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Kedves Ballagó Diákok!
Kedves Pedagógusok!

" Az országos átlaghoz képest megyénkben kevesebb a beteg"

Májushoz közeledve a vég-
zősök már az előttük álló 
vizsgák lázában égnek, de 
ne feledjük, ez a tanév spe-
ciális helyzetet hozott. Ma 
üres az iskola és üresek 
a tantermek is, mert a jár-
ványhelyzet miatt novem-
ber óta digitális tanrend-
ben készültetek életetek 
egyik legmeghatározóbb 
feladatára, az érettségire 
és a szakmai vizsgákra. 

A körülmények idén nem te-
szik lehetővé, hogy ünnepé-
lyes keretek között, a ballagá-
son búcsúzzatok el közösen 
a diákévektől, egymástól és 
tanáraitoktól. Pedig a búcsú 
fontos, mert lezár egy idő-
szakot, a diákéveiteket.

Bízom benne, hogy a szü-
netek forgataga, az osztály-
kirándulások felejthetetlen 
emlékei és a tanítási órák 
emlékezetes poénjai mellett 
hiányozni fognak az iskola 
falain kívül megélt közös él-
mények is. Évről évre egyre 
szorosabbá vált az a kapocs, 
amely összeköt titeket sze-
retett iskolátokkal és a szü-
lővárosotokkal. Az itt töltött 
idő alatt rengeteg jó barátra 
találtatok. Megtapasztaltá-
tok, milyen az igazi diákélet. 
Együtt vonultatok iskoláito-
kat képviselve a Csabai Ga-
rabonciás Napokon, együtt 
kacagtatok és sportoltatok a 
diáksport-rendezvényeken. 
Ez az idő, amit megtöltötte-
tek élményekkel, barátsá-
gokkal, egymás iránti tisz-

telettel, mindig emlékezetes 
lesz. Veletek marad örökre. 
Köszönöm, hogy az elmúlt 
években élettel töltöttétek 
meg Békéscsaba városát. 
A pezsgő mindennapjaitok 
által vált Békéscsaba igazi 
diákvárossá. 

Tisztelt Pedagógusok!

Szeretnék külön köszönetet 
mondani a városvezetés ne-
vében, hogy fáradhatatlan 
és elhivatott munkájukkal 
segítették a diákokat a vizs-
gák és a nagybetűs élet felé 
vezető úton, ebben a nem 
mindennapi tanévben is. Hi-
szen soha nem volt olyan 
nehéz a középiskolai cél-
egyenes, mint idén. Büszke 
vagyok a békéscsabai pe-
dagógusok munkájára! Eb-
ben a rendkívüli helyzetben 
is, alkalmazkodva a digitális 
oktatás követelményeihez és 
kihívásaihoz, mindig magas 
színvonalon gondoskodtak a 
rájuk bízott gyermekek taní-
tásáról, neveléséről.

Kedves Végzősök!
Életetek nagy, közös próbája, 
az érettségi és a szakmai vizs-
ga még előttetek áll. Idén ezek 
a vizsgák speciális körülmé-
nyek között, szigorú szabályok 
mellett fognak zajlani. 

Ebben a nem mindennapi 
helyzetben kívánom, hogy si-
keresen álljatok helyt a vizs-
gákon, azoknak pedig, akik 
továbbtanulni készülnek, si-
keres felvételit kívánok! Szü-
leitekkel, tanáraitokkal együtt 
drukkolunk nektek!

Most nemcsak a vizsgák, 
hanem az élet kapujában is 
álltok, mögöttetek az iskolá-
val, barátaitokkal és tanárai-
tokkal! Mit kívánhatok Nektek 
a felnőtt életetekre tekintve? 
Maradjatok hűek önmaga-
tokhoz! Legyetek szeretők és 
szerethetők. Megbocsátók és 
bocsánatot kérők. Bátrak és 
bátorítók. Gyermekek és gyer-
mekeket nevelők. Barátok és 
barátságszerzők. Hitet adók 
és hittel élők!

Kérlek Titeket, ha a tanul-
mányaitok, a kötelességeitek 
most máshová is szólítanak 
Benneteket, mindig térjetek 
vissza hozzánk és emlékez-
zetek: Békéscsaba hazavár!
Végezetül fogadjátok tőlem 
útravalóként Szabó Pál költő 
gondolatait:

„Eddig csak álmodtunk, 
terveztünk még,/ most valóra 
válhat minden, ami szép./ Az 
élet, a munka tárt karokkal 
vár,/ s hogy szép lesz-e csak 
rajtunk áll.”
Szarvas Péter polgármester FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

A közterületeken továbbra is kötelező a maszk viselése

"Gördülékenyen zajlik az oltás"

– Békéscsaba hogyan áll az 
oltások tekintetében? 

– Városunkban az orszá-
gos átlagnak megfelelő a re-
gisztráció aránya, az oltások 
beadása ütemezetten zajlik 
az oltópontokon és a házi-
orvosi rendelőkben. Takács 
Árpád kormánymegbízott úr 
rendszeresen tájékoztat az 
ezzel kapcsolatos aktualitá-
sokról. Egyeztetünk arról is, 
az önkormányzat részéről 
milyen segítségre van szük-
ség, hogy a lehető leggyor-
sabban megkapják az oltást 
az emberek. Azt tapasztal-
tam, hogy mindenki nagyon 
felelősségteljesen végzi a 

munkáját, ennek köszönhe-
tően gördülékenyen zajlik 
a folyamat. Hiszek abban, 
hogy a vakcina felvétele 
segíti a járvány leküzdését, 
lassítja a terjedését, ezért 
arra biztatok mindenkit, 
hogy mérlegelje ennek a le-
hetőségét. 

– Elindult a lépcsőzetes 
újranyitás, vannak már eny-
hítések. Mik a tapasztalatok 
ezzel kapcsolatban? 

– A járvány legnagyobb 
kárvallottja talán a vendég-
látói szektor. Nagyon hosszú 
időre kellett bezárniuk, és 
csak kevesen tudtak valami-
lyen bevélt termelni ebben 

az időszakban. 3,5 millió 
beoltott után – egy speciális 
szabályozással – a teraszok 
megnyithatnak, ami jó hír. 
Ha mindenki fegyelmezet-
ten betartja az ott érvényes 
szabályokat, akkor ezzel a 
fertőzés terjedésének a koc-
kázata nem nő. Emellett el 
kell mondjam azt is, hogy az 
utóbbi időben, a közterületi 
maszkviselést illetően egy-
fajta lazaságot tapasztaltam. 
Itt is fel szeretném hívni a fi-
gyelmet arra, hogy a közterü-
leteken továbbra is kötelező 
az orrot és szájat eltakaró 
maszk viselése, ezzel védjük 
magunkat és másokat is. A 
szabályok betartását szigo-
rúan ellenőrzik a rendőrök, 
és komoly bírságot rónak ki 
arra, aki azt megszegi.

Hétről hétre változik a járványhelyzet, és folyamatosan 
zajlik a regisztráltak oltása Békéscsabán is. Az intézmé-
nyekkel történő folyamatos egyeztetések mellett a város 
napi működése is odafigyelést kíván a városvezetés ré-
széről – Szarvas Péter polgármestert kérdeztük erről.

Békés megye az esetszámokat tekintve az öt legkevésbé 
fertőzött megye közé tartozik. Folyamatosan érkeznek 
az oltóanyagok a megyébe, minden héten a beérkező 
teljes vakcina-mennyiséget eloltják. Ettől függetlenül 
természetesen továbbra is vigyáznunk kell magunkra és 
másokra – fogalmazott Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő, akivel a járványhelyzetről és az aktualitások-
ról beszélgettünk.

– Hogy halad megyénkben 
az oltási akció? 

– Az oltakozás lebonyo-
lítása a kormányhivatalnak, 
az egészségügyi ellátórend-
szernek, így a kórházaknak, 
orvosoknak, assziszten-
seknek és a sok segítőnek 
köszönhetően nagyon jó 
ütemben zajlik. A regisztrál-
tak nagyobb része legalább 
egy oltást már megkapott.  
Ha az adatokat nézzük, ak-
kor azonban az is látható, 
hogy Kelet-Magyarországon 
– Békés megyében is – az 

országos átlaghoz képest 
kevesebben regisztráltak. 
Bízom benne, hogy ez a mu-
tató is javulni fog. A pedagó-
gusokat soron kívüli oltották, 
mivel azonban megnyugtató 
mértékű védettség azoknál, 
akik csak az első oltást kap-
ták meg, még nem alakul-
hatott ki, helyes döntésnek 
tartom, hogy a középisko-
lákban és az általános isko-
lák felső tagozatain április 
19-én nem indult el a tan-
termi oktatás. Az óvodások, 
illetve az alsó tagozatosok 

viszont visszamehettek a 
közösségbe, ami mentális 
értelemben, a személyiség-
fejlődés szempontjából is jó 
a gyerekeknek, a szülőknek 
pedig könnyebbséget jelent. 

– Békés megye továbbra 
is a kevésbé fertőzött me-
gyék közé tartozik, de a jár-
vány indulása óta így is már 
több mint húszezer beazo-
nosított fertőzöttről tudunk.

– Békés megye az első és 
a harmadik hullám időszaka 
alatti fertőzöttségi mutatók 
szempontjából az országos 
átlaghoz viszonyítva jól áll. 
A második hullámban vol-
tunk olyan helyzetben, hogy 
az országos átlagot megha-
ladó mértékű volt a fertőzöt-
tek száma. Most akár az új 
fertőzöttek számát nézzük, 
akár a kórházban ápoltakét, 
az országos átlaghoz ké-

pest mi jól tarjuk magunkat. 
Ez persze nem jelenti azt, 
hogy ne kellene odafigyel-
ni, és hogy lazíthatnánk. 
Továbbra is nagyon fontos, 
hogy a védelmi intézkedé-
seket betartsuk.

– Elindult a lépcsőzetes 
nyitás. Mik a tapasztalatok, 
jellemzően hogyan fogadják 
az enyhítéseket az itt élő 
emberek? 

– Az üzletek nyitva tar-
tásával kapcsolatban he-
lyes döntés született. Egy-
részt korlátozás az, hogy 
10 négyzetméterenként egy 
vásárlót lehet fogadni, más-
részt enyhítés, hogy hosz-
szabb ideig tarthatnak nyit-
va, és hogy széles körben 
működhetnek az üzletek, 
szolgáltatások.



Magyarországon 2018. áp-
rilis 8-án zajlott le a leg-
utóbbi országgyűlésikép-
viselő-választás. A Békés 
megyei emberek mind a 
négy megyei körzetben 
Fidesz-KDNP képviselőt 
választottak és küldtek az 
ország házába. A rendszer-
váltás óta először történt 
meg, hogy Békés megyé-
nek kizárólag kormánypárti 
képviselői vannak a par-
lamentben. Az 1990 utáni 
nyolcadik Országgyűlés 
2018. május 8-án alakult 
meg.

A legaktívabb: 
Herczeg Tamás

Az 1. számú választóke-
rület, vagyis Békéscsaba 
és térsége képviseletében 
Herczeg Tamás az első cik-
lusát kezdte el az Ország-
gyűlésben. A parlament 
törvényalkotási bizottságá-
nak tagja, majd 2020-ban 
alelnöke lett. Herczeg Ta-
más 34 alkalommal szólalt 
fel több mint két és fél órát, 
pontosan 2 óra 35 percet 24 
másodpercet beszélt az Or-
szággyűlésben. A leghosz-
szabb felszólalása 2020. 
június 11-én, 11 perc 24 
másodpercig tartott, mely a 

2021. évi központi költség-
vetéséről szóló általános 
vita folyamán hangzott el.

A három év alatt nyolc al-
kalommal vállalt vezérszó-
noki feladatot. Felszólalá-
sai a törvényalkotás mellett 
érintettek választókerületi, 
környezetvédelmi, kulturális 
és költségvetési ügyeket is.

Felszólalásai mellett öt 
indítványt nyújtott be.

A második helyezett: 
Dr. Kovács József

A Gyulát és térségét ma-
gában foglaló 3. számú vá-
lasztókerületet dr. Kovács 
József immár a harmadik 
ciklus óta képviseli a par-
lamentben. A népjóléti bi-
zottságban tevékenykedik, 
melynek alelnöke, majd 
2019 óta az elnöke. Dr. Ko-
vács József a jelenlegi cik-
lusban 7 alkalommal szólalt 
fel és 26 percet beszélt. A 
leghosszabb felszólalása 
2020. október 6-án, 9 perc 
54 másodpercig tartott az 
egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló vita fo-
lyamán.

Felszólalásai során egy 
alkalommal vezérszóno-
ki feladatot is ellátott. Az 
egészségügyi szakember 

saját szakterületét érintő 
ügyekben aktív.

Felszólalásai mellett há-
rom indítványt nyújtott be.

A harmadik helyezett: 
Dankó Béla

A Szarvast és az észak-
békési települések jelentős 
részét összefogó 2. számú 
választókerületet Dankó 
Béla is a harmadik ciklus 
óta képviseli az Ország-
gyűlésben. A mentelmi és a 
Mezőgazdasági bizottságok 
tagja, továbbá a mezőgaz-
dasági bizottság feladat-
körébe tartozó törvények 
végrehajtását, társadalmi 
és gazdasági hatását, va-
lamint a deregulációs folya-
matokat figyelemmel kísérő 
albizottság elnöke. Dankó 
Béla a 2018 óta tartó ciklus-
ban 6 alkalommal szólalt fel 
és 15 perc 25 másodpercet 
beszélt. A leghosszabb fel-
szólalása 2018. június 20-
án, 5 perc 2 másodpercig 
tartott, mely az egyes tör-
vényeknek a vízkivételekkel 
összefüggő módosításáról 
szóló általános vita folya-
mán hangzott el.

Felszólalásai során há-
rom alkalommal vezérszó-
noki feladatot is ellátott. A 
mezőgazdasági szakem-
ber leginkább a szakterü-
letét érintő kérdésekben 
szólalt fel.

Felszólalásai mellett egy 
indítványt nyújtott be.

A negyedik helyezett: 
Simonka György

Az orosházi központú, de a 
dél-békési települések jelen-
tős részét magában foglaló 
4. számú választókerületet 
Simonka György szintén a 
harmadik ciklus óta képvise-
li az Országgyűlésben. 2014 
óta a fenntartható fejlődés 
bizottságban tevékenykedik. 
Simonka György nem szólalt 
fel a parlamentben, illetve 
a jelenlegi ciklusban indít-
ványt sem nyújtott be.

Konklúzió

A dobogón végző országgyű-
lési képviselők a magyar par-
lamentben, az elmúlt három 
év során őszesen 47 alka-
lommal szólaltak fel, melynek 
során több mint három órát 
beszéltek. Mindemellett ki-
lenc indítványt nyújtottak be.

A keresőképtelenség elbí-
rálásának célja az, hogy 
a betegszabadság, illetve 
táppénz igénybevételéhez 
megállapítsa és igazolja, 
miszerint a munkavállaló a 
munkáját betegsége vagy 
beteg gyermeke ápolása mi-
att nem tudja ellátni. Kereső-
képtelennek minősíthető az 
is, aki betegségének meg-
állapítása vagy gyógykeze-
lése miatt például kórházi 
ellátásban részesül, továbbá 
akit közegészségügyi okból 
foglalkozásától eltiltanak és 
más beosztást nem kap. 

Az, akit közegészségügyi 
okból hatóságilag elkülöníte-
nek, és az, aki járványügyi, 
illetőleg állat-egészségügyi 
zárlat miatt munkahelyén 
nem tud megjelenni és más 
munkahelyen (munkakör-
ben) átmenetileg sem fog-
lalkoztatható, szintén ke-
resőképtelen állományba 
vehető. Ebben az esetben 
a háziorvos részéről kizáró-
lag az intézkedést elrendelő 
tisztifőorvos értesítése alap-

ján történhet meg a kereső-
képtelen állományba vétel. 

Fontos tudni, hogy utóbbi 
típusú keresőképtelenség 
esetén a munkáltatónak 
nem kell betegszabadságot 
elszámolnia. A biztosított 
részére ilyenkor táppénz jár, 
de a munkáltatót nem terheli 
táppénz-hozzájárulás fizeté-
si kötelezettség. 

A táppénz összege leg-
alább 2 év folyamatos biz-
tosítási idő esetén a táp-
pénzalap 60, ennél rövidebb 
biztosítás vagy a kórházi 
ellátás tartama alatt 50 
százaléka. Üzemi baleset 
vagy foglalkozási betegség 
esetén 100, úti balesetkor 

90 százalékos mértékű táp-
pénz jár.

Ha a keresőképtelenség 
a táppénzre jogosultság 
megszűnését követően nem 
ér véget, a keresőképte-
lenségről szóló igazolást a 
beteg kérésére továbbra is 
ki kell adni, tekintettel arra, 
hogy munkajogi szempont-
ból szükséges lehet a mun-
kavégzés alóli mentesülés 
igazolása.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 
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Közélet

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

Keresőképtelen állomány-
ba vehető az, aki beteg-
sége miatt munkáját nem 
tudja ellátni, vagy például 
az is, akit közegészség-
ügyi okból hatóságilag el-
különítenek.

A Békés megyei parlamenti képviselők aktivitása számokban
A napokban volt három éve, hogy ismét országgyűlési kép-
viselőket választott magának Békés megye. Ennek apro-
póján apropóján összesítettük a megyei a megyei képvise-
lők felszólalásait. Legtöbbször és leghosszabban Herczeg 
Tamás beszélt, őt dr. Kovács József és Dankó Béla követi.

Mestervizsga 2021
A Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamaránál (BMKIK) 
idén is lehet jelentkezni mes-
tervizsgára – május 31-éig. 

Tervezett mestervizsgák: au-
tószerelő, autóelektronikai mű-
szerész; festő, díszítő, mázoló, 
tapétázó; fodrász, gépi forgá-
csoló, hegesztő, karosszéria-
lakatos, kézápoló és köröm-
kozmetikus, speciális lábápoló, 
villanyszerelő (továbbá igény 
szerint).

Az önköltséges mester-
vizsgán való részvétel mellett 
az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (NFA-KA-
ITM-16/2020/TK/02) által 80 
százalékban támogatott mes-
terképzésen való részvételre is 
van mód, az alábbiak figyelem-
bevételével.
A támogatás célja: a duális 
képzés keretében külső képző-

helyen gyakorlati oktatást vég-
ző szakemberek első mesterré 
válásának elősegítése.
A támogatott mesterkép-
zésbe bevonhatók köre: el-
sősorban a duális képzésben 
szakképzési munkaszerződés, 
illetőleg tanulószerződés vagy 
együttműködési megállapodás 
keretében részt vevő duális 
képzőhelyen nyilvánított gya-
korlati oktatók.

Azon leendő gyakorlati okta-
tók is bevonhatóak a támogatott 
mesterképzésbe és vizsgáz-
tatásba, akik saját jogon vagy 
munkáltatójuk által kötelezett-
séget vállalnak arra, hogy gya-
korlati oktatói tevékenységüket 
a mestervizsga letételét köve-
tően haladéktalanul megkezdik.

A mestervizsgára 2021. 
május 31-éig lehet a területileg 
illetékes kereskedelmi és ipar-
kamaránál jelentkezni. Ebben 

az évben 50 fő támogatására 
van lehetősége a BMKIK-nek, 
ezért az igényeket a bejelent-
kezés sorrendjében, illetve 
a kialakult csoportlétszámok 
alapján tudjuk figyelembe ven-
ni. Ha a jelentkező nem nyeri el 
a támogatást, vagy nem kíván 
élni a támogatás lehetőségével, 
önköltséges áron csatlakozhat 
a mesterképzéshez és mester-
vizsgához. 
A jelentkezés feltételeit meg-
találja honlapunkon. 

Ha egyéb kérdés merül fel 
a mestervizsgával kapcsolato-
san, akkor a 66/324-976 vagy 
a 30/590-0088 telefonszámon 
lehet felvenni a kapcsolatot a 
mestervizsga ügyintéző kollé-
gával. 
Engedélyszám:
E/2021/000080
Nyilvántartási szám: 
B/2020/000685

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

Tíz önkormányzati épület lesz energiatakarékosabb

"A Békéscsabai Jókai Szín-
ház és egyéb önkormány-
zati épületek energetikai fej-
lesztése" című projekt célja 
az, hogy az intézmények-
ben hatékonyabb legyen 
az energia felhasználása; 
az épületek felújítása és 
fejlesztése által az üveg-
házhatású gázok kibocsá-
tása csökkenjen, valamint 
a megújuló energiaforrások 
használata nőjön.

A kivitelező a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
tetejére már felszerelte a 
napelem-rendszert, amely 
50 kilovoltamper teljesít-
ményre képes. Az intéz-

mény turisztikai igazgatóhe-
lyettese elmondta: az épület 
eddigi éves villamosener-
gia-fogyasztása körülbelül 
320 ezer kilowattóra volt.

– A telepített napelem 20 
százalékot képes megta-
karítani, ami nagyjából hat-
vanezer kilowattórát jelent 
éves szinten. A fejlesztés 
4 millió forint megtakarítást 
eredményez az intézmény-
nek – emelte ki Opauszki 
Zoltán.

A Csabagyöngye mellett 
további 9 önkormányzati 
tulajdonú épületben lesz 
energetikai korszerűsítés. 
A Trefort utca 2. szám alatti 

konyha korszerűsítése már 
folyamatban van. A kivitele-
ző jelenleg a külső homlok-
zat szigetelését végzi, illet-
ve a gépészeti eszközöket 
és a napelemeket telepíti.

– A teljesítési határidő 
2021 októberében jár le, és 
a teljes kivitelezési csomag 
összege meghaladja a brut-
tó 220 millió forintot. Ezekkel 
a projektelemekkel az a cé-
lunk, hogy energiát takarít-
sunk meg, lényegében egy 
rezsicsökkentést hajtsunk 
végre. Az önkormányzati 
épületeket átállítjuk a racio-
nális energiagazdálkodásra 
– hangsúlyozta a projektet 
lebonyolító Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. Dr. Sódar Ani-
ta hozzátette: az épületek 
felújításával a fosszilis ener-
giahordozókból származó 

üvegházhatású gázok kibo-
csátása csökken, valamint 
a megújuló energiaforrások 
használata bővül.
A fejlesztésben szereplő 
épületek:

• 1. rész: a Békéscsabai 
Jókai Színház Andrássy út 
1. szám alatti épületére, va-
lamint a Gyár utca 16. szám 
alatti, a Szegfű utca 87–89. 
szám alatti, a Pásztor utca 
66. szám alatti és a Bartók 
Béla út 24. szám alatti épü-
letekre napelem telepítése.

• 2. rész: a Széchenyi 
utca 4. szám alatti, a Gyu-
lai út 53–57. szám alatti, a 
Lencsési 85. szám alatti, 
az Ady Endre utca 30–34. 
szám alatti épületekre nap-
elem telepítése.

• 3. rész: a Trefort u. 2. 
szám alatti konyha épület-
részre napelem telepítése 

és az épület energetikai kor-
szerűsítése.

A beruházás „A Bé-
késcsabai Jókai Színház 
és egyéb önkormányzati 

épületek energetikai fej-
lesztése” című, TOP-6.5.1-
16-BC1-2017-00001 azono-
sítószámú projekt keretében 
valósul meg.

Tíz békéscsabai, önkormányzati tulajdonú épületen 
végeznek energetikai felújítást a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív programban. A fejlesztés célja, 
hogy az intézményekben hatékonyabb legyen az ener-
giahasználat és csökkenjen a károsanyag-kibocsátás.

Jó úton járunk: Az útépítés feltételei

Békéscsabán az egyes ut-
cák szükséges szélességét 
rendezési terv szabályozza, 
mely közgyűlés által elfoga-
dott önkormányzati rende-
let. Ez a rendelet határozza 
meg azt, mekkora közterület 
szükséges ahhoz, hogy egy 
adott utcában az útépítés 
(vagy egyéb más közmű- 
vagy járdaépítés) egyáltalán 
megvalósulhasson, hogy 
egy adott forgalmú, adott 
besorolású utcához milyen 

széles közterület szükséges. 
Egy lakóutca esetében pél-
dának okáért ez a szélesség 
a legtöbb esetben 14 méter. 
A közterület arra szolgál, 
hogy ott az út és a szüksé-
ges útpadka mellett a járda, 
a csapadékvíz-elvezetés, a 
közvilágítás, a közművek, 
úgymint áram, víz, szenny-
víz, gázvezeték kiépüljön, 
megvalósuljon – ismerteti a 
rendezési terv legfőbb pont-
jait Wittmann László.

Nagyon fontos még ki-
emelni, hogy a megfelelő 
szélességű közterületnek ön-
kormányzat tulajdonban kell 
lennie. Ezért a fejlesztések 
megvalósításakor az önkor-
mányzat azt kéri az érintett 
telektulajdonosoktól, hogy a 
szabályozási szélességhez 
szükséges telekrészeket ad-
ják le az önkormányzatnak. 
Ezek a telekrészek válto-
zó nagyságúak. Városunk 
szempontjából a legfonto-
sabb cél, hogy egy utcában 
minden ingatlantulajdonos 
adja le a a szükséges terüle-
tet, annak érdekében, hogy 
egységes és vállalható utca-
kép alakuljon ki – teszi hozzá 
az osztályvezető. 

Világosan kell látni a te-
lekleadás menetét is. Az 

első lépés, hogy az ingatlan 
tulajdonosa jelzi az önkor-
mányzatnak a leadási szán-
dékot, vagy információt kap 
az önkormányzattól, hogy 
az ingatlana érintett. A tulaj-
donos megbíz egy földmé-
rőt, aki készít egy változási 
vázrajzot, amit a földhivatal 
záradékol. Ezt követi a föld-
hivatali telekalakítási eljárás 
(jogosultak hozzájárulása 
szükséges, pl. vezetékjogok, 
szolgalmi jogok tekinteté-
ben), aminek a végeredmé-
nye egy ezt lezáró határozat. 
Az így leválasztott telekrészt 
az önkormányzat tulajdoná-
ba kell adni. Ezt személye-
sen az önkormányzatnál kell 
intézni, amihez szükséges 
a jogosultak hozzájárulása 
is (például banki jelzálog 

vagy haszonélvező esetén). 
Amikor a „kis” telek teher-
mentesen az önkormányzat 
tulajdonába kerül, azt köve-
tően összevonásra kerül a 
meglévő utca helyrajzi szá-
mával és így alakul ki a sza-
bályozási tervnek megfelelő 
utcaszélesség – részletezi 
az osztályvezető. Ezeknek 
az eljárásoknak az elvég-
zése és költségeinek a vi-
selése függ többek között 
attól, hogy az önkormányzat 
ezeket pályázati forrásokból 
finanszírozni tudja-e. 

Az első ütemben azok az 
utcák lesznek leburkolva, 
amelyek esetében rendelke-
zésre áll az érvényes építési 
és kivitelezési terv, valamint 
a Helyi Építési Szabályzat 
előírásainak megfelelnek.  

Előfordulhat egy-két olyan 
utca, ahol még csak az en-
gedélyes szintű tervdoku-
mentáció áll rendelkezésre, 
de nem rendelkezik még 
építési engedéllyel. Ezek-
ben az esetekben az építé-
si engedélyek beszerzésén 
dolgozik a Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. Ezen 
utcák között van olyan, ahol 
jelenleg nincs meg minden 
teleknél a rendezési terv 
szerinti, legtöbb esetben 14 
méteres utcaszélesség, ha-
nem vannak területleadási 
problémák. Ezeket záros 
határidőn belül rendezni 
szükséges. Hangsúlyozni 
kell, hogy nem elég a hajlan-
dóság, hanem le kell adni a 
telket – zárja a feltételek so-
rolását Wittmann László.

Megkezdődött Békéscsaba történetének legnagyobb 
útépítési programja. Városunk úthálózata a Modern Vá-
rosok Program részeként hétmilliárd forintot meghaladó 
összegből fejleszthető. A Csabai Mérleg új rovatában a 
beruházást követjük nyomon. Sorozatunk első részében 
Wittmann László, a békéscsabai polgármesteri hivatal 
stratégiai-fejlesztési osztályának osztályvezetője beszél 
arról, hogy milyen feltételei vannak az útépítésnek.



Érintett szakaszok: Bar-
tók Béla út, Temető sor, 
Kétegyházi út, Kígyósi út, Ke-
rekegyházi utca; Élővíz-csa-
torna töltése a Körte sor és 
Veszei között (futófolyosó), 
Pósteleki bekötőút, Gerla te-
lepülésrész, Gerla-Póstelek 
közötti földút útszakaszok.
A Bartók Béla úti és a Te-
mető sori kerékpárút fel-
újítása részben elkészült, 

a kerékpárút forgalomba 
helyezése még nem történt 
meg. A Kerekegyházi út épí-
tési munkálatai befejeződtek.  
Az utca csak korlátozottan 
alkalmas közlekedésre. A 
Kétegyházi úti kerékpárút 
építés elkészült. A Kígyósi 
úton a zárt csapadékcsator-
na fektetése befejeződött, a 
kerékpárút építése elkészült.  
A megépült szakaszok forga-
lomba helyezése még nem 
történt meg, azok továbbra is 
munkaterületek! 
A Békéscsaba–Veszei kö-
zötti Élővíz-csatorna tölté-
se az ott húzódó nyomvonal 
felújítása és szélesítése mi-
att 2021 április végéig le lesz 
zárva. A kivitelező befejező 
munkálatokat végez ezen a 
szakaszon. Amíg a kerékpár-
út kivitelezése folyamatban 
van, addig a lakosság szá-
mára a töltésen futó szakasz 
nem használható. A Fényes 
városrész és a Lencsési la-
kótelep közötti közlekedés a 
Magyar utcán lehetséges.
A Pósteleki bekötőút asz-
faltozását befejezte a kivite-
lező. 

A fenti szakaszoknál a 
műszaki átadás-átvételi el-
járás folyamata elkezdődött.  

Felhívjuk az érintett lakos-
ság figyelmét, hogy az elké-
szült létesítményeket csak 
saját felelősségre vehetik 
igénybe.
A Békéscsaba, Gerla tele-
pülésrészen megvalósítan-
dó, Csabai utca, Dobozi út 
Csalogány utca közötti sza-
kasz; Napsugár utca, Magve-
tő utca, külterületi út, kerék-
párút, valamint a Pósteleki 
erdőben sétány építésére a 
kiviteli szerződést megkö-
töttük. A terület-előkészíté-
si munkák elkezdődtek. A 
Magvető utcában az ivóvíz-
rekonstrukciós munkálatok 
befejeződtek. 

A projekt részét képezi 
egyedi tervezésű komplex 
fedett pihenőhelyek létesí-
tése (Gerla, Póstelek, Mun-
kácsy Emlékház, Bányata-
vak–madárles építésével, 
Szabadkígyós). A létesítmé-
nyek építése folyamatban van. 

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, és szíves-
kedjenek figyelemmel lenni 
a munkavégzés alatt létreho-
zott ideiglenes forgalomtech-
nikai kialakításokra.

A munkavégzés során az 
érintettek szíves megértését, 
türelmét és közreműködését 
kérjük.
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
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Szja-tervezet
Az szja-bevallási tervezet március közepe óta elérhető a we-
ben keresztül. A tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, 
szükség esetén módosítani és beküldeni. A jóvá nem hagyott 
tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági ősterme-
lők és az áfafizetésre kötelezettek tervezetének kivételével 
– május 20-ai hatállyal automatikusan bevallássá válik. Akik 
papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a fő-
lapot, különben a bevallás érvénytelen lesz. Az szja 1 + 1 
százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes felületen, 
akár papíron, amit postán is beküldhet a NAV-hoz. A tavalyi 
egyházi 1 százalékos felajánlás pedig idén is érvényes, ha a 
felajánló nem vonja vissza múlt évi döntését, vagy nem jelöl 
meg más kedvezményezettet. 

Megmentették a fát

Megdőlt a platán

A balesetveszély elkerülése miatt gallyazásra szorult az 
Andrássy úton, a Százas ABC előtt levő, veszélyesen 
megdőlt platánfa. A platán kidőlésének megakadályozá-
sa érdekében elengedhetetlenné vált annak helyreállító 
gallyazása, amivel sikerült megmenteni a fa életét – ol-
vasható Békéscsaba honlapján, a Zöld hírekben.

Az üzlet előtt található platán 
esetében súlypont-kiegyenlí-
tés miatt vált szükségessé az 
ágrendszer gyérítése, hogy 
könnyítve a lombkoronán, 
elkerülhető legyen a fa kidő-
lése. Mivel évtizedekkel ez-
előtt, a fa ültetésekor a helyét 
közvetlenül az épület előtt 
alakították ki, annak közelsé-
ge miatt a platán súlypontja 

évről-évre fokozatosan elto-
lódott a sétálóutca felé, hi-
szen ágrendszere csak egy 
irányba tudott terjeszkedni. 

A békéscsabai sétálóut-
cán található platánfák közül 
több is hasonlóan megdőlt, 
ezért a jövőben ezek is gon-
dozást igényelnek, melyet 
minden esetben gondos mér-
legelés fog megelőzni.

ÁRVERÉS: ÉPÍTÉSI TELKEK

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

1. helyrajzi szám: 1495/5, terület: 680 m2, az árverés 
időpontja: 2021. május 6. 9:00 óra.
2. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, az árverés 
időpontja: 2021. május 6. 9:30 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára bruttó 8 000 000 Ft, azaz brut-
tó nyolcmillió forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
3. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2,
az árverés időpontja: 2021. május 6. 10:00 óra.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 10 000 000 Ft, azaz 
bruttó tízmillió forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) földszinti Munkácsy Mihály tárgyalója. A hirdetés 
részletes szövege a város internetes weblapján (www.
bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra, hasznosításra 
kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon található, 
valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri  
Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osztálya 
szolgál. Telefonszám: 66/886-511. 

MEGLÉVŐ  IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS  FEJLESZTÉSE

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút kialakí-
tása tárgyú projekt kere-
tében a kerékpárforgalmi 
létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus 
hónapban megkezdődtek.

 A Szarvasi úton, a MOL 
benzinkúttal átellenben, 
az új autóbuszöböl és a csa-
padékvíz-elvezető csatorna 
építése van folyamatban.
A Berényi út 1. szám alat-
ti ingatlan bontása során, 
az Áchim L. András utca 
páratlan oldalán a gyalo-
gos közlekedés idősza-
kosan korlátozott. A kor-

látozás idején a nyomda 
melletti járda vehető igény-
be. Az ingatlanon a bontást 
követően egy 12 állásos 
személygépkocsi-parkolót 
alakítanak ki. 
A Berényi úti kerékpár-
úton a felújítás része-
ként (a Széna utca és a 
mezőmegyeri aluljáró kö-
zött) padkarendezés, forga-

lomtechnikai elemek kiépí-
tése történik. 
A Dobozi úti kerékpár-
úton (a kerékpáros átveze-
tés és a Gém utca között) 
földmű-építési munkák foly-
nak a fejlesztés keretében.  

A kivitelezések során 
részleges forgalomterelé-
sek, lezárások várhatóak.

Felhívjuk az érintett sza-
kaszokon kerékpárral köz-
lekedni kívánók figyelmét, 
hogy a kivitelezésbe bevont 
kerékpárutak a műszaki át-
adás-átvételi eljárások be-
fejezéséig munkaterületek, 
ezért csak saját felelősség-
re használhatóak.

A kivitelező és alvállal-
kozója, valamint a beru-
házó, Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
a tervezett munkálatokról 
folyamatos tájékoztatja a 
lakosságot. A kivitelezé-
si munkálatok alatt kérjük, 
szíveskedjenek figyelemmel 
lenni a munkavégzés alatt 
létrehozott ideiglenes forga-
lomtechnikai kialakításokra. 

A munkavégzés során és 
annak befejezéséig kérjük 
az érintettek szíves megér-
tését, türelmét és közremű-
ködését. 
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a Modern Városok Program 
– Meglévő iparterületek infrastrukturális fejlesztése tár-
gyú projekt keretében a Berényi és a Dobozi úti kerék-
párforgalmi létesítmények, illetve a Szarvasi úti busz-
megálló építési munkái, valamint a Berényi út 1. szám 
alatti ingatlan bontása továbbra is folytatódnak.  



Beszélgettem üzletveze-
tőkkel, akik elmondták, 
hogy az emberek kihasz-
nálják a hosszabb nyitva-
tartási időt, nincs tömeg. 
Emellett úgy tűnik, Békés 
megyében talán még in-
kább megfogadjuk azt a 
tanácsot, hogy csak akkor 
menjünk vásárolni, ami-
kor feltétlenül szükséges, 
és ne időtöltés céljából 
kószáljunk a gondolák, a 
pultok között, hanem tuda-
tosan, gyorsan vegyük meg 
azt, ami kell. Összessé-
gében az is könnyebbség, 
hogy a kijárási tilalom este 
10 órakor kezdődik. 

– Ön a napokban Köszö-
net-díjat adott át. Mit tud-
hatunk erről? 

– Nagyon sok közös-
séggel dolgoztam együtt 
az elmúlt évtizedekben, 
és magam is számos civil 
szerveződésnek voltam a 
tagja. Ezek a csoportok 
sokat tudnak hozzátenni 
egy-egy település, intéz-
mény életéhez. Az elmúlt 
év nagyon nehéz volt, ezért 
tisztelet illeti azokat, akik 
összetartották a közössé-
geiket. Ennek a munkának 
az elismeréseként hoztam 
létre a Csabagyöngye Kul-
turális Központ közösségei 
számára a Köszönet-díjat, 
amellyel szeretném megkö-

szönni azt is, hogy népmű-
velőként évtizedeken ke-
resztül együtt dolgozhattam 
száznál több közösséggel. 
A korábbi munkahelyemen 
adtam át tehát a Köszönet-
díjat, és a képviselői tisz-
teletdíjamból az azzal járó 
szerény pénzügyi támoga-
tást a Békéscsabai Bartók 
Béla Vegyeskarnak, és a 
30 éves Lencsési Közös-
ségi Ház 25 éves Mohácsy 
Mátyás Kertbarát Körének. 
A kórus a Békéscsabai 
Tavaszi Fesztiválnak év-
ről évre fontos szereplője, 
a fesztivál szervezőjeként 
sokat dolgoztam velük. Az 
elmúlt évben ők a járvány 
ellenére, online formában 
gyakoroltak, készültek arra 
az időszakra, amikor újra 
közönség elé állhatnak. A 
kertbarát kör pedig már a 
létezésével is bizonyítja, 
hogy urbanizált, lakótelepi 
környezetben is lehet olyan 
munkát folytatni, ami közel 
viszi az embereket a termé-
szethez és erősíti a szép, 
rendezett környezet irán-
ti igényt. A kertbarát kör 
munkája azért is figyelem-
re méltó, mert nem csak a 
Lencsésin élők klubja, so-
kan járnak oda a város más 
pontjairól is.

– A fejlesztések a jár-
ványhelyzetben is foly-
tatódnak. Az év második 
felében indul el például a 

Békéscsaba és Lőköshá-
za közötti vasúti szakasz 
felújítása. Miért fontos ez 
a rekonstrukció, és milyen 
munkálatokat foglal magá-
ban?

– A 120-as, Budapest 
és Lőkösháza közötti fő-
vonal további korszerű-
sítéséről van szó. Ez az 
a vonal, amely összeköt 
minket Araddal, tehát Ro-
mánia felé halad tovább a 
két vágánypár – legalább-
is amikor a rekonstrukció 
befejeződik, akkor már vá-
gánypárról beszélhetünk. 
Tehát a kétirányú forgalom 
egyidejűleg történhet majd 
Békéscsaba és Lőköshá-
za között is. Megújulnak a 
vágányok, gyorsabb hala-
dásra lesz lehetőség. Bé-
késcsabán, Kétegyházán 
és Lőkösházán így bizton-
ságosabbá válik a közle-
kedés. A 120-as számú 
fővonalat kétvágányúsítják 
és megerősítik, hogy alkal-
mas legyen a 160 km/h-s 
sebességű használatra. A 
szabadkígyósi, kétegyházi 
és lökösházi állomásépü-
let megújul, Kétegyházán 
pedig közúti felüljáró épül. 
Fontos továbbá, hogy Bé-
késcsabán 1800 méter, 
Kétegyházán 1977 méter, 
Lökösházán pedig 1756 
méter hosszúságú zajvédő 
falat is építenek. 

Mikóczy E.

– Az üzletekre más szabá-
lyok érvényesek most, mint a 
piacra. Erről mit lehet tudni?  

– A piac és a vásárcsar-
nok területére nem vonat-
kozik a négyzetméter alapú 
szabályozás, az üzletekben 
viszont csak 10 négyzet-
méterenként egy vásárló 
tartózkodhat. Az üzletek 
ajtajánál, már röviddel a 
szabályok kihirdetése után 
kifüggesztették, hogy egy-
szerre maximum hány fő 
tartózkodhat bent, és ezt be 
is tartják.  

– Hogyan fogadták az 
általános iskolák alsó tago-
zatai és az óvodák az újra-
nyitást? 

– A gyerekek és a szülők 
nagy része nagyon várta 
már ezt az enyhítést. Az 
iskolák fenntartója nem az 
önkormányzat, de termé-
szetesen figyelemmel kö-
vetjük a folyamatokat, és ha 
igénylik, segítünk a tanker-
ületnek illetve a szakkép-
zési centrumnak. Az óvo-
dákban az elmúlt néhány 
héten ügyeleti rendszer 
volt, ebben az időszak-
ban a gyerekek mintegy 20 
százaléka járt óvodába. Az 
enyhítés révén április 19-
én az óvodák is kinyitottak. 
Arra kérem a szülőket, hogy 
tartsák be a szabályokat, 
amikor beviszik a gyerme-
ket, és amikor érte mennek.  

– Vannak vállalkozások, 
amelyek nehezen tudják 
átvészelni a járványt, nekik 
tud-e valamiben segíteni a 
város? 

– Az üzletek tulajdonosa-
inak illetve üzemeltetőinek 
az önkormányzat a bérleti 
díjak tekintetében komoly 
engedményeket adott. A 
Békéscsaba Vagyonke-
zelő Zrt. az oda beérke-
ző igények esetén mindig 
maximális méltányosságot 
gyakorolt. Valóban sok vál-
lalkozás van szorult hely-
zetben, remélem, hogy a 

lépcsőzetes újranyitást 
követően javul a helyzet. 
Békéscsabán jelenleg több 
álláskereső van, mint egy 
évvel ezelőtt, azonban lát-
va a vállalkozások tettre-
készségét és ügyességét, 
bizakodó vagyok a jövő te-
kintetében. 

– Folyamatban van a 
Wenckheim turista- és ke-
rékpárút fejlesztése. Ez hol 
tart most? 

– A Modern Városok 
Programban a Wenckheim 
turista- és kerékpárút meg-
építését száz százalékban 
támogatja a kormány. En-
nek részeként összesen 10 
kilométernyi új kerékpár-
út épül és 10 kilométernyi 
régi kerékpárút újul meg. 
Befejeződött már az épí-
tés a Kerekegyházi úton, 
a Kígyósi úton, és jelenleg 
is zajlik a Kétegyházi úton. 
A Bartók Béla úton és a 
Temető sornál a kerékpár-
út felújítása megtörtént. 
Rövidesen befejeződik az 
Élővíz-csatorna melletti 4 
km-es kerékpárút teljes re-
konstrukciója, és elindul a 
Pósteleket és Gerlát össze-
kötő erdei kerékpárút építé-
se. A fejlesztés célja, hogy 
a Wenckheim családhoz 
kapcsolódó kastélyok ke-
rékpárúton megközelíthető-
ek legyenek. A kormánnyal 

tárgyalásokat folytatunk ar-
ról, hogy pótolja ki a rendel-
kezésre álló forrást, mert 
akkor tudjuk végig, egészen 
a szabadkígyósi kastélyig 
megépíteni a kerékpárutat. 
Ezek a tárgyalások is jól 
haladnak. 

– Ugyancsak a Modern 
Városok Programban út- és 
járdafejlesztés történik Bé-
késcsabán. 

– Az út- és járdaépítési 
programunkra több mint 9 
milliárd forint, száz szá-
zalékos intenzitású támo-
gatást biztosít az állam, 
amiért nagyon hálásak va-
gyunk. Első ütemben 46 
földes utca leburkolása 
történik meg, itt jelenleg a 
kivitelező kiválasztása zaj-
lik. Az útfelújítás több mint 
60 utcát érint majd, itt a 
sérült, töredezett burkolato-
kat felmarják, és új aszfalt-
szőnyeget terítenek le. A 
járdafelújítás előkészítése 
során a helyi önkormány-
zati képviselők jelezték, 
hogy a körzetükben milyen 
igények merültek fel, és mi-
lyen állapotban vannak az 
egyes járdaszakaszok, en-
nek alapján hoztunk szak-
mai döntést. A programot 
ütemezetten hajtjuk végre, 
és 2022 végéig kell majd 
befejezni.

Mikóczy Erika
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Pályázatok nyílnak hamarosan a Magyar Falu Programban
Újabb négy felhívás jelent 
meg a Magyar Falu Prog-
ramban, melyekre hama-
rosan pályázni lehet. 

A „Kommunális eszköz be-
szerzése” elnevezésű felhí-
vás célja a belterületi köz-
területek rendezettségének 
támogatása, a megfelelő 
eszközállomány biztosítá-
sa. Az „Orvosi eszköz be-
szerzése” nevű pályázat az 
egészségügyi alapellátás 
biztosítását, feltételeinek ja-
vítását, a megfelelő orvosi 
eszközállomány beszerzé-
sének elősegítését célozza. 
Az „Önkormányzati járda-
építés” a településeken ta-
lálható járdák építésének, 
felújításának anyagtámo-
gatását segíti. Mindhárom 
felhívásra az 5000 fő, és 

ez alatti állandó lakosság-
számú önkormányzatok 
pályázhatnak. „Tanya és fa-
lugondnoki buszok beszer-
zésére” pedig a falugond-
noki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatást működtető, 
vagy új szolgáltatás indítá-
sát vállaló települések pá-
lyázhatnak, a szolgáltatás 

biztosítását lehetővé tevő 
gépjárművek beszerzésére. 

A felhívásokra 2021. má-
jus 12-e és 2021. június 11-e 
között lehet pályázni.

Továbbá már lehet pályá-
zatot beadni kistelepülési 
boltok létesítésére, fejlesz-
tésére szintén a Magyar 
Falu Program részeként. 
Gyopáros Alpár, a modern 
települések fejlesztésé-
ért felelős kormánybiztos 
elmondta, a 48 milliárdos 
keretre azok a vállalkozá-
sok pályázhatnak, amelyek 
olyan településen működ-
tetnek boltot vagy létesíte-
nének üzletet, ahol a lélek-
szám nem haladja meg a 
kétezret. Egy-egy üzlet ese-
tében a vissza nem téríten-
dő támogatás mértéke elér-
heti akár a 70 millió forintot.

"Gördülékenyen zajlik az oltás"
   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Szarvas Péter: A Wenckheim turista- és kerékpárút ré-
szeként összesen 10 kilométernyi új kerékpárút épül és 
10 kilométernyi régi kerékpárút újul meg

Herczeg Tamás Köszönet-díjat adományozott a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskarnak 
és a Mohácsy Mátyás Kerbarát Körnek

"Megyénkben kevesebb a beteg"

Adomány a mentőállomásnak

Új eszközöket kapott az Országos Mentőszolgálat békéscsabai mentőállomása. Az ado-
mányt – amellyel a segítőknek segítenek – április 19-én adta át a KDNP Békéscsabai 
Szervezete nevében Bálint József elnök és dr. Csicsely Ilona önkormányzati képviselő. 

Mivel a helyi kereszténydemokratáknál is elmaradtak múlt évben a rendezvények, a tagdí-
jakból és más adományokból összegyűlt összeget szerették volna hasznos célra fordítani. 
Megkeresték a mentőállomás vezetőjét, és megkérdezték, mire lenne szükségük. Mivel a 
járvány miatt a mentőszolgálat valamennyi hűtőszekrénye foglalt, a navigációs eszközök 
egy része pedig elromlott – a KDNP tagságának jóvoltából – két GPS-t és egy hűtőt vittek 
a mentősöknek ajándékba.



A kivitelező Galéria Invest 
Kft. párhuzamosan halad a 
régi, műemléki védettségű 
kúriaépület felújításával, il-
letve az új épületszárny épí-
tésével. A kúriában jelenleg 
a pinceszint bontási munkái 
zajlanak. A pince feltölté-
sét visszabontják, itt kap-
nak majd helyet a Napsugár 
bábszínház művész-öltözői, 
fény- és hangtechnikai he-
lyiségei. A kúriaépület föld-
szintjén lesz előadóterem, 
bábcsoport-foglalkoztató, 
melyek rendezvényhely-
színként is funkcionálnak 

a későbbiekben. Próbákat, 
bábos tábort, gyermekfoglal-
kozásokat, kisebb előadáso-
kat terveznek a helyiségek-
ben. A tetőszint ad helyet a 
színházi jelmezraktárnak. 

Az új épületrész színpad-
szinti tömbjének földkieme-
lését követően az alapozási 
munkákat végzi a kivitelező. 
Az új épületben lesz a fő 
színházterem, illetve a báb-
színészek próbaterme, a 
bábszínház személyzetét és 
a nézőket kiszolgáló helyisé-
gek. Tágas, színes, gyermek-
központú épületet tervezett a 

békéscsabai tervező, Fajzi 
Tamás. Az épület jellege öt-
vözi a régi kúriaépület és a 
modern épület külső elemeit.

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 projekttel kapcsola-
tos bejelentések, kérdé-
sek, 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 ne maradjon el az ér-
tesítési cím pontos megjelö-
lése sem.)

Az európai uniós forrás 
nem tette lehetővé több 
aktív turisztikai elem léte-
sítését a CsabaParkban – 
tájékoztatott a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. Dr. Sódar 
Anita elmondta: a tószín-
pad megépítésére a magyar 
kormány 65 millió forint tá-
mogatást biztosított a Mo-
dern Városok Programban. 
A Körte soron a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív programban megépült 
egy fogadóépület, amelytől 
kiindulva, szilárd burkola-
tú sétányt létesítettek a tó 
köré. A városnak az volt a 
célja, hogy a sétány bekö-
tésével megépítsék a mobil 
nézőteret és a tószínpadot.

– Több előre legyártott 
elemből áll a tószínpad, 
amelynek tűzi-horganyzott 
az acélszerkezete. A szín-
pad mérete tizenhatszor 

tizenhat méteres, négyzet-
méterenként 750 kilogramm 
a terhelhetősége, és csú-
szásmentes faborítást ka-
pott. A kivitelező még tavaly 
májusban vette át a terüle-
tet, de előteljesített, hiszen 
már 2021 márciusában 
készre jelentette a beru-
házást, így reméljük, hogy 

nyáron már különböző ren-
dezvényeket, például szín-
házi előadásokat tudunk 
tartani – fogalmazott az 
ügyvezető, hozzátéve, hogy 
a foglalások folyamatosan 
érkeznek már a lakosság 
és a rendezvényszervezők 
oldaláról is.

Hidvégi Dávid
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HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Csaba u. 7.

Telefon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

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

SZ: 9:00-13:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

BÉKÉSCSABA

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

Hangszerbemutató, 
hangverseny

Újra kinyitottak

Az elmúlt hónapokban csendesebb volt a békéscsabai 
Bartók Béla zeneiskola környezete, ahol ha online for-
mában is, de változatlanul folyt a hangszeres tanítás. 
Májusban azonban a CsabaParkban és a Széchenyi li-
getben is hallhatjuk őket.

Április 19-én újra kinyithattak az óvodák, és az általános 
iskolák alsó tagozatai. Az intézmények időben felkészül-
tek a nyitásra.

Egy-egy fellépés keretében 
megmutatják magukat, mert 
örömet szeretnének szerez-
ni tudásuk bemutatásával, 
ezért szabadtéren megren-
dezett hangszerbemutató 
hangversenyekre hívják az 
érdeklődő családokat.  

Májusban két alkalom-
mal szabadtéren szólaltat-
ják meg a hangszereiket: a 
CsabaParkban május 15-én, 
szombaton 15.00 órakor a 
Körte sor felőli tószínpadon, 
a Széchenyi ligetben pedig 
május 29-én, szombaton 
15 órakor a Körösök Völgye 
Látogatóközpontnál muzsi-
kálnak majd. Ráadásul a 

zenéléshez kedvet érző gye-
rekeknek nem csak a vonós, 
fúvós, ütős és érdekes népi 
hangszerek megcsodálásá-
ra, hanem közös muzsiká-
lásra is módjuk lesz.

A hangversenyeket meg-
előzően, mindkét szombati 
napon 14.30 órakor DOTTO 
vonat indul a zeneiskola 
(Szabadság tér 4.) bejá-
rata elől a hangversenyek 
helyszínére. Az érdeklődők 
díjmentesen utazhatnak a 
„zenélő” vonaton. A ren-
dezvényen részt vevők a 
2021/2022-es tanévre törté-
nő beiratkozásról is tájékoz-
tatást kapnak.

Vida András, a Lencsési is-
kola igazgatója elmondta, 
hogy az elmúlt hetekben 
alapos fertőtlenítés történt 
az épületben, április 19-étől 
pedig a jelenléti oktatásban 
korábban bevezetett szabá-
lyok szerint fogadják a diá-
kokat. 

– Reggelente hat ajtón jö-
hetnek be a gyerekek, hogy 
ezzel is csökkentsük a cso-
portosulást. Mindegyik ajtó-
nál található testhőmérsék-
let-mérő és kézfertőtlenítő 
– tájékoztatott Vida András.

A folyosón és a közös-
ségi tereken kijelöltek olyan 
területeket, ahol a gyere-
kek addig tartózkodhatnak, 
amíg arra várnak, hogy az 
osztálytermekbe mehesse-
nek, illetve a szülők értük 
jöjjenek. Az órarenden is 
változtattak: a gyerekeket 
hamarabb kiengedik, hogy 
elkerüljék a mosdókban a 
torlódást, valamint az ebé-

deltetést már 11 óra 20 perc-
kor megkezdik. 

Hasonlóan készültek a 
nyitásra a Petőfi utcai iskolá-
ban is. Papp-Jóljárt Gyöngyi 
igazgató elmondása szerint 
az újranyitáshoz különbö-
zően állnak hozzá a szülők, 
egyesek várták, mások nem. 
Beszélt arról is, hogy intéz-
ményükből azok a pedagó-
gusok, akik még nem estek 
át a fertőzésen, mindnyájan 
regisztráltak az oltásra és 
meg is kapták azt. Hozzátet-
te, hogy a fertőzés elkerülése 
érdekében a tantermekben is 
előírják a maszk viselését.

Szarvas Péter polgár-
mestertől megtudtuk, hogy 
az óvodák is alaposan felké-
szültek a gyerekek fogadá-
sára. Az ügyeletet korábban 
az óvodások mintegy húsz 
százaléka vette igénybe, 
április 19-étől azonban min-
denhol megnőtt a létszám.

Tóth Bianka

Elkészült a CsabaPark tószínpada
A CsabaPark fejlesztése 
fokozatosan, több ütem-
ben történik a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Programban, ugyan-
akkor más forrásokat is 
felhasználnak. A leendő 
teátrumi, lakossági progra-
mokra és esküvőkre hasz-
nálandó tószínpad például 
a Modern Városok Prog-
ramban készült el.

Jól halad a bábszínház építése

A bábszínház új otthonának látványterve

A „Modern Városok Program Munkácsy Mihály örökségét 
ápoló és népszerűsítő fejlesztési projekt” keretében való-
sul meg a Gyulai úti Ursziny-Beliczey kúria rehabilitációja 
új épületrész hozzáépítésével. A leendő épület ad otthont 
a jövőben a Békéscsabai Napsugár Bábszínháznak.



A békéscsabai JALTE Goshinkai karate csoportja, kihasználva a jó időt, szabadtéri edzést tar-
tott a Bandika-fa mellett a közelmúltban. A 8 danos Shihan Gregor László elmondta, hogy for-
magyakorlatokkal, karate alapokkal, kick-boksz technikákkal és kombinációkkal mozgatta meg 
a csapatot. A jó hangulatú edzést rövid bottechnikák, bothasználat, illetve nunchaku-gyakorlás 
zárta. Az edzés megtartásában jelentős szerepet vállalt Sempai Frisnyicz János (3. kyu) és 
Zsilák Viktória (5. kyu). Gregor Lászlótól megtudtuk azt is, hogy a csoport tagjai még verseny-
ben vannak a most is tartó HHV Kupában, amellett többen indultak a Békés Megyei Harcmű-
vész Szövetség által szervezett „like-vadász” online formagyakorlat megmérettetésen is.

A Nyíregyháza elleni első 
mérkőzés előtt három csabai 
játékos rendelkezett pozitív 
teszttel, további öten pedig 
lázzal és egyéb problémák-
kal küzdöttek. A BRSE tájé-
koztatta a Magyar Röplabda 
Szövetség versenybizottsá-
gát, valamint döntőbeli ellen-
felét a helyzetről. 

Tekintettel arra, hogy a 
csabai játékosok közül ket-
ten is voltak közösségben, és 
minden további csabai spor-
toló érintkezhetett fertőzött 
személlyel, a felnőtt csapat 
edzéseit felfüggesztették.

– A fertőzés miatt nem 
tudtunk elutazni az első ta-
lálkozóra, azután jeleztük a 
versenybizottságnak, hogy a 
női Extraliga döntője második 

találkozóját az említett okok 
miatt nem tudjuk megrendez-
ni, és a harmadik mérkőzésre 
sem áll módunkban elutaz-
ni. Az ügyben megkaptuk az 
MRSZ Versenybizottságának 
határozatát, amely szerint a 
Swietelsky-BRSE NB I-es 

csapata számára nem enge-
délyezték a mérkőzés későbbi 
lejátszását, így az „Extraliga 
1. helyért” mérkőzések ered-
ményét 3:0 (75:0) arányban a 
FATUM Nyíregyháza javára 
írták – közölte a csabai klub.

Ami a bajnoki címet illeti, 
jelen állás szerint tehát – a 
hazai női röplabdázás törté-
netében először – lejátszott 
mérkőzés nélkül lett bajnok a 
Nyíregyháza. 

A békéscsabai sportgálán – 
ahol Gyulai Miklós, a Magyar 
Atlétikai Szövetség elnöke is 
tiszteletét tette – az országos 
bajnokságok mellett gyalog-
lásban olimpiai kvalifikációs 
versenyeket is tartottak. 

– Ez egy patinás, régi ha-
gyományokkal bíró verseny. 
Nagyon köszönöm a klub 
vezetőinek, hogy ápolják 
ezt a hagyományt, és a ko-
ronavírus-járvány ellenére is 
megszervezték. Így most is a 
világ számos pontjáról érkez-
hettek versenyzők – emelte 
ki Szarvas Péter polgármes-
ter, hozzátéve, hogy a klub-
nál nagyszerű utánpótlás-ne-
velés is zajlik. 

A gála után a klub ügy-
vezetője, Tóth Sándor nagy 
örömmel konstatálta, hogy két 

tanítványa is diadalmaskodni 
tudott. Zahorán Petra meg-
nyerte a 10 kilométeres orszá-
gos versenyt, Kovács Barbara 
pedig – egy lengyel és egy 
új-zélandi versenyző mögött 
– harmadik lett a nemzetközi, 
20 kilométeres megméretteté-
sen, ugyanakkor ez az ered-
mény egyben a magyar baj-
noki címet jelentett számára.

– Petra nagyon szépen 
osztotta be az erejét, felülmúl-
ta a junior világbajnoki szintjét. 
Barbi esetében örültünk, hogy 
olyan szintű versenyzők voltak 
az ellenfelei, akik hozzásegí-
tették a jó szerepléshez. Ha 
legközelebb Csehországban, 
az Európa-kupán is megis-
métli ezt az eredményét, ak-
kor ott lesz az olimpián – érté-
kelt Tóth Sándor.

A férfi 20 kilométeres gya-
logló versenyen Helebrandt 
Máté legjobb magyarként 
harmadik helyen végzett egy 
mexikói és egy lengyel ver-
senyző mögött. 

A Kopp Békéscsabai At-
létikai Club gyaloglói közül, 
a férfi 15 km-es kategóriá-
ban Vadász Ágoston 2., míg 
a női 10 kilométeren Sustik 
Barbara 4. lett, a 8 km-es 
fiú versenyen Bor Benjámin 
diadalmaskodott, a leány 5 
km-es időfutamon Kovács 
Alexandra első, míg Bor 

Bernadett a második lett. A 
férfi 6 km-es futóversenyen 
a dobogóra csak csabai ver-
senyzők álltak: Karsai Gábor 
győzött Zahorán Milán és 
Molnár Balázs előtt. A 6 km-
es női futamot a DSC-SI at-
létája, Kácser Zita nyerte két 
csabait, Gergor-Pap Csillát 
és Pavuk Tírát megelőzve. A 
díjkiosztón a város részéről 
Szarvas Péter polgármester, 
Varga Tamás alpolgármester 
és Miklós Attila, önkormány-
zati képviselő volt jelen.

Hidvégi Dávid
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"Lépésről lépésre haladunk" Kovács Barbara és Zahorán Petra is országos bajnok

Mátéfi Eszter Csabai sikerek a nemzetközi sportgálán

Mátéfi Eszter elmondta, 
hogy már korábban is volt 
megkeresése Békéscsabá-
ról, de akkor családi okok 
miatt nem tudta elvállalni a 
munkát. Idén Fülöp Csaba 
kereste meg. 

– Szakmai igazgatóként 
egy program és koncepció 
kidolgozása a feladatom, 
valamint a felnőtt csapat 
trénerével és az utánpótlás 
edzőkkel való kapcsolattar-
tás. Jelenleg nem egyszerű 
a helyzetünk. A koronavírus 
miatt még nem dőlt el, lesz-e 
kieső vagy sem. Próbálunk 
annyi pontot gyűjteni, hogy a 
Békéscsaba ne essen ki, de 
ha ez esetleg mégis megtör-
ténne, akkor a legfontosabb 
cél, hogy a következő idény-
ben az NB I/B-ből vissza-
kerüljünk az első osztályba. 

Fontos, hogy beépítsük a 
békéscsabai fiatal, tehetsé-
ges játékosokat a csapatba 
és minél több lehetőséget 
adjunk nekik arra, hogy 
fejlődjenek – fogalmazott 
Mátéfi Eszter. 

A szakmai igazgató el-
mondta, hogy az építkezés 
folyamata zajlik, és mint min-
den építkezés, ez is időt igé-
nyel. Megpróbálnak lépésről 
lépésre haladni. Kiemelte: a 
fiatal játékosoknál az a leg-
fontosabb szempont, hogy 
időt kapjanak, mivel rutint 
kell szerezniük. Bízik abban, 
hogy ez sikerül, és rövid időn 
belül egy stabil NB I-es csa-
pat lesz Békéscsabán, és 
reményét fejezte ki, hogy ha 
már lehet, újból megtelik a 
nézőtér is a meccseken. 

H. D.

Mátéfi Eszter 2007 és 2010 között vezetőedzőként irá-
nyította a Békéscsabai Előre NKSE-t, amellyel az NB 
I-ben kétszer a 4. helyen végzett, valamint bronzérmet 
nyert a Magyar Kupában. A klub a közelmúltban 2022. 
június 30-áig szakmai igazgatónak nevezte ki. 

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club 42. alkalommal ren-
dezte meg a Nemzetközi Gyalogló és Futó Sportgálát áp-
rilis 18-án. Ugyan szinte folyamatosan esett az eső, de ez 
sem állt a versenyzők útjába, szép számmal vettek részt 
az olimpiai kvalifikációs megmérettetésen.

Zahorán Petra (középen) 10 kilométeren győzött Az esős idő sem tántorította el a versenyzőket

Baran Ádám: Nincs más út, mennünk kell tovább, hisz 
nagy dolgok várnak még ránk!

Szarvas Péter polgármester és Kovács Barbara

Felülkerekedett a vírusMitykó Veronika negyedik lett

A Bandika-fánál edzettek 
A Fatum Nyíregyháza nyerte a női röplabda Extraliga 
2020/21-es idényét, miután a Swietelsky-Békéscsabai 
RSE koronavírus-fertőzés miatt a mérkőzésekre nem 
tudott kiállni. 

A közelmúltban, a moszkvai 
súlyemelő Európa-bajnoksá-
gon, a nők 71 kilogrammos 
kategóriájában, szakításban 
Mitykó Veronika – országos 
csúccsal – a negyedik helyen 
végzett. A békéscsabai ver-
senyző rontott gyakorlattal 
kezdett, utána azonban javí-
tott, majd harmadikra kisza-
kította az országos felnőtt 
csúcsot érő 96 kilogrammot 
is. Ezzel a végelszámolásnál 
a negyedik hely lett az övé, 
az Eb-éremhez mindössze 
egyetlen kiló hiányzott neki.
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

A színház pályázata iskolásoknak

Mi a csoda? „Ha várni tudsz és várni sose fáradsz”
Költészet napja, ezúttal főként az online térben

Főhajtás a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján

Mi a csoda? címmel kreatív pályázatot hirdet általános 
iskolások számára a Békéscsabai Jókai Színház azzal 
a nem titkolt céllal, hogy az élet örömei felé fordítsák 
a tanulók figyelmét.

S hogy mi a csoda? Kinek-
kinek teljesen más. A szín-
háznak egy kérése van: az 
alkotó mutasson a közön-
ség számára valamit, ami 
szerinte csoda.

A beszámolókat rajzban, 
videóként vagy írott formá-
ban várják a diákoktól a név 
és az iskola feltüntetésé-
vel, április 30-áig a jatek@
jokaiszinhaz.hu e-mailcím-
re. Az első három alkotás 
készítője (és felnőtt kísérő-
je) színházbérletet kap aján-
dékba. Ráadásul a nyer-
tesek részt vehetnek egy 
csodás színházbejáráson, 
amelyen a színpad aljától 
a zsinórpadlásig mindent 
megnézhetnek, sőt, még 
egy próbára is bekukkant-
hatnak (amikor a járvány-
helyzet ezt lehetővé teszi).

Fényképek, képek (akár 
kollázs vagy montázs) ké-
szítése esetén a színház 
kéri, hogy az alkotó írjon az 
e-mailben rövid (3–5 mon-
datos) leírást is arról, hogy 

mi látható képen, és az mi-
képpen kapcsolódik a „cso-
dához”. Amennyiben videót 
készít valaki, az elkészült mű-
vet töltse fel egy tetszőleges 
videó-megosztóra, és annak 
e-mailben küldje el a linkjét. 
Ha hanganyag készül, azt a 
pályázó töltse fel egy tetsző-
leges videó- vagy hangmeg-
osztó felületre, majd küldje 
el a linkjét e-mailben. Az 
írásművet pedig csak el kell 
küldeni e-mailben.  

Az alkotásokat a követke-
zők értékelik majd: Berényi-
Nagy Péter (zenész–grafi-
kus–csodalátó); Baji Miklós 
Zoltán (képzőművész–meta-
fizikai műugró–csodaszar-
vas szelídítő); Seregi Zoltán 
(a Jókai színház igazgató-
ja, hivatásos csodaváró); 
Laurinyecz Zoltán (a festő-
tár vezetője, csodakészítő); 
Vámos Zoltán (a videótár ve-
zetője, vizuálvarázsló).

A pályázatról további in-
formáció a jokaiszinhaz.hu 
oldalon olvasható.

A Magyar Országgyűlés 
2012. december 4-én fo-
gadta el, hogy április 12-e a 
Felvidékről kitelepített ma-
gyarok emléknapja legyen. 
A járványra való tekintettel 
– a múlt évhez hasonlóan 
– idén is szűk körű megem-
lékezés zajlott a városháza 
árkádsorán felállított em-
léktáblánál. Szarvas Péter 
felidézte, hogy a második 
világháború után a Beneš-
dekrétumokban mondták ki 
a Csehszlovákia területén 
élő magyarok és németek 
kollektív bűnösségét. Emi-

att 1947-től a Felvidéken 76 
ezer magyart telepítettek ki a 
szülőföldjéről. Békéscsabára 
közel 500 családot hurcoltak, 
akik a városban és a környe-
ző tanyavilágban kezdtek új 
életet. A polgármester Barcs 
Anikóval – a közelmúltban 
elhunyt Barcs Józsefné Csiz-
madia Margit átélő lányával – 
és a város vezetőivel együtt 
emlékezett, Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő pe-
dig az ugyancsak érintett dr. 
Técsy Gyuláné dr. Argay Lil-
lával koszorúzott a városhá-
za árkádsorán.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő dr. Técsy 
Gyuláné dr. Argay Lillával emlékezett

Szarvas Péter polgármester Barcs Anikóval koszorú-
zott az emléktáblánál

A magyar költészet napját 
1964 óta április 11-én, József 
Attila születésnapján ünne-
peljük. Rendszerint irodalmi 
előadóestekkel, könyvbe-
mutatókkal, találkozókkal, 
versenyekkel tisztelegnek a 
magyar költészet előtt. Idén 
azonban a hagyományoktól 
eltérő módon emlékeztek 
meg az intézmények. 

Köles István Jr., a Békés-
csabai Jókai Színház mar-
ketingvezetője úgy fogalma-
zott, hogy a versek létezése 
nélkül a színház, mint olyan, 
nem létezne.   

– Költemények nélkül 
semmik vagyunk és drámá-
ink sem lennének. A szí-
nészeknek is fontos, hogy 
legyen egy alap költészet-

csokruk, amelyből mindig 
tudnak táplálkozni – fogal-
mazott Köles István.  

Bár a 24 órás versfolyam 
idén elmaradt, a színház 
készített egy egy videót, eb-
ben a következők mondtak 
verset: Varga Tamás alpol-
gármester; Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő; 
Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója; 
Szépvölgyi Péter, a Vakok 
és Gyengénlátók Békés Me-
gyei Egyesületének tagja; 
Rakonczás Szilvia, a Békés 
Megyei Könyvtár igazgatója; 
Egyed Zoltán, díszlet- és jel-
meztervező; Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Közgyűlés el-
nöke; Balázs Csongor szín-
művész. (Cikkünk főcímét 
Rudyart Kipling Ha… című 
verséből kölcsönöztük, ame-
lyet Varga Tamás mondott el 
a videóban).

A Békés Megyei Könyv-
tárban Liszi Melinda, Nagy 
Róbert és Lovas Gábor tar-
tott ugyancsak online követ-
hető költészet napi műsort. 
A fényességes angyal című 
előadásukban megemlé-
keztek a száz éve született 
Pilinszky Jánosról, továb-
bá Ady Endre, József Attila, 

Kányádi Sándor, Debella Ist-
ván és Nagy László versei is 
elhangzottak.

– A könyv, a versek az 
embert rengeteg élménnyel 
tölthetik fel. A mindennap-
jainkban nagyon nagy szük-
ségünk van ezekre a lelki 
táplálékokra – mondta Liszi 
Melinda. 

A magyar költészet nap-
ja alkalmából – a szabályok 
betartása mellett – egy rö-
vid megemlékezést tartot-
tak József Attila szobránál a 
Lencsési Közösségi Házban 
működő csoportok tagjai. 
Mint azt Takács Péter, a ház 
vezetője elmondta, 1985-ben 
állították fel a lakótelepen Jó-
zsef Attila szobrát, ők pedig 
több évtizede tartanak ott 
megemlékezést a költő szü-
letésnapján.

A szobornál Hevesi Imre 
József Attilának a Rejtelmek 
című, Sebő Ferenc által meg-
zenésített versét énekelte el, 
majd Farkas Zoltánné Katika 
és Zsibrita Mária szavaltak. 
A programot Hevesi Imre, a 
költőgéniusz Kertész leszek 
című alkotásával zárta, ame-
lyet az idén 75 éves Bródy 
János zenésített meg.  

Cs. Zs., S. T., M. E.

Csabai Mérleg

Olyan régóta várjuk már, hogy vége legyen a járvány-
nak, hogy összeülhessünk, korlátok nélkül beszélhes-
sünk, de még mindig nem lehet. Emiatt az idei költészet 
napja is merőben másként zajlott, mint azt korábban 
megszoktuk. Nem volt 24 órás versfolyam, nem ülhet-
tünk be előadásokra, azonban az online térben átélhet-
tük, átérezhettük ennek a napnak az üzenetét.

Varga Tamás Rudyard Kipling Ha című versét olvasta fel

Lovas Gábor, Liszi Melinda és Nagy Róbert a könyvtárban A Lencsési Közösségi Ház megemlékezése a szobornál



Aki történelemszerető, el 
tudja képzelni, hogy milyen 
jó érzés, mikor a gyűjte-
ményben olyan korabeli tár-
gyakkal találkozhatunk, mint 
például egy 1817-es évekből 
származó céhláda, melynek 
csodálatos a díszítése, és 
rejtett fiókkal rendelkezik. 
Vagy olyan dokumentumo-
kat foghatunk meg, amelyek 
176 évesek. Ilyen és ehhez 
hasonló becses gyűjteményi 
darabokat szeretnénk önök-
nek megmutatni.

A múzeum történeti gyűj-
teményében található egy 
jelentős helytörténeti vo-
natkozású kézirat, amit az 
érdeklődők is megtekint-
hetnek majd állandó kiállí-
tásunkban. Ez a 176 éves 
dokumentum nem más, 

mint az Örökváltsági szer-
ződés. A mezővárosi lako-
sok szorgalmas munkájuk-
kal gazdaságilag annyira 
megerősödtek, hogy örökre 
megválthatták magukat föl-
desuruktól, illetve az úrbéri 
terhek alól. Az évente ismét-
lődő pénzfizetés helyett haj-
landók voltak olyan összeg 
fizetésére, amelynek fejé-
ben a földesuraik feloldják a 
helységet a feudális járadék 
szolgáltatása alól. A váltság 
remélt anyagi előnye, hogy 
a mezőváros szabadabban 
gazdálkodhat vagyonával, 
bevételeivel, földesúri ellen-
őrzés nélkül, és polgárainak 
előnyöket hoz. 

A csabai földesurak az 
1845. október 24-én kötött 
örökváltsági szerződésben 

azért voltak hajlandóak le-
mondani a mezővárosok job-
bágy-szolgáltatásairól, hogy 
a feudális járadékot ilyen 
formában tőkésítve, egyszer-
re nagyobb összeget kapja-
nak kézhez. Az örökváltsági 
összeg összesen 802 050 
ezüst forintra rúgott. Csaba 
lakossága arra kötelezte ma-
gát, hogy a szerződés aláírá-
sa napjától számított egy év 
leforgása alatt a földesurak 
részére járó váltság egész 
tőkéjét kifizeti. Ez azonban 
másként alakult, a lakosság 
több mint negyedszázadon 
át nyögte a megváltás terheit. 

A megkötött szerződés 
még nem jelentette a mező-
város és a földesurak közötti 
kapcsolat teljes megszakítá-
sát, mivel fennmaradt a föl-
desúri joghatóság. Ez majd 
az 1848-as forradalmat kö-
vetően valósult meg, amikor 
a jogegyenlőség kimondásá-
val az utolsó akadály is elhá-
rult az örökre megváltott pa-
rasztföld teljes értékű polgári 
tulajdonná válása elől. 

Forrainé Kovács Márta, 
történész

A világháborút követően a 
magyar kormányok úgy is 
segítették a hadirokkan-
takat, háborús özvegye-
ket, hogy a megélhetést 
jelentő trafikpályázatokon 
kizárólagosságot élvez-
hettek; ezt olvashatjuk a 
Körösvidék 1921. október 
12-én megjelent számában 
a „Békéscsaba városban 
felállítandó kizárólagos 
dohány kisáruda kezelésé-
nek biztosítása tárgyában” 
című írásban. 

Ebből kiderült, hogy a trafik 
Erzsébethely forgalmasabb 
helyén létesülhet, és do-
hányt, bélyeget, újságokat 
árusíthatnak benne, alkoholt 
viszont nem forgalmazhat-
tak. Pályázni kizárólag hadi-
rokkantak, hadiözvegyek és 
hadiárvák, a „támogatásra 
szoruló állami tisztviselők 
családtagjai” és a trianoni 
békében elszakított ország-
részekből érkezett tisztvise-
lők vagy családtagjaik tudtak. 

A trafikokban történő áru-
sításnak általában egységes 
kialakítása volt, bár az üzle-
tek megjelenését nem sza-
bályozták szigorúan. Előírás 
volt, hogy a cégéren szere-
pelnie kellett a tulajdonos ne-
vének – azaz például: ’Magy. 
Kir. Dohányáruda”. 

Békéscsabán több he-
lyen is épültek trafikok ilyen 
céllal, ezek közül ma is lát-
ható a Széchenyi liget be-
járatánál található épület, 
rajta a felirattal: Anno 1918. 
Az Apponyi utcai (ma Deák 
utca) kishídnál található tra-
fikot az első világháborúban 
mindkét lábán megsérült 
Baji Gergely is működtet-
te, aki hadirokkantként 
részt vehetett Ferenc Jó-
zsef 1916. évi temetésén. 
A kishídnál található trafik 
tisztességes megélhetést 
adott, hiszen a közelben 
található járásbíróság miatt 

sok illetékbélyeget adhatott 
el a tulajdonos. 

Babarczy Mihály hadirok-
kantnak a trafikja a Fiume 
sarkán volt, ő apróhirdeté-
sekben is „a nagyérdemű kö-
zönség szíves pártfogását” 
kérte, sőt 1925-ben már új-
ságokat házhoz is szállított. 

A trafikhoz jutás olyan fon-
tos volt a hadirokkantaknak, 
hogy még egy anekdotikus 
történetbe is beleszőtték.  
Eszerint egy 101-es tarta-
lékos tiszt, Dr. P. haslövést 
kapott, melyből felépült, „de 
örökre béna maradt mindkét 
lába”. Mint rokkant, trafik- 

engedélyért folyamodott, a- 
mit meg is kapott, de a nyitás-
hoz kétszázezer koronára lett 
volna szüksége. Szerencsé-
jére azonban egy belvárosi 
sétáján (!) találkozott Habs-
burg József főherceggel, 
aki „megállította, minthogy 
egyenruháján látta, hogy 
százegyes” és emlékezett 
is a háborúból a főhadnagy-
ra. Panaszát meghallgatva 
a főherceg „habozás nélkül 
ajánlotta fel neki a szükséges 
pénzösszeg” teljes egészét, 
melyből P. hadirokkant meg-
nyithatta trafikját. 

Ugrai Gábor
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MESÉLŐ MÚZEUM Reklámok  a századfordulóról

Csabai életképek: Békéscsabai ,,dohány kisárudák
,,

Fő az egészség!Nézzünk picit a színfalak mögé!
A századfordulón pont olyan sok 
gyógyhatású készítmény reklámjával 
találkozott az olvasó, mint manapság. 
A lapokban olvasható reklámoknak 
legalább a fele ezekbe a kategóriákba 
esett, kiegészítve a szépségápolási 
termékek kínálatával.

A békéscsabai gyógyszertárakban helyi 
patikusok által kifejlesztett készítménye-
ket is lehetett kapni, illetve budapesti és 
bécsi gyógyszergyáraknak, valamint pa-
tikusoknak a termékeit. Ilyenkor megje-
lölték, hogy a csabai, vidéki patika kinek 
a helyi képviselőjeként működik.

Hogy mi tartozott a gyógyszer, és mi 
a gyógyhatású készítmény kategóriá-
jába, nehéz különválasztani. Például 
gyakran látott hirdetése volt a Friedrich 
Adolf Richter és Társa cégnek, amely-
ben fájdalomcsillapító krémet (Horgony-
Pain-Expeller) reklámozott (ő nem azo-
nos a gyógyszergyár alapítójával). A 
Rudolstadtban kialakított gyárban zene-
dobozokat, gramofonokat is gyártottak 
még, ismert jelképük volt a horgony.

Főleg felsőlégúti, a keringésre ható, 
és szépségápolási termékek reklámjaira 
lehetett bukkanni az oldalakon. A csaba-
iak értesülhettek a Kaiser-féle köhögés 
elleni mell-bonbonról, ami Badics Elek 
csabai gyógyszertárában volt kapható. 
Igen különleges készítménynek tűnt a 
„Mörathon”, egy gyógyfűkeverék, amely 
Mörath Tivadar grazi gyógyfűkereske-
dő nevéhez fűződött. A reklám szerint 
cigaretta- vagy pipadohányhoz keverve 
és szívva közömbösítette a nikotin káros 
hatásait.

A kapható gyógyvizek közül kiemelen-
dő a Csík megyei Borszék vize, amelyet 
palackozva Csabán is lehetett venni. 
Budapestről rendelhető volt a híres mo-
hai Ágnes forrás palackozott vize, amely 

gyomor-, vese-, tüdő- és légcsőbajoso-
kon segített a reklám szerint, és „angol-
kóros gyermekeknek kitűnő gyógyszere” 
volt. A szentlukácsfürdői Kristály ás-
ványvíz pedig Fried Lipótnál, illetve Fi-
scher és Gruber uraknál is kapható volt 
Csabán, a cég helyi vezérképviselője 
pedig Tevan Adolf volt. A vízről nem írta 
a reklám, mire jó, csak hogy „több száz 
kiváló orvos ajánlja.”

A szépségápolási termékek között a 
nagyon sokat hirdetett „Margit-Créme” 
neve bukkant fel legtöbbször. A „pörse-
nést, pattanást, mitessert” is eltüntető, 
a ráncokat kisimító csodaszer Csabán 
a Sas patikában volt elérhető, akárcsak 
az „Ibolya-hölgypor” (egy púderféle) is. 
Őszülő hajra pedig egyedül a Zoltán 
Béla udvari szállító fővárosi gyógyszer-
tárában kapható „Hair Regeneratort” 
ajánlotta a reklám.

Szalay Ágnes

A Kaiser-féle mell-bonbon reklámja 
1899-ben, a Békésmegyei Közlönyben 
Forrás: Library Hungaricana

A csabai csizmadia céh ládája Örökváltsági szerződés 1845-ből

Az erő szép oldala

Néhány hete új mini portréfilm-sorozatot indított a 
Békéscsabai Médiacentrum. Videóinkban elsősorban 
Békés megye ismeretlen ismerőseit mutatjuk be – le-
hetőleg 240 másodpercben. Hiszen négy perc bőven 
elég ahhoz, hogy bárkiről is „leolvadjon” a külső máz 
és kirajzolódjon az ember. Legutóbb Bökfi Réka rúd-
sport-oktatót kerestük meg. 

Bökfi János békéscsabai súlyemelő edző legnagyobb sza-
kítása és lökése a ’88-as szöuli olimpiai negyedik helyezés 
volt. Nem esett messze az alma a fájától… Réka leánya rúd-
sport-oktató, nemzetközi szintű versenyző, a sportág egyik 
kiemelkedő magyar képviselője. A közelmúltban édesapja 
edzőtermében jártunk, ahol még kerekebbé vált az életrajza. 
Többek között elmesélte, hogy kommunikáció és médiatudo-
mány szakon végzett a szegedi egyetemen. Bizony szóvivő-
ket meghazudtoló kommunikációs készséggel rendelkezik... 

A miniportré stáblistája: Berényi Nagy Vanda – a munka 
megmentője; Such Tamás – leesett borostájú kérdező és 
Ujházi György – képi gondolkodó. Külön köszönet Kovács 
Dávidnak, hogy felolvasta a számára elsőre kesze-kusza fel-
olvashatatlant.

Az erő szép oldala című miniportré a behir youtube csator-
náján tekinthető meg. 

Such Tamás

A Munkácsy Mihály Múzeum új állandó kiállítására bizo-
nyára sokan kíváncsiak már. Mi, múzeumi dolgozók is 
nagy izgalommal várjuk a kiteljesedést, minden szakág 
nevében elmondhatom: legfontosabb célunk, hogy a 
legbecsesebb, legérdekesebb darabokat mutassuk meg 
a látogatóknak. Kollégáimmal arra törekedtünk, hogy a 
helyi eseményeken legyen a hangsúly, figyelembe véve, 
hogy az idővonalat követve, a kiállítással egy átfogó ké-
pet nyújtsunk látogatóinknak. 



– Hogyan emlékszik vissza a 
Békéscsaba képviselő-testü-
letében eltöltött időszakra?   

– A rendszerváltás után 
egy fiatal demokrácia kö-
szöntött ránk, amelyet fel 
kellett építenünk. Az útke-
resés időszaka következett, 
alaposan át kellett gondol-
nunk, hogyan lehet átalakí-
tani a tanácsi rendszert egy 
demokratikusan működő ön- 
kormányzati rendszerré. Vol-
tak ugyan keretek, viszont 
azokat nekünk kellett meg-
töltenünk tartalommal. Ez 
nem volt egyszerű feladat, 
de igyekeztünk úgy véghez-
vinni, hogy az a városnak és 
a benne élőknek jó legyen. 
Érezhetően mindenki nagy 
és gyors változást várt az 
önkormányzattól, azonban 
elsőként az adósságot kellett 
minden szinten mérsékelni. 
Akkor az önkormányzatokra 
több feladat hárult, sokkal 
nagyobb súlyuk volt, mint a 
későbbiekben. A kormányzat 
törekedett arra, hogy a fel-
adatokhoz forrásokat bizto-
sítson, de ez nem mindig volt 
elegendő. Például valameny-
nyi közoktatási intézmény 
az önkormányzat fenntartá-
sa alá tartozott, és gyakran 
nagy összegekkel kellett ki-
pótolni az oktatásra szánt ke-

retet. Ilyen helyzetben kellett 
költségvetést alkotni, a be-
ruházásokhoz pénzt terem-
teni. A rendszerváltás után 
ráadásul a nagyobb cégek, a 
nagyfoglalkoztatók leépültek, 
megszűntek, a helyi adók te-
kintetében tehát nem állt jól 
a város. Messze volt még az 
uniós csatlakozás, nem vol-
tak nagy pályázati források, 
de az alapvető út- járda-, víz-
és szennyvízberuházásokat 
akkor is finanszírozni kellett. 

– Országgyűlési képvise-
lőként főleg a mezőgazdaság 
érdekében vagy az útfejlesz-
tésekért szólalt fel. Miért ép-
pen ezen a két területen?
– Nyilvánvaló volt, hogy 
akkor számíthatunk beru-
házókra, ha jobban megkö-
zelíthető lesz Békéscsaba. 
Nagy előrelépést jelentett 
a 2001-ben átadott tiszaugi 
közúti híd, amiért sokat lob-
biztunk, és persze már akkor 
szorgalmaztuk az M44-es 
megépítését. Mivel Békés 
az ország éléskamrája volt, 
nagyon sokan a mezőgaz-
daságból éltek, kiemelten 
fontos volt számomra, hogy 
az ő kéréseiknek is hangot 
adjak a parlamentben. Meg 
kellett nézni, milyen erőforrá-
sokkal rendelkezünk, mi kell 
ahhoz, hogy ez megélhetést 

biztosítson az itt élőknek – a 
mezőgazdaság és a feldol-
gozóipar komoly potenciál 
volt már akkor is Békésben. 

– Az egyetem befejezé-
se után a Csabatáj MgTSZ-
ben helyezkedett el, majd 
– a közéleti munka után – a 
Baromfi Termék Tanács tag-
jaként, valamint a Magyar 
Tojóhibrid-tenyésztők és 
Tojástermelők Szövetsége 
elnökeként is egyengette az 
ágazat munkáját.  

– Amíg főállásban az 
önkormányzatnál tevékeny-
kedtem, az idő alatt is gaz-
dálkodtam, tehát soha nem 
szakadtam el a szakmától. 
Közben valóban szerepet 
vállaltam a terméktanács-
ban, és sikerült elérnünk 
például a tojás áfájának a 
csökkentését, amelynek kö- 
szönhetően hasonló felté-
telekkel versenyezhetünk a 
piacon, mint más európai 
országok… Most is a mező-
gazdaságban dolgozom és 
ez a fontosabb számomra, 
de azért figyelem a közélet 
alakulását.   

– Ön is egyike volt azok-
nak a képviselőknek, akik 
igent mondtak harminc éve a 
Heti Mérleg létrejöttére. Em-
lékei szerint miért? 

– Az újság elindításával 
az volt a cél, hogy a rend-
szerváltás utáni változó tár-
sadalmi környezetben legyen 
egy olyan médium, amelyen 
keresztül meg lehet szólítani 
a békéscsabai lakosokat. A 
Heti Mérlegben be lehetett 
számolni nemcsak a dönté-
sekről, hanem azok hátteréről 
is. Így meg lehetett értetni azt 
is, hogy mit, miért kell megten-
ni, még akkor is, ha az átme-
netileg nehézségeket okoz. 
Minden olyan hasznos infor-
mációt tartalmazott az újság, 
amely a mindennapi élethez 
szükséges volt, emellett inter-
júkat, színes írásokat is közölt 
az itt élőkkel. Ma már persze 
sok embernek az internet a fő 
tájékozódási forrása, de úgy 
gondolom, most is helye van 
a nyomtatott sajtónak, a sárga 
újságnak, és ezzel az itt élők 
most is számolnak. 

Mikóczy Erika

A Békéscsabai Médiacent-
rum Villáminterjúk címmel 
indított sorozatot, amely-
ben ismert békéscsabai 
embereket kérdezünk. Az 
interjúkat megtalálják a 
behir.hu portálon, ízelítő-
ül íme a Szigeti Antallal, a 
Páduai Szent Antal Plébá-
nia plébánosával készült 
beszélgetés. 

– Reggelenként mi az 
első gondolata?

– Szívem első gondolata 
hozzád szál fel, Istenem, te 
őriztél meg az éjjel, maradj 
is én velem. Imával és szent- 
misével kezdem a napot 
gyerekkoromtól kezdve.

– Ha nagyobb összeghez 
jutna, mire fordítaná?

– Folytatnám azt, amit ed-
dig csináltunk a társaimmal, 
csak nagyobb volumennel. 
Leginkább másokra fordíta-
nám, hiszen ami szükséges, 
nekem mindenem megvan. 

– Van olyan étel, amit 
nem bír megenni? 

– Nincs. 
– Mire a legbüszkébb?
– A nagy családomra. 

Tízen vagyunk testvérek és 
mindannyian összetartóak 
vagyunk. Szeretetben nőt-
tünk fel, szeretetben élünk. 

– Mivel lehet kihozni a 
sodrából? 

– Azzal, ha valaki túl erő-
szakos.

 – Milyen értékeket helyez 
előtérbe?

– A lelki dolgokat, a ke-
resztény erényeket, ilyen 
a hit, a remény, a szeretet. 
Emellett a művészet, a zene 
– mindent fontosnak tartok, 
ami valódi értéket képvisel, 
ami építi az embereket.

– El tudná képzelni magát 
más hivatásban? 

– Diákként vonzódtam 
a zenei pályához, de egy 
erős hívást kaptam fentről, 
és elhatároztam, hogy pap 
leszek.

– Változtatna valamin az 
életében?

– Mindentől megszaba-
dulnék, ami felesleges, ami 
földi, teljesen Isten felé for-
dítanám az életemet – és 
azokat az értékeket képvi-
selném továbbra is, ami a 
hitemből fakad.

– Ha a világban tehetne 
valami nagyot, mi lenne az?

– Minden emberhez el-
juttatnám az evangélium 
örömhírét, azt, hogy Krisz-
tus feltámadt. Ha hiszünk 
benne és követjük őt, mi is 
feltámadunk. 

– Mi a kedvenc olvasmá-
nya és miért? 

– A Biblia, mert ez a min-
dennapi kenyerünk, lelki táp-
lálékunk. Ami emellett még 
nagyon érdekel, az például 
a Megmaradtam hírmon-
dónak című könyv, ami egy 
tanúságtétel. Egy ruandai 
leányról szól, aki keresztény, 
és túlélte a ruandai népirtás, 
melynek során elvesztette 
szüleit, testvéreit..

Csiffáry Zsuzsanna

Az első adatok a kastélyról 
az 1520-es évek végéről 
valók. Viszályokkal terhes 
korszaka ez a magyar törté-
nelemnek. 1526. augusztus 
29-én, Mohácsnál a magyar 
sereg vereséget szenvedett 
Szulejmán szultántól és az 
oszmán erőktől. II. Lajos 
magyar király is életét vesz-
tette. Temetése után rövid 
egymásutánban két királyt 
is koronáztak Magyaror-
szágon: Szapolyai Jánost 
és Habsburg Ferdinándot. 
Kettejük viszálya nyomta rá 
a bélyegét Békés megye és 
a csabai várkastély korabeli 
történetére is.

Gyula földesura, Bran-
denburgi György ekkor Fer-
dinánd király oldalán állt. 
Csaba földesura, Ábránfy 
István – a fentebb említett 
Péter fia – puskaport és 
fegyvereseket kért a gyula-
iaktól a csabai kastély vé-
delmére. Miután megkapta, 
amit kért, átállt Szapolyai Já-

nos oldalára. 1528. október 
31-én Gyula város tanácsa 
egyebek közt arról tájékoz-
tatta Brandenburgi Györ-
gyöt, hogy Ábránfy István 
a nyakukon van, már nem 
mernek kijönni a kúriáikból.

A gyulai várnagy, 
Sadobrich Péter, 1529. má-
jus 20-án levelet írt Gyu-
la urának, Brandenburgi 
Györgynek. Levelében azt 
javasolta a földesúrnak, 
hogy adja el, vagy cserélje 
el Gyulát. A várnagy felso-
rolta azokat az erősségeket, 
melyek Gyula közelében 
álltak, és Szapolyai János 
hűségén voltak. Köztük volt 
a „castellum Chÿaba”, egy 
mérföldnyire Gyulától.

Miután Ábránfy István 
meghalt, özvegye, Patócsy 
Margit Kaczkfy György-
höz ment feleségül. 1539-
ben Csabán egyezkedett 
egymással Kaczkfy Deák 
György valamit Kállai Lőkös 
János. Az egyezségről szóló 

oklevél curia és domus (kú-
ria, ház) kifejezésekkel jel-
lemzi Kaczkfy György csabai 
épületét.

Szapolyai János 1540-
ben meghalt. Fia, az akkor 
még csecsemő János Zsig-
mond örökölte királyságát, 
Szulejmán szultán őt támo-
gatta. Csaba történelmét a 
továbbiakban János Zsig-
mond és Habsburg Ferdi-
nánd, illetve az ő híveik vi-
szálya árnyékolta be.

A csabai várkastély kö-
vetkező adata már az épü-
let pusztulásáról tájékoztat. 
Egyik forrásunk a kastély le-
rombolójától, Mágocsy Gás-
pár, gyulai kapitánytól való. 
Ő 1556. június 20-án leve-
let írt a nádornak, Nádasdy 
Tamásnak, és beszámolt a 
történtekről. Mágocsy leve-
le szerint a csabai kastély 
ura, Ábránfy Imre együtt-
működött János Zsigmond 
híveivel. A jenői várban 
találkozott velük. Vállalta, 
hogy lázadókat és törököket 
fogad a csabai várkastély-
ba, és nyugtalanítja Gyulát. 
Mágocsy Gáspár, miután 
tudomást szerzett a szervez-
kedésről, harcosaival kisebb 
ágyúkkal éjszaka Csabára 
vonult, és virradatra ostrom-
mal bevette a kastélyt. A 

harc során Ábránfy Imre is 
halálát lelte. Mágocsy szerint 
a castellum eléggé meg volt 
erősítve kőerődítményekkel 
és toronnyal.

Mágocsy levelét Pray 
György adta ki 1806-ban, 
Pozsonyban. Nyomában 
Haan Lajos is közölte a for-
rást, 1870-ben. Kristó Gyu-
la később magyarra is le-
fordította Mágocsy Gáspár 
levelét. A várkastély emlé-
két Békéscsabán a Kastély 
utca őrzi. Bácsmegi Gábor 
régész és kollégái az utób-
bi időben geofizikai mód-
szerekkel nyomára akadtak 
az egykori erődítmény ma-
radványának. Az erősség 
pusztulásáról azonban nem 
Mágocsy Gáspár levele az 
egyetlen forrásunk. A „má-
sik oldal” álláspontja is ránk 
maradt!

Dr. Halmágyi Miklós
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1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Végh László: A döntések hátteréről is beszámolt a „sárga újság”

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

A csabai várkastély – castellum Chaba

Villáminterjúk a behir.hu-n

Szigeti Antal

A Csabai Mérleg előző számában beszámoltunk arról, 
hogy Ábránfy Péter 1521. június 27-én levelet keltezett 
Csabáról, üzleti ügyben. Ez az első ismert magyar nyel-
vű forrás, mely Csabát említi. Feltételezni lehet, hogy 
ekkor már létezhetett valamilyen formában az az épület, 
melyet később csabai castellumként, várkastélyként em-
legetnek. Foglaljuk össze, mit tudunk a csabai castellum 
történetéről.

Cziffra Café

Live stream, azaz online élő közvetítésben láthatta a kö-
zönség Tompos Kátya és Balázs János Cziffra György-
estjét Cziffra Café címmel április 14-én.

A nézők a legendás zon-
goraművész életének azon 
szakaszába nyerhettek be-
pillantást, amikor éjszakai 
bárokban zongorázott a 
megélhetésért. Az előadás 
dramaturgiája, a rendkívüli 
kisugárzású színésznő és a 
kiemelkedő zongoraművész 
különleges hangulatot vará-
zsoltak a színpadra. A dalok 
változatossága – a klasz-
szikus művek részleteitől a 
sanzonokig – még különle-
gesebbé tette az előadást. A 
Cziffra Fesztivál és a Filhar-

mónia Magyarország közös 
szervezésében megvalósuló 
produkciónak a Csabagyön-
gye Kulturális Központ adott 
otthont, és biztosította a tech-
nikai hátteret. A Filharmónia 
eddigi online bemutatói közül 
kiemelkedik a Cziffra Café, 
ugyanis rekordot döntött a 
nézőszám. A szervezők mi-
nél több helyre szeretnék el-
vinni a produkciót. 

Az előadás bármikor in-
gyenesen visszanézhető a 
Filharmónia Magyarország 
YouTube csatornáján.

Békéscsaba városi lapja, a Heti Mérleg 1991. október 
2-án jelent meg először. A lap 1999-ig hetente, azóta 
Csabai Mérlegként, kéthetente jut el a csabaiakhoz. A 
30 éves jubileum alkalmából most Végh Lászlót kérdez-
tük, aki 1990-től 2006-ig a képviselő-testület tagjaként, 
1994–1998-ig alpolgármesterként, 1998-tól 2006-ig pe-
dig országgyűlési képviselőként is tevékenykedett.
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KITEKINTŐ: A gyulai Veres Laura Hosszú Katinkát is legyőzve lett bajnok 200 gyorson

Veres Laura februárban a 
Tüske Uszodában rendezett 
olimpiai felkészülési verse-

nyen is kiemelkedően tel-
jesített, ahol már legyőzte 
Hosszú Katinkát és Késely 

Ajnát is ebben a számban. 
A 15 éves versenyző a Duna 
Arénában is jól teljesített és 
1:59,14-es idővel az első he-
lyen jutott a fináléba.

A döntőtől visszalépett 
a szám egyik esélyese, 
Késely Ajna, de a mezőny 
így sem volt gyenge, hi-
szen a háromszoros olim-
piai bajnok Hosszú Katinka, 
valamint az Európa-bajnok, 
olimpikon Verrasztó Evelyn 
is rajtkőre állt. 

Veres Laura azonban a 
fináléban is magabiztos tel-
jesítményt nyújtott: 50 méter-
nél ugyan még – a délelőtti 
programban harmadik döntő-
jét teljesítő – Hosszú Katinka 
vezetett, azonban fél távnál 
már a gyulaiak tehetsége állt 
az élre. Az első helyet a má-

sodik százon sem engedte ki 
a kezéből és közel egy má-
sodperccel, egyedüliként két 
percen belüli idővel (1:59,60) 
megnyerte az országos baj-
noki címet. 

– Eszméletlenül boldog 
vagyok, örülök a két percen 
belüli időnek is. Késely Aj-
nától tartottam a döntőben, 
ő azonban visszalépett, így 
egy kicsit könnyebb dolgom 
volt. Növeli a győzelem érté-
két, hogy legyőztem Hosszú 
Katinkát, aki nagy példaké-
pem. Nagyon boldog vagyok 
– értékelt a gyulai úszó az 
M4 Sport riporterének.

Május 10-én kezdődik majd 
Budapesten az úszó Európa-
bajnokság, ahol nagy csa-
patot szerepeltet Sós Csaba 
szövetségi kapitány. 31 férfi 

és 25 női úszó kap lehető-
séget a Duna Arénában. Az 
egyéni számokban egyéb-
ként országonként négy indu-
ló nevezhető az előfutamok-
ba, akik közül kettő juthat az 
elődöntőbe és döntőbe.

Veres Laura a májusi, bu-
dapesti felnőtt Európa-baj-
nokságon is megmérettetheti 

magát, a fő cél pedig az, hogy 
a tokiói ötkarikás játékok 4 x 
200-as gyorsváltójának tag-
jaként is szerephez jusson. 
Az Eb-re és olimpiára készü-
lő csapat tagja egyébként a 
békéscsabai születésű, je-
lenleg BVSC-ben versenyző 
Bohus Richárd is. 

Kovács Dávid

A Gyulai Várfürdő 15 éves versenyzője, Veres Laura, a 
mezőnyben egyedüliként két percen belüli időt úszva 
szerezte meg pályafutása első felnőtt bajnoki címét a 
Duna Arénában rendezett országos bajnokság utolsó 
versenynapján, a közelmúltban.
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2015-ben az ENSZ 17 „glo-
bális célra” hívta fel a fi-
gyelmet. E fenntartható fej-
lődési célok rávilágítanak 
azokra az égető kihívások-
ra, amelyekkel közösségek 
és döntéshozók néznek 
szembe. A 17 cél kötelezi 
az ENSZ tagállamait a fenn-
tartható fejlődést szolgáló 
globális partnerség újjáé-
lesztésére. Miért fontos a 
partnerség a fenntartható 
fejlődésben, és miért lehet 
az együttműködés létfon-
tosságú e célok 2030-ig tör-
ténő megvalósításához? 

A közösség ereje, közösségi 
tervezés, közösségi részvétel. 
Egyre többször halljuk, hogy 
emberek csoportjai, összefo-
gással érik el közös céljaikat. 

Minden probléma valójá-
ban a szükséglet kielégíté-
sének akadályából fakad. A 
problémamegoldó képesség 
alapja, hogy e szükségle-
teket gátló tényezőket felis-
merjük. Amikor az egyéni ér-
dekből már közösségi igény 
lesz, de annak kielégítése 
akadályokba ütközik, vagy 
a döntéshozó ismeri fel és 
keres rá megoldást, vagy a 
közösség maga kezd el szer-
veződni. A partnerség egyik 
legszebb példája, amikor a 
döntéshozó a közösséggel 
karöltve oldja meg a problé-
mát. Tapasztalatok szerint az 

érintettek kollektív tudásából 
születnek a legprogresszí-
vabb megoldások. Ők tudják 
általában a legjobban, mire 
van szüksége a saját közös-
ségüknek, a helyi tapasztala-
tok pedig hatékony eszközei 
és motiváló tényezői a sike-
res fejlesztéseknek. 

A civil szervezetek, mint 
közösségszervezők, kezde-
ményezéseikhez nagyobb 
támogatást tudnak elérni, 
ami a hosszú távú működés 
alapfeltétele is. A széles rész-
vételen alapuló fejlesztések 
során a közreműködők köz-
vetlenül érdekeltek a sikerben, 
ezért elkötelezettek is ötletük 
fenntartható működtetésben. 
Az önfenntartó megoldások 
függetlenítik az embereket a 
mindenkori hatalmi érdekek-
től. Ugyanakkor a közösségi 
összefogással megvalósuló 
fejlesztések nem működhet-
nek vákuumban: a helyi ön-
kormányzatok támogatásán 
keresztül az állam helyi koor-
dinációjára van szükség.

Békéscsaba híres a helyi-
ek összefogásáról. Így volt 
ez az Élővíz-csatorna vagy 
az evangélikus nagytemp-
lom építése esetében is. 
Sorra jelennek meg kisebb-
nagyobb közösségi kezde-
ményezések: kosárközössé-
gek, közösségi kertek, Körös 
Park, Tégla Park. Mindegyik-
ben közös, hogy életre hí-
vóik saját szükségleteik 
kielégítése céljából állnak 
össze és szervezik meg te-
vékenységeiket: egészséges 
élelmiszer, élhető közterek 
és kikapcsolódás, felfrissü-
lés. Szükségletek, amelyek 
kielégítéséért tennünk kell. 
Az erőforrások sajnos vé-
gesek. A mi felelősségünk, 
hogy hosszú távon megőriz-
zük, és mindezt a következő 
generációk is élvezhessék. 
Összefogással, együtt, kö-
zösségként. 

Mi így gondolkodunk glo-
bálisan és szerveződünk lo-
kálisan.

Dr. Duray Balázs

Ebben az évben már egé-
szen korán, január 18-án 
megérkezett hazánkba az 
első fehér gólya, mégpe-
dig a Békés megyei Elek-
re. Az utóbbi hetekben 
azonban már szinte min-
denhova visszatértek, el-
foglalták a fészkeiket, és 
lassan megkezdik a költé-
si idejüket.

Bár a gólyák érkezése a jó 
idő beköszöntését is jelzi, 
idén igencsak szeszélyesen 
indult a tavasz. Talán vala-
hogy meg is érezték ezt a 
gólyák, mert a szokásosnál 
kicsit később, főleg márci-
us végén foglalták el fész-
keiket. Érkezésüket sokan 
örömmel fogadták.

Magyarországon az ötve-
nes évekig a gólyák létszá-
ma drasztikusan csökkent, 
mostanra azonban stagná-
lás tapasztalható – mondta 
el a Zöld Csütörtök Termé-
szetvédő Kör szakmai veze-
tője. Boldog Gusztáv kifej-
tette, állományuk főként attól 

függ, hogy pihenőhelyeiket, 
vonulási útvonalaikat, a táp-
lálkozó helyeiket és a szapo-
rodó helyeiket meg tudják-e 
találni, illetve tartani.

– Szerencsére a gólya 
eléggé jól alkalmazkodik az 
ember közelségéhez. Az 
eredetileg fán fészkelő faj 
kéményekre költözött, a ké-
ményekről pedig a villany-
oszlopokra. Fán már nem is 
lehet találni itt a megyében. 
A kéményeken lévő gólya-
fészkek száma is lecsök-
kent, már szinte mind vil-
lanyoszlopon van.

Mivel a gólya védett, a 
fészkelését nem befolyásol-
hatja emberi beavatkozás. 
Ha valamilyen okból mégis 
le kell venni a fészket, azt a 
helyére szokták visszaten-
ni a szolgáltatók. Ez a gya-
korlatban úgy néz ki, hogy 
amikor a gólyák valahol Afri-
kában töltik az idejüket – de 
legkésőbb március 15-éig 
– az illetékesek végeznek 
a fészkek rendbetételével. 
Ahol nem lehet a helyszín-
re visszatenni a fészket, ott 
20–40 méteren belül másik 
fészkelő helyet jelölnek ki, 
és oda helyezik el a műfész-
ket a gólyának.

A szakember hozzátet-
te: a gólyák táplálékot el-
sősorban a város környéki 
gyepes-füves területeken 
szereznek: pockot, békát, 
és rágcsálókat. Ezek szá-
ma mindig behatárolja, hogy 
hány gólya van, és hogy 
azok hány fiókát nevelhet-
nek egy-egy évben.

Tóth Bianka
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A BMC legújabb partnere Virágosítási versenyCsabagyöngye ültetvény

Hangos Rádió Ön is nevezhet Jobb termést várnak

Határon túli együttműködést kötött a Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft. az aradi székhelyű Hangos Rádióval. 
Az online rádió hallgatói hetente hallhatják a 7.Tv Aktu-
ális című műsorát és kéthetente a Művészbejáró című 
kulturális magazint.

A Virágos Magyarországért környezetszépítő mozgalom 
és verseny az Európai Virágos Városok és Falvak Ver-
senyének (Entente Florale Europe) hazai képviselője, 
amelyre idén az önkormányzatok és a települések lakói 
is nevezhetnek.

A tavalyi évhez képest jobb termésre számít a Csaba-
gyöngye szőlőültetvényt üzemeltető vállalkozó, Molnár 
Péter. A szakember elmondta: a mintegy kéthektáros te-
rületen már elvégezték a szükséges munkálatokat. 

Áprilisban indult el az első 
aradi független magyar 
online rádió, a Hangos 
Rádió. Molnár Mihály társ-
tulajdonos-főszerkesztő el- 
mondta: hiánypótló szol-
gáltatásukkal szeretnék 
összefogni a magyar kö-
zösséget.

– Beszélni szeretnénk 
aktuális és régiós problé-
mákról, illetve ezekről tájé-
koztatni az embereket. Így 
került képbe a Békéscsabai 
Médiacentrum. Meg is ta-
láltuk az Aktuális című mű-
sort és a Művészbejárót, 
amely le tudja fedni a régió 
igényeit – fogalmazott Mol-
nár Mihály.

Mint azt Diós Zsolt, a Bé-
késcsabai Médiacentrum 

ügyvezetője elmondta, így 
egy újabb platformon mu-
tathatja meg magát a BMC 
a televízió, az online média 
és a nyomtatott sajtó után.

– A rádió munkatársai 
keresték meg a médiacent-
rumot, mint Békés megye 
legnagyobb médiaszolgál-
tatóját, hogy működjünk 
együtt. Mi örömmel teszünk 
eleget a felkérésnek, hi-
szen a rádión keresztül a 
békéscsabai és megyei 
kulturális, illetve közérdekű 
eseményeket, híreket fogják 
hallani a határon túl is. Ez 
mindenképpen jó, hiszen a 
a város és a megye hírnevét 
visszük a külhonba – hang-
súlyozta Diós Zsolt.

Papp Ádám

A Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyen 
évente mintegy 300 telepü-
lés vesz részt, így közel há-
rommillió magyar emberhez 
jut el a kezdeményezés. Az 
ingyenes versenyen 2020-
ig kizárólag a települési ön-
kormányzatok indulhattak, 
amelyek saját anyagi kere-
teiken belül „virágoztatták 
fel” környezetüket.

Tavaly a verseny lebonyo-
lítása a járványhelyzet miatt 
más volt, mint az addig meg-
szokott, hiszen a megméret-
tetés a lakosságnak szólt, és 

mind a nevezés, mind a bírá-
lat kizárólag online történt.

A Virágos Magyarország 
tájékoztatása szerint idén 
megrendezik a települések 
közötti versenyt és – a tava-
lyi évhez hasonlóan – újra 
megszervezik a lakossági 
versenyt, így lehetőség lesz 
ismét a virágba borult kertek-
kel, balkonokkal is nevezni!

További információt mind-
erről a Virágos Magyaror-
szág Facebook oldalán ta-
lálhatnak a www.facebook.
com/viragosmagyarorszag 
elérhetőségen.

Mint arról korábban a Csabai 
Mérlegben is beszámoltunk, 
a Csabagyöngye szőlőfajta 
megőrzésére és méltó be-
mutatására a város vezetése 
még 2012-ben, mintegy két 
hektár nagyságú területen 
Csabagyöngye-ültetvényt 
létesített. Itt kívánták érték-
teremtő és hagyományőrző 
céllal bemutatni mindazt, 
amit Stark Adolf örökség-
ként ránk hagyott. 

Korábban a város gondo-
zásában volt az ültetvény, 
az elmúlt esztendőben 
azonban külsős vállalkozót 
bíztak meg a terület gon-
dozásával, 1+4 éves szer-
ződéssel. A közelmúltban 
Szarvas Péter polgármester 
beszélt arról, hogy értékel-
ték a tavalyi évet. Megálla-
pították, hogy a vállalkozó 
jó munkát végzett; a ko-
rábbi összeghez képest 40 
százalékos ráfordítással is 

szebb és gondozottabb lett 
a terület. 

Az ültetvény üzemeltető-
je, Molnár Péter elmondta, 
örömmel tölti el, hogy a vá-
rosvezetés elégedett a terü-
leten elvégzett munkával. 

– Számomra négyévnyi 
újabb kihívást jelent ez a 
megbízatás. Idén túl va-
gyunk már a metszési, kö-
tözési munkálatokon és a 
lemosó permetezésen, ez-
után a terület karbantartása 
és az ültetvény növényvé-
delme következik. Bár az 
elmúlt évben visszafogott 
termés volt közepes minő-
séggel, reméljük, hogy ez 
az év már jobb lesz. A leg-
korábban érő Csabagyön-
gye szőlőt várhatóan már 
július második felében szü-
reteljük, és nagyon bízunk a 
bő termésben – fogalmazott 
Molnár Péter.

Papp Ádám

Elfoglalták fészkeiket a gólyák G L O K Á L I S   S A R O K
A közösség ereje
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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

Május 8-án és május 15-én lomtalanítás
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja Békéscsaba lakos-
ságát, hogy Békéscsaba I. körzetében május 8-án, szombaton, II. körzetében május 
15-én, szombaton tartja a lomtalanítást.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt hatósági házi karantén alatt 
álló ingatlanoktól nem szállítjuk el a hulladékot, ezért kérjük, hogy ott ne helyezzék ki!
Társaságunk, mint közszolgáltató, a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált 
nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) 
gyűjti össze és szállítja el. A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat – amelyek má-
sok számára még használhatóak – például a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál 
is le lehet adni, így másokat segítve lehet csökkentheti a hulladék mennyiségét, ezzel óvva a 
környezetet. 
A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nemzeti, vallási és 
kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk. 
Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, reggel 6 – a lakóházuk 
előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, ne az úttestre 
tegyék, mert azzal akadályozhatják a forgalmat.
Lomtalanítási körzetek Békéscsabán
I. körzet: Jamina (Szarvasi út–Budapest vasútvonal–Kereki u. által határolt terület), Kender-
földek, Mezőmegyer, Fényes, Gerla, Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, Szója utca és Meteor 
utca.
II. körzet: Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, VI. kerület, Vandhát, Béke 
-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szőlők.
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi táblázatban az elszállítható és az el nem szállít-
ható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jellegű. 

Kérjük, a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mé-
rete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják 
helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).
Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• egyes hulladéktípusok esetében, a társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udva-

rokon. Az igénybevétel részletes feltételei a Dareh honlapján itt érhetők el:  https://www.
dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/ 

• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemel-
tetett hulladékudvarokon.

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből 
kifolyólag annak jogtalan eltulajdonítása rendőri intézkedést vonhat maga után.
A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.
Központi ügyfélszolgálat: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6.   |   66/447-150;
www.dareh.hu   |   e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu 

Lomtalanításkor kirakható hulladék:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, ko-

mód) szétszerelt, mozgatható állapotban
• fából készült tárgyak, (ablakkeret–üveg 

nélkül, ajtó, kerítés)
• műanyag (linóleum) padló
• kerti bútor
• ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/do-

bozban kihelyezetve)
• matrac (szétvágva/összetekerve)
• szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt álla-

potban)
• hordó
• virágtartó
• gyerekjátékok
• műanyag medence

Lomtalanításkor NEM tehető ki
(nem szállítják el):
• kommunális hulladék
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, mű-

anyag- és fémhulladék
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
• építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, 

stb., síküveg, ablakkeret üveggel
• fénycső
• gyógyszerhulladék
• elektromos háztartási eszköz, elektroni-

kai hulladék
• gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi
• veszélyes és különleges kezelést igénylő 

hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, 
hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)

• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevé-
kenység következtében keletkezett fólia

• sütőolaj, sütőzsiradék
• műanyag medence

ÁRVERÉS ÁRVERÉS

Helyrajzi számok és területnagyságok: 
6185/8 hrsz.: 5836 m2

6180 hrsz.: 309 m2

6179/2 hrsz.: 885 m2

6179/1 hrsz.: 1438 m2

Öszesen: 10468 m2

Az ingatlanok kikiáltási ára:
nettó 45 100 000 Ft, azaz negyvenötmillió-
egyszázezer forint (bruttó 57 277 000 Ft).
Az árverés ideje: 2021. május 20. 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti, 
Munkácsy tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város 
internetes honlapján (www.bekescsaba.
hu) Aktualitások/Eladásra, hasznosításra 
kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvo-
nalon található, valamint Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. 
Telefonszám: 66/523-863.

Helyrajzi számok és területnagyságok: 
6175/7 hrsz.: 5576 m2

6178 hrsz.: 3835 m2

Összesen: 9411 m2

Az ingatlanok kikiáltási ára:
nettó 44 660 000 Ft, azaz negyvennégy-
millió-hatszázhatvanezer forint (bruttó 
56 718 200 Ft).
Az árverés ideje:
2021. május 20. 11.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti, 
Munkácsy tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város 
internetes honlapján (www.bekescsaba.
hu) Aktualitások/Eladásra, hasznosításra 
kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvo-
nalon található, valamint Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. 
Telefonszám: 66/523-863.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja együttesen 
értékesíteni a Békéscsaba, Ipari út déli oldalán található 4 darab ingatlanát.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja együttesen 
értékesíteni a Békéscsaba, Ipari út déli oldalán található 2 darab ingatlanát.



Valburga, másként Walpurgis 
(710–779) angolszász király-
lány volt, majd bencés apát-
asszony. Bonifáccal együtt 
részt vett a németek megté-
rítésben. Ereklyéit Eichstätt 
városában őrzik. 

Egy 19. századi szerző 
így írt róla: "Szent Valburga 
holtteteme, nyomban halá-
la után rendkívül kellemes 
illatot árasztott, mely a je-
lenlevőket kimondhatatlan 
gyönyörrel tölté el… A szent 
tetem máig Eichstadtban 
őriztetik, s mellcsontjából 
ma is csodás olaj ömlik, 

melynek ájtatos használata 
számtalan betegnek vissza-
adta elöbbeni egészségét.” 
(Vogel: Szentek élete; Kalo-
csa, 1866).

Apátbottal, illetőleg há-
rom kalásszal szokták áb-
rázolni Valburgát, akit II. 
Hadrián pápa avatott szentté 
870. május 1-jén. Valburgát 
a pestistől, a köhögéstől és 
a veszettségtől megvédő 
szentként tisztelték. Tiszte-
letét a török hódoltság után 
németajkú betelepülő katoli-
kusok erősítették meg. Mivel 
május elsején avatták szent-

té, így a Walpurgis-éji (április 
30-ai) boszorkánytűz szoká-
sok ma is elterjedtek német 
területeken. A Walpurgis-éj 
érdekessége, hogy a tűz-
rakáson kívül csak fáklyák-
kal világítottak, villanyfény 
használata tilos volt. Mindez 
párhuzamba állítható a mai 
fáklyás felvonulásokkal is. A 
boszorkánytüzeket Goethe 
1808-ban megjelent Faustja 
tette ismét népszerűvé.

A májusfát erdőben 
vágták a legények, hogy 
Walpurgis éjszakájára a 
kiszemelt lány, a kedves 
ajtaja elé állítsák. A fát kü-
lönböző szalagokkal, virá-
gokkal díszítették. A termé-
kenységet szimbolizálja a 
mai napig.
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata

Csabai Mérleg 15Színes / Csabai KalandozásokCsabai Mérleg

Szabó Julianna (90)

90

SZÉPKORÚ

Ötven éve adták át
a csabai Kner Nyomda új üzemét

Szent Valburgától a májusfáig

Amikor a vidéki nyomda-
ipari fejlesztés előtérbe ke-
rült, a csomagolóeszközök 
gyártására, fejlesztésére 
a nagy múltú, Tevan ha-
gyományokkal rendelkező 
Békéscsabára esett a vá-
lasztás. 

A nagyberuházás alapkőle-
tétele után, 1969 őszén indult 
az építkezés. A 360 milliós 
költséggel épült új üzemrészt 
ötven éve, 1971. április 30-
án, ünnepélyes keretek kö-
zött adták át. 

Az avatáson megjelent 
Horváth Gyula könnyűipa-
ri miniszterhelyettes szerint 
"... a csabai Kner a magyar 
nyomdaipar első olyan üze-
me, amely mind építészeti 
szempontból, mind központi 
klímaberendezésével, abla-
kok nélküli géptermével újat 
hozott létre, igazodva a kor 
nyomdatechnikai modern kö-
vetelményeihez. Ezáltal az 
üzem a nyomdaipar büszke-
sége lesz." 

Az üzem áttért az ofszet 
nyomtatásra, és már az 
avatás évében 8000 tonna 

dobozt, 2400 tonna vegyes 
nyomtatványt készített. Évi 
termelési értéke 150 millió 
forint volt, az ötszöröse a re-
konstrukció előttinek. 

A nyomdai fejlesztések 
és rekonstrukciók szellemi 
irányítója, Háromszéki Pál 
műszaki vezető távozott a 
cégtől, az államosítás után 
a nyomdát Botyánszky Pál 
igazgató vezette, aki az új 
üzem átadása után rövide-
sen nyugdíjba vonult, az új 
igazgató Huszár Mihály lett.  

A vezetéstrió, Balog Mik-
lós műszaki igazgató, Hajnal 
Károly gazdasági igazgató 
és Fazekas Tamás anyag-
áru-forgalmi főosztályvezető 
nagy szakszerűséggel vé-
gezték feladataikat.1986-ban 
Háromszéki Pál visszatért, 
mint vezérigazgató vezette a 
860 fős, hírneve csúcsára fu-
tott Kner Nyomda Rt.-t, amely 
toronyépületén a messze lát-
szó KNER cégnévvel a város 
egyik jelképévé vált.

Gécs Béla

A P R Ó H I R D E T É S E K

Hirdessen nálunk! 📞 20/507-5444

SZOLGÁLTATÁS
Lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.

Tel.: 30/290-8726.

Matematikából korrepetálás általános iskolásoknak, 
középiskolásoknak. Telefon: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés.
Telefon: 70/392-0459.

Május elseje nemcsak a munka ünnepe, hisz a májusfa 
állítása a kiszemelt lány háza udvarán sokkal korábbról 
eredeztethető. Magyarországon május elsején először 
1890-ben rendeztek felvonulást, azt követően pedig ma-
jálisokat, utcabálokat. De vajon mi köze van egymáshoz 
a német nyelvterületen elterjedt boszorkánytüzeknek, 
Szent Valburgának és a májusfa-állításnak?

Betegségektől védő szentként tisztelték Egy nem mindennapi májusfa



A Baross Imre Artistakép-
ző Intézet Színitanháza Bé-
késcsabán és Budapesten 
várja a színészi hivatás-
hoz kedvet érző fiatalokat 
komplex, gyakorlatközpon-
tú, államilag finanszírozott 
képzéseire. Várjuk jelentke-
zésüket szeptemberben in-
duló, Színész II., Színész I., 
valamint Színház- és ren- 
dezvénytechnikus (színházi- 
hangtechnikus, -világítás- 
technikus, -vizuáltechnikus, 
színpadtechnikus osztálya- 
inkba, 2021. május 20-áig! 
A gyakorlatot a Békéscsabai 
Jókai Színházban, a Nemzeti 
Cirkuszművészeti Központ-
ban, a Fővárosi Nagycirkusz-

ban és a Szarvasi Vízi Szín-
házban teljesíthetik. További 
információkért, jelentkezési 
lapért és a részletes felvételi 

tájékoztatóért kérjük, keres-
sék fel a www.szinitanhaz.hu 
vagy a www.circuschool.hu 
oldalakat!
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Május eleji zendülés CsabánÉletigenlő musical a bérleteseknek

Százharminc éve, 1891. 
május 2-án, Csabán a mun-
kások és a szegényparasz-
tok tömege zendüléssel 
követelte munkásegyletük 
alapszabályának jóváha-
gyását, melyet Sztraka 
György főszolgabíró a 
többszöri kérés ellenére is 
késleltetett.

Pluhár György, a munkáskör 
ideiglenes elnöke a minisz-
tériumban személyesen sür-
gette meg, hogy magasabb 
munkabért, olcsóbb főbér-
letet, emberibb bánásmódot 
kapjanak a munkások. Ered-
ményt nem értek el, ezért a 
tömegek elkeseredése má-
jus 1-jére már a végsőkig fo-
kozódott. Elhatározták, hogy 
a következő napon – ha kell 
az életük árán is – elérik a 
céljukat. 

Május 2-án nagy tömeg 
gyűlt össze a Hunyadi téri em-
berpiacon, a szétszórásukra 
kivezényelt rendőröket meg-
futamították. Majd körülfog-
ták a hivatalába tartó Sztraka 
Györgyöt, ütlegelni kezdték 
és eszméletlenül hagyták az 
utcán… Amikor Sztraka az 
eszméletét visszanyerte, hi-
vatalába menekült. A tömeg 
arrafelé tódult, akkor három 
csendőr akadályozta az elő-
rehaladást, de visszavonu-
lásra kényszerültek. Időköz-

ben megérkezett az alsóvégi 
tehénlegelőről a gyakorlatozó 
katonaság, Ruzsicska Ká-
roly főhadnagy vezetésével. 
A szuronyos katonák elől a 
tömeg a mellékutcákon vo-
nult vissza a városháza felé. 
A katonák a megmozdulás 
egyik vezérét, Maján Jánost 
súlyosan megsebesítették. A 
küzdelem tovább folyt a főté-
ren épülő Varságh-ház (Sas 
gyógyszertár) előtt. Sűrű 
téglazápor hullott a katonák-
ra, amire szuronyroham volt 
a válasz. Itt kapott halálos 
sebet a 30 éves Pongrácz 
András napszámos, aki 
Ruzsicska főhadnagyot tá-
madta meg. Pongrácz mellét 
átdöfte a szurony, és ezzel a 
kiáltással esett össze: „így 
bánnak el a szegény em-
berrel.” A fegyveres túlerő 
szétoszlatta a tömeget és a 
munkásvezéreket nyomban 

letartóztatták. Másnap, má-
jus 3-án 2 ezer fős tömeg kö-
vetelte a városháza előtt az 
elfogottak szabadon bocsáj-
tását, de a katonaság két óra 
alatt szétoszlatta a népet. 

A lázadó munkások bűn-
pere szeptember 9-én kez-
dődött. Az ítélet szerint Nagy 
Krkács Mihály, Obsuszt Pál 
vádlottak 5–5 év fegyházat; 
Szlovák Tóth Márton, Zadik 
András 4–4 év fegyházat; 
Galó András 2 év börtönt, 20 
vádlott 1 év börtönt, 10 vád-
lott felmentést kapott.

A csabai urak féltek a to-
vábbi lázongásoktól, ezért a 
katonaság létszámát 2000 
főre duzzasztották. Okuk volt 
rá, hiszen a megye 9 hely-
ségében voltak mindenre 
elszánt emberek. Az gész 
megyében ostromállapotot 
hirdettek.

Gécs Béla

Újabb zenés darab, a Sweet 
Charity próbái kezdődtek meg 
a Békéscsabai Jókai Színház-
ban – könnyedsége okán – a 
felnőtt bérletekben a Drakula 
horror-rockoperát váltja. A víg-
játék Neil Simon, Cy Coleman 
és Dorothy Fields tollából, Bob 
Fosse ötletéből íródott; nagy 
szereplőgárdával, a Viharsa-
rok Táncegyüttes vendégsze-
replésével és a Színitanház fi-
atal művészeinek fellépésével 
mutatják be. 

Charity fiatal, hiszékeny 
lány, aki egy kopott lokálban 
próbál meg pénzt keresni. 
Míg ő nem fukarkodik az ér-

zelmeivel, addig a férfiak csak 
kihasználják. Természetesen 
egyetlen vágya van: olyan 
társra találni, aki nem élős-
ködni próbál rajta. Mígnem 
egy napon a véletlen egy liftbe 
zárja őt egy rokonszenves, ám 
klausztrofóbiás fiúval…

A Sweet Charity hamisítat-
lan Broadway-sikerdarab, a 
múlt század harmincas évei-
nek jazz- és swingzenéjével, 
fülbemászó és életigenlő 
dallamokkal, Csonka Dórá-
val a címszerepben. Oscar 
megformálására hazatér Bu-
dapestről Sánta László, aki a 
Madách Színházban játszik 

főszerepeket. A Sweet Charity 
rendezője Radó Denise Já-
szai Mari-díjas művész, aki-
nek nevéhez a My Fair Lady 
zajos sikerét kötheti a Békés 
megyei közönség. A színház 
lehetőség szerint élőzenével 
szeretné a musicalt bemutat-
ni, ez azonban a zenészek 
oltottságának függvénye. A 
bemutató időpontját termé-
szetesen később határozzák 
meg, de bízunk benne, hogy 
a közönség is annyira várja az 
újranyitást, amennyire a szín-
ház társulata, amely a Vitéz 
lélek című Tamási Áron-dara-
bot is próbálja. 

Munkászendülés Csabán, 1891-ben

*   *   *


