérrel, sok 
bizonytalansággal – fogal-
maztak az MSZP képviselői. 
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Közélet

Az idei költségvetést értékelték a pártok, frakciók képviselői

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

Kevés munkával sok pénzt keresni
Tudnivalók a méltányossági nyugdíjemelésről

A Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BMKIK) idén is a legjobbak 
közé jutott a Német–Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara által meghirde-
tett versenyben, melynek célja, hogy 
ösztönözze a magyarországi szakkép-
zési rendszer fejlesztését. Az értékelés 
szerint a BMKIK újszerű eszközzel ne-
vezett, új szemléletet képviselt a pálya-
orientációban.

A megyei iparkamara pályázati forrásból 
valósította meg nagyszabású projektjét, 
a versenyben pedig a motiváció kategóri-
ában jutott a legjobb öt közé. További ka-
tegóriák: kooperáció, innováció, utóbbiban 
2019-ben volt finalista a BMKIK.
Hogyan motivál?
Az iparkamara 15 kisfilmet készített azzal a 
céllal, hogy a pályaválasztás rossz beideg-
ződései és a szakmatanulással szembeni 
előítéletek ellen mutasson példát. Humo-
ros, elgondolkodtató, meggyőző helyzete-
ket ismer meg a néző a filmekben, ame-
lyekben a szereplőket színészek alakítják, 
az operatőri és vágási munkálatokat is profi 
stábra bízták. Az iparkamara által összeál-
lított üzeneteket hivatásos forgatókönyvíró 
ültette filmes nyelvre.

Karrier? Az. És a Tied? Lesz!
– Ezzel a mottóval gyűjtöttük össze a tör-
téneteket, amelyek többek között a pálya-
választás előtt álló fiatalok hozzáállásáról, 
máskor a szülők felelősségéről szólnak, 
megint más esetben olyan beidegződések 
ellen hatnak, mint: „Tanulj, fiam, mert csak 
szakmunkás leszel!” – mesél a részletekről 
Mészárosné Szabó Anna, az iparkamara 
szakképzési osztályvezetője.

– A média és a közösségi oldalak sze-
repére is rávilágít az egyik. Továbbá hiány-
szakmákat mutatunk be, sikeres Békés me-
gyei szakemberek bevonásával úgy, hogy 
az anyagi lehetőségekre is kitérünk, hiszen 
sok esetben az is tévhit, hogy csak a fe-
hérgalléros intelligencia révén lehet sikert 
elérni, a kékgallérossal pedig nem.

A nyugdíj összege méltá-
nyosságból akkor emelhető, 
ha a kérelmező nyugellátá-
sának és rendszeres pénzel-
látásának együttes havi ösz-
szege nem haladja meg a 90 
ezer, illetve rendkívül indokolt 
esetben a 100 ezer forintot. 
Nem engedélyezhető kivé-
teles emelés a nyugellátás 
megállapítását, illetve a ko-
rábbi kivételes emelést köve-
tő 3 éven belül.

A kérelemben meg kell 
jelölni azokat a különös mél-
tánylást érdemlő körülménye-
ket, amelyek a kivételes eme-

lést indokolják. Az elbírálás 
során előnyben kell részesí-
teni például a nők esetében a 
30, férfiak esetében a 35 év-
nél több szolgálati idővel ren-
delkezőket, a 70 éven felülie-
ket, és azt a kérelmezőt is, aki 
korábban nem részesült kivé-
teles nyugellátás-emelésben. 

A nyugellátás-emelés ösz-
szege nem haladhatja meg 
az öregségi teljes nyugdíj 
mindenkori legkisebb össze-
gének huszonöt százalékát, 
de nem lehet kevesebb an-
nak tíz százalékánál, azaz 
2850 forintnál. 

További segítség az öreg-
ségi nyugdíjban, özvegyi nyug- 
díjban, árvaellátásban része- 
sülőknek, hogy rendkívüli élet-
helyzet bekövetkezése esetén 
segélyben részesíthetők, ha a 
havi jövedelmük nem haladja 
meg a 80 ezer, egyedül élőként 
pedig a 90 ezer forintot. 

A kérelmet az erre a cél-
ra rendszeresített adatlapon 
vagy elektronikus űrlapon 
kell benyújtani a kormányhi-
vatalhoz. A nyomtatvány a 
https://nyugdijbiztositas.tcs.
allamkincstar.gov.hu/hu/ hon-
lapról tölthető le.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

 Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

A nyugellátásban részesülő, öregségi nyugdíjkorhatárt 
elérő személynek, a megváltozott munkaképességű öz-
vegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy 
legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 
gondoskodó özvegynek, és az árvának kivételes nyugel-
látás-emelés engedélyezhető.

A filmeket a BMKIK Youtube-csatornáján lehet megtekinteni.



A Kétegyházi útról nyíló 
Építők útjának a volt sze-
méttelepig kiépített 230 
méteres szakaszát felújítják 
és újraaszfaltozzák, majd 
innen 900 méter hosszan új 
út épül a Csányi utcai csat-
lakozásig. Az új utat egé-
szen a Lencsési útig építik 
meg. A Kétegyházi úttól az 
Építők útja beépített szaka-
szán új, önálló gyalog- és 
kerékpárút létesül 280 mé-
ter hosszban, majd ezt kö-
vetően a kivitelezők az új 
út két szélén kerékpársávot 
festenek fel. A gyűjtőút tel-
jes hosszban új közvilágí-

tást kap. A lezárt hulladék-
lerakó melletti szakaszon a 
jelenlegi nyílt csapadékvíz-
csatornát zárttá építik át.

A Lencsési lakótelepen 
már sebességkorlátozás 
lépett életbe az Ilosvai ut-
cánál, amely új aszfaltbur-
kolatot kap. Itt az egyirá-
nyú gépjárműforgalommal 
szemben is igénybe vehető 
kerékpáros-nyomot alakíta-
nak ki a Szőlő utcáig. Meg-
kezdődött a Csányi utca 
szélesítése és az aszfalto-
zás előkészítése is. Az út 
szélén szintén kerékpársá-
vot festenek fel.

A beruházás összkölt-
sége 770 millió forint, ami 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program-
ban biztosított. A munkála-
tokkal a tervek szerint ez év 
decemberében végeznek a 
kivitelezők, az átadás ha-
tárideje 2022. február 28-a.

A beruházás a Széche-
nyi Program 2020 részeként 
valósul meg. A projekt címe: 
„Békéscsaba, Építők útja 
útépítése, kerékpárforgal-
mi létesítmény kiépítése a 
kapcsolódó közműépítések-
kel”. Azonosítószáma: TOP-
6.4.1-16-BC1-2017-00002

A korábban európai uni-
ós támogatásból létrejött 
kolbászudvar további fej-
lesztése valósult meg a 
Modern Városok Program 
keretében, 100 százalékos 
hazai forrás felhasználá-
sával. A kolbászudvar a 
CsabaPark kolbászkészí-
tést bemutató tere, amely 
a program keretében to-
vábbi elemekkel bővült.

A fejlesztéshez kapcsoló-
dóan a kolbászkészítő épü-
let több helyisége bővült, 
valamint a fokozott igények 
kiszolgálása érdekében új 
épületrészek készültek. A je-
lenlegi épületben két füstölőt 
alakítottak ki, amelyekhez 
külön helyiségben elhelye-
zett füstgenerátorok biztosít-
ják a füstöt. Két újabb érlelő 
kamrát, valamint hűtőkamrát 
is létrehoztak, ezzel meg-
növelve az érlelő- és hűtő-
kapacitást, amelyre a szá-
razkolbászok előállításánál 
fokozottan szükség van.

A perzselő helyiség szintén 
bővült, új helyet kapott a hús-
bolt, amelyhez kapcsolódó-
an új készáruhűtő is készült. 
A további területeken a még 
hiányzó funkcióknak is meg-
felelő helyiségeket alakítottak 
ki, optimális elhelyezésben.

Az épület felújításával 
egyidejűleg új, modern esz-
közöket szereztek be, ame-

lyek az egyes technológiai 
folyamatok modernizálását 
és egyben egyszerűsítését is 
segítik. A megnövelt alapte-
rületű perzselő helyiségbe új 
kábító bokszot, valamint forró 
vizes kopasztó-berendezést 
állítottak be. A füstölők meg-
felelő mennyiségű és minő-
ségű füsttel való ellátását 
füstgenerátor biztosítja.

A fejlesztéseknek köszön-
hetően egy valóban modern, 

optimális teljesítményt biz-
tosító rendszer épült, amely 
várhatóan képes lesz kiszol-
gálni a megnövekedett igé-
nyeket.

Jelen fejlesztéssel nem ér 
véget a CsabaPark bővítése. 
Az elkövetkező hónapokban 
új, különleges, aktív turiszti-
kai elemek készülnek, ame-
lyeket várhatóan 2022-ben 
vehetnek birtokba az érdek-
lődők.

A „Modern Városok Prog-
ram Munkácsy Mihály örök-
ségét ápoló és népszerű-
sítő fejlesztési projekt” 
keretében valósul meg a 
Gyulai úti Ursziny-Beliczey 
kúria rehabilitációja. 

A Gyulai úton lévő műemlé-
ki kúriaépület teljesen meg-
újul. Az épület külső és bel-
ső felújítása elkezdődött. A 
hozzáépítendő új épületrész 
talajelőkészítési munkái és 
az épület alatti drénhálózat 
kiépítése zajlik. A külső kör-
nyezetben, az aljnövényzet 
terv szerinti szelekcióját köve-
tően, a megmaradó fák óvása 
a fő feladat. Az előkészítési 
fázis után az épület alapozá-
si munkáit végzi el vállalkozó. 
Ezen feladatokkal egyidejűleg 
a kúriaépület pinceszintjének 
tervezett bontási, kivitelezési 
munkái következnek. Az épí-
tés-felújítás idejére forgalom-
korlátozás várható a Gyulai út 
és Gőzmalom tér környékén.

A Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház igazgatója, 
Lenkefi Zoltán elmondta, 
hogy az elmúlt években a je-
lenlegi helyük már szűkössé 
vált, így nagyon várják, hogy 
felépüljön a bábszínház új 
otthona. A teátrum új játszó-
helyét a szakemberek teljes 
mértékben a saját igényeik 
szerint alakítják ki.

– Olyan játszóhelyeket 
kapunk majd, ahol már nem-
csak az általános iskolás és 
az óvodás korosztályt tudjuk 
kiszolgálni, hanem középis-
kolásoknak, illetve felnőttek-
nek is tudunk előadásokat 
tartani – fogalmazott az in-
tézmény vezetője.

– A beruházás részeként 
a kúria kertje, illetve a báb-
színház új épülete előtti tér 
is megújul. A régiek helyé-
re új növényeket ültetünk 
és egy szép, nyitott parkos 
felületet alakítunk ki – tette 
hozzá Szarvas Péter polgár-
mester.

A tervek szerint a beruhá-
zás 2022 nyarára készülhet 
el. A bábszínház és a vá-
ros vezetése is abban bízik, 
hogy a Békéscsabai Napsu-

gár Bábszínház társulata jö-
vőre, az őszi évad kezdetén, 
már az új helyen fogadhatja 
a közönséget.

A területen dolgozó fele-
lős kivitelező a Galéria Invest 
Kft., székhelye: 5600 Békés-
csaba, Irányi u. 2. A helyszí-
ni munkák felelős vezetője: 
Csóti Tibor építésvezető

A beruházási projekttel 
kapcsolatos bejelentések, kér-
dések, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postai úton a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft., 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 10. 1. emelet 
4. számú iroda címre küldhe-
tők. Levélben tett bejelentés 
esetén a pontos értesítési 
cím megjelölését kérik.
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Itt is szobor lesz majd

A Munkácsy-negyed kialakítása során több szobor is he-
lyet kap majd Békéscsabán. A részletekről egyeztetett a 
városvezetés a szobrásszal és a kivitelezővel, melynek 
során az Ásító inas végleges helyét is meghatározták.

Az érintettek a József Attila 
utca és a Deák utca találko-
zásánál lévő hídnál egyeztet-
tek – ide kerül majd jövőre a 
Munkácsy Mihály Ásító inasa 
ihlette szobor. Varga Tamás 
alpolgármester elmondta, 
hogy a mű elhelyezése kap-
csán több szempontot is fi-
gyelembe vettek.

– A Munkácsy-negyed fizi-
kai határain belül kellett gon-
dolkozni, és olyan frekventált 
pontokat kellett találni, ahova 
majd az idelátogatók és a bé-
késcsabaiak szívesen elsétál-
nak. Az Élővíz-csatorna Deák 
utca felé vezető része na-
gyon kedvelt helyszín, amely 
egyben a Munkácsy-negyed 
egyik határa – összegzett az 
alpolgármester.

Az egyeztetés során szó 
volt arról is, hogy a híd környe-

zete átalakul a szobor lehető 
legjobb elhelyezése érdeké-
ben. Szempont volt például, 
hogy ne akadályozza a gyalo-
gosforgalmat, illetve, hogy jól 
fényképezhető legyen. 

A szobor elkészítése komoly 
művészeti kihívás. Az alkotó, 
Miklya Gábor szerint érdekes a 
feladat, hiszen egy kétdimenzi-
ós képet kell háromdimenziós 
formában újragondolni.

Nem ez az egyetlen alkotás, 
amely a Munkácsy-negyedet 
gazdagítja majd. A festő egész 
alakos szobra a művész nevét 
viselő múzeumnál kap helyet, 
a Rőzsehordó nőről megfor-
mázott mű pedig az Aradi 
vértanúk ligetében áll majd. 
Az alkotásra van még idő, a 
szobrok várhatóan 2022 első 
felében kerülnek a helyükre.

Tóth Bianka

Összeköttetés a gazdasági területekkel
Összekötik Békéscsabán a Lencsési lakótelepet és 
a város gazdasági, nyugati területeit azért, hogy a 
munkahelyek könnyebben megközelíthetők legye-
nek egy, a városközpontot elkerülő útvonalon. Az 
első ütemben megépül a Kétegyházi út és a Csányi 
utca között az Építők útja, illetve több helyen kerék-
párút és biciklisáv létesül. A 770 millió forintos be-
ruházás elkezdődött.
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– Márciusban többen meg-
kapták a védettséget igazoló 
kártyát is. Mire jogosíthatja fel 
ez a kártya a tulajdonosát?

– Háromféle módon lehet 
igazolni a koronavírus elleni 
védettséget, a plasztik kár-
tyát a következő három cso-
port kapja meg: aki túl van a 
védőoltáson, vagy igazoltan 
átesett a koronavírus-fertő-
zésen, illetve ha utólag el-
végzett ellenanyag-vizsgálat 
igazolja a fertőzésen való 
átesését. Hogy a kártya mire 
jogosítja majd fel a tulajdono-
sát, arról még sem nemzet-
közi, sem hazai szinten nem 
született döntés. Azt sem tud-
juk még, hogy a védőoltások 
pontosan meddig nyújtanak 
védettséget. Sok függ attól is, 
hogy milyen mutációi vannak, 

illetve lesznek a koronavírus-
nak. Egyre aggasztóbb hírek 
jönnek, már tudunk olyan 
mutációról is, amit a most 
használatos PCR-teszttel 
nem lehet beazonosítani. Sok 
minden nem tudható még a 
koronavírussal kapcsolatban. 
Elképzelhető tehát az is, hogy 
viszonylag rendszeresen is-
mételni kell majd ezeket az 
oltásokat.

– A kormány a jelenlegi 
helyzetben nemcsak a csa-
ládokat, a fiatalokat, hanem 
a vállalkozásokat is igyekszik 
támogatni. A vállalkozók szá-
mára egy újfajta segítség is 
elérhető. 

– A többféle családtámo-
gatás mellett napirenden van, 
hogy a 25 év alatti fiatalok 
szja-mentességben része-
süljenek. Hozzáteszem, hogy 
nemcsak a személyi jövede-

lemadó alól mentesülnek, ha-
nem ha vállalkozók, ősterme-
lők, akkor is kedvezményben 
részesülnek majd. Ez egy 
roppant fontos döntés lesz, 
amit reményeink szerint eb-
ben az esztendőben meghoz 
az Országgyűlés, hogy a jövő 
évtől kezdődően érvényes le-
gyen ez az adómentesség. A 
mikro- és kisvállalkozók 1 és 
10 millió forint közötti össze-
get vehetnek fel kamatmen-
tes kölcsönként, amit csak 
három év után kell kezdeni 
törleszteni. Mindezek mellett 
jól látható, hogy az állami se-
gítség kevés és csak átmene-
tileg nyújthat segítséget egy 
vállalkozásnak. Egyre több 
vakcina érkezik az országba, 
egyre több ember oltására 
van lehetőség. Csak az oltás 
tud kihúzni minket a bajból.

M. Erika

– Jó hír a csabai fiataloknak, 
hogy hamarosan megújul az 
extrémsport-pálya, ezt so-
kan várják már. Mit tudha-
tunk erről?

– Világszerte nagyon so-
kan hódolnak az extrém-
bringázásnak. Korábban 
Békéscsabán a sportcsar-
nok mellett volt egy pálya 
ezen sportolók számára. A 
napelem-park létesítése és 
a tervezés alatt álló új sport-
csarnok miatt azonban az 
extrémsport-pályát el kellett 
költöztetni onnan. Már ekkor 
látszott, hogy a pálya attrak-
tív elemét adó, vázszerkezet 
fölötti burkolat sérült, több 
helyen tönkrement. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy egy friss 
bringaparkot építünk a fiata-
loknak. A közgyűlés a Csányi 
utcai MÁV-sporttelepet jelölte 
ki erre a célra, ott elegendő 
hely van arra, hogy több mint 
800 négyzetméretes burkolt 
felületet alakítsunk ki, és el-
helyezzük majd az új, stabil 
látványelemeket, sportele-
meket. Pályázatot adtunk be 
erre a célra és sikerrel jár-
tunk: 15 millió forintos visz-
sza nem térítendő támoga-
tást nyertünk. Ez az összeg 
azonban még nem elegendő, 
saját forrásra is szükség lesz. 
Látjuk, hogy a MÁV-sportte-
lep használata erősödött az 
elmúlt – még járványmentes 
– időszakban, annak köszön-
hetően, hogy egy műfüves 

futballpályát is telepített oda 
a város. Arra törekszünk, 
hogy a bringaparkot lehető-
leg már ebben az évben, de 
legkésőbb jövőre megépítsük 
a fiataloknak, és még többen 
járjanak majd a sporttelepre. 

– A közvilágítás korszerű-
sítése is folyamatban van a 
városban. Hol tart ez a fej-
lesztés? 

– A csabaiak nagy szám-
ban jelezték az elmúlt két 
évben, hogy amikor a szo-
kásosnál borúsabb idő volt, 
a megszokotthoz képest 
később kapcsolódott fel a 
közvilágítás. Emiatt alko-
nyatkor 10–20 percig sötét 
volt, amely félelmet keltő és 
balesetveszélyes is. Egyeze-
téseket folytattunk a Magyar 
Villamos Művek (MVM) szak-
embereivel, hogy mit lehet 
tenni ennek kiküszöbölésé-
re. Arra a döntésre jutottunk, 

hogy célszerű lenne Békés-
csabán egy alkonykapcsolós 
beruházás. Ennek lassan 
a végére érünk, az MVM 
munkatársai a fejlesztés 90 
százalékával már elkészül-
tek. Az alkonykapcsolós ve-
zérlésre történő átállás azt 
jelenti, hogy a fényviszonyok 
változásával, a sötétedés 
kezdetekor egy érzékelő 
automatikusan irányítja a 
Békéscsabán található 260 
transzformátor-állomáson ki- 
alakított vevőszerkezetet, 
így automatikusa és időben 
bekapcsolódik a közvilágí-
tás. Egyébként ezt az elmúlt 
hetekben a város különböző 
területein észlelhették is a 
lakók. Köszönet a békéscsa-
baiaknak, hogy sűrűn jelez-
ték ezt a kérést, így nyilván-
valóvá vált, hogy lépni kell 
– és sikerült megoldanunk. 

Mikóczy Erika

A koronavírus-járvány elle-
ni küzdelemben a rendelke-
zésre álló leghatékonyabb 
fegyverünk a védőoltás és 
a kormány által meghozott 
intézkedések maradéktalan 
betartása. Valamennyi, Ma-
gyarországon használt vak-
cina biztonságos, hatékony 
és életeket menthet, ezért 
fontos, hogy minél többen 
éljenek az oltás lehetőségé-
vel – hangsúlyozta Takács 
Árpád kormánymegbízott.

A megyei védelmi bizottság 
vezetője kifejtette: több fron-
ton és egyre gyorsuló ütem-
ben zajlik a koronavírus elle-
ni védekezés Békésben is.

A járvány elleni küzdelem-
ben a rendelkezésre álló leg-
hatékonyabb fegyverünk a 
védőoltás és a kormány által 
meghozott intézkedések ma-
radéktalan betartása. Büsz-
ke vagyok a Békés megyei 
orvosokra, egészségügyi 
szakemberekre: emberfeletti 
munkát végeznek ebben a 
rendkívüli helyzetben, dere-
kasan állják a sarat. Ezért 
köszönet és hála. Ugyanez 
igaz a honvédségre, a köz-
igazgatásban dolgozókra, a 
rendvédelmi szervek és a vé-
dekezésben résztvevő társ-
szervek munkatársaira is. Az 
oltási munkacsoport és a vé-

delmi bizottság vezetőjeként 
rendszeresen egyeztetek a 
háziorvosok, a kórházak és 
a mentőszolgálat vezetőivel 
is, valamennyi észszerű, épí-
tő, a gyakorlati munkát segítő 
javaslatukat beépítjük a me-
gyei végrehajtási tervbe. A 
járási hivatalok és a telepü-
lési önkormányzatok is teszik 
a dolgukat, a helyén van, lát-
ható és cselekvőképes a ma-
gyar közigazgatás ebben a 
nehéz időszakban is – emel-
te ki a kormánymegbízott.

Takács Árpád arról is be-
számolt, hogy folyamatosan 
nő az oltakozási hajlandó-
ság, megyeszerte egyre töb-
ben regisztrálnak és igénylik 
a védőoltást. Békés megyé-
ben is valamennyi, Magyar-
országon engedélyezett vak-
cinával oltanak és mindegyik 
biztonságos, hatékony. Aki 
bármelyik védőoltás ellen 
emel szót – az nem túlzás –, 

a jelen helyzetben emberi 
életekkel játszik – nyoma-
tékosította Takács Árpád. 
– Éppen ezért arra kérem az 
oltásra regisztráltakat, hogy 
az értesítést követően ne 
hezitáljanak, ne dőljenek be 
a politikai szirénhangoknak, 
hanem saját maguk és a kör-
nyezetükben élők egészsé-
gének megóvása érdekében 
mihamarabb, minél többen 
éljenek az oltás lehetőségé-
vel, mert a vakcina életeket 
menthet. A legjobb védőol-
tás a már felvett védőoltás 
és bármelyik vakcina jobb, 
mint a koronavírus megbete-
gedéssel járó súlyos, esetleg 
halálos kimenetelű szövőd-
mény. Hetente jóval több 
mint tízezer ember részesül 
a védőoltásban a megyében 
is, a beoltottak száma mára 
már meghaladja az ötvenez-
ret – tette hozzá a kormány-
megbízott.

Újabb pályázati kiírások je-
lentek meg a Magyar Falu 
Programban – tudatta Za-
lai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke. 

Hozzátette: az „Óvodai ját-
szóudvar és közterületi ját-
szótér fejlesztése” elnevezé-
sű felhívásra az 5000 fő, és 
ez alatti állandó lakosság-
számú településeken közte-
rületi játszóterek és óvodai 
játszóudvarok építésére, fel-
újítására, eszközök beszer-
zésére lehet pályázni. 

„Önkormányzati tulajdon-
ban lévő temetők infrastruk-
turális fejlesztésére” pályáz-
hatnak azok a települések, 

ahol az állandó lakosság-
szám 5000 fő, és ez alatti, 
az „Egyházi közösség tulaj-
donban lévő temetők infra-
strukturális fejlesztése” elne-
vezésű felhívásra pedig az 
5000 fő, és ez alatti állandó 
lakosságszámú települése-

ken lévő történelmi egyházak 
nyújthatnak be projektet. 

A Falusi Civil Alap kere-
tében „civil közösségi tevé-
kenységek és feltételeinek 
támogatása” nevű pályázat 
keretében a civil közösségi 
tevékenységek és azok vég-
zéséhez szükséges feltéte-
lek támogatására nyújthat 
be projektet egyesület és 
alapítvány. Valamennyi fel-
hívásra 2021. április 7-e és 
2021. május 7-e között lehet 
pályázni.

További részletek a Mi-
niszterelnökség oldalán 
találhatók: https://kormany.
h u / m i n i s z t e r e l n o k s e g /
magyarfaluprogram
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További fejlesztésekre lehet pályázni Meghaladta az ötvenezret Békés megyében
a beoltottak száma

Közösség Díjat kaptak
Herczeg Tamás képviselői tiszteletdíjából Kö-
zösség Díjat alapított a Békés megye 1. szá-
mú országgyűlési választókerület településein 
működő civil közösségek tevékenységének 
elismerésére. A megyeszékhelyen a Patrióta 
Békéscsaba Mozgalom Egyesület kapta a leg-
több szavazatot. A díjat és a vele járó 60 000 
forintot Herczeg Tamás az egyesület vezető-
sége előtt adta át Bodóczi István elnöknek, 
március 15-én. Az egyesület olyan békéscsa-
bai lokálpatriótákat fog össze, akik itt nőttek 
fel, és nem csak saját, hanem utódaik életét 
is itt képzelik el. Fő céljuk a következő tettre 
kész generáció összefogásával a társadalmi 
szerepvállalás, a folyamatos közösségépítés.

Most még jobban kell vigyáznunk!

Ezek a régi eszközök, de most teljesen új bringapark épül
Az a jó védőoltás, ami bekerül a szervezetbe, és ki tudja fejteni hatását

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A védőoltás az egyetlen kiút
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turista- és 
kerékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerékpárfor-
galmi létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus hónap-
ban megkezdődtek.
Érintett szakaszok: Bartók Béla 
út, Temető sor, Kétegyházi út, 
Kígyósi út, Kerekegyházi utca; 
Élővíz-csatorna töltése Körte sor 
és Veszei között (futófolyosó), 
Pósteleki bekötőút, Gerla telepü-
lésrész, Gerla-Póstelek közötti 
földút útszakaszok.
A Bartók Béla úti és a Teme-
tő sori kerékpárút felújítása 
részben elkészült, a kerékpárút 
forgalomba helyezése még nem 
történt meg.  
A Kerekegyházi út építési mun-
kálatai befejeződtek. Az utca 
csak korlátozottan alkalmas köz-
lekedésre. A kivitelező a munká-
latokat szakaszosan végzi, az 

érintett lakosokat folyamatosan 
tájékoztatja. A Kétegyházi úti ke-
rékpárút-építés folyamatban van. 
A kivitelezőt a megrendelő fel-
szólította a földutak folyamatos 
karbantartására.
A Kígyósi úton a zárt csapa-
dékcsatorna fektetése befejező-
dött. A kerékpárút építése folya-
matban van.  
A Békéscsaba–Veszei közötti 
Élővíz-csatorna töltése az ott 
húzódó nyomvonal felújítása és 
szélesítése miatt 2021 április 
végéig le lesz zárva. A kivitelező 
elkészítette a kerékpárút alapját 
és a kerékpárút szegélyezését. 
Március elsején megkezdték a 
kötőréteg aszfaltozását, egyes 
szakaszokon a kopóréteg is 
elkészült. Amíg a kerékpárút 
kivitelezése folyamatban van, 
addig a lakosság számára a 
töltésen futó szakasz nem hasz-
nálható. A Fényes városrész 

és a Lencsési lakótelep közötti 
közlekedés a Magyar utcán le-
hetséges. A Pósteleki bekötőút 
felújítási munkáinál az aszfalto-
zást befejezte a kivitelező, ne-
mesített padka építése folyik. 

Felhívjuk az érintett lakosság 
figyelmét, hogy az elkészült lé-
tesítményeket csak saját fele-
lősségre vehetik igénybe.
A Békéscsaba, Gerla tele-
pülésrészen megvalósítandó 
Csabai utca, Dobozi út–Csalo-
gány utca közötti szakasz; Nap-
sugár utca, Magvető utca, külte-
rületi út, kerékpárút, valamint a 
Pósteleki erdőben sétány építé-
sére a kiviteli szerződést meg-
kötöttük. A terület-előkészítési 
munkák elkezdődtek. A Magve-
tő utcában az ivóvíz-rekonstruk-
ciós munkálatok befejeződtek. 

A projekt részét képezi egye-
di tervezésű, komplex, fedett 
pihenőhelyek létesítése (Gerla, 

Póstelek, Munkácsy Emlékház, 
Bányatavak – madárles építésé-
vel, Szabadkígyós). A létesítmé-
nyek kitűzésével megkezdődött 
a kivitelezés.

A munkálatok alatt kérjük 
az érintetteket, hogy kövessék 
figyelemmel a tájékoztatókat, 
figyeljenek az ideiglenes forga-
lomtechnikai kialakításokra. A 
munkavégzés során a lakosság 
szíves megértését, türelmét és 
közreműködését kérjük.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

2021. II. negyedévi tervezett hulladékszállítási 
információk Békéscsabán

Kérjük, hogy az ürítési napokon a kukákat reggel 6.00 órára, gyűjtésre alkalmas állapotra 
szíveskedjenek kihelyezni.

  

K – kommunális hulladék, SZ – szelektív hulladék, Z – zöldhulladék, L – lom hulladék 

A szelektívhulladék-gyűjtés és -szállítás tervezett időpontjai

2021. április 1., csütörtök; 2021. május 6., csütörtök; 2021. június 3., csütörtök

A zöldhulladék gyűjtése és szállítása

A zöldhulladékot 2021. március 24-étől 2021. december 8-áig minden héten szerdán szállítja 
el a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék-gyűjtőpont továbbra is elérhe-
tő. Munkanapokon 7.00–17.00 óráig Békéscsabán, a külterület 0763/192 hrsz. alatt (M47-es, 
Mezőberény felé vezető útról letérve) a hulladékválogatómű bejáratánál.

Ünnepi hulladékszállítási rend Békéscsabán

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy Békés-
csabán, 2021. április 2-án, a naptárnak megfelelően, pénteken szállítják el a kommunális 
(vegyes) hulladékot a cég munkatársai.
Az I. körzetben 2021. április 3-án, szombaton lesz a kommunális (vegyes) hulladék gyűjté-
se, 2021. április 5., hétfő helyett.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6.00 óráig szíveskedjen megfelelő állapot-
ban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

Ügyfélszolgálati információk

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdeké-
ben csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyet intézni a Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6. 
szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában. Időpontfoglalásra a www.dareh.hu oldalon 
van lehetőség. Központi ügyfélszolgálat elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Telefon: +36-66/447-150.

További elérhetőségek 

Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése: szallitasi-
informaciok@grnkft.hu.
Lakossági ügyfeleink számára (adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, átírási ké-
relmek) és egyéb, általános információk (fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, 
egyenleglekérdezés, edényméret változtatása) kezelése: ugyfelszolgalat@grnkft.hu.
Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlák-
kal, egyenleglekérdezéssel, edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, információk 
kezelése): uzletiugyfel@grnkft.hu
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon tájékozódhatnak részletesen.
Az együttműködést ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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1 CS K-3 SZ 1 SZ 1 K K-2
2 P K-4 2 2 SZ Z
3 Sz K-1 3 H K-1 3 CS K-3 SZ
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5 H 5 SZ Z 5
6 K K-2 6 CS K-3 SZ 6
7 SZ Z 7 P K-4 7 H K-1
8 CS K-3 8 L-1 8 K K-2
9 P K-4 9 9 SZ Z

10 10 H K-1 10 CS K-3
11 11 K K-2 11 P K-4
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Segítség az anyukáknak

Kelengyecsomag

Békéscsabára is megérkeztek március közepén azok a 
kelengyecsomagok, amelyekkel az ország legnagyobb 
online családi közössége az egyedülálló, várandós 
édesanyákat segíti.

A több mint 14 éve működő 
és 250 ezer családot szám-
láló babamamatudakozo.hu 
az ország legnagyobb online 
családi közössége. A szerve-
zet hitvallása az, hogy minden 
újszülött gyermek megérdemli 
a biztonságos életkezdést, és 
minden szülőnek joga van ah-
hoz, hogy gondoskodhasson 
a csecsemőjéről.

A közösség az önkormány-
zatokkal együttműködve évek 
óta segíti a családokat a je-
lenleg 22 értékes termékből 
álló babamama kelengyecso-
maggal. Tavaly karácsonykor 
a babamamatudakozo.hu az 
Anyák az Anyákért Alapítvány-
nyal közösen adománygyűjtést 
szervezett azzal a céllal, hogy 
a támogató csomagokat eljut-
tassák azoknak az édesanyák-
nak, akik egyedül nevelik majd 
fel a gyermeküket – Békéscsa-
bán három egyedülálló anya 
kap ilyen csomagot.

– Magyarországon min-
den tizedik újszülött gyer-
mek úgy megy haza a kór-
házból, hogy szülés után 
nem várja otthon az apukája, 
ezért felkaroltuk ezt a kez-
deményezést, és próbálunk 

folyamatosan segíteni az 
anyukáknak. Így jutottunk el 
Békéscsabára is, ahol nagy 
szeretettel fogadtak ben-
nünket – mondta Huber Ka-
talin, a babamamatudakozo.
hu tulajdonosa.

Mint azt Varga Tamás al-
polgármester elmondta, Bé-
késcsaba önkormányzata 
évek óta nagy hangsúlyt fektet 
a családok támogatására. A 
2015-ben indult Csaba Baba 
program nagy népszerűség-
nek örvend. 2020-ban 274 
újszülött kapott ily módon 
életkezdési támogatást, így 
a program indulása óta ösz-
szesen 1820 békéscsabai 
újszülött családja részesült 
gyermekenként 42 500 fo-
rint támogatásban. Emellett 
örülnek minden olyan lehető-
ségnek, amely a családokat, 
anyukákat segíti. 

A babamamatudakozo.
hu oldalon országosan több 
mint ezer egyedülálló váran-
dós édesanya jelentkezett, 
hogy szeretne kelengyecso-
magot kapni. Így a szervezet 
hosszabb távon is tovább 
folytatja küldetését. 

Vincze Attila



– Mi is megtapasztaltuk, mi-
lyen online módon működni, 
ügyeket intézni – a bizottság 
munkája is áttevődött a digi-
tális térbe. Az előterjeszté-
seket minden bizottsági tag 
megkapja, és lehetősége van 
arra, hogy észrevételeit elekt-
ronikus úton megtegye. Ta-
valy mindössze három olyan 
bizottsági ülésünk volt, ahol 
személyesen vettek részt a 
tagok, egyébként digitálisan 
tartottuk a kapcsolatot. 

– Milyen főbb terveik van-
nak erre az évre? 

– Nagyon fontos lenne a 
lakásrendelet módosítása. 
Az egészségügy területén 
tovább folytatódik az ön-
kormányzati épületben lévő 
orvosi rendelők felújítása, 

korszerűsítése, Gerlán ez 
jelenleg is folyamatban van. 
Szeretnénk továbbá, ha az 
energetikai korszerűsítés az 
önkormányzati bérlakásokra 
is kiterjedne.

– Szarvas Péter polgár-
mester nemrégiben aláírta a 
lakáskoncepciót. Mi követke-
zik ezután?

– Nemcsak mi, hanem 
minden bizottság megtár-
gyalta az anyagot, amelyet a 
veszélyhelyzet miatt a képvi-
selő-testület már nem tudott 
elfogadni, így a polgármester 
úr írta alá. Most szeretnénk a 
lakásrendeletet módosítani. 
A koncepció több feladatot 
határozott meg. Például azt, 
hogy fel kell mérni a bérla-
kás-állomány állagát azért, 
hogy előre lehessen tervezni 
a későbbiekben a felújításo-
kat. Jelenleg 15 millió forint 
van a költségvetésben erre, 
ami csak a váratlan helyzetek 
fedezetére elég. Ha ismerjük 
a lakások műszaki állapotát, 
akkor lehet tervezni egye-

bek mellett az energetikai 
korszerűsítést is. Ha vannak 
olyan ingatlanok, amelyeket 
már nem célszerű felújítani, 
azokat pedig célszerű értéke-
síteni, és a befolyt vételárból 
újabb, modernebb ingatlant 
vásárolni, vagy pedig korsze-
rűsíteni. Szükségesnek látjuk 
a lakásállomány bővítését, 
hiszen nagy igény van rá. A 
lakáskoncepcióban szerepel 
az is, hogy mivel a bentlaká-
sos szociális intézményekben 
hosszú a várólista, itt is meg 
kell vizsgálni az elhelyezés 
bővítésének a lehetőségét. 

– Milyen egyéb szociális 
feladataik vannak? 

– Az előző évben a NIF 
Zrt. által felajánlott, 65,2 köb-
méter faanyagot kapott in-
gyenesen az önkormányzat, 
és ezt arra használta, hogy a 
rászorulókon segítsen tűzifá-
val. A háziorvosokat pályáza-
tokkal, egyéb támogatások-
kal igyekszik segíteni a város 
azért, hogy Békéscsaba la-
kosainak egészségügyi ellá-
tása maximálisan biztosítva 
legyen. Pályázunk azokra a 
lehetőségekre is, amelyek 
során forrást kaphatunk az 
önkormányzati tulajdonban 
lévő orvosi rendelők felújítá-
sára, így a már említett gerlai 
orvosi rendelőn kívül a Bar-
tók Béla úti orvosi rendelőt is 
szeretnénk felújítani.

M. E.
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KORONAVÍRUS TESZTEK ELVÉGZÉSE
A CSABAI RENDEZVÉNYPAJTA TERÜLETÉN

Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

Tesztjeink hatósági árasak, a sorbanállás 
elkerülése miatt elvégzésük előzetesen 
foglalt időpont alapján történik.

www.whitelab.hu

Nyitvatartás

hétköznap 7-15:30 h
hétvégén 7-13 h

Dr. Csicsely Ilona: Fel kell mérni 
a bérlakás-állomány állapotát

Ádám Pál: A tisztább, 
rendezettebb városért dolgozunk

A családügyi és népjóléti 
bizottság hatáskörébe tar-
toznak Békéscsabán azok 
az ügyek, amelyek a lak-
hatással, a szociális ellá-
tással és az egészségügyi 
ellátással kapcsolatosak. A 
lakáskérelmek elbírálásától 
kezdve a háziorvosi praxis-
jog átadásának előkészíté-
sén át az orvosi rendelők 
felújításáig vagy a szociá-
lis intézményekig számos 
feladatuk van. Dr. Csicsely 
Ilona bizottsági elnökkel ar-
ról beszélgettünk, az elmúlt 
időszakban hogyan tudták 
ezeket megvalósítani. 

A veszélyhelyzet kihirdeté-
se óta – a jogszabály alap-
ján – nemcsak közgyűlési, 
hanem bizottsági hatáskör-
ben is Szarvas Péter polgár-
mester dönt. Bár a bizottsá-
gok nem tartottak üléseket, 
a tagok folyamatosan kap-
csolatban vannak egymás-
sal, hogy megtárgyalják az 
aktualitásokat. Ádám Pál 
bizottsági elnökkel, a Hajrá 
Békéscsaba! képviselőjé-
vel, a városüzemeltetési, 
fejlesztési és környezetvé-
delmi bizottság munkájáról 
beszélgettünk.

– Mennyiben nehezítette 
meg a bizottsági munkát a 
pandémia?

– Tavaly sajnos ritkán volt 
lehetőség arra, hogy sze-
mélyesen vitassuk meg a 
folyamatban lévő ügyeket. 
A város lakóival, a város 
vezetőivel és egymással is 
online kommunikáltunk. Azt 
azonban fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a bizottság tagjai a 
veszélyhelyzet ideje alatt is 
megkaptak minden előter-
jesztést. Köszönjük Szarvas 
Péter polgármester úrnak, 
hogy folyamatosan kapcso-
latban lehettünk egymással, 
az ügyeket megtárgyalhattuk 
és észrevételeinket, javasla-
tainkat eljuttathattuk.

– Mit emelne ki a bizottság 
széleskörű munkájából?

– Az elmúlt esztendőben 
is számos döntést hoztunk 
a Modern Városok Program 
(MVP) részeként megvalósu-
ló projektekhez kötődően. Ki-
emelném például, hogy épül 
a Wenckheim-kerékpárút, 
amely a Békés megyei 
Wenckheim-kastélyokat köti 
össze. A projekt részeként 
a Csabagyöngye szőlőültet-
vénynél komplex kerékpáros 
pihenő és egy madárles ké-
szül. A Kenderföldeken be-
fejeződött a Kerekegyházi út 
aszfaltozása. Zajlik és lassan 
célegyenesbe ér a Kígyósi 
úton a kerékpárút építése. 
2021-ben a Kétegyházi úton is 
elkezdődött a kerékpárút kivi-
telezése. A Bartók Béla úti és 
a Temető sori kerékpárút fel-
újítása részben elkészült, de 
a forgalomba helyezése még 
nem történt meg. A futófolyo-
sónak nevezett erdei ösvény 
2,25 méter szélességben kap 
új aszfaltot. A Veszely Csárdá-
tól a pósteleki kastélyromokig 
szintén elavult volt az út, ez is 

új aszfaltot kapott. A pósteleki 
autósmozi területén egy ke-
rékpáros dirt-pálya épül, to-
vábbá itt is lesz egy fedett 
kerékpárpont pumpaponttal. 
Szintén az MVP részeként 
szépül a Munkácsy-negyed, 
megújul két híd, illetve meg-
kezdődött a bábszínház új 
otthonának a kialakítása is a 
Beliczey-kúria területén. Egy 
eddig soha nem látott mér-
tékű, komplex energetikai 
program is folyamatban van. 
Ennek része többek között az 
elavult lámpatestek cseréje, a 
közvilágítás alkonykapcsolós 
vezérlésének megoldása és 
okos eszközök telepítése, a 
napenergia, valamint a geo-
termikus energia hasznosítá-
sa, illetve a zöld buszok be-
szerzése is.

– Milyen kiemelt terveik 
vannak erre az évre?

– Békéscsaba közigazga-
tási területén jelenleg több 
olyan utca található, ami nem 
rendelkezik szilárd burkolat-
tal, vagy a burkolat megron-
gálódott – a kormány most 
erre jelentős forrást biztosít. 
A járdák fejlesztésére szintén 
támogatást kap a város, így 
nagymértékben tudjuk majd 
javítani azok állapotát, a rész-
letek kidolgozását követően. 
Kiemelt célunk továbbá, hogy 
a város tisztább, rendezet-
tebb, élhetőbb legyen. Ezen 
dolgozunk a vírus idején is.

A békéscsabaiak igénye szerint 
újul meg a piac

Elkezdődött a békéscsabai térségi vá-
sártér, vagyis a piac 8,2 milliárd forin-
tos fejlesztése, melynek során elsőként 
parkolóház épül a gazdabolt melletti 
területen. A fejlesztés első ütemében 
2022 januárjára készül el a parkolóház 
és az új nagybani piac, a teljes beruhá-
zás pedig 2023 elejére, addig folyama-
tos munkára és emiatt forgalomkorláto-
zásra számíthatnak a környéken élők és 
a piacra látogatók.

A békéscsabai piac környékén évek óta egy-
re súlyosabb probléma a parkolás, melyre 
megoldást nyújt a térségi vásártér kialakítá-
sát célzó projekt első ütemében, a gazda-
bolt melletti területen megépülő parkolóház. 
A munkálatok januárban elkezdődtek, a kivi-
telező már elbontotta a parkoló térburkola-
tait és az ott lévő műszaki létesítményeket.  
A piac vásárlói hamarosan a cölöpalapozási 
munkálatokkal találkozhatnak – mutatta be a 
jelenlegi helyzetet dr. Sódar Anita, a projekt 
lebonyolítását végző Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A vasbeton szerkezetű parkolóház há-
romszintes lesz és 292 személygépjármű-
vet tud majd fogadni. A 4700 négyzetméter 
alapterületű épületben személyfelvonó és 
lift is segíti majd a közlekedést, a tetejére 
pedig napelemek kerülnek. Továbbá az első 
ütemhez tartozóan épül meg a nagybani 
piac a Kétegyházi úton. A második ütem-
ben a jelenlegi nagybani piac területén egy 
vadonatúj, több mint 6100 négyzetméteres 
vásárcsarnok épül. Emellett másik pavilon-
sor készül el a jelenlegi helyén csaknem 250 
négyzetméteren – fejtette ki a szakember.

Nekünk, békéscsabaiaknak, de a tér-
ségben élők életében is fontos szerepet 
tölt be a piac. A hely nemcsak vásárlásról 
szól, egyfajta közösségi térként is működik. 

A piac nem csak a hagyományos szerdai 
és szombati piaci napokon, hanem más 
hétköznapokon és vasárnap is vonzza a lá-
togatókat. A városlakók megérdemlik, hogy 
korszerűbb és kulturáltabb körülmények 
között vásárolhassanak, találkozhassanak 
egymással. Ezért nagy öröm, hogy megújul 
a vásártér területe és a környező utcák is 
– ismertette a beruházás kedvező társadal-
mi hatásait Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő.
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai MérlegCsabai Mérleg

Érettségire felkészítés: 
EBI töri óra

Farkas Wellmann Éva József Attila-díjas,
Seregi Zoltán Jászai Mari-díjas

Mohácsy Mátyásra emlékeztek a Széchenyi ligetben

A koronavírus-járvány miatt a középiskolások november 
óta tantermen kívüli, digitális munkarendben tanulnak. 
Különösen nehéz a végzősök, az idén érettségizők dol-
ga, hiszen ötödik hónapja otthon kell készülniük a végső 
megmérettetésre. Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért 
(EBI) nekik igyekszik segítséget nyújtani.

Azok számára, akik hadilábon 
állnak a történelemmel, az 
online EBI töri óra nagy segít-
ség lehet. A másfél órás elő-
adások nem arra szolgálnak, 
hogy helyettesítsék a tanórá-
kat, hanem arra, hogy más 
hangulatban, más szemszög-
ből mutassák be az érettségi 
tételekben is szereplő törté-
nelmi eseményeket – mondta 
el az EBI projektvezetője. 

– Mi nem úgy adjuk elő a 
történelmet, mint a tanárok, 
hanem mint olyan diákok, 
akik érdeklődnek a történe-
lem iránt. Fő pontokban el-
mondjuk az érettségi köve-
telményeket, és azt is, hogy 
nagyjából mit kell tudni a 

tételekből, majd az előadás 
után kötetlenül kérdezhetnek 
a résztvevők – hangsúlyozta 
Farkas Réka.

Gémes Dávid, az EBI alel-
nöke elmondta, hogy az EBI 
töri projektben már a tavalyi 
karantén időszakban is tar-
tottak előadásokat. Az idei 
9 hetes, 27 alkalmas kurzus 
teljesen ingyenes, és közép-, 
valamint emelt szinten érett-
ségizők is jelentkezhetnek, de 
nyitott ajtókat találnak azok is, 
akik csak érdeklődnek a téma 
iránt. Ráadásul mivel ez egy 
online program, mindenhon-
nan várják a jelentkezőket, és 
az eladásokba bármikor be 
lehet kapcsolódni.

– 140 éve, pontosan ezen 
a napon született Mohácsy 
Mátyás. A Széchenyi ligettől 
nem messze, az Élővíz-csa-
torna túlsó oldalán állt a szülői 
háza. A csabai származású 
gyümölcstermesztő végtele-
nül szerény volt, de magas 
szintű szakmai tudással ren-
delkezett – fogalmazott kö-
szöntőjében Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője.

Ugrai Gábor, a Békéscsa-
bai Városvédő és Városszé-
pítő Egyesület elnöke meg-
emlékezésében elmondta, 
Mohácsyt már kiskorában 
foglalkoztatta a természet 
világa. Csabai gyerekként 

az evangélikus iskolába járt, 
felsőfokú végzettségét pedig 
a budapesti kertészeti iskolá-
ban szerezte. 

Fiatalember korában ván-
dorútra indult a nagyvilágba. 
Megfordult Svájcban, Fran-
ciaországban, Angliában és 
az Egyesült Államokban is. 
Amikor egy német pályaudva-
ron éppen fogadták az Erdély-
ből érkező gyümölcsszállító 
vasúti szerelvényt, egy helyi 
szakember megkérdezte tőle, 
hogy „Mit jelent a MÁV?” „Hát 
a Magyar Állami Vasutakat” 
– válaszolta neki a gyümölcs-
kertész. „Nem – vágta rá a né-
met –, hanem azt, hogy Mein 

Armes Fatherland”, azaz sze-
gény hazám. Ez azt jelentet-
te, hogy hiába gyönyörű az 
erdélyi gyümölcs, ha nincs 
rendesen becsomagolva, ak-
kor eladhatatlan. Mohácsy a 
későbbi előadásaiba számta-
lanszor beszúrta ezt a példát. 

Az első világháborúban, 
néhány hónap frontszol-
gálat után, hat évre orosz 
fogságba került. A zord idő-
ket azonban nem töltötte 
tétlenül, már akkor is írta a 
kertészeti könyveit, amelye-
ket a Magyar Vöröskereszt 
segítségével juttatott haza. 
Majdan 1920-ban, a pol-
gárháborúba fulladt Orosz-
országból többedmagával 
megszökött.

A háború utáni, trianoni 
Magyarországra érkezett 

vissza. Nemzeti ügy volt, 
hogy a sebzett lelkű hazát 
talpra kell állítani, ő ebben 
kertészként, szakíróként 
segített. Élete során 61 kö-
tet szerzője és társszerzője 
volt. Miután pedig nyugállo-
mányba vonult, már kizáró-
lag csak a kertészetnek élt.

A megemlékezés végén 
Erdei Lajos, a kertbarát kör 
elnöke, Tóth Sándor alel-
nök, Ugrai Gábor, valamint 
a közösségi ház nevében 
Nagy Emese közművelő-
dési tanácsos koszorút he-
lyeztek el a békéscsabai 
gyümölcstermesztő mell-
szobránál. A megemléke-
zést a közösségi ház a 
Facebook oldalán élőben 
közvetítette.

Such Tamás

Mohácsy Mátyás születésének 140. évfordulójára emlé-
kezett a Lencsési Közösségi Ház fenntartásában műkö-
dő Kertbarát kör március 12-én, a Széchenyi ligetben. 

Takács Péter: Mohácsy Mátyás magas szintű szakmai 
tudással rendelkezett

Nemzeti ünnepünk al-
kalmából Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások 
minisztere művészeti ki-
tüntetéseket ítélt oda. 
Kiemelkedő színvonalú 
irodalmi tevékenysége el-
ismeréseként József At-
tila-díjban részesült Far-
kas Wellmann Éva költő, 
szerkesztő. A minisztéri-
um a Békéscsabai Jókai 
Színház direktora, Seregi 
Zoltán kiemelkedő és pél-
daértékű munkásságát Já-
szai Mari-díjjal ismerte el. 
A veszélyhelyzet miatt ez-
úttal az ünnepélyes átadó 
elmaradt. 

A Marosvásárhelyen, 1979 
-ben született Farkas Well-
mann Éva tizenéves kora óta 
ír verseket. Székelyudvarhe-
lyen, a Tamási Áron Elméleti 
Líceumban érettségizett 1997-
ben. A kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetem ma- 
gyar-angol szakát 2001-ben, 
irodalom és társadalom el-
nevezésű magiszteri tanul-
mányát 2003-ban végezte el, 
majd 2012-ben az egyetem 
Hungarológiai Iskoláján szer-
zett doktori címet.

1998-tól rendszeresen kö- 
zöl verseket erdélyi és ma-
gyarországi irodalmi folyó-
iratokban, antológiákban, e- 
mellett kritikákat és iroda-
lomtörténeti tanulmányokat 
is publikál magyar és angol 
nyelven. 

Még egyetemi tanulmá-
nyai alatt kezdett el dolgozni, 
2012-ig több munkahelye is 
volt. A Babeş-Bolyai Tudo-

mányegyetem újságírói sza-
kának óraadó tanáraként 20. 
századi magyar irodalmat, 
míg a Bridge Language Study 
House nyelviskolában angolt 
és magyart – mint idegen 
nyelvet – tanított, illetve a Ro-
mániai Magyar Irodalmi Lexi-
kon szerkesztője is volt. 2003 
szeptemberétől pedig a szé-
kelyudvarhelyi Orbán Balázs 
Általános Iskola címzetes an-
goltanáraként dolgozott.

2011 óta Békéscsabán él, 
de gyakran „hazajár” Szé-
kelyudvarhelyre. 2012-től a 
BárkaOnline, 2015-től az 
Unitárius Élet szerkesztője. 
Kiemelkedő irodalmi tevé-
kenységének elismerése a 
rangos állami díj.

Seregi Zoltán már gyer-
mekként elköteleződött a 
színjátszás mellett, majd 
1980-ban, a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola szín-
házi rendező szakán diplo-

mázott. Pályáját a Szegedi 
Nemzeti Színházban kezdte 
meg, ezután Budapesten, a 
Thália és az Arizona szín-
házban dolgozott. Vendég-
rendezőként bemutatkozott 
a Miskolci Nemzeti Színház-
ban, a Pinceszínházban és 
a Budapesti Népszínházban. 
Szabadúszóként munkálko-
dott 1990-től 1998-ig, rende-
zett egyebek között a Pécsi 
Nemzeti Színházban és a 
Komáromi Várszínházban, a 
határokat átlépve a környe-
ző országok magyar nyel-
vű színjátszását erősítette 
Nagyváradon, Révkomárom-
ban és Szabadkán. 

1998-tól a Jókai szín-
ház rendezője. Igényes, 
érzelemgazdag előadásaival 
maradandó értéket teremt, 
a szórakoztatáson túl a lé-
lekemelő, elgondolkodtató, 
erkölcsi üzenet továbbítását 
is felvállaló színház mar-

káns képviselője. 2002-től a 
Színitanház igazgatóhelyet-
tese, 2007-től oktatási igaz-
gatója: szakmai vezetőként, 
pedagógusként felelősség-
teljesen oktatja a mester-
séget a feltörekvő színházi 
nemzedéknek.

2007-től a színház vezető 
rendezője, majd 2012-től – 
Fekete Péter direktor mellett 
– igazgatóhelyettesként irá-
nyította teátrumot, 2016 janu-
árjától pedig ő lett a színház 
igazgatója.  

Művészi, vezetői és ne-
velői tevékenysége egyaránt 
meghatározó és példaérté-
kű. Seregi Zoltán országos 
és nemzetközi szakmai fó-
rumokon képviseli a Békés-
csabai Jókai Színházat, a 
Színitanházat, így Békés 
megye kulturális értékeit. 
Munkássága évtizedek óta 
öregbíti Békéscsaba és Bé-
kés megye hírnevét.

Farkas Wellman Éva       Fotó Vadócz Dávid Seregi Zoltán                   Fotó: Jókai színház



A Munkácsy Mihály Múzeum utazás 
TÉRben és IDŐben – Békéscsaba az évez-
redek idővonalán című új állandó kiállítá-
sa teret enged a XX. század első felében 
a polgárság életében végbement változá-
sok bemutatására is. E változások az élet 
minden területét érintették, a tudomány-
hoz és a művészethez való viszonyulástól, 
az oktatásban zajló átalakuláson keresztül 
a mindennapi élet ezer és ezer témaköréig. 

Az életminőséget számtalan dolog befolyá-
solta; egyaránt új elképzelések születtek a 
művelődésről, a lakberendezésről, a háztar-
tás vezetéséről, a tisztálkodásról és – többek 
között – a szabadidő eltöltéséről. Az Amikor 
a csabaiak megújították a polgárság fogal-
mát… című kiállítási egység e változás esz-
szenciáját mutatja be, és emblematikus tár-
gyakkal igyekszik felidézni ennek a világnak 
a hangulatát. Egy kulturális forradalom elindí-
tójaként tartják számon a szerepeltetett mű-

tárgyak egyikét, a Németországban született 
amerikai kutató, Emile Berliner találmányát, a 
tölcséres gramofont. 

A gramofon elődje az Edison-féle fonográf 
volt, utódja pedig a mindannyiunk által jól is-
mert lemezjátszó. E szép megjelenésű, töl-
cséres gramofon a lakásokba vitte a népsze-
rű zeneműveket, lehetőséget teremtve arra, 
hogy bármelyik táncot a megfelelő muzsikára 
járják elődeink. 

A kiállításban a gramofonra helyezett 78-
as fordulatú rumbát a His Master’s Voice, 
azaz A gazdi hangja nevet viselő lemezkiadó 
adta ki. Ismerik a lemezen szereplő logót? 
A kép Francis Barraud angol festő műve, 
aki testvérének gramofont hallgató kutyáját, 
Nippert örökítette meg, majd eladta a képet 
a lemezkiadónak. Így lett egy terrier a világ 
egyik legismertebb logójának főszereplője.

A kiállítást teljessé tehetnénk, ha az egyéb-
ként működőképes gramofont meg tudnánk 
szólaltatni. Arra kérjük a Tisztelt Olvasót, ha 
van használaton kívüli gramofontűje, legyen 
kedves azt múzeumunknak adományozni. A 
Munkácsy Mihály Múzeum egy dallal hálálná 
meg nagyvonalúságát… 

Gyarmati Gabriella művészettörténész

A szoborsétányon található 
egy Áchim L. Andrásról készült 
alkotás, melyet 1971-ben, szü-
letésének századik évfordulója 
alkalmából készíttetett Békés-
csaba városa. 1991-ben, szü-
letésének 120. évfordulóján 
pedig emléktábla került a Kas-
tély utca 8. szám alatt található 
szülőháza falára. A magyar és 
szlovák nyelvű felirat agrár-
politikusnak, országgyűlési 
képviselőnek írja le Áchimot. 
Halálának 100. évfordulója al-
kalmából a „hálás utókor”, a 
Fiume Szálloda aulájában két-
nyelvű emléktáblát helyezett 
el, amely Ady Endréhez fűződő 
barátságáról szól. 

A Felvégi régi temető terü-
letén 1968-ra készült el egy 
250 lakásos lakótelep, melyet 
átadásakor az itt található 
utcáról, Mokry utcai lakóte-
lepnek neveztek el. Egy év 
múlva azonban már Áchim L. 
András-lakótelep néven jelent 
meg a közterületi térképeken, 
bár sokan a mai napig erede-
ti nevén ismerik. Itt 981-ben 
helyeztek el egy Áchimot áb-
rázoló, egészalakos mészkő-

szobrot, mely Markolt György 
alkotása. 

A békéscsabai városháza 
dísztermében 16 nagyméretű 
festmény található, melyeket 
Tóth Ernő festőművész ké-
szített. A bejárat felett vannak 
azok, melyek a Békéscsaba 
életében meghatározó szere-
pet betöltött embereket ábrá-
zolják, köztük található Áchim 
L. András képe is. Szintén a 
városházán, a földszinti ár-
kádsoron látható egy magyar-
szlovák nyelvű emléktábla a 
következő felirattal: "Áchim 
Liker András agrárpolitikus, 
képviselő halálának centená-
riumán tisztelettel emlékez-
nek a csabai polgárok 2011".

Békéscsabán a róla elne-
vezett utca korábban (1851-
től) Mészárszék utca volt, ezt 
1910-ben Mészáros utcára 
változtatták, Mészáros Lázár 
48-as honvédtábornok em-
lékére. Az új utcaelnevezés 
csak egy évig volt hatályban, 
hiszen 1911. november 16-án 
a békéscsabai képviselőtes-
tület Áchim L. Andrásról ne-
vezte el az utcát.

1971-ben avatták fel itt 
(volt házának helyén) azt az 
emléktáblát, mely a „század-
forduló kiemelkedő paraszt-
politikusának” nevezi őt. 

A Szlovák Tájház terü-
letén található egykori kék-
festő műhely 2006-ban fel-
újításon esett át, azóta az 
Áchim-terem nevet viseli. 
1956-ban a Rózsa Ferenc 
Gimnázium (ma Evangé-
likus gimnázium) falára 
emléktábla került, a követ-
kező felirattal: „Áchim L. 
András az agrárszocialista 
mozgalom egyik vezető-
je emlékének. 1956.V.15. 
Az iskola ifjúsága”. A táb-
la arra utal, hogy Áchim L. 
András itt kezdte gimnáziu-
mi tanulmányait. 

Gerendáson, mely Áchim 
L. András korában Békéscsa-
bához tartozott, tábla talál-
ható a Szlovák Emlékházon, 
mely arra emlékeztet minket, 

hogy Ady Endre 1908-ban 
gerendási tanyáján kereste 
fel őt. Áchim L. András impo-
záns sírja pedig a Berényi úti 
temetőben található.

Dedinszky Gyula a Vidám 
Csaba című könyvében – 
mely a Munkácsy Mihály Mú-
zeum gondozásában jelent 
meg – többek között a követ-
kező anekdotákat olvashat-
juk róla: „Áchim L. András 
az urakat ingyenélőknek, a 
nép született ellenségeinek 
tartotta, ezért ahol lehetett, 
borsot tört az orruk alá, 
megalázta, nevetségessé 
tette őket. Egyszer is - név-
napján - a városházi urakat 
meghívta tanyájára vendég-
ségbe. Volt ott étel-ital fölö-
sen, a főattrakció mégis a 
birkapaprikás volt, amit nem 
akárhol tudnak jól készíteni. 
Az urak farkasétvággyal et-
tek, nem kímélték a házigaz-

dát, nem féltek, hogy kieszik 
mindenéből. De csakhamar 
tünedezni kezdtek az asztal 
mellől, egyik a másik után, 
arra a helyre, ahová a király 
is gyalog jár. Áchim ugyanis 
a paprikásba jó adag rici-
nust kevert. Nagy hahotával 
fogadta vendégeit, amikor 
azok a megpróbáltatásoktól 
kimerülve, sápadtan vissza-
szállingóztak a szobába.

Áchim azonban nemcsak 
ellenfelei rovására csinált 
tréfákat, nem kímélte ő leg-
jobb embereit sem. Egyik 
leghűségesebb híve volt Pol-
lák Arnold zsidó kocsmáros, 
akinek Berényi úti ivója volt 
Áchim híveinek és kortesei-
nek fő találkozó helye. Egy-
szer tanyáján ezt a Pollákot 
is az öntudatlanságig leitatta, 
egy koporsóforma ládába ra-
katta, s a béressel kocsin így 
küldte haza a városba. Pol-

lákné ott ájult el a kocsinál, 
amikor férjét koporsóban fek-
ve, mozdulatlanul meglátta.

Frappáns közbeszólá-
sai voltak Áchimnak. Bár 
néha kíméletlenek és dur-
vák. Még saját párthíveinek 
gyöngeségeit is kigúnyol-
ta, de ezt megbocsátották 
neki. Egy képviselő-testületi 
gyűlésen a tanyai községi 
iskolák szaporításáról tár-
gyaltak, mivel a meglévők 
túlzsúfoltak voltak. Fölol-
vasták a felsőbb hatóságok 
erre vonatkozó leiratait, a 
szónokok pro és contra be-
széltek. Uhrin Pál képvise-
lő-testületi tag, Áchim egyik 
legodaadóbb híve, kuko-
rékoló hangján közbekiált: 
– „Ming háromszázon jártong 
ety uskolába, migizs jóv vót!”

Áchim azonnal rászólt: 
– „Meg is látszik kenden!” 

Ugrai Gábor
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Legyen Ön is chaffeur!

Csabai életképek: Áchim L . András emléke Békéscsabán

Történetek a századforduló Békés vármegyei autós 
közlekedéséből: Szisz Ferenc, az első grand prix-győztes

Divatos tánczenét mindenkinek! 

Egy város sokféleképpen tud emlékezni neves szülötteire: 
szobrokat emel, emléktáblákat avat, közterületek nevez el, 
de anekdotákon keresztül is megőrizheti egy-egy híresség 
emlékét. Nincs ez másképpen Áchim L. András esetében 
sem, akiről ebben az évben emlékezünk meg születésének 
150. és halálának 110. évfordulója alkalmából.

A His Master’s Voice kiadó logója egy 
gramofonlemezen

Francis Barraud (1856–1924): Nipper 

A szeghalmi születésű 
Szisz Ferenc nevét mél-
tán említhetjük korunk 
legnagyobb autóverseny-
zői mellett. Ő volt az első, 
modern értelemben vett 
országúti automobil ver-
seny győztese, később 
saját autójavító műhelyét 
vezette a Nagy Háborút is 
megjárt gépészmérnök.

Egészen kis korában ke-
rült Dobozra, ahol atyja a 
Wenckheim-uradalom lo-
vászmestereként dolgozott. 
A gépészmesterséget kez-
detben is itt tanulta, később 
Gyulán, Schmidt Antal réz-
műves, gépjavító mester 
keze alatt folytatta, aki saját 
cégét – reklámhirdetése sze-
rint – 1843-ban alapította. 
Szisz bátyja Dobozon maradt 
és kerékgyártó mester lett. 

A Schmidtnél töltött inas-
évek után felszabadult, 
majd a mezőhegyesi gép-
gyárba ment legénynek, de 
miután a gyár 1897-ben fel-
oszlott, innen Münchenbe, 
majd Párizsba került, ahol a 
Renault autógyárban vállalt 
munkát, ekkor már okleve-
les gépészként, de feltálói 
tehetsége is korán megmu-
tatkozott.

A Renault fivérek, Louis, 
Marcel és Fernand – fel-
ismerve képességeit – a 
gyár újításokat szerkesztő, 
majd tesztelési osztályá-
ba osztották, nem sokára 

pedig annak vezetője lett. 
Ekkor, 1906-ban rendezték 
a franciák az első modern 
autós nagydíjat, vagyis 
grand prix-t, válaszul a brit 
Bennett-kupára. A Le Mans 
– Ferté Bernarnd közötti 
országúton kijelölt, közel 
1240 km közúti szakaszon 
12-szer kellett végigmenni 
2 nap alatt. Az autó saját 
tömege 1 tonna lehetett, fo-
gyasztását 30 l/100 km-ben 
limitálták, és a versenyző 
mellett egy szerelő is ült.

Szisz már korábban is 
versenyzett, mint Louis 
Renault szerelője, annak 
halálával versenyzővé lé-
pett elő. Átlagos 100 km/h 
sebességgel, 19 kerék-
cserével, 12 óra 14 perces 
összmenetidővel, 32 per-
ces előnnyel értek célba M. 
Martaud szerelővel a 90 ló-
erős Renault-ban. Az autón 
különleges műszaki újítást 

is bevetettek: a Michelin 
fivérek által kifejlesztett, 
kerékkel együtt cserélhető 
gumiabroncsot. Na persze 
ezek fakerekek voltak, sza-
lagfékekkel lassították a 
járműveket, amelyek ereje 
csekély volt, az utak minő-
sége pedig borzasztó.

A győztesek díját – 13 kg 
színarannyal egyenértékű 
45 ezer frankot – Barthou 
közmunka miniszter adta 
át. Szisz Ferenc volt az első 
autóversenyző, aki francia 
állami kitűntetésben része-
sült, és soron kívül meg-
kapta a francia állampolgár-
ságot is. Saját autószerelő 
műhelyt nyitott Párizsban, 
Renault és Citroën típusú 
autókat javított. Emlékét 
Franciaországban múze-
um, a Hungaroring bejá-
ratánál és Szeghalomban 
szobor őrzi.

Szalay Ágnes

Szisz Ferenc (b) és szerelője az 1906-os Renault ver-
senyautóban. (Féjja Zsolt, Roadster, a Renault-tól)



Békéscsaba városi lapja, a 
Heti Mérleg 1991. október 
2-án jelent meg először. A 
lap 1999-ig hetente, azóta 
Csabai Mérlegként, kéthe-
tente jut el a csabaiakhoz. 
A 30 éves jubileum alkal-
mából az év folyamán 30 
ember mond el egy-egy 
történetet, alkot véleményt 
az újságról. Most Szente 
Bélát kérdeztük, aki 1977-
től a Békés Megyei Művelő-
dési Központban dolgozott, 
majd 1982-től – egy rövid 
időszakot kivéve – az ifjú-
sági ház munkatársa, illetve 
30 éve már az intézmény és 
a belőle kinőtt Csabagyön-
gye igazgatója.

– Harminc év alatt az ön irá-
nyításával rengeteg változá-
son ment át az egykori ifiház. 
Mi jellemezte akkor, és milyen 
most a kulturális központ?  

– Évtizedekkel ezelőtt egy 
egyszerű, kisvárosi művelő-
dési ház voltunk. A rendszer-
váltás után aztán mindenfél-
ével próbálkoztunk, főként a 
fiatalokra koncentrálva, és 
igyekeztünk új dolgokat be-
hozni a város életébe. Ez a 
fajta innovatív gondolkodás 
a mai napig megmaradt, mi-
közben már az ország egyik 
legnagyobb közművelődési 
intézménye vagyunk. A kol-
légáimmal mindig azon dol-

gozunk, hogy előrelépjünk. 
Ahhoz, hogy Békéscsaba kul-
turális élete magasabb régiók-
ba kerüljön – más nagyszerű 
munkát végző kulturális intéz-
mények mellett – szükség volt 
a Csabagyöngyére. Az utóbbi 
években olyan világsztárok 
jöttek el hozzánk, akikért ed-
dig utazni kellett. A széles 
programkínálat mellett 130 
közösséget segítünk, gondo-
zunk, más, hasonló nagyságú 
városok erre mindig rácsodál-
koznak. Ehhez pedig kellett 
a megújult, kibővített épület. 
A régi ifiház – bármennyire is 
szerettük – szűk volt már. 

– Éveken át az ifiház szer-
kesztésében jelent meg a 
Heti Mérleg mellékleteként 
a Csabai Műsor, de a ház 
programjai – járványmentes 
időkben – most is szerepel-

nek az újságban. Tudja-e se-
gíteni az intézmény munkáját 
a városi lap? 

– Óriási nosztalgiával gon-
dolok vissza a Csabai Műsor-
ra! Nagyon szerettük, öröm, 
és igazán jó közös munka 
volt mindig az összeállítása, 
a programok összegyűjtése, 
jó fellépő fotók kiválasztása… 
Később már hirdetőként küld-
tük a programjainkat. Fontos 
számunkra az újság, hiszen 
tudjuk, hogy ez Békéscsabán 
minden háztartásba eljut, így 
nekünk is segítséget jelent. 

– 2006 és 2010 között és 
most ismét önkormányzati 
képviselő. Ebben a minősé-
gében hogyan látja a Csabai 
Mérlegnek a városban betöl-
tött szerepét? 

– Az 1. számú választóke-
rület tartozik hozzám egy kiter-

jedt tanyavilággal. Előző kép-
viselőségem idején és most 
is szembesültem azzal, hogy 
a Csabai Mérleget a tanyasi 
emberek is szeretik, azonban 
sokszor nem kapják meg, itt 
van még mit javítani. Képvise-
lőként úgy látom, hogy azok 
az információk, amelyekre a 
lakosságnak szüksége lehet, 
benne vannak a lapban. A sár-
ga újság az elmúlt 30 évben 
mindig igyekezett az olvasói-
nak és az olvasóiról szólni, ez 
nagyon fontos lelki motívuma 
az ott folyó munkának. Ugyan-
akkor nem egy hurrá-optimis-
ta újságról van szó, foglalkozik 
a gondokkal, problémákkal és 
azok megoldásával is. Úgy 
gondolom, a Heti illetve Csa-
bai Mérleg azért is tudott a 
mai napig fennmaradni. 

Mikóczy Erika

Százesztendős lett 
Králik Andrásné, Osika 
néni, akit az Evangéli-
kus Szeretetotthonban 
köszöntött Szarvas 
Péter polgármester, 
valamint az intézmény 
vezetője, Kutyej Pál. 
Osika néni 2000-ben 
költözött az intézmény-
be, ahol elmondása 
szerint jól érzi magát. 
Még most is erős a 
szervezete, múlt év-
ben koronavíruson is 
átesett, amelyből sze-
rencsésen felépült.

A Békéscsabai Médiacent-
rum a közelmúltban mini 
portréfilm-sorozatot indí-
tott. Videóinkban elsősor-
ban Békés megye isme-
retlen ismerőseit mutatjuk 
be – maximum 240 másod-
percben. Hiszen négy perc 
bőven elég ahhoz, hogy 
bárkiről is „leolvadjon” a 
külső máz és kirajzolód-
jon az ember. Legutóbb 
Sárközi Máriáról, azaz 
Marcselláról készült portré.

Egy születésnapi ajándékkal 
indult a békéscsabai Sárközi 
Mária maszkvarró-projektje 
tavaly. Azt követően egyre 
több barátnőjének készített 
személyre szóló meglepeté-
seket, ezzel párhuzamosan 

helyi szervezeteknek is aján-
dékozott. Maszk maszkot kö-
vetett, ma már túl van a két- 
ezrediken is. Friss kollekció-
jában természetesen a nem-
zeti trikolór színeit használta 
fel – fejet hajtva a márciusi 

ifjak előtt. Számára ez a leg-
szebb hazai ünnep.

A Szabadság, szerelem, 
maszk! című miniportré meg-
tekinthető a behir youtube 
csatornáján.

Such T.

Egy ismerősöm szerint 
ma nagyon nehéz kutyát 
örökbe fogadni. Így len-
ne? Minderről Kiszely Zol-
tánné Tündével, a Békés-
csaba Városi Állatvédők 
Közhasznú Egyesületének 
elnökével beszélgettünk.

Mint mondta, egy kutya 
örökbefogadása pusztán 
néhány lépésből áll. Az 
egyesület honlapján ott van-
nak az örökbefogadható ál-
latok fotói. Mindegyiknél fel 
van tüntetve az életkor, nem, 
fajta, szőrzet, méret; illetve 
az, hogy másik kutyával/
cicával miképp viselkedik, 
milyen az emberhez való vi-
szonya. Először is a honla-
pon az érdeklődő kiválasztja 
az állatot, majd ír egy emailt 
az egyesületnek.  

– Ebben ír magáról, és 
elmondja, hogy miért sze-
retne otthon kutyust tartani, 
milyen tervei vannak vele, 
hogyan szeretné tartani, mi-
lyen a kerítés. Mi 24 órán be-

lül felvesszük vele a kapcso-
latot, és ha úgy látjuk, hogy 
jó helye lesz a kutyának, ak-
kor az érdeklődőt kihívjuk a 
telepre és összeismertetjük 
őket. Azt követően heti két-
háromszor ki kellene járnia, 
hogy sétáljanak, valamint 
hogy kialakuljon köztük egy 
bizalmi kapcsolat – tudtuk 
meg Kiszely Zoltánnétól. 

Februárban 31 kutya ke-
rült hozzájuk, ebből 22 gaz-
dától. A telepen – ahogy 
fogalmazott – egy maroknyi 
dolgozó és egy maroknyi 

önkéntes gondoskodik az 
állatokról, ők azok, akik nap 
mint nap saját szemükkel 
látják a sokszor megrázó 
körülmények között bekerü-
lő kutyákat és cicákat. Ők 
azok, akik leveszik a láncot 
a nyakukból, megszelídítik, 
etetik, simogatják őket; idő-
vel hozzászoktatják a póráz-
hoz, ha pedig beteg, elviszik 
az állatorvoshoz. Vagyis ép-
pen olyan kapcsolat alakul 
ki állat és ember között, mint 
a felelős gazdiknál otthon, 
csak a telepen nem egy-ket-
tő, hanem 150–200 kutya és 
100 cica van. Csakis társ-
állatnak adják őket örökbe 
őket: aki hazavisz egy ku-
tyát, az szerez magának egy 
családtagot. Mielőtt odaad-
nak egy állatot, megnézik 
az otthoni körülményeket, 
és igyekeznek alaposan fel-
mérni, hogy mennyire valós 
az örökbefogadási szándék, 
hogy valóban igazi otthonra 
leljenek az állatok.  

Such Tamás
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1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Szente Béla: A sárga újság az olvasókról az olvasóknak szól

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

Lakhatatlan lett a háza

Segítsünk Penyának!

Penyaska László megse-
gítésére jött létre a Segít-
sünk Penyának Facebook-
csoport, ahol leírják, hogy 
január végén a Penya „kály-
hájából alattomosan kipat-
tanó szikra lángokba borí-
totta kicsiny háza egyetlen 
lakószobáját, ezzel a tűz 
martalékává vált mindene. 
Egyelőre az otthona lakha-
tatlan. Jelenleg a barátainál 
él, de nagy szüksége lenne 
segítségre.”

Az említett oldalra töltöt-
tek fel fotókat a képzőművész 
alkotásairól, a festmények 
és grafikák megvásárol-
hatók; ezzel kapcsolatban 
a penyaskal@gmail.com 
e-mail címen lehet érdek-
lődni. Emellett a 12056008-
01754254-00100005 bank-
számlaszámon (Raiffeisen 
bank, Penyaska László) is 
lehet támogatni a tűzvész 
miatt nehéz helyzetbe került 
művészt; akár egy kisebb 

felajánlás is nagy segítséget 
jelenthet számára. 

Penya időnként Ken 
Ayaps művésznéven alko-
tott. Grafikái azt a benyo-
mást keltik, mintha alkonyat-
kor vagy éjszaka készítette 
volna őket. Festményeit a 
visszafogottság és a kevés 
szín jellemzi. Alkotásai vizu-
ális naplóhoz hasonlítanak. 
Művészetére hatással volt 
Gubis Mihály nyers, szóki-
mondó kifejezésmódja. A 
festmények és rajzok mellett 
térkonstrukciókat készít, me-
lyekhez szívószálakat, kava-
rópálcikákat, fürdőruha-pán-
tokat és traktor-karosszérát 
is felhasznált már.

S. T.

Január végén, egy vélet-
len baleset következtében 
kigyulladt a békéscsabai 
Penyaska László (Penya) 
képzőművész Berényi 
úti lakása és műterme. 
Ennek következtében al-
kotásainak egy része is 
megsemmisült. A ház je-
lenleg lakhatatlan, ezért a 
művésznek nagy szüksége 
lenne segítségre.

Penyaska László 2019 nov-
emberében, a 70. születés-
napján

Szabadság, szerelem, maszk!

Otthont keresnek az állatoknak Osika néni 100, Ica néni 90 éves

Szintén az otthonban 
köszöntötték a 90. 
születésnapját ünne-
pelő Stúber Sándorné 
Ica nénit, aki pár éve 
él ott, és aktív tagja a 
közösségnek.
Isten éltesse sokáig 
az ünnepelteket!



Az idény végéhez közelítve 
a Swietelsky-Békéscsabai 
Röplabda SE áll a legjob-
ban, hiszen bejutott az Ext-
raliga legjobb négy csapata 
közé, így még esélye van 
megnyerni a bajnokságot. A 
BRSE a Magyar Kupában is 
bejutott a négyes döntőbe, 
amit március második hét-
végéjén rendeztek Buda-
pesten. Tóth Gábor csapata 
az elődöntőben legyőzte az 
1.MCM-Diamant Kaposvárt 
3–0-ra, a döntőben pedig a 
Fatum-Nyíregyháza várta. 
A csabaiak ezúttal csak rö-
videbb szakaszokra tudták 
megnehezíteni riválisuk dol-
gát, de szettet nem sikerült 
nyerniük, sorozatban pedig 
harmadik MK-döntőjüket is 
a Nyíregyházával szemben 
veszítették el, így ezüst-
éremmel térhettek haza. A 
szabolcsi klub már a kilen-
cedik Magyar Kupa-sikerét 
ünnepelhette. A két csapat 
a bajnoki döntőben találkoz-
hat újra, ha a szabolcsiak a 

Vasast, az ötszörös bajnok 
pedig a Kaposvárt búcsúz-
tatja az elődöntőben.

A férfi kosárlabda NB II 
Keleti csoportjában sze-
replő Békéscsabai KK zsi-
nórban tizenegy mérkőzést 
nyert meg az alapszakasz-
ban. A piros-fehérek a má-
sodik helyen végeztek és 
bejutottak a rájátszásba. 
Jancsika Árpád együttese 
az alapszakasz utolsó előtti 
mérkőzésén egy rendkívül 
fontos győzelmet ünne-
pelhetett, hiszen legyőz-
te a csoport listavezetőjét 
Sunshine-NYÍKSE csapa-
tát. Ez utóbbi győzelem a 
bajnokság következő sza-
kaszához adott nagy löketet 
a csabaiaknak, akik így már 
elhihetik, hogy van esélyük 
feljutni a szezon végén az 
NB I/B Zöld csoportjába.

A Békéscsaba 1912 Elő-
re a szurkolók elvárásához 
képest alul teljesít a labda-
rúgó NB II-ben. A lila-fe-
hérek csupán a 13. helyen 

állnak a bajnokságban 36 
ponttal. A Preisinger Sán-
dor vezette együttes 2021-
ben még csak egy bajnokit 
nyert meg, méghozzá az 
ETO FC Győr elleni hazai 
rangadót 1–0-ra. Az Ajka, 
a Soroksár, a Nyíregyháza 
és a Kazincbarcika ellen 
vereséget szenvedett, míg 
a Péccsel, a Kaposvárral és 
a Doroggal döntetlent ját-
szott. Az Előre a válogatott 
szünetben rendezheti a so-
rokat, hiszen a legtöbb sé-
rült visszatérhet a pályára a 
szezon utolsó szakaszára. 
A szakmai stáb célja, hogy 
ebben az időszakban min-
denkit egy szintre hozzon fi-
zikálisan, mivel a bajnokság 
hajrájában minden játékos-
ra egyformán szükség lesz 
egy jobb eredmény elérésé-
hez. A Békéscsaba legkö-
zelebb április 4-én lép pá-
lyára 17 órától a Debreceni 
EAC ellen hazai pályán, 
amely találkozót a 7.Tv-n és 
a behir.hu online felületein 
élőben közvetítjük.

A Békéscsabai Előre 
NKSE a 2021-es évet biz-
tatóbban kezdte, hiszen 
már két győzelmet szerzett, 
illetve szakmai igazgató-

ként visszatért a klubhoz a 
korábbi sikeredző, Mátéfi 
Eszter. A Csaba először 
a Magyar Kupában győz-
te le 39–25-re az NB II-
es tápiószelei Euro-Novex 
USE-t, de a következő for-
dulóban az Érd ellen már 
kiesett. Vida Gergő csapata 
az NB I-ben is jobban áll, 
mint 2020 végén, bár még 
mindig utolsó és kieső, de 
megszerezte az első pont-
jait. Az együttesnek először 
a Boglári Akadémia-SZISE 
ellen volt a legnagyobb esé-

lye a győzelemre, de itt még 
24–24-es döntetlen szüle-
tett. A liláknak a következő 
fordulóban nem sikerült jó 
eredményt elérniük a világ-
klasszisokkal felálló Győri 
Audi ETO ellen, hiszen 21 
góllal, 41–20-ra kikaptak. 
Március 9-én azonban már 
megszületett az első siker a 
bajnokságban, miután a Bé-
késcsaba 23–20-ra legyőz-
te a Szombathelyi KKA-t. 
Az Előre NKSE lapzártánk-
kor 3 ponttal a 14. helyen 
állt. A klub március 17-én 

bejelentette, hogy a jelenle-
gi vezetőedzője, Vida Ger-
gő az idei szezont követően 
saját kérésére hazatér Deb-
recenbe. Az együttes irá-
nyítását július 1-jétől Papp 
Bálint veszi át, aki jelenleg 
az NB I/B-ben szereplő 
Békési FKC vezetőedzője-
ként dolgozik. A szakember 
2023. június 30-ig érvényes 
szerződést írt alá a klubbal. 
A lilák valamennyi mérkő-
zését élőben közvetítjük a 
7.Tv-n és a behir.hu-n.

Hidvégi Dávid
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A labdarúgók legközelebb április 4-én lépnek pályára Zsinórban 11 mérkőzést nyertek az alapszakaszban Javulást mutat az Előre NKSE szereplése

A Swietelsky-Békéscsabai Röplabda SE ezüstérmes lett a Magyar Kupában

A bajnokságok újraindulása óta megszaporodtak a sike-
rek és a kudarcok is a békéscsabai klubok életében. Az 
elmúlt hetekben BRSE érte el a legnagyobb sikert, hi-
szen ezüstérmet szerzett a Magyar Kupában, de az Előre 
NKSE is megszerezte az első pontjait az NB I-ben.

Csabai sikerek és tervek a tavaszi szezon elején



A Csak tiszta forrásból fo-
tópályázat eredményhirde-
tését rendszerint március 
15-én tartják, most ezt csak 
online módon tehették meg, 
A rendezvényt Soós Emőke 
és Berta János műsora 
színesítette.

Takács Péter, a Lencsési 
Közösségi Ház vezetője el-
mondta, hogy az intézmény 
és az ott működő Márvány 
Fotóműhely minden évben 
monokróm, azaz fekete-fe-
hér alkotásokat vár a Kárpát-
medencében élő és alkotó 
fotósoktól. A pályázat célja 
a magyarságtudat erősítése. 

Az idei felhívásra 138 alkotó 
680 képe érkezett be, ezek 
közül 50 alkotást állítottak 
ki a közösségi házban, és 
ezek kerültek a katalógusba. 
A zsűri tagjai: Baán Katalin, 
dr. Mondok Anita és Vágvöl-
gyi Mihály fotóművész voltak.

Varga Tamás alpolgármes-
ter köszöntőjében kiemelte: 
a rendezvény közel két év-
tizedes történetében szá-
mos érdekesség található, a 
tavalyi rendezvény például 
az utolsó kiállítás-megnyitó 
volt, amelyet Békéscsabán 
megtarthattak a koronavírus-
járvány belobbanása előtt. 

Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy március 15-e nemcsak 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc kitörésének 
napja, hanem a tavasz kez-
dete is. Az elmúlt években 
ilyenkor mindig élettel telt 
meg a város, most egyénileg 
emlékezhettünk.
A Csak Tiszta forrásból pá-
lyázat díjazottai a követke-
zők lettek: 1. hely: dr. Szar-
ka Gergő (Kisújszállás); 2. 
hely: Kékesi Henriette (Telki); 
Kiss Imre (Pécs); Bazsó Imre 
-különdíj: Marton Ferenc 
(Mindszent); Békéscsaba kü-
löndíja: Mező István (Békés-
csaba); a Lencsési Közössé-
gi Ház különdíja: Szalai Attila 
(Várpalota). 

Magyar Arany Érdemke-
reszt polgári tagozata ki-
tüntetésben részesült:

Gólya Pál a békéscsabai 
Civil Szervezetek Szövetsé-
gének alapítója és vezetője, 
a Békés megyei civil közélet-
ben vállalt kiemelkedő szere-
pe elismeréseként. 

Pecsenya Edit, a békés-
csabai Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium igazgatója, a szlo-
vák nemzetiségi nyelv okta-
tását szolgáló pedagógusi és 
intézményvezetői munkája, 
valamint a tankönyvkiadás 
területén folytatott szakmai 
és szervezőtevékenysége el-
ismeréseként.

Szabóné dr. Kállai Klára 
klinikai szakpszichológus, 
a Magyar Lelki Elsősegély 
Telefonszolgálatok Szövet-
ségének tiszteletbeli elnöke, 
a lelki egészség megőrzése, 
főként a krízisintervenció, a 
mentálhigiénés ismeretek 
terjesztése és a kábítószerek 
használata elleni küzdelem 
területén végzett példaérté-

kű önkéntes tevékenysége 
elismeréseként. 
A Magyar Ezüst Érdemke-
reszt polgári tagozata ki-
tüntetésben részesült:

Lukács József torna mes-
teredző, a magyar női tor-
nászválogatott egykori szö-
vetségi kapitánya, a magyar 
és az európai tornasportért 
végzett több évtizedes, ki-
emelkedő szakmai tevékeny-
sége elismeréseként.

Nagy Zsigmond, a Békés-
csabai Szakképzési Centrum 
Kós Károly Technikuma és 
Szakképző Iskolája oktatója, 
a hazai szakképzés területén 
több évtizede, elhivatottan 
végzett pedagógusi munkája 
elismeréseként.

Pintér Tibor, a Csaba Kul-
turális Egyesület a Táncmű-
vészetért civil szervezet ala-
pító tagja, volt ügyvezetője, a 
Kárpát-medence, különösen 
Békés megye néptánc-kin-
csének gyűjtése, megőrzése 
és népszerűsítése érdeké-
ben végzett tevékenysége 
elismeréseként. 

Zahorán György, a Békés-
csabai Szakképzési Cent-
rum Szent-Györgyi Albert 
Technikuma és Kollégiuma 
szakmai tanára, gyakorlati 
oktatója, a magyar nyomda-
ipari szakemberek generáció-
inak színvonalas képzéséhez 
hozzájáruló, több évtizedes 
oktatói-nevelői munkájának 
elismeréseként.
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„Azokra emlékezünk, akik kiálltak Magyarország függetlenségéért”
A járványügyi korlátozások miatt idén sem lehetett köz-
ponti megemlékezéseket tartani március 15-én, ettől 
függetlenül többen is lerótták kegyeletüket a forradal-
márok és szabadságharcosok emléke előtt. 

Herczeg Tamás az ünnep reggelén helyezte el koszorúját 
Kossuth Lajos szobránál, majd választókerületének minden 
településén emlékezett. 

– 1848. március 15-e minden magyar ember számára a 
szabadságharcról szól. Arról a forradalomról, amely örökre 
megváltoztatta azokat a feudális kereteket, amelyben a ma-
gyar nemzet élt ’48-ig. Bár a szabadságharc elbukott, mégis 
jelezte, hogy a magyar nép szabadságvágya elpusztíthatat-
lan – mondta az országgyűlési képviselő.

Szarvas Péter polgármester, Varga Tamás és Nagy Fe-
renc alpolgármester, valamint dr. Bacsa Vendel jegyző és dr. 
Kiss Gyula aljegyző a délelőtt folyamán koszorúzott.

– A magyar történelemben többször volt olyan magasztos 
esemény, amikor fiatalok és idősek összefogtak, hogy a ma-
gyar nemzet függetlenségéért síkra szálljanak. Ezek közül is 
kiemelkedő az 1848/49-es forradalom indító eseménye. Jó 
szívvel emlékezünk a márciusi ifjakra, akik az idők szavát 
megértették és kiálltak Magyarország függetlenségéért – fo-
galmazott Szarvas Péter.

Miklós Attila a hagyományaikhoz híven. híven gyertya-
gyújtással is emlékezett a márciusi ifjakra.  

– Március 15-e mindig a szabadság ünnepe volt, és az is 
marad. Annak ellenére, hogy a járvány miatt most mindenki 
a saját bőrén tapasztalhatja, milyen az, ha mégsem vagyunk 
teljesen szabadok – jegyezte meg Miklós Attila, köszönetet 
mondva mindazoknak, akik már egy éve küzdenek értünk és 
mozgásban tartják az országot. 

Az LMP Boczkó Dániel szobránál emlékezett szűk kör-
ben. Takács Péter, a párt dél-alföldi regionális elnöke ki-
emelte: Boczkó Dániel egykori politikus a történések leg-
kiemelkedőbb Békés megyei szereplője volt. 1848-ban és 
'49-ben Békés és Arad megye, majd egy időben Erdély 
kormánybiztosa is volt. A forradalom leverése után hosszú 
börtönbüntetésre ítélték, de ez sem törte meg; visszatérését 
követően a csabaiak három cikluson át választották ország-
gyűlési képviselővé.

A Fidesz-KDNP, a Hajrá Békéscsaba, valamint több szer-
vezet is emlékezett a nap folyamán a Kossuth szobornál, 
míg a Békéscsabai Jókai Színház társulata egy általuk ké-
szített rövidfilmmel, a Munkácsy Mihály Múzeum pedig a ko-
rábbi március 15-ei megemlékezések felidézésével várta az 
online térben az érdeklődőket. A megemlékezés részeként 
a múzeum épülete sötétedéskor ezúttal is piros, fehér, zöld 
színű díszkivilágítást kapott.

M. E., V. D., Gy. R.

A város vezetői délelőtt, együtt emlékeztek Herczeg Tamás is koszorút helyezett el

Boczkó Dániel szobránál is tisztelegtek Miklós Attila: Március 15-e mindig a szabadság ünnepe volt

A színház egy rövidfilmmel emlékezett A múzeum épülete nemzeti színekben

Varga Tamás alpolgármester

Dr. Szarka Gergő Matt című nyertes fotója

Csak tiszta forrásbólÉrdemkeresztet kaptak
A Lencsési Közösségi Ház tizenkilencedik alkalommal hir-
dette meg a Csak tiszta forrásból elnevezésű fotópályáza-
tot, amelyre közel száznegyven alkotótól érkeztek képek. 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, 
március 15-e alkalmából, a miniszterelnök előterjesz-
tésére kitüntetéseket adományozott. Békéscsabáról is 
többen kaphattak állami elismerést.  
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 kézilabda-mérkőzés

22.50 Híradó
23.10 Zarándoklat
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kikötő
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Kvantum
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Gázfröccs
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Békéscsaba–DVSC
 kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kikötő
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Zarándoklat
  8.10 Praktikák
  8.40 Kvantum
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Gázfröccs
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Forgószínpad
21.00 Békéscsaba–DEAC
 labdarúgó-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Forgószínpad
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Gázfröccs
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Katolikus mise
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kvantum
21.00 Az Öreg Hölgy szeretői

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Forgószínpad
  8.10 Gázfröccs
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Katolikus mise
11.00 Szarvasi híradó
11.15 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Diagnózis
21.00 ARTista Café I.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Gázfröccs
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kvantum
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 9.
18.00 Hírek
18.10 Főzzünk együtt!
18.30 Egy nap a világ V/5.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Portréfilm 7.
21.55 Máterka

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Gázfröccs
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Diagnózis
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 10.

18.00 Hírek
18.10 Főzzünk együtt!
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Békéscsaba–FTC
 kézilabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 A Nobel-díjas
 hadifogoly

21.55 Ukránok, pelikánok,
 lipovánok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás

21.00 Békéscsaba–DEAC
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kikötő
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.50 Békéscsaba–DVSC
 kézilabda-mérkőzés
12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Madarat tolláról 12.
17.40 Főzzünk együtt
17.50 Békéscsaba–FTC
 kézilabda-mérkőzés
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Így nem játszunk mi
22.15 Nem tudom,
 halljátok-e ti is?

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kikötő
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.50 Békéscsaba–FTC
 kézilabda-mérkőzés
12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ökoportré 1.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Atlantisz gyermekei

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.00 Református
 istentisztelet
9.40 Híradó
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Főzzünk együtt!
11.00 Katolikus mise
12.00 Képújság
16.50 Békéscsaba–DEA
 labdarúgó-mérkőzés
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Cirkusz a jégen

23.05 Híradó
23.20 BRSE TV
23.35 Diagnózis
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Zarándoklat
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.00 Református
 istentisztelet
  9.40 Híradó
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Főzzünk együtt!
11.00 Katolikus mise
12.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kvantum
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Elnémult harangok

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
24.00 Képújság 

2021.március 29., hétfő

2021. április 5., hétfő

2021. március 31., szerda

2021. április 7., szerda

2021. április 2., péntek

2021. április 9., péntek

2021. március 30., kedd

2021. április 6., kedd

2021. április 1., csütörtök

2021. április 8., csütörtök

2021. április 3., szombat

2021. április 10., szombat

2021. április 4., vasárnap

2021. április 11., vasárnap

A        MŰSORA • 2021. március 29 – április 21.

KITEKINTŐ: Öt éve nyitotta meg kapuit a gyulai Almásy-kastély

Görgényi Ernő, Gyula polgár-
mestere a 2016-ban páratlan 
turisztikai attrakció nevezte a 
kastélyt. Mint mondta, "olyan 
korszerű látogatóközpont lét-
rehozásában gondolkodtak a 
történelmi hitelesség jegyé-
ben felújított műemléki épü-
letben, amely a múlt értékeit, 
a kulturális örökséget élmé-
nyek során keresztül adja át."

– Az elmúlt öt év való-
di sikertörténet – mond-
ta el Fekete-Dombi Ildikó, 

az Erkel Ferenc Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója. 
Hozzátette, hogy a látoga-
tószám már az első eszten-
dőben felülmúlta az előzetes 
várakozásokat. 

A nyitást követő évek több 
szakmai elismerést is hoz-
tak, a munkatársakat pedig 
több konferencia előadói és 
múzeumi projekt szakértői 
feladataira is felkérték. 

– A pandémia miatt 2020-
ban mindössze 43 ezren ér-

keztek hozzánk, az öt évvel 
ezelőtti nyitás óta azonban 
több mint 361 ezer vendé-
get fogadhattunk – összeg-
zett a kiállítóhely vezetője. 

Hangsúlyozta, hogy a Gyulai 
Almásy-kastély Látogató-
központ 2016 óta több díjat 
is begyűjtött. 2017-ben a pél-
daadó műemlék-felújításért 

járó ICOMOS-díjjal jutalmaz-
ták, majd ugyanabban az év-
ben, a Beton Fesztiválon, a 
betonépítészet-tervezőknek 
kiírt kategóriában Földes 

László építész munkája lett 
a második helyezett. 2018-
ban a kastély bekerült az Év 
Európai Múzeuma díj 40 je-
löltje közé, 2019-ben pedig 
az Európai Kastélyszállodák 
Szövetsége Örökség és Él-
mény díját nyerte el. 

– Gyula város önkor-
mányzata beruházásában 
elkészült az épület mellék-
szárnyának felújítása, amivel 
jelentősen bővül a szolgálta-
tásaink köre, ezzel pedig új 
értelmet nyer a látogatóköz-
pont elnevezés – fogalma-
zott Fekete-Dombi Ildikó. 

Akik a napokban sétáik so-
rán járnak a Gyulai Almásy-
kastély Látogatóközpontnál, 
különleges, játékos fotópon-
tokon örökíthetik azt meg az 
évforduló alkalmából.

Március 18-án volt öt éve, hogy Lázár János, akkori 
Miniszterelnökséget vezető miniszter átadta a Gyulai 
Almásy-kastély Látogatóközpontot. Az épület két éven át 
tartó felújítása 2,4 milliárd forintba került, többségében 
uniós forrásból valósult meg, amelyet az önkormányzat 
is kiegészített. A 2016-ban átadott egykori főúri épület-
ben állandó kiállítást, időszaki kiállítóteret, toronykilá-
tót, valamint kávézót és ajándékboltot alakítottak ki.  

A látogatószám a járvány kitöréséig felülmúlta az előzetes várakozásokat



Az önkormányzat tulajdo-
nában álló Pósteleki Gén-
rezervátum olyan helyi 
jelentőségű természetvé-
delmi terület, amely mint-
egy 9,5 hektáron terül el, 
és több erdőrészletből 
tevődik össze – olvasható 
Békéscsaba honlapján a 
Zöld hírek között. 

Ennek a védett területnek a 
fenntartását és ökológiai ál-
lapotának megőrzését 1993 
óta a Körös Klub Természet-, 
Környezetvédő Természet-
barát Egyesület látja el.
Mivel a génrezervátum fenn-
tartása során az erdő jellegé-
nek, természeti állapotának 
megőrzése a cél, szükséges-
sé vált az erdőgazdálkodás 
módjának megváltoztatása, 
hogy a korábbi, faanyag ter-
melésre irányuló vágásos 
üzemmódot faanyagterme-
lést nem szolgáló üzemmód 
váltsa fel. Így megvalósulhat 
az erdő természetes folya-
matainak támogatása és 
megfigyelése. A természet-
védelmi kezelési tervnek 

megfelelő erdőgazdálkodási 
módot a Körös klub kérésé-
nek megfelelően Szarvas 
Péter polgármester a hozzá-
járulásával támogatta.
A Körös klubot bizonyára sok 
békéscsabai természetbarát 
ismeri, hiszen a pósteleki 
Boross László Kutatóház-
ban működő egyesület már 
1986 óta tevékenykedik sike-
resen a megyeszékhelyen. 
Vadász Csaba, az egyesület 
elnöke elmondta, hogy a ku-
tatóház szomszédságában 
kialakított Pósteleki Termé-
szeti Emlékpark a kutató- és 

ismeretterjesztő munka fő 
helyszíne, amelyet az önkor-
mányzat 2008-ban helyezett 
helyi védelem alá, a jelentő-
sen károsodott alföldi termé-
szeti környezet megmaradt 
értékeinek megóvása érde-
kében. Az emlékparkban a 
regionálisan jellemző élőhe-
lyeket és növénytársuláso-
kat mutatják be, emellett 180 
őshonos növényfaj védelmét 
biztosítják és genetikailag hi-
teles szaporítóanyagát őrzik. 
Ezek a feladatok folyamatos 
és évtizedekre szóló munkát 
jelentenek az egyesületnek.
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G L O K Á L I S   S A R O K

Erdőt kerített az egyesület Növekszik a faállomány

Pósteleki Génrezervátum

A Hatvanezer Fa Békéscsa-
bán Egyesület újabb terep-
munkákba kezdett. Az előző 
évben vetett Ancsin II, illetve 
Seben-Bobály erdők ősho-
nos fajtákkal történő ele-
gyítése volt a cél, négyezer 
csemete került a helyére. 
Mintegy 600 méteres kerítést 
is építettek a Seben-Bobály 
erdő köré, amely a vadaktól 
védi meg az ültetett erdőt. 
Ulbert Zoltán, az egyesület 
elnöke elmondta, hogy a te-
repi feladatok elvégzésekor 
is törekednek a járványügyi 
szabályok betartására.

Március 12-én a Szabolcs 
utcát facsemetékkel gazda-
gították Szarvas Péter közre-
működésével, aki egy hársfát 
ültetett el. A polgármester 
hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat jó gazdája Békés-
csaba faállományának. Nagy 
gondot fordítanak a közterüle-
ten lévő 62 ezer fára, illetve az 
esetleges pótlásokra. Megje-
gyezte azt is, hogy a Szabolcs 
utcai kerékpárút építésénél 49 
fát kellett kivágni, ezek helyett 
100 fát ültettek 60-at az önkor-
mányzat, 40-et pedig a kerék-
párút kivitelezője. 

Halott fák és energiaszegénység

A városban a fák élete azon-
ban nem végződhet termé-
szetesen. A lehulló gallyak, 
korhadás miatt meggyengült 
törzsek közvetlen életve-
széllyel fenyegetik a lakókat. 
Ezeket az öreg vagy beteg 
fákat ki kell vágni, és eltüzel-
jük vagy felhasználjuk őket. 
A szociálisan érzékeny favá-
gó felajánlhatja a kivágott fát 
rászoruló családoknak. Eb-
ben az esetben az évtizede-
kig raktározott szén egy hét 
alatt visszakerül a levegőbe. 

Sokszor elfelejtjük, hogy 
a fa a halálát követően még 
évtizedekig szolgálatunkra 
lehet, miközben a megkötött 
szén sem illan el, hozzájá-
rulva a globális felmelege-
déshez. Használati tárgyként 
számos szükségletünket elé-

gítheti ki. Legyen az bútor, 
kerti eszköz, vagy csak fara-
gott dísztárgy, a holtfa ezer-
féleképpen hasznosulhat.

Sajnos a szegénység és 
a klímaváltozás egymással 
összefüggő társadalmi és 
természeti problémahalmaz. 
Hosszú távon arra kell töre-
kednünk, hogy a sokat em-
legetett energiahatékonyság 
reális alternatíva legyen a 
szegényebbek számára is. A 
segítség több irányból jöhet. 
A tűzifa persze gyors és ha-
tékony lehetőség, de minél 
hamarabb el kell gondolkoz-
ni azokon a megoldásokon, 
amelyek hosszú távon hat-
nak és klímavédelmi szem-
pontból is fenntarthatóak. 

Az energiahatékonyságot 
segítő szociálpolitikai intéz-

kedések sokfélék lehetnek: 
energiaszámlák támoga-
tása, csökkentett tarifák, 
társadalombiztosítási támo-
gatások, épületszigetelés, 
kazáncsere támogatása, 
adókedvezmények energia-
takarékos kazánokra és hő-
szigetelő anyagokra, szem-
léletformáló információs 
kampányok.

Ma Magyarországon 1,5 
millió háztartás energiasze-
gény, azaz nem képes meg-
felelő szintre fűteni lakását, 
illetve bevételeinek nagy ré-
szét energiaszámláira költi. 
Viszont biztató, hogy azok a 
családok, akik hosszú távon 
hathatós segítségben része-
sülnek, hamar felismerik a 
magasabb kényelmi szintet, 
az egészségügyi előnyöket 
és azt, hogy mindezzel a 
Föld felmelegedését tudják 
lassítani. Gondolkodjunk 
globálisan, segítsünk lokáli-
san a rászorulóknak.

Duray Balázs

Egy fa háromféleképpen halhat meg. Természetes mó-
don, amikor eléri élete végét, leveleit lehullajtja, ágai 
elkorhadnak, az évtizedekig tárolt szén lassan vissza-
kerül a talajba, ahol a mikroorganizmusok segítségével 
új életeket táplál. 
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Csabai asszony élete az abesszíniai fővárosbanTavasz a Békéscsabai Jókai Színházban

1920 körül került Abesszí-
nia (ma Etiópia) fővárosába, 
Addisz-Abebába Gajdács 
Mátyás állatpreparátor, va-
dász, fényképész, aki csak-
hamar elismert és jómódú 
lett. 1923-ban hazatért Csa-
bára és feleségül vette Erős 
Olga úrleányt, akit magával 
vitt Afrikába. Amikor már 
két éve ott éltek, felkereste 
a hölgyet Barátosi-Buczy 
Ferenc, Afrikában utazgató 
magyar újságíró. Neki be-
szélt színes, egzotikus éle-
tükről a csabai, szőke hajú 
úrasszony. Ebből szemez-
getünk. 

A Gajdács házaspár volt az 
egyedüli magyar család Ad-
disz-Abebában. Az örökké 
hegyremászó, karcsú eu-
kaliptuszok közt kanyargó, 
hepehupás főutcában volt a 
Gajdács-ház. Európai stílu-
sú, háromablakos, földszintes 
épület, a környező mohame-
dán és bennszülött házak-
tól eltérően, hegyes tetővel. 
Homlokzatán Gajdács Má-
tyás francia nyelvű névtáblája 
állt. A ház udvarán az óriási 
pálmák levelei a tetőt érték. 
Közöttük banán- és citromfák 
hajladoztak alattuk nyíló ró-
zsabokrokkal. A kapunyitásra 
gorézák, páviánok, cerkoff-
majmok hada gázolt végig a 
bársonytarka virágágyakon. A 

ház egyik része műterem és 
raktár volt, ahol a vadászatok 
drága emlékeit halmozták fel. 
Hatalmas víziló- és krokodil-
fejek, óriási elefántok hófehér 
preparált koponyái, karvastag-
ságú, hosszú agyarak voltak 
láthatók. Egy másik szobában 
oroszlán-, leopárd- és anti-
lopbőrök egymás hegyén-
hátán, mennyezetig érő köte-
gekbe csomagolva várták az 
elszállítást. 

A lakóházba lépve értékes 
vadbőrök, egzotikus fegyve-
rek, pajzsok és különös formá-
jú, hieroglifás vázák tárultak a 
belépő elé, a fogadószobában 
egy erősen szőke, kékszemű 
fiatalasszony emelkedett fel a 
leopárdbőrös díványról: Gajd-
ács Mátyásné. A magyar szó 
és köszönés láthatóan meg-
lepte, de öt perc múlva közvet-
len és meghitt volt a társalgás. 
A házgazda, Gajdács Mátyás 

a vendég tiszteletére egy ha-
zai, magyaros butykosból 
barackpálinkát töltött. A ven-
dég kérésére a háziasszony 
elmondta, eleinte szokatlan 
volt nekik ez a világ, az örökös 
forró nyár, az esős évszak, 
ilyenkor hazavágyott Csabára. 

A fővárosban a nagy távol-
ságok miatt lóra pattantak, ha 
látogatóba mentek valahova. A 
piacon mindig voltak friss zöld-
ségfélék és gyümölcsök, őszi-
barack, eper, banán, narancs. 
Az ebéd ideje ott is 12–13 óra 
között volt, délután pihenés, 
kézimunkázás vagy látoga-
tás volt a program. Egyedüli 
szórakozás a mozi volt, mert 
a színház, a hangverseny is-
meretlen volt arrafelé. Ruhákat 
pedig Párizsból hozattak, a 
háziasszony szerint elsőrangú 
holmikat kapott onnan rövid 
idő alatt és olcsón.  

Gécs Béla

Mint sok színházbarát szá-
mára már ismeretes, Sere-
gi Zoltán, teátrumunk igaz-
gatója nemzeti ünnepünk 
alkalmából, munkássága 
elismeréséül Jászai Mari-
díjat kapott. Életútjának 
rövid foglalatát a színház 
honlapján is olvashatják.

Két próbafolyamat zajlik szín-
házunkban: a Kakukkfészek 
című, megrendítő és külö-
nösen érdekesnek ígérkező 
darabon az utolsó simításo-
kat végzik művészeink, míg 
a Kaland a nagy családerdő-
ben című gyermekbemutató 
a második próbahétbe lépett. 

A nézők bizonyára figye-
lemmel kísérik streamelt 
előadásainkat. A Szárnyad 
árnyékában című történelmi 
játék online premiere márci-
us 26-án lesz, és egy hóna-
pig látható, míg az Elnémult 
harangok című előadást ápri-
lis közepéig tekinthetik meg. 
Újabb, online nézhető elő-
adások előkészítése is folyik, 
a bérletes nézők választ-
hatják ki, melyik népszerű 
előadást javasolják stream-
repertoárunkba.

Amint kinyithat a színház, 
pótoljuk az elmaradt előadá-
sokat, amelyek közül kettő bi-
zonyára átkerül a jövő évad-
ba (Drakula, Tihany Tündér), 
helyettük a Sweet Charity-t 

és az Árgyélus királyfit fog-
juk bemutatni. Keressük a 
lehetőségét annak, hogy va-
lódi színházi előadások híján 
mégis kapcsolatban tudjunk 
maradni nézőinkkel. Külö-
nösen igaz ez bérleteseink-
re, akik egész évre bizalmat 
szavaztak nekünk. Számuk-
ra egy bérleten kívüli aján-
dék-előadással készültünk, 
amelyet ingyenesen érhettek 
el az internet segítségével: 
Katkó Ferenc és Tege Antal 
bravúros Detektívjátszmá-
ját tekinthették meg a hét-
végén. Ugyancsak bérletes 
nézőinknek szeretnénk biz-
tosítani azt a lehetőséget, 
hogy bepillanthassanak a 
Kakukkfészek és a Vitéz lé-
lek próbájába, otthonról le-
hessenek tanúi az előadás 
formálódásának.  

Ugyanilyen biztonságos 
módon találkozhatnak Seregi 

Zoltán direktorral, Kovács 
Edit és Bartus Gyula szín-
művészekkel, akiknek felte-
hetik kérdéseiket a színház 
jelenéről és jövőjéről. Két-
hetente levélben keressük 
majd a bérlettel rendelkező 
nézőket, megajándékozva 
őket egy verssel vagy dallal, 
egyik művészünk előadásá-
ban. Számítunk majd bérle-
teseinkre abban is, hogy egy 
kérdőív kitöltésével segítse-
nek a jövő évadot alakítani, 
ahogyan kíváncsiak vagyunk 
a jegyekről, bérletekről ki-
alakított véleményükre is, és 
természetesen őket fogjuk 
először tájékoztatni a jövő 
évadról. Hiszünk abban, 
hogy az újranyitás után velük 
és a munkánk iránt érdeklő-
dő, jegyet váltó nézőinkkel 
együtt hamarosan hagyomá-
nyos előadások keretében 
találkozhatunk!


