
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXXI. évfolyam, 9. szám     2021. május 6.

Csabai Mérleg

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Védettségi igazolvánnyal látogathatóak Öröm az újranyitás, de legyünk óvatosak

Nyitnak a kulturális intézmények Közterületeken kell a maszk

Hónapokig voltak zárva 
a kulturális intézmények, 
és már nagyon készültek 
arra, hogy vendégeket, 
olvasókat, nézőket fogad-
hassanak. Április 30-án 
a beoltottak száma elérte 
a négymilliót, amelyhez 
a kormány az újranyitást 
kötötte, így újra lehetőség 
nyílik arra, hogy védettsé-
gi igazolvánnyal valameny-
nyit visszakapjunk a régi 
életünkből. Az intézmé-
nyek közös tájékoztatón 
jelentették be terveiket.

Varga Tamás alpolgármester 
elmondta, hogy minden kul-
turális intézmény dolgozott 
az elmúlt időszakban is, és 
rengeteg fejlesztés történt a 
létesítményekben. A meg-
újult Omaszta-park hamaro-
san várja a látogatókat, elin-
dult a bábszínház építése, a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban elkészült az új állandó 

kiállítás, illetve a Békés Me-
gyei Könyvtár teljes felújítá-
son esett át.

Szente Béla, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatója kiemelte, hogy 
május első heteiben a kul-
turális rendezvények mellett 
arra fókuszálnak, hogy az 
intézményhez tartozó több 
mint száz közösség is újra 
tudja kezdeni a munkáját. 
Szeretnék bepótolni a közös-
ségi gálát, zajlik a táborok 
előkészítése, a nyárra pedig 
fesztivál jellegű programok-
kal készülnek. 

Május 15-én már a Békés-
csabai Napsugár Bábszín-
ház is várja a látogatókat a 
Jaj, de jó itt, mindenütt! című 
előadással. Lenkefi Zoltán 
igazgató azt is elmondta, 
hogy készülnek a kecske-
méti bábfesztiválra, a bábjá-
tékosok nagy találkozójára, 
valamint bábos tábort is ter-
veznek. 

Bácsmegi Gábortól, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
munkatársától megtudtuk, 
hogy május 6-án nyitja meg 
kapuit a Gabonamúzeum, 
nagyon készülnek az új ál-
landó kiállítás május 21-ei 
megnyitójára, illetve a min-
den évben népszerű gyer-
mekrajz-kiállításra is. 

A Békés Megyei Könyv-
tár már  május 3-án kinyi-
tott. Mint arra Rakonczás 
Szilvia igazgató felhívta a 
figyelmet, a védettségi iga-
zolvánnyal nem rendelke-
zők továbbra is csak az elő-
re rendelt könyveket vehetik 
át a bejáratnál, nem látogat-
hatják a könyvtár belső te-
reit, illetve a felújítás miatt a 
nyitás utáni első két hétben 
a gyermek könyvtár sem lá-
togatható.

Seregi Zoltán, a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
igazgatója arról számolt 
be, hogy minden bérletes 
előadással elkészültek, és 
októberig ezeket mutatják 
be a közönségnek. Meg-
jegyezte azt is, hogy akik 
nem rendelkeznek még 
védettségi igazolvánnyal, 
és a nyári időszakban még 
nem tudják látogatni a bér-
letes előadásokat, azoknak 
ősszel is lehetőségük lesz, 
mert arra az időszakra is 
időzítenek darabokat. Se-
regi Zoltán kiemelte: bízik 
abban, hogy ősszel már 
szabadabb lesz a színház-
látogatás. 

Cs. Zs.

Rakonczás Szilvia, Lenkefi Zoltán, Seregi Zoltán, Varga 
Tamás, Csipei Judit, Szente Béla, Bácsmegi Gábor

Herczeg Tamás: Oltassuk be magunkat!

Az érettségik rendben zajlanak, de a ballagás sajnos elmaradt  

Az elmúlt pár napban sokat változott az életünk. Egyre nő 
a beoltottak száma Békéscsabán, több területen megtör-
tént az újranyitás, és hamarosan a középiskolákba is visz-
szatérhetnek a diákok. Szarvas Péter polgármester szerint 
nagyon jó, hogy ismét örülhetünk a szeretteinknek, bará-
tainknak, de továbbra is elővigyázatosnak kell maradnunk.

– Sokan készültek a teraszok 
nyitására. Mit tapasztaltak az 
április 24-ei hétvégén?

– Valóban sokan várták, 
hogy a jó idő beköszöntével 
a teraszokon a barátokkal, is-
merősökkel, rokonokkal talál-
kozzanak és kávézgassanak, 
vagy megigyanak egy pohár 
sört. Emellett azt is érzékel-
tem az elmúlt hetekben, hogy 
a csabai vendéglátósok szor-
gosan készülődtek a nyitásra. 
Békéscsabán olyan tömegje-
lenetek nem zajlottak az első 
nyitott hétvégén, mint amilyet 
más magyar nagyvárosban 
lehetett látni, ennek örültem. 
Mindemellett szeretném a 
vendéglátósok figyelmét fel-
hívni arra, hogy most is köz-

terület-foglalási engedély kell 
a teraszok kialakításához. 
Ha valaki nagyobb teraszt 
szeretne, mint amilyen eddig 
volt neki, azzal kapcsolatban 
is engedélyt kell kérnie az 
önkormányzattól. A vendé-
geknek pedig azt szeretném 
üzenni: miközben örülünk an-
nak, hogy a terasz most már 
egy találkozási pont, tovább-
ra is vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra, tart-
suk be a szabályokat. 

– Április 26-án elkezdődött 
a tömeges oltás. Békéscsa-
bán is megnőtt az igény?

– A kormány intenzív, 
dinamikus munkájának kö-
szönhetően ma Magyaror-
szágon messze az európai 

uniós átlag fölött van az át-
oltottság, köszönhetően a 
vakcina-beszerzések sok-
rétűségének és gyorsasá-
gának. Békéscsabán is azt 
tapasztaljuk, hogy egyre töb-
ben vállalják az oltás felvéte-
lét, ami igazán örvendetes. 
Már én is sorra kerültem és 
megkaptam az első oltáso-
mat. Két nappal azután egy 
kicsit gyengébbnek éreztem 
magam, de 10–12 óra múl-
va visszatért belém az erő. 
Sokan tapasztalják bármely 
oltás esetében, hogy átme-
netileg egy kicsit legyen-
gülnek. Ettől nem kell meg-
ijedni, azonban ha valakinél 
komolyabb oltási reakciók 
jelentkeznek, a háziorvosá-
val konzultálhat. Már min-
denki hamar fel tudja venni 
az oltást Békéscsabán is az 
oltópontokon vagy a házior-
vosánál. 

"Egyedülálló az országban a csabai útfejlesztés mértéke"
Elfogadta az Országgyűlés a 25 év alatti fiatalok adó-
mentességét, ismét emelkedik a nyugdíj, kiemelkedő 
Békéscsaba útfejlesztése, a Hatvanezer Fa Egyesület 
képviselői az Agrárminisztériumban jártak, és nő az átol-
tottság Békés megyében is – az aktualitásokról Herczeg 
Tamás országgyűlési képviselővel beszélgettünk.  

– Az Országgyűlés döntése 
alapján a jövő évtől nem kell 
személyi jövedelemadót fizet-
niük a 25 év alatti fiataloknak. 
Mit tudhatunk erről? 

– Körülbelül egymillió 16 
és 25 év közötti fiatal járhat 
jól ezzel, hiszen érintettek 
azok, akik nyáron dolgoznak, 
alkalmi munkát vállalnak, di-
ákmunkát végeznek, vállalko-
zói tevékenységet folytatnak, 
őstermelők és természetesen 
azok is, akik munkavállalóként 
vannak jelen a munkaerő-pi-
acon. Éves szinten legfeljebb 
400-480 ezer forint többlet-
forrás maradhat azoknak a 

fiataloknak a pénztárcájában, 
akik már rendszeresen dol-
goznak. A döntés hátterében 
az áll, hogy amíg a szülőkkel, 
a család kötelékében él egy 
gyermek, egy fiatal, számos 
ellátásban, juttatásban ré-
szesülhet – ezek a család-
támogatási rendszer részei. 
Amikor aztán saját családot 
alapít valaki, szintén van-
nak támogatások, amelyek- 
re építhet a saját munkája, 
aktivitása mellett. A kettő 
közötti időszak az, amikor a 
fiatal megjelenik a munka-
erőpiacon és a saját lábára 
áll. Ezt az átmenetet próbál-

ja megkönnyíteni az szja-val 
kapcsolatos döntés.

– Arról is lehet tudni, hogy 
a nyugdíjasok idén korábban 
számíthatnak nyugdíjeme-
lésre. Hogyan történik a kor-
rekció?

– A nyugdíjak folyósításá-
ról szóló jogszabály szerint az 
infláció mértékéhez igazodik a 
nyugdíjak alakulása. Már most 
látható, hogy ebben az évben 
meghaladja majd az infláció a 
tervezett 3 százalékot, ilyen-
kor rendszerint novemberben 
történik meg a korrekció. Mivel 
azonban a járvány mindenki 
számára nehézséget okoz, az 
a döntés született, hogy már 
év közben 0,6 százalékkal 
nőjön a nyugdíjak mértéke; 
országos szinten ez 26 milli-
árd forint többletforrást jelent. 
Az emelést természetesen ja-
nuártól visszamenőleg kapja 

meg mintegy 2,5 millió ember. 
Ez nem adomány, hanem jár 
a nyugdíjasoknak, és összes-
ségében nem nagy összeg, 
hiszen éves szinten átlagosan 
mintegy tízezer forint szemé-
lyenként, de egy pici köny-
nyebbséget mégis jelent az 
ország lakosságának negye-
dét kitevő nyugdíjasoknak.

– Békéscsaba útfejlesz-
tésével kapcsolatban ön az 
Országgyűlésben is felszólalt. 
Országos viszonylatban ho-
gyan áll a város e tekintetben? 

– Pontosan tudom, milyen 
fejlesztésekben részesül a 
többi megyeszékhely. Olyan 
léptékű útépítési és útfelújí-
tási munkálatok, mint amilye-
nek nálunk történnek idén és 
jövőre, nincsenek másutt az 
országban.



A polgármester elmondta, 
hogy a 2020-as zárszám-
adási rendelettel hivatalosan 
is lezárták az előző év költ-
ségvetését. Hangsúlyozta, 
hogy a járványügyi helyzet 
ellenére stabil gazdálkodási 
év volt a tavalyi. Fontos cél 
volt, hogy az önkormányzat-
hoz tartozó 1200 munkavál-
lalót a nehéz helyzetben is 
megtartsák, béreiket mara-
déktalanul kifizessék. Hoz-
zátette: kismértékű megta-
karítás is született az elmúlt 
évben, amelyet az idei fel-
adatok finanszírozására tud-
nak felhasználni.

Szarvas Péter beszélt ar-
ról, hogy a 2021/22-es óvo-
dai évben az önkormányzati 
óvodákba közel 400 gyer-
meket írattak be, míg az 
evangélikus egyház, illetve 
a szlovák önkormányzat ál-
tal fenntartott intézmények-
be további 35 gyermek kezdi 
majd meg az óvodát. 

Mint ismert, Magyaror-
szág Kormányának támo-
gatásával mintegy 9 milliárd 
forintból valósul meg Békés-
csabán az útépítési és járda-
fejlesztési program. Szarvas 
Péter elmondta: 4 ütemben 
végzik a 2,5 milliárd forint 

értékű járdafejlesztési prog-
ramot, most a fejlesztés első 
üteméről született döntés.

– Várhatóan június végén, 
július elején kezdődnek a 
járdahálózat felújítási mun-
kálatai. Az első ütemben 45 
békéscsabai utcában újulnak 
meg a járdák. Ez azt jelenti, 
hogy a tönkrement, repede-
zett és megsüllyedt szaka-
szokat renováljuk. Az adott 
utcák egyéni képviselőivel is 
egyeztettünk erről – emelte 
ki a városvezető.

A Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft. a közterületek 
rendezettségéért, ápoltságá-
ért felel, a cég Szarvas Péter 
szerint az elmúlt időszakban 
egyre jobb minőségű munkát 
végez. Az önkormányzat azt 
a döntést hozta, hogy meg-
erősíti a cég vezetését, mi-
vel a kft. több feladatot kap. 
Azért, hogy a város még 
gondozottabb legyen, május 
elsejétől Balla Ferenc kör-
nyezetvédelmi mérnök lesz 
az ügyvezető.

A városvezető beszélt ar-
ról is, hogy mivel a lehullott 
éves csapadék mennyisé-
ge nem arányosan oszlik el, 
vannak olyan kritikus terüle-
tek a megyeszékhelyen, ahol 

a nagy mennyiségű, rövid idő 
alatt lehullott eső problémát 
okoz. 

– Most a Móricz Zsigmond 
utca környezete az egyik 
ilyen kritikus terület, ott rö-
videsen meglesz a műsza-
ki megoldás. A Halastó és 
a Kárász utca, a Mikkeli tér 
övezetében a csapadékvíz-
elvezető rendszerben ko-
moly beavatkozás történik 
majd. Ez volt korábban az a 
terület, ahol nagy esőzéskor 
a környező házak egy részé-
be befolyt az esővíz, mert a 
rendszer nem tudta elvezet-
ni a csapadékot. Itt az árkok 
mélyítése, ásása és tisztítá-
sa következik – emelte ki a 
városvezető.

A polgármester ismertette, 
hogy a Volánbusz Zrt. beszá-
molt a 2020-as évi tevékeny-

ségéről. A cég 188 millió fo-
rintot kért ellentételezésként 
a költségvetésből, ez az ösz-
szeg az elmúlt években 200 
millió forint felett volt. Szarvas 
Péter kiemelte, hogy a cég a 
partnere volt az önkormány-
zatnak, a 188 millió forint el-
lentételezési igényt reálisnak 
tartották. Mivel korábban az 
önkormányzatnak 49 mil-
lió forint túlfizetése volt, így 
most 139 milliót fizet a város 
a cégnek. A Volánbusz Zrt. 
megbízása az autóbusz-köz-
lekedési szolgáltatás ellátá-
sára év végén lejár, ezért idén 
pályázatot írnak ki arra, hogy 
mely cég biztosítsa a békés-
csabai lakosság számára a 
helyi tömegközlekedést 2022 
januárjától.

Beszélt arról, hogy Bé-
késcsabán eddig 54 ka-

merából állt a kiépített 
térfigyelőkamera-rendszer. 
A SMART közvilágítási 
rendszer részeként újabb 10 
térfigyelő kamerát telepíte-
nek például a Kolozsvári ut-
cában, a Fövenyes utcában, 
a Szabó Pál téren, a vásár-
csarnoknál, a Lencsési úton 
és az Andrássy úton. 

– A térfigyelő kamerák 
visszatartó ereje, bűnmeg-
előző hatása már több al-
kalommal bebizonyosodott, 
valamint a rögzített felvé-
telek több bűncselekmény 
elkövetőjének sikeres fel-
derítéséhez szolgáltattak 
adatot. A közterületi kame-
rarendszer felvételeinek is 
köszönhető, hogy gyorsan 
megtalálták például a busz-
várókat rongáló személye-
ket – jegyezte meg a polgár-
mester.

Szarvas Péter kitért arra, 
hogy Áder János köztár-
sasági elnök kezdeménye-
zésére létrejött a Regőczi 
István Alapítvány. Regőczi 
katolikus pap volt, egész 
életét az árva gyermekek 
gondozásának szentelte. 

– Az alapítvány kuratóriu-
mában civil személyek foglal-
nak helyet, nem politikusok. 
A képviselőkkel történt kon-
zultálás után azt a döntést 
hoztam, hogy az árva gyere-
kek gondozására, felnevelé-
sének segítésére létrehozott 

alapítványt a békéscsabai 
önkormányzat 1 millió forint-
tal támogatja. Bízunk abban, 
hogy nagyon sokan veszik 
észre ezt a felhívást és támo-
gatják a jó ügyet – emelte ki a 
városvezető, továbbá közölte 
azt is, hogy a mentősök ala-
pítványának pedig 500 ezer 
forint adományt ad a város 
azért, hogy a Berzsenyi utcai 
állomáson javuljanak a mun-
kakörülmények.  

Szarvas Péter kitünteté-
sekről is döntött. A Békés-
csaba Egészségügyéért 
kitüntetést Bogár Évának, 
a Békéscsabai Egészség-
ügyi Alapellátási Intézmény 
igazgatójának, valamint 
Néveriné Czakó Magdolná-
nak, a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház klinikai szak-
pszichológusának ítélte 
oda. A Békéscsaba Kiváló 
Pedagógusa kitüntetést pe-
dig idén Szegfű Ferencné, a 
Hajnal-Lenkey utcai óvoda 
igazgatója, valamint Hra-
bovszki Mihály, a Lencsési 
Általános Iskola igazgatóhe-
lyettese kapja majd.  

A városvezető végül is-
mertette: arról is döntés szü-
letett, hogy az önkormányzat 
nyilvános árverésen értéke-
síteni kívánja a Kétegyházi út 
3. szám alatt található inku-
bátorházat. A felhívást rövi-
desen közzéteszik. 
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Közélet

„ T B ” - S A R O K
Jelentősen emelkedik

a csecsemőgondozási díj összege
Júliustól jelentősen, a 
bruttó bér 100 százalékára 
emelkedik a csecsemő-
gondozási díj (CSED) ösz-
szege.

A CSED biztosítási jogvi-
szony alapján megállapít-
ható egészségbiztosítási 
pénzbeli ellátás, amely a 
gyermek születéséhez kap-
csolódóan, a kieső jövede-
lem pótlását szolgálja. 

Az anya egybefüggő 24 
hét szülési szabadságra jo-
gosult azzal, hogy ebből két 
hetet köteles igénybe venni. 
A szülési szabadságot – el-
térő megállapodás hiányá-
ban – úgy kell kiadni, hogy 
legfeljebb négy hét a szülés 
várható időpontja elé essen. 
A CSED a szülési szabad-
ságnak megfelelő időtar-
tamra jár.

CSED-re jogosult az a nő, 
aki a gyermeke születését 
megelőző két éven belül 365 
napon át biztosított volt, és 
akinek a gyermeke a biztosí-
tás tartama alatt vagy a biz-
tosítás megszűnését köve-
tő negyvenkét napon belül 
születik. Fennáll a jogosult-
ság akkor is, ha a gyermek 
a biztosítás megszűnését 
követően negyvenkét napon 
túl, baleseti táppénz folyósí-

tásának az ideje alatt vagy 
a folyósítás megszűnését 
követő huszonnyolc napon 
belül születik. 

A szülő nő helyett jog-
szabályban meghatározott 
esetekben az ellátásra jogo-
sultságot szerezhet például 
a csecsemőt gondozó vér 
szerinti apa, a családba fo-
gadó gyám, vagy az örökbe-
fogadó személy is.

Fontos tudni, hogy nem 
jár CSED a biztosítottnak a 
szülési szabadságnak arra 
a tartamára, amelyre a teljes 
keresetét megkapja, és ak-
kor sem, ha bármilyen jogvi-
szonyban – ide nem értve a 
nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszonyban végzett te-
vékenységet – keresőtevé-
kenységet folytat. Aki a ke-
resetét részben kapja meg, 
csak az elmaradt keresete 
után jár csecsemőgondozá-
si díj.

Az ellátás iránti kérelmet 
a  foglalkoztatónál kell elő-
terjeszteni, az egyéni vállal-
kozó, őstermelő pedig a kor-
mányhivatalnál, elektronikus 
úton igényelheti.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Zárszámadás, járdafejlesztés, csapadékvíz-elvezetés, kitüntetések

Közgyűlési hatáskörben hozott polgármesteri döntések
Szarvas Péter 32 előterjesztésről tárgyalt az elmúlt he-
tekben az önkormányzati képviselőkkel, majd április 
28-án ismertette az áprilisban, közgyűlési hatáskörben 
meghozott polgármesteri döntéseket.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Széchenyi Kártya Program – Keressen bennünket, segítünk!

A Széchenyi Kártya Prog-
ram Krízishitelei a jelenlegi 
helyzet főbb problémáira 
adhatnak megoldást: 

• Széchenyi Kártya Fo-
lyószámlahitel PLUSZ a 
napi működési költségekre, 
évi fix 0,1 százalékos ka-
mattal,

• Széchenyi Munkahely-
megtartó Hitel a munkahe-
lyek megőrzésére, évi fix 
0,1 százalékos kamattal,

• Széchenyi Likviditási 
Hitel a vállalkozás működ-
tetéséhez szükséges forgó-
eszköz beszerzésekre, évi 
fix 0,2 százalékos kamattal,

• Széchenyi Beruházási 
Hitel PLUSZ a beruházások 

finanszírozására, évi fix 0,5 
százalékos kamattal,

• Széchenyi Turisztikai 
Kártya kifejezetten a turisz-
tikai ágazatban tevékeny-
kedő cégek működésének 
fenntartására, 

• Agrár Széchenyi Beru-
házási Hitel Plusz az ag-
rárvállalkozások fejlesztési, 
beruházási elképzelései 
megvalósulásának segíté-
sére, évi fix 0,5 százalékos 
kamattal.

A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a vállalkozások 
számára a napi kiadásaik 
finanszírozása az elsődle-
ges: a Program keretében 
2020-ban megkötött hitel-

szerződések 97 százaléka, 
a szerződött hitelösszeg 
tekintetében pedig az ügy-
letek 95 százaléka volt fo-
lyószámla- vagy forgóesz-
közhitel.

A részletes igénybevételi 
feltételek a www.kavosz.hu 
oldalon elérhetőek.

Ha a Széchenyi Kártya 
Program termékeit keresi, 
elsőként keressen bennün-
ket! Kollégáink mindenben 
a segítségére lesznek!

Önkéntes kamarai tag-
jaink a Széchenyi Kártya 
igénylésekor mentesülnek 
a 17 000 forintos eljárási díj 
megfizetésétől.

Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, 5600 
Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Kérjen időpontot a 
66/324-976-os telefonszá-
mon!

A Széchenyi Kártya Program Kríziskonstrukciói év vé-
géig biztosan a vállalkozók rendelkezésére állnak. A 
kormány június 30-áról december 31-éig meghosszab-
bította ezen hitelek igénybevételének a lehetőséget.



A közelmúltban – az önkor-
mányzat, a kormányhivatal 
és a Magyar Honvédség 
együttműködésének ered-
ményeként – három napig 
egy oltóbusz is volt Békés-
csabán, a Lencsési lakóte-
lepen, illetve Jamina város-
részben. Közel 500 embert a 
buszon oltottak be.  A vakci-
nák nagy számának köszön-
hetően ma már mindenki ha-
mar fel tudja venni az oltást 
Békéscsabán is az oltópon-
tokon vagy a háziorvosánál. 
Csak biztatni tudok minden-
kit, aki eddig még nem tette 
meg, hogy regisztráljon, le-
gyünk minél többen beoltva. 

– Április 19-én újra kinyi-
tottak az óvodák és az álta-
lános iskolák alsó tagozatai. 
Zökkenőmentes volt az újra-
kezdés?

– Sajnáltam a csabai csa-
ládokat, amikor az óvodák 
bezártak és csak ügyeleti 
rendszer volt. Sok család-
nak okozott fejtörést, hogy 
a legféltettebb kincsükre, a 
gyermekükre ki vigyázzon 
ebben az időszakban. Az 
ügyelet idején a gyerekek 
15–20 százaléka járt óvo-
dába, most azonban már 90 
százalékuk jár. Az óvodá-
kat az átmeneti időszakban 
fertőtlenítették, takarították, 
elvégezték a karbantartá-
si feladatokat. A szülőket 
természetesen továbbra 

is arra kérem, hogy csak 
akkor vigyék gyermeküket 
az óvodába, ha teljesen 
egészséges. Az általános 
iskolák és a középiskolák 
fenntartója nem az önkor-
mányzat, de folyamatosan 
figyelemmel kísérjük az ok-
tatási intézményeink sor-
sát. Most az látjuk, hogy 
az általános iskolák alsóbb 
osztályaiban viszonylag za-
vartalan a jelenléti oktatás. 
Bízunk benne, hogy május 
10-étől a felső tagozatokon 
és a középiskolákban sem 
lesz gond. Borzasztóan saj-
nálom, hogy a középiskolák 
végzősei ebben a tanévben 
nem élhették át a szalagava-
tót, a ballagást, de a járvány-
helyzet miatt ezeket most 
nem lehetett megtartani. 

– Négymillió beoltott után 
újabb enyhítések jöttek. 
Mennyire ellenőrizhető az új 
szabályok betartása? 

– Az érvényes szabályok 
betartását most is a rendőr-
ség ellenőrzi. Sok minden 
látogatható már a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők 
számára: kulturális intézmé-
nyek, sportlétesítmények, 
sportrendezvények, az ét-
termek belső terei, sőt, már 
a bentlakásos idősek ott-
honai is. Érdemes tanulmá-
nyozni a kormányrendeletet, 
hiszen nagyon sok szabály 
változott. A maszkviselés 
azonban továbbra is köte-
lező a közterületeken és a 
tömegközlekedési eszkö-
zökön. Egyes szakemberek 
azt mondják, hogy ez talán 
egész nyáron megmarad. 
Tehát egyre több mindent 
szabad, a meglévő korláto-
zásokat azonban türelem-
mel kell viselnünk, hiszen 
magunkat és másokat is vé-
dünk ezzel.

Mikóczy Erika

Békéscsabán sem zajlott 
még soha ekkora mértékű 
útépítés és útjavítás. Békés-
csabán az utak mintegy 18 
százaléka még nem aszfalto-
zott. A mostani fejlesztéssel 
8 százalékra fog csökkenni 
az ilyen utak aránya. Szintén 
fontos, hogy 60–70 utcarész-
let, utcaszakasz és tér burko-
latának a javítása is megtör-
ténik. Az Országgyűlésben, 
a napirend utáni felszólalá-
somban a folyamatban lévő 
munkákról is szóltam. Szá-
mos egyeztetésen vagyunk 
túl az ügyben, hogy az M44-
es út végpontja csatlakozzon 
majd arra az útra, amely au-
tópályán vezet el minket Bu-
dapestig. Ha ezek a tárgyalá-
sok sikeresek lesznek, és az 
állami forrás rendelkezésre 
áll, akkor néhány éven belül 
Békéscsabától Budapestig 
összefüggő gyorsforgalmi 
úton tudunk majd közlekedni.

– Ön a Föld napján tárgyalt 
a Hatvanezer Fa Egyesület 
képviselőivel együtt az Ag-
rárminisztériumban. Milyen 
célokat fogalmaztak meg?

– A Hatvanezer Fa Egye-
sület alakulásakor, bevallom, 
kishitű voltam, nem hittem, 
hogy az egyesület ennyire di-
namikusan fejlődő közösség 
lesz, és hogy ilyen sokat tud 
tenni a minél élhetőbb jövőn-
kért. A tevékenységük egy-
re szélesebb körű, vannak 

olyan szándékaik, elképzelé-
seik, olyan mintaprojektekre 
javaslataik, amelyek orszá-
gos szempontból is értelmez-
hetőek. A kormányzatnak 
pedig vannak olyan tervei, 
amelyekbe be lehet vonni 
az ilyen aktív – a zöldítést, 
a fásítást, a környezet- és 
természetvédelmet ennyire 
komolyan gondoló, és azért 
tenni kész – helyi közössége-
ket. Mivel ők dolgoznak meg 
ezért, úgy korrekt, ha azokról 
a javaslatokról, kezdeménye-
zésekről és a történésekről, 
amelyek ennek a tárgyalás-
nak az eredményei, a Hat-
vanezer Fa Egyesület számol 
be részletesebben.

– A járvány harmadik hul-
láma kezd lecsengeni, a be-
oltottak száma országosan 
meghaladta a 4 milliót. Mi a 
helyzet Békés megyében? 

– Ahogy Kelet-Magyaror-
szágra általában, a megyé-

re is jellemző, hogy eleinte 
alacsonyabb volt az oltásra 
regisztrálók aránya, de sze-
rencsére az utóbbi időben 
megnőtt ez a szám. Azzal 
pedig, hogy már online is 
lehet jelentkezni, még in-
kább gyorsult a folyamat. Az 
átoltottság részben kórhá-
zak, az orvosok, a házior-
vosok, az asszisztencia, a 
kormányhivatal munkájának 
köszönhetően nagyon jól 
halad. Továbbra is hangsú-
lyozni szeretném azonban: 
ahhoz, hogy visszakapjuk a 
régi életünket, ahhoz, hogy 
újra közösségekbe mehes-
sünk és részt vehessünk 
olyan eseményeken, ame-
lyek természetesek voltak 
korábban, és nem mellé-
kesen, hogy ne fertőzzünk 
meg másokat, a társadalom 
minél nagyobb átoltottsága 
szükséges.

Mikóczy E.
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M e g é r k e z e t t
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66. 
Tel.: +36 (30) 372 4975, +36 (30) 608 7724
isuzukoros@isuzukoros.hu

www.isuzukoros.hu
Körös Autócentrum Kft. 

ISUZU D-MAX.  
SIKERHEZ VEZET.

VADONATÚJ

Közterületeken kell a maszkEgyedülálló útfejlesztés

Még nem volt ilyen mértékű útfejlesztés Csabán Védettségi igazolvánnyal látogathatók az idősek otthonai 



A Békés Megyei Önkor-
mányzat megyejárást in-
dított, egyeztetésre hívta 
a települések polgármes-
tereit. Békés megye ki-
lenc járásának székhelyén 
– Orosházán, Mezőko-
vácsházán, Békéscsabán, 
Gyulán, Békésen, Gyo-
maendrődön, Szarvason, 
Sarkadon és Szeghalmon 
– tartottak megbeszélést. 

A polgármesterek a Terület-
fejlesztési Operatív Program 
Plusszal (TOP Plusz) kap-
csolatban kaptak tájékoz-
tatás, valamint a városok, 
községek fejlesztési lehető-
ségeit vették sorra. A hely-
színi konferenciákra azért 
volt szükség, mert hama-
rosan megjelennek a TOP 
Plusz pályázati felhívásai, 
és a megyei önkormányzat a 
települések igényeit szeret-
né beépíteni a programba. A 
Békés Megyei Önkormány-
zat szakemberei javaslatokat 

küldtek ki a településeknek 
arról, hogy milyen területre, 
mennyi pénzt használhatnak 
fel egy-egy járás települé-
sei. A polgármestereknek 
lehetőségük volt kérdése-
iket feltenni, amelyekre az 
önkormányzat munkatársai 
és szakértői adtak választ. 
A TOP Plusz kiemelt célja a 
gazdasági infrastruktúra és 
a turizmus fejlesztése, vala-
mint a helyi szolgáltatások 
színvonalának emelése. A 
Békés Megyei Önkormány-
zat azt szeretné elérni, hogy 

olyan fejlesztések valósulja-
nak meg a megyében, ame-
lyekre a leginkább szükség 
van, és az ide érkező forrást 
a legoptimálisabban tudják 
felhasználni a települések. 
Zalai Mihály, a megyei ön-
kormányzat elnöke elmond-
ta, a hátrányos helyzetű já-
rások esetében magasabb 
összeget szeretnének a fej-
lesztésekre fordítani annak 
érdekében, hogy ezeknek a 
településeknek a lemaradá-
sát csökkentsék. 

– Arra számítunk, hogy a 
korábbi fejlesztési ciklushoz 
képest több forrásból gaz-
dálkodhatunk majd – mond-
ta Zalai Mihály elnök. Hoz-
zátette: a közös munka még 
csak most fog elkezdődni, 
sok feladatunk van: újabb 
óvodákat, bölcsődéket, is-
kolákat, szakrendelőket, 
belterületi utakat kívánunk 
megújítani a településekkel 
együtt, ipari parkokat, piaco-
kat és turisztikai fejlesztése-
ket szeretnénk megvalósíta-
ni megyeszerte. 

A Modern Városok Prog-
ram keretében egy komplex 
energetikai program valósul 
meg. Ennek része a SMART 
GRID rendszer, a geotermi-
kus hőhasznosítás, a SMART 
közvilágítás, valamint az intel-
ligens közlekedésvezérlő és 
környezetkímélő közösségi 
közlekedési rendszerek kiépí-
tése. A projekt becsült össz-
költsége: 3 662 805 400  Ft.
A SMART GRID projekt 
közvetlen céljai:

• Megújuló termelés rész-
arányának növelése: Békés-
csaba Megyei Jogú Város és 
ezen belül a Városi Sportcent-
rum meglévő és tervezett épü-
leteinek villamosenergia-szük-
séglete a lehető legnagyobb 
mértékben megújuló energia-
forrásból legyen ellátva.

• Villamosenergia-költsé-
gek optimalizálása: az Ön-

kormányzat villamos-energia 
beszerzésre fordított kiadá-
sai a lehető legnagyobb mér-
tékben csökkenjenek.

• Széndioxid kibocsátás 
csökkentése: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város villa-
mosenergia-felhasználás 
következtében történő kör-
nyezetterhelésének (CO2 
kibocsátás) csökkentése a 
lehető legnagyobb mérték-
ben.
A SMART GRID rendszer 
főbb műszaki jellemzői:

• 3 db napelempark ki-
építése: 2 db parkoló feletti 
kialakítású napelempark, 
1960+640 panel, 1 db földre 
helyezett napelempark, 1152 
panel,

• akkumulátoros energia-
tároló építése 2,4 MWh ka-
pacitással,

• BHTR állomás,

• okoshálózati központ ki-
vitelezése,

• a beépített névleges tel-
jesítmény: 1294 kWp,

• az energiatároló rend-
szer jellemzői: 1,2 MW telje-
sítmény és 2,4 MWh kapaci-
tás.

Napelemek madártávlatból
A kivitelező INFOWARE Vál-
lalkozási és Kereskedelmi 
Zrt. eddig az alábbi munká-
latokat végezte el:

• A Park1 (Omaszta 
utca és Bodza utca által ha-
tárolt önkormányzati tulaj-
donú terület) helyszínen a 
napelemtartó tartószerkeze-
tek elhelyezése megtörtént. 
A tartószerkezetre a nap-
elem panelek felszerelése 
befejeződött.

• A Park2 (Vívócsarnok 
melletti önkormányzati tu-

lajdonú terület) helyszínen 
az alaptest alapozása meg-
történt, a napelemtartó tar-
tószerkezetek elhelyezésre 
kerültek, a napelem pane-
lek felszerelése befejező-
dött, string kábelezés és a 
gallérozái munkálatok folya-
matban vannak. A pillérek 
felállítása megtörtént, a ge-
rendák furatolása befejező-
dött. Ezt követően a villám-
védelem szerelését kezdik.

• A Park1 és Park2 közötti 
tervezett út széleinél az ak-
nák kiásása és a zsaluzás 
megtörtént, az aknák elké-
szültek.

• A Park3 (Bodza utca és 
Görbe utca által határolt ön-
kormányzati tulajdonú terület) 
helyszínen a napelemtartó 
asztalok elhelyezésre kerül-
tek, a napelem panelek fel-
szerelése tartószerkezetre 
elhelyezésre került. A kerítés 
oszlopai felállításra kerültek, 
a mezők felhelyezése folya-
matban van. String kábelezés 
és villámvédelem elkészült.

• Konténerpark klímabe-
rendezésének az üzembe he-
lyezése elkezdődött.

• Az ún. látogató konténer 
telepítése és összeépítése 
megtörtént.

A területen dolgozó felelős 
kivitelező:               
INFOWARE Vállalkozási és 
Kereskedelmi Zrt.
2310 Szigetszentmiklós, Ha-
tár út 22.
A helyszíni munkák felelős 
vezetője: Vajda Zoltán épí-
tésvezető
További információ kérhe-
tő a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft.
postacím: 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
tel.: +36-66/241-785.

4 Csabai MérlegKözélet / fejlesztések

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALBÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A SMART GRID RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK ELSŐ ÜTEME BÉKÉSCSABÁN
A Modern Városok Program keretében egy komplex energetikai program valósul meg 
városunkban, melynek összköltsége meghaladja a 3,5 milliárd forintot.

Három napra Békés megyébe
érkeztek a Magyar Honvédség oltóbuszai

Járási egyeztetéseket kezdeményezett
a megyei önkormányzat

Április 21–23 között, szer-
dától péntekig két oltó-
buszon Pfizer-vakcinával 
oltotta a Magyar Honvéd-
ség a Békés megyeieket. 
A három nap alatt a Mező-
kovácsházai-, a Gyulai, il-
letve a Békéscsabai járás-
ban mintegy ezerkétszáz 
személy részesült a védő-
oltásban az oltóbuszokon 
– hangsúlyozta Takács Ár-
pád kormánymegbízott.

A kormánymegbízott kifej-
tette: hazánk továbbra is az 
európai oltási program élvo-
nalában jár. Ennek köszön-
hetően a beoltottak száma 
már jóval meghaladja a há-
rom és fél milliót, arányaiban 
pedig magasan felülmúlja az 
uniós átlagot. Hasonlóan jól 
szervezetten és hatékonyan 
folyik az oltakozás a megyé-
ben is. A Békés megyei em-

berek megértették a korona-
vírus-járvány elleni küzdelem 
legfontosabb üzenetét, hogy 
az oltás életet ment. Ennek 
szellemében – az esetek 
meghatározó többségében 
– élnek a felkínált vakcinával, 
beoltatják magukat, hiszen 
tudják, hogy csak így térhet 
vissza az életünk a megszo-
kott kerékvágásba – nyoma-
tékosította Takács Árpád.

Soha nem látott összefo-
gás alakult ki a védekezés-
ben. Ennek is köszönhetően 
a Magyarországon rendelke-
zésre álló valamennyi vakci-
nával folyamatosan zajlik az 
első, illetve ismétlő második 
körös oltás mind a hét megyei 
oltóponton, illetve valamennyi 
háziorvos is olt a megyében. 
A védekezés eredményes-
sége nagymértékben függ 
az oltások szervezésének 
sikerességétől, éppen ezért 

a védelmi bizottság, valamint 
az oltási munkacsoport folya-
matosan tartja a kapcsolatot 
a háziorvosokkal, kórhá-
zakkal és az egészségügyi 
szakemberek tapasztalatait, 
észrevételeit beépítik az tevé-
kenységükbe – tette hozzá a 
kormánymegbízott.

Az orvosok, ápolók, kór-
házi dolgozók, háziorvosok 
és asszisztensek, valamint 
a mentőszolgálat munkatár-
sai heroikus, emberfeletti 
munkát végeznek. A rend-
védelem és a közigazgatás 
a helyén van, teszi a dol-
gát, a Magyar Honvédség 
is derekasan részt vállal a 
koronavírus-járvány elleni 
védekezésben. A honvédsé-
gi oltóbuszok is a lakosság 
átoltottságának mihamarab-
bi elérését szolgálják, köszö-
net az elvégzett munkáért – 
hangsúlyozta Takács Árpád.



Megkezdődött Békéscsaba 
történetének legnagyobb 
útépítési programja. Váro-
sunk úthálózata a Modern 
Városok Program része-
ként hétmilliárd forintot 
meghaladó összegből fej-
leszthető. A Csabai Mérleg 
új rovatában nyomon kö-
vetjük a beruházást. Most 
Lukácsi László városi fő-
építészt kérdeztük az útépí-
tés feltételeiről. 

– A projektben foglalt ut-
cák korszerűsítése, felújítá-
sa során mi az elsődleges 
feladatuk?

– A mi feladatunk az, hogy 
az építés jogszabályi hátte-
rét megteremtsük. Amióta az 
útépítés kapcsán hivatkozott 
területeket lakóterületté minő-
sítették – amelyek általában 
földes utcák voltak – szük-
ségesség vált a közterület 
szélesítése. Ha ugyanis van 
útburkolat, akkor az már nem 
vízáteresztő, tehát biztosítani 
kell a csapadékvíz-elvezetést. 
Ha a területen laknak, akkor 
igény jelentkezik járdákra, 
árkokra, valamint a különbö-
ző közművekre, amelyeknek 
helyet kell biztosítani. A vo-
natkozó szabványok mentén 
kell a szükséges védőterüle-

tet kialakítani a közművekkel 
kapcsolatban, így jönnek ki 
a telekkönyvben foglaltaknál 
szélesebb utcák. A feladat ré-
szét képezi, hogy olyan meg-
oldást találjunk, amely az ott 
lakók és a nagyobb közösség 
számára is megfelel.

– Ütköznek-e valamilyen 
nehézségbe a közterületek 
átalakítása során?

– Békéscsabán a lakóte-
rületek jelentős része koráb-
bi mezőgazdasági művelés 
alatt álló vagy zártkerti terü-
letre esik. Az útépítéseknél 
általános probléma az, hogy 
a korábbi utcák nem voltak 
elég szélesek ahhoz, hogy 
egy lakóterületnek minősülő 
övezet esetében alkalmasak 

legyenek. Régen csak a jár-
műveknek kellet elférniük, kü-
lönösebb közművesítés nem 
volt, ahogyan nem volt igény 
az utak burkolattal történő el-
látására sem.

– Mi adja a munkálatok ve-
zérfonalát?

– A város helyi építési sza-
bályzatában minden utcára 
vonatkozóan ki van jelölve 
egy-egy közterület-alakítás. 
Van, ahol már elkészült az 
utca, van, ahol még további 
szabályozási elemek vannak 
kijelölve. Ez azt jelenti, hogy 
ha vannak olyan területré-
szek, amelyek beállnak a ter-
vezett utca nyomvonalába, 
azokat előbb-utóbb a közte-
rületbe kell csatolni.

– Az érintett közterületeken 
lakóknak mivel kell számolni-
uk a munkálatok kapcsán?

– Az útszélesítéssel kap-
csolatban, általánosságban 
a telekhatárok módosulnak, 
így adott esetben új kerítést 
kell építeni, új mérőhelyeket 
kell kialakítani. A közterületen 
már meglévő villanyvezeté-
keket, légvezetékeket arrébb 
kell helyezni. Ezt az útépítés 
előkészítése követi útépítés 
technológiai sorrendbe: tükör-
készítés, alépítmény építése, 
tömörítés, burkolatok elkészí-
tése. A befejező munkáknál 
padkarendezés, adott esetben 
gyepesítés vagy csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítése. 

D. Nagy Bence

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a 
Wenckheim turista- és kerék-
párút kialakítása tárgyú projekt 
keretében a Bartók Béla úti és 
a Temető sori kerékpárút felújí-
tása, a Kétegyházi úti kerékpár-
út építése, a Kígyósi úton a zárt 
csapadékcsatorna fektetése és 
a kerékpárút építése, a Kerek-
egyházi út építése lezárult.  

A Békéscsaba–Veszei közötti 
Élővíz-csatorna töltésén a ki-
vitelező befejező munkálatokat 
végez. 

Felhívjuk az érintett lakosság 
figyelmét, hogy az elkészült léte-
sítményeket a forgalomba helye-

zési eljárás lezárásáig csak saját 
felelősségre vehetik igénybe.
A Fényes városrész és a 
Lencsési lakótelep közötti köz-
lekedés továbbra is a Magyar ut-
cán lehetséges.
A Békéscsaba, Gerla telepü-
lésrészen megvalósítandó Csa-
bai utca, Dobozi út–Csalogány 
utca közötti szakasz; Napsugár 
utca, Magvető utca, külterületi út, 
kerékpárút, valamint a pósteleki 
erdőben sétány építésére a ki-
viteli szerződést megkötöttük. A 
terület-előkészítési munkák el-
kezdődtek. A Magvető utcában az 
ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok 
befejeződtek. 
A projekt részét képezi egyedi 
tervezésű komplex fedett pihenő-

helyek létesítése (Gerla, Póstelek, 
Munkácsy Emlékház, Bányata-
vak–madárles építésével, Sza-
badkígyós). A létesítmények épí-
tése folyamatban van. A projekt 
keretében „attrakciós elemként” 
a volt pósteleki autósmozi mel-
lett egy kerékpáros extrémpálya 
épül, a hozzá kapcsolódó komp-
lex fedett pihenőhellyel együtt. 
A kerékpáros extrémpályát pum-
papályaként alakítják ki, nevét a 
rajta alkalmazott kerékpáros tech-
nikáról kapta, ugyanis a megfele-
lő "pumpáló" mozgással hajtva a 
biciklit, tekerés nélkül lehet körbe 
haladni akár 10–20 körön át a hul-
lámvonalú pályatesten.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, hogy 

kövessék figyelemmel a tájékoz-
tatókat, szíveskedjenek figyelem-
mel lenni a munkavégzés alatt 
létrehozott ideiglenes forgalom-
technikai kialakításokra. A mun-
kavégzés során kérjük az érintet-
tek szíves megértését, türelmét 
és közreműködését.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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ÁRVERÉS

MEGLÉVŐ  IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS  FEJLESZTÉSE

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

F E J L E S Z T É S E K  B É K É S C S A B Á N
Pumpapálya

Pumpapályát alakítanak ki Pósteleken, az egykori autósmo-
zi helyén. A sportpálya a Modern Városok Program része 
és a Wenckheim turista- és kerékpárút projekt egyik eleme. 

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. árverésen kívánja 
értékesíteni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanát:
a Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 8/3. alatt található, 
a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 20528/18 hely-
rajzi szám alatt nyilvántartott, 3162 m2 területű, ipartelep 
megnevezésű építési telket.
Az ingatlan induló kikiáltási ára: bruttó 25 296 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2021. június 7., hétfő, 10.00 óra.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 
(Békéscsaba, Irányi utca 4–6.) 1. emeleti tárgyalója.
Az árverésről Békéscsaba város és a Békéscsaba Va-
gyonkezelő Zrt. honlapjain is tájékoztatót olvashatnak 
(www.bekescsaba.hu / Aktualitások, eladásra, hasznosí-
tásra kínált ingóságok és ingatlanok / Eladó építési telek az 
Almáskerti Ipari Parkban), illetve (www.vagyonkezelozrt.hu 
/ Ingatlan ajánlatok / Eladó építési telek az Almáskerti Ipari 
Parkban), valamint a behir.hu honlapon is megtalálják. 
További felvilágosítással szolgál a Békéscsaba Va-
gyonkezelő Zrt. munkatársa munkanapokon 8–16 óráig 
a 20/9333-400 telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a Modern Városok 
Program, Meglévő iparterületek 
infrastrukturális fejlesztése tár-
gyú projekt keretében a Berényi 
és a Dobozi úti kerékpárforgalmi 
létesítmények, illetve a Szarvasi 
úti buszmegálló építési munkái to-
vábbra is folytatódnak. A Berényi 
út 1. szám alatti ingatlan bontása 
befejeződött. 
A Szarvasi úton a MOL benzin-
kúttal átellenben új autóbuszöböl 

és csapadékvíz-elvezető csatorna 
építése van folyamatban.
A Berényi út 1. szám alatti in-
gatlan bontása befejeződött. A 
bontást követően megkezdődik a 
12 állásos személygépkocsi par-
koló tervezése. A Berényi úti ke-
rékpárúton, a felújítás részeként 
(a Széna utca és a mezőmegyeri 
aluljáró között) padkarendezés, 
forgalomtechnikai elemek kiépíté-
se történik. 
A Dobozi úti kerékpárúton (a ke-
rékpáros átvezetés és a Gém utca 

között) földműépítési munkák foly-
nak a fejlesztés keretében.  

A kivitelezések során részleges 
forgalomterelések, lezárások vár-
hatóak.
Felhívjuk az érintett szakaszo-
kon kerékpárral közlekedni kívá-
nók figyelmét, hogy a kivitelezés-
be bevont kerékpárutak a műszaki 
átadás-átvételi eljárások befejezé-
séig munkaterületek, ezért csak 
saját felelősségre használhatóak.

A kivitelező és alvállalkozó-
ja, valamint a beruházó Békés-

csaba önkormányzata a terve-
zett munkálatokról folyamatos 
tájékoztatást ad. A kivitelezési 
munkálatok alatt kérjük a lakos-
ságot, hogy szíveskedjenek fi-
gyelemmel lenni a munkavégzés 
alatt létrehozott ideiglenes for-
galomtechnikai kialakításokra. 
A munkavégzés során és annak 
befejezéséig kérjük az érintettek 
szíves megértését, türelmét és 
közreműködését. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Lukácsi László: A legoptimálisabb megoldásra törekszünk

Jó úton járunk

Varga Tamás alpolgármester 
elmondta, a pumpapálya is 
abba az elgondolásba illesz-
kedik, hogy a Wenckheim 
kerékpárúton végighaladva 
élményeket is kapjanak a 
kerékpározók.

– A pihenőhelyek, a 
madárles, a pumpapálya 
is olyan élményt ad, ami a 
környéken nincsen máshol. 
Aki végigmegy majd a pá-
lyán adrenalin-löketet kap. 
A gyerekpálya pedig olyan 
kompetenciákat fejleszt, mint 
a koordináció vagy az egyen-
súlyérzék – ismertette az al-
polgármester. 

– A pumpapálya egy kerék-
páros ügyességi pálya. Azért 
hívják így, mert ha a haszná-
lója megfelelő módon végzi 
ezt az úgynevezett pumpáló 
mozgást, akkor lendületet tud 
szerezni és számtalanszor 

körbe tud menni a pályán 
anélkül, hogy tekernie kellene 
– mondta el Pichler Róbert, a 
kerekparpalya.hu tulajdonosa.

Pósteleken egy 10 x 20 
négyzetméteres és egy 35 
x 17 négyzetméteres pálya 
épül egymás mellett.  

– A kisebb pályát azok 
használhatják, akik futóbrin-
gával szeretnének menni raj-
ta, vagy most tanultak meg 
kerékpározni; a nagyobbat 
pedig a haladók tudják akár 
versenyzésre is használni – 
mondta el Pichler Róbert.  – 
A legjobb BMX-el vagy moun-
tain bike típusú kerékpárral 
használni, de bármilyen brin-
gával igénybe vehető a pálya, 
és ami nagyon fontos, hogy 
itt mindenki használjon meg-
felelő védőfelszerelést is – 
hangsúlyozta Pichler Róbert.

Gyemendi Réka



Május 4-én Szent Flórián, 
a tűz és árvizek védőszent-
jének napjára emlékezünk. 
A III. században élt római 
légionárius százados Dioc-
letianus császár uralkodá-
sa idején szolgált. Amikor 
a keresztények üldözteté-
se a végéhez közeledett, 
maga is keresztény hitre 
tért. 303-ban azonban az 
üldözések újra fellángol-
tak. Flórián, miután egy ke-
resztények elleni katonai 
fellépés alkalmával beavat-
kozott, elfogták, és színval-
lásra kényszeríttették. Mi-
vel nem tagadta meg hitét, 
követ kötöttek a nyakába 
és 304. május 4-én az Enns 
folyóba dobták. 

Szent Flóriánban a tűzvész-
től oltalmazó védőszentet 
tisztelték az emberek. E na-
pon nem dolgoztak például 
a kovácsok, lakatosok és ké-
ményseprők… Általánosan 
elterjedt szokás volt, hogy 
május negyedikén vízzel lo-
csolták meg a házakat, ami 
a tűzvész elhárítását célozta. 

Német nyelvterületen Flóri-
án napján elterjedt népszokás 
volt a madárijesztő-állítás. Ha 
egy lány a kérőjének kosa-
rat adott, Flórián napján egy 
madárijesztőt kapott a fiúk-
tól (Tattermann). A legények 
egyes leányokkal szembeni 
ellenszenvüket úgy juttatták 
kifejezésre, hogy madárijesz-
tőt akasztottak a háza tetejé-

re, vagy az udvar egyik fájára. 
Ugyanezt a célt szolgálta az 
udvar, vagy a ház előtti útsza-
kasz felszórása szalmával, 
pelyvával, rőzsével, venyi-
gével vagy kukoricaszárral. 
(Ez utóbbi szokást néhány 
helyen húsvét éjszakáján is 
gyakorolták.) Valaha e hagyo-
mányok alapját is mágikus je-
lentőségük, azaz a boszorká-
nyok megtévesztése képezte. 

A májusi fagyosszentek 
– Szervác, Pongrác, Boni-
fác (május 12–14.) – fontos 
időjárásjósló napoknak szá-
mítottak. A régiek megfi-
gyelése szerint e napokon 
gyakran lehűl a levegő, nagy 
esőzések vannak, néha fagy 
is, ami nem tesz jót a vár-

ható termésnek. Úgy tartot-
ták: „Pankraz, Servaz und 
Bonifaz ohne Regen sind für 
die Winzer große Segen.” 
„Eső nélküli Pongrác, Szer-
vác, Bonifác szőlősgazdák-
nak nagy áldás!”.  Hajóson 
például szobrot emeltek a 
szőlősgazdák védőszentjük-
nek, Szent Orbánnak (május 
25.). A néphit szerint a nap 
időjárása befolyásolta a szü-
retet. Ha szép idő volt, a sző-
lősgazdák borral locsolták, 
és sok virággal díszítették fel 
a szobrot. Rossz idő esetén 
vízzel öntötték le büntetés-
képpen.
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata

A Békés Megyei Rendőr-
főkapitányságot május 
1-jétől dr. Varga Koritár 
Attila rendőr ezredes ve-
zeti, aki ezt megelőzően 
a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság bűnügyi rend-
őrfőkapitány-helyettese 
volt. A korábbi rendőrfő-
kapitány, dr. Polyák Zsolt 
rendőr dandártábornok, 
rendőrségi főtanácsos, 
címzetes egyetemi tanár a 
jövőben a Csongrád-Csa-
nád Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője lesz. 

A járványügyi helyzetre való 
tekintettel a főkapitányi be-
osztás átadására szűk kör-
ben, április 30-án került sor. 
A jelen nem lévő meghívot-
tak és a rendőrségi munka-
társak részére online közve-
títéssel biztosították, hogy 
követhessék a beiktatási 
ünnepséget.

A rendezvényen dr. Ba-
logh János rendőr altábor-
nagy, rendőrségi főtanácsos, 
országos rendőrfőkapitány 
átadta a kinevezési okmányt 
dr. Varga Koritár Attilának. 
Elmondta, hogy a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság hosszú évek óta ki-
vételes értékelést kap, és 
minden évben túlteljesítik a 
korábbi évek eredményeit, 
amelyhez nagymértékben 
hozzájárult Polyák tábornok.

Dr. Takács Árpád kor-
mánymegbízott kiemelte, 
hogy Polyák Zsolt Békés 
megyében rendet terem-
tett, az itt élők szubjektív 
biztonságérzetét növelte, a 
bűncselekményszámokat 
csökkentette. Az új főkapi-
tányt a kormánymegbízott 
biztosította a kormányhivatal 
támogatásáról. A Békés Me-
gyei Közgyűlés elnöke, Zalai 
Mihály köszönetet mondott 
Polyák tábornok magas szín-
vonalú munkájáért, Varga-
Koritár Attilának pedig ha-
sonló eredményeket kívánt.  

Dr. Polyák Zsolt elmond-
ta, hogy az elmúlt éveket egy 
olyan csapatban és közös-
ségben töltötte, ahol jó volt 
élni és dolgozni. Ugyanakkor 
jó érzéssel tölti el, hogy azok 
a kezdeményezések, melyek 
a vezetői tevékenysége fő vo-

nalait jelentették, szilárd alap-
jai lehetnek a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság jövő-
beli sikereinek. Megköszönte 
elöljáróinak, vezetőtársainak, 
valamint a megyei közigaz-
gatási szerveknek, önkor-
mányzatoknak és társható-
ságoknak, hogy támogatták, 
és segítették munkáját. „Meg-
tiszteltetés volt Önökkel szol-
gálni!” – zárta gondolatait.       

Dr. Varga Koritár Attila el-
mondta, hogy nem lesz egy-
szerű dolga, hiszen a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság az elmúlt majd kilenc év 
alatt az ország egyik legjobb 
főkapitányságává vált. Hang-
súlyozta: célja, hogy a fel-
adatokat egy szakmailag fel-
készült csapattal végezze el. 
Mint mondta: a csapat már 
megvan, s nagyon büszke rá, 
hogy ő állhat az élére.
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Dr. Varga Koritár Attila az új 
Békés megyei rendőrfőkapitány

Szent Flórián napjaÁRVERÉS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, Erzsébet lakópark mellett található 10 db építési telkét.

Telekterület nagyságok: 419 m2, 442 m2, 474 m2.
Az ingatlanok kikiáltási ára/db: bruttó 2 300 000 Ft-tól bruttó 2 900 000 Ft-ig.
Az árverés ideje: 2021. június 3. napja, telkenként külön időpontban.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei 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 útvonalon 
található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdető-
tábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-863.

Szent Flórián szobra                                        

Dr. Polyák Zsolt és dr. Varga Koritár Attila  
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A Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. kerékpáros tudás-
próbát indított két felüle-
tén, a Csabai Mérlegben és 
a behir.hu hírportálon. 

A Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. a TOP-6.4.1-16-
BC1-2017-00002 azonosí-
tószámú, "Békéscsabán, a 
Szarvasi úton kerékpárút, 
az Ipari úton és a Tevan 
Andor utcában gyalog- és 
kerékpárút, valamint a Sza-
bolcs utcában kerékpárfor-
galmi létesítmény létesíté-
se" című projekt részeként 
a kerékpáros közlekedést 
népszerűsítő, és közleke-
désbiztonsági célú szem-
léletformáló kampányához 
kapcsolódóan, háromfor-
dulós tudáspróbát hirdetett 
a Csabai Mérlegben Ezzel 
párhuzamosan a behir.hu 
oldalon is zajlott egy másik 
megmérettetés. 

A két verseny közös ne-
vezője nemcsak a téma volt, 
hanem az is, hogy a fődíj 
mindkét esetben egy-egy 
kerékpár volt. A helyes meg-
fejtést beküldők közül sor-
solták ki a nyerteseket, akik 
április 29-én kapták meg dí-
jaikat. 

Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője 
a díjátadón kiemelte: mivel 
egyre több kerékpárút épül 
Békéscsabán, fontos, hogy 
a kerékpárosok tisztában le-
gyenek a szabályokkal. Mint 
mondta, a médiacentrum 
kvízjátéka egyrészt a kerék-
pározást népszerűsítette, 
másrészt pedig a szabályok 
ismeretére ösztönözte a 
közlekedőket.

Diós Zsolt, a Békéscsabai 
Médiacentrum ügyvezetője 
elmondta, hogy március-
ban hirdették meg a játék 
online verzióját, arra is sok 

megoldás érkezett, illetve 
a Csabai Mérlegben egy 
háromfordulós kvízt is elin-
dítottak, amelyre több mint 
száz megfejtés érkezett, eb-
ből 27 volt teljesen hibátlan. 
Ez utóbbiak közül sorsolták 
ki a nyerteseket. 

A behiren meghirdetett 
tudáspróbán külön kategó-
riába sorolták a 14 év alatti 
gyermekeket és a felnőtte-
ket. Előbbi esetben a 15 ezer 

forint értékű ajándékot Nith 
Petra, míg a biciklit Tóth Vi-
vien nyerte meg. A felnőttek 
közt a 15 ezer forint értékű 
ajándékcsomagot Veszelka 
Dániel, a kerékpárt Sza-
bó Sándor kapta. A Csabai 
Mérlegben zajlott versenyen 
a 15 ezer forint értékű aján-
dékcsomagot Szabó László 
és Kajó Renáta nyerte, míg 
a biciklit Faragó István vihet-
te haza.

Múlt év májusában indította el a Békés-
csabai Médiacentrum a Van sütnivalónk! 
című gasztronómiai versenyét. A projekt 
ötletgazdája Csiffáry Zsuzsanna szer-
kesztő volt, aki a koronavírus-helyzet mi-
atti korlátozások idején állt elő ezzel az 
ötlettel. A verseny lezárult, a közelmúlt-
ban a legjobbak legjobbjait jutalmazták. 

A fővédnök és egyben a zsűri elnöke Pro-
hászka Béla Venesz-díjas mesterszakács 
volt, aki szakértőként kísérte végig a ver-
senyt. A döntősök döntőjére Sinkovicz Ágnes 
egy citromos máktortát készített el, s ezzel 
a verseny különdíjasa lett. Szintén különdí-
jat kapott Szekeres Lajosné, aki zellerkrém-
levesével (töpörtyűs krumpligombóccal) és 
tejszínes gyümölcsös tortájával  nevezett, 

valamint dr. Bozó Dóra, aki bio sárgarépator-
tát készített. 

Harmadik helyezett Kokavecz Julianna 
lett, aki saját kovásszal készült kaláccsal ne-
vezett a végső megmérettetésre. Pribelszkiné 
Verasztó Ildikó a döntőre egy szilvalekváros 
mákos gubát készített vanília sodóval, amely-
lyel a második helyet érdemelte ki. Gyönyörű 
festett macaronjaival Sóváriné Hajdu Erika 
kapta meg az első díjat. 

Bozó József a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Békés Megyei Igazgatóságának alel-
nöke kiemelte, nagy örömmel álltak a kreatív 
kezdeményezés mellé, amelynek fontos mo-
mentuma volt, hogy a helyi alapanyagokat dol-
goztak fel. Diós Zsolt kiemelte, a Békéscsabai 
Médiacentrum célja ezzel a versennyel az volt, 
hogy a közhangulat valamelyest javuljon. Hoz-
zátette: a kezdeményezést többen is támogat-
ták, nélkülük nem sikerült volna ilyen színvona-
lon véghez vinni ezt a megmérettetést.   

A verseny támogatói voltak: Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazga-
tósága, Szőke és Társai Kft., Magyar Teátrum 
Nonprofit Kft., Békéscsabai Vagyonkezelő 
Zrt., CsabaPark, Gyulai Almásy-kastély Lá-
togatóközpont, Csabai Rendezvénypajta, 
Fábián Anna művészeti instruktor, Szlávik 
Méhészet, Makai Gazsi Dinnye, Levendula 
Virágműhely, Famíliatészta Kft. 
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Takarítottak

A Hatvanezer Fa Egyesület egyik telepített erdeje, a 
Seben-Bobály erdő mellé több konténer építési hulla-
dékot borított valaki. Az egyesület tagjai az aktivisták-
kal együtt szedték fel az illegálisan lerakott hulladékot, 
amelyet a Tappe Kft. el is szállított. 

– A mintegy 50 köbméter bontási törmeléket valószínűleg 
éjjel hozták ide az erdőhöz, ráadásul mindenféle háztartási 
szemét is volt közte. Egy aktivistánk értesített minket, fel-
mértük a helyzetet és elindítottuk a szervezést – fogalmazott 
Poliák Pál, az egyesület alelnöke. 

Az embereket a közösségi felületeken invitálták a szemét 
eltakarítására, a kezdeményezéshez több mint negyvenen 
csatlakoztak. Az ügy mellé állt a Tappe Kft. is, mivel a törme-
léket ingyen befogadta az egyesülettől. Ulbert Zoltán elnök 
megjegyezte: tarthatatlan ez a helyzet, több szempontból is. 

– A törmelékek között volt ruha, játék, üveg és drót is. Az itt 
élő vadak számára ez különösen veszélyes. Biztos mindenki 
hallott már olyan csapdába esett őzről, akinek a nyaka köré 
volt tekeredve a drót, az üvegtörmelékek okozta vágásokról 
nem is beszélve – mondta az egyesület elnöke, hozzátéve, 
hogy nem először kellett mások után takarítaniuk. 

A munkában Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is 
részt vett. Mint mondta, aki leborítja a hulladékot, nemcsak 
a jelent csonkítja meg a környezet elleni tettével, hanem a 
gyermekeinek, unokáinak a jövőjét is. Hozzátette: anyagi tá-
mogatást kap az egyesület, amelyből a dűlőutak menték ka-
merákat helyeznek el, hogy ezzel is csökkentsék a hasonló 
esetek számát.  

Csiffáry Zsuzsanna

Fát ültettek a Föld napján
A Föld napja alkalmából 
többen is faültetésekkel hív-
ták fel a figyelmet a környe-
zetvédelem fontosságára. 
Szarvas Péter polgármes-
ter egy vérjuhar facsemetét 
ültetett el a Trianon téren. 
Mint mondta, sokat kell 
tennünk a környezetünkért, 
azért hogy a bolygó hosszú-
távon is élhető maradjon. 
Az önkormányzat például 
mindig gondoskodik arról, 
hogy legalább annyi fát, de 
inkább többet ültessenek, 
mint amennyit ki kell vágni 
egy-egy beruházás miatt. A 
Hajrá Békéscsaba Egyesü-
let tagjai a Bojtár és Csikós 
utcák találkozásánál nép-
szerűsítették a környezettu-
datos életmódot díszkörte-
fák ültetésével. Egyeztettek 
az önkormányzat illetékes 
szakembereivel, egyrészt 
a helykijelölés miatt, más-
részt azért, hogy olyan fát 
válasszanak, amely nem 
veszélyezteti a villanyveze-
tékeket. A korábbi évekhez 
hasonlóan idén is faültetés-
sel hívta fel a figyelmet a 
Föld napjára a Lehet Más 
a Politika területi szerveze-
te is. Takács Péter, az LMP 
dél-alföldi regionális elnöke 
hangsúlyozta, felhívással 
fordultak Békés megye la-
kóhoz, hogy ültessenek el 
egy-egy fát a Föld napja 
tiszteletére, azt fotózzák le, 
küldjék be nekik a képet, a 
beküldők között pedig jutal-
mat sorsolnak ki.

Szarvas Péter a vérjuhar csemetét választotta

A Hajrá Békéscsaba díszkörtefákat ültetett

Az LMP-nél hagyomány a Föld napi faültetés

Van sütnivalónk!
Lezárult gasztronómiai a verseny

Megvannak a Békéscsabai Médiacentrum játékának nyertesei

Bringázzunk együtt!



Nyilvános, internetes tájé-
koztatót tartott dr. Elek Ti-
bor, a Gyulai Várszínház 
igazgatója, aki elmondta, 
hogy idén is a magyar szín-
házi kultúra gazdagságát, 
sokszínűségét, különböző 
értékeit szeretnék megmu-
tatni a gyulai közönségnek, 
illetve a Gyulán üdülő ven-
dégeknek. 

A várszínház idén a kö-
zel 50 előadás mellett 16. 
alkalommal rendezi meg 
a Shakespeare feszti-
vált és 58. alkalommal az 
összművészeti fesztivált. A 
nyáron, csaknem két hóna-

pon keresztül olyan program-
sorozatot kínálnak, amely 
a legkülönbözőbb korú és 
érdeklődésű közönségnek 
biztosít minőségi művészeti 
élményeket. A színház szlo-
genje: Gyulai Várszínház – 
Ahol a művészet felszabadít.

Ezt a célt szolgálja a mű-
faji paletta rendkívüli sokszí-
nűsége is: a látványos törté-
nelmi dráma, a kortárs prózai 
színház különféle műfajai 
mellett az opera, a musical, 
a néptánc, a kortárs táncjá-
ték, a bábszínház, a jazz, 
a blues, a népzene jelenik 
meg, valamint a világzene 

legjobb előadásaival, szín-
vonalas komolyzenei és iro-
dalmi programokkal várják a 
látogatókat. 

Az 50 előadást felvo-
nultató programsorozatból 

kiemelkedik az 5 új bemu-
tató (köztük 3 ősbemutató). 
Egyet teljes mértékig saját 
fejlesztésben, négyet más 
színházakkal koprodukció-
ban valósítanak meg. 

A szélesebb közönség-
rétegek érdeklődésének ki-
elégítését szolgálják olyan 
nagyszabású, többnyire a tó-
színpadon bemutatott musi-
calek, mint a Sándor Mátyás, 

a Hotel Menthol, a Gyöngy-
hajú lány és a Hegedűs a 
háztetőn.

A színházi ínyencek is 
megtalálhatják a kedvükre 
való produkciókat, például 
a Mundruczó Kornél vezet-
te Proton Színház Frankes-
tein-terv, az Urbán András 
igazgatta szabadkai Koszto-
lányi Dezső Színház Az Úr 
nevében című előadásában, 
a világhírű Purčarete rendez-
te Az ember tragédiájában, 
vagy az Akárki című mora-
litás-játékban, ami tavaly a 
szegedi Dóm téren szerepelt 
nagy sikerrel.

A Gyulai Várszínház 58. 
évada június 25-étől augusz-
tus 19-éig tart a Békés me-
gyei fürdővárosban.

Sipos Gábor

Idén is sokszínű programmal készülnek a nyárraDr. Elek Tibor, igazgató
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22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

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

21.00 Békéscsaba–Érd
 kézilabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Forgószínpad
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.50 Portréfilm 13.
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ökoportré 6.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Így nem játszunk mi
21.45 Rómeó és Júlia
 a cirkuszban

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Forgószínpad
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Kikötő
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.50 Portréfilm 14
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ökoportré 7.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Cirkuszmisszió
 Fesztivál 1.
22.00 A Sándorgyuri

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.00 Református
 istentisz telet
  9.40 Híradó
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.50 Orosháza–
 Balatonfüred
 kézilabda-mérkőzés
12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 A meghódított
 Kárpát-medence
17.50 Békéscsaba–Érd
 kézilabda-mérkőzés
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Rózsa Miklós
 a Filmzenekirály
21.50 Csavargók

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.00 Református
 istentisztelet
  9.40 Híradó
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.50 Orosháza–Budakalász
 kézilabda-mérkőzés
12.20 Képújság
15.00 Napsugár bábszínház 6.
15.30 Festett mosoly
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kvantum
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Cirkuszmisszió
 Fesztivál 2.

22.00 Így nem játszunk mi
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
24.00 Képújság 

2021. május 10., hétfő

2021. május 17., hétfő

2021. május 12., szerda

2021. május 19., szerda

2021. május 14., péntek

2021. május 21., péntek

2021. május 11., kedd

2021. május 18., kedd

2021. május 13., csütörtök

2021. május 20., csütörtök

2021. május 15., szombat

2021. május 22., szombat

2021. május 16., vasárnap

2021. május 23., vasárnap

A        MŰSORA • 2021. május 10–23.

KITEKINTŐ: Készülnek az idei évadra, a nyitást tervezi a várszínház Gyulán

A Gyulai Várszínházban készen állnak a nyárra. Optimis-
tán tekintenek a pandémiás helyzet alakulására. Az idei 
szezonban mintegy 50 előadással várják a Békés megyei 
színházrajongókat és turistákat.



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Törőcsik Mari sofőrje 
volt egy nyáron át

Jó ügy érdekében táncoltak a motorosok a Széchenyi ligetben

Április 16-án hajnalban, hosszú betegeskedés után, 
életének 86. évében elhunyt Törőcsik Mari, a Nemzet 
Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, há-
romszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs 
Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. 
A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

A közönség és számtalan 
nagy művész őriz felejthe-
tetlen alakításokat, szép 
pillanatokat tőle, ahogy egy 
békéscsabai származású fi-
atalember is. Ferencz Bence 
a 2013-as nyár végét egy fő-
városi filmforgatáson töltöt-
te. A Kossuthkifli stábjának 
egyik sofőrje volt – többek 
között Törőcsik Marié.

A fővárosban élő marketin-
ges közgazdász – aki egyéb-
ként a Madrapur együttes 
basszusgitárosa is – fuvaroz-
ta például Haumann Pétert, 
Trokán Nórát, Reviczky Gá-
bort, Lengyel Tamást, de Tö-
rőcsik Marival volt a legjobb 
kapcsolatban. Bence szerint 
ez főként annak tudható be, 
hogy a színésznő a nyara-
kat a második otthonában, a 
Kőszeg melletti Velemen töl-
tötte. Így a Budapest-Velem-
Budapest utak alatt volt idő 
összerázódniuk.

– Már az első találkozá-
sunk csodálatos volt. Alig-

hogy beléptem a kapun, 
hátrahívott a kert végébe, 
és megmutatta a kedvenc 
diófáját, ahova mindig kijárt 
pihenni, szöveget tanulni – 
emlékezett vissza Bence.

Elmondása szerint elő-
ször megilletődött, hiszen 
akkor volt 23 éves, és ott 
ült a kocsiban Törőcsik Mari 
mellett. Szerencsére a köl-
csönös figyelemnek köszön-
hetően nagyon hamar felol-
dódott, ugyanis a színésznő 
nemcsak a saját életéről me-
sélt, hanem a sofőrje életére 
is kíváncsi volt. 

Előfordult olyan is, hogy 
útközben megálltak egy ka-
mionparkolóban, és a kocsi-
ban elismételték az aznapi 
szöveget. 

– Noha mindig segíteni 
kellett neki feladni a kabát-
ját, mert egy kicsit már fájtak 
a kezei, de amikor beindult 
a kamera, ragyogott – fűzte 
hozzá Bence.

Such Tamás

A motorosok a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványra hívták fel a figyelmet

Pap János 16 évig volt Békéscsaba polgármestere Alapkőletétel az Almáskerti Ipari Parkban 2001-ben

Csabai Mérleg

A 2020-as év talán legérde-
kesebb táncos kihívása a 
dél-afrikai DJ Master KG és 
Nomcedo Jerusalema című 
dala volt. Baráti társaságok, 
munkahelyi közösségek, ki-
csik és nagyok ezrei tanulták 
már meg a lépéseket, majd 
töltötték fel a zenés, táncos vi-
deókat a közösségi oldalakra.

A jótékonysági megmoz-
dulásairól ismert Körös Mo-
toros Karitatív Egyesület is 

csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. A tánc felvételéhez a 
Széchenyi ligetben jött össze 
egy kisebb csapat, termé-
szetesen már motoros ruhá-
ban. Itt készítették el ugyanis 
azt a videoklipet, amelyet a 
nagyközönség is láthat majd. 

– Ezzel a videóval az 
egészségügyi dolgozók 
munkáját szeretnénk megkö-
szönni, azon belül is a Vihar-
sarki Koraszülöttmentő Ala-

pítványét, amelynek tagjai 
ebben a nehéz járványügyi 
helyzetben is helytállnak 
és sok-sok gyermek életét 
mentik meg. Arra buzdítjuk 
az embereket, hogy ajánlják 
fel adójuk 1 százalékát az 
alapítvány számára, ezzel 
is segítve mindennapi tevé-
kenységüket – fogalmazott 
Huszka-Seben Gabriella, a 
szervezet elnöke. 

Hogy végül milyen lett a 
végeredmény, a Körös Moto-
ros Karitatív Egyesület közös-
ségi oldalán és a legnépsze-
rűbb videómegosztó oldalon 
hamarosan bárki megnézheti.

Vincze Attila

A Körös Motoros Karitatív Egyesület tagjai a Jerusalema 
című dalra táncoltak április 24-én, szombaton délután a 
Széchenyi ligetben. A táncos kihívással az egyesület a 
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány munkájára hívta 
fel a figyelmet.

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Pap János: A Heti Mérlegben minden vélemény helyet kapott
.................................................................................................

– A polgármestersége, kép-
viselősége idején honnan, 
hova jutott el a város? 

– A nyolcvanas években 
leginkább a bundabotrány 
révén került a hírekbe Bé-
késcsaba, a várost a kí-
vülállók szürkének, közép-
szerűnek tartották. Nagyon 
nehéz volt ezen változtatni, 
azt elérni, hogy pozitívu-
mokat kössenek hozzánk, 
de lassan jöttek az ered-
mények. Az evangélikus 
gimnázium kiegyensúlyo-
zott visszaadásától kezd-
ve a kolbászfesztiválon és 
a Városházi Estéken át a 
Csabai Garabonciás Na-
pokig, a határnyitogató 
szupermaratonig, számos 
színvonalas sportrendezvé-
nyig, a főiskola fejlesztésé-
ig, vagy a Körösök-Völgye 
Natúrpark Egyesület létre-
hozásáig sok minden tör-
tént ez idő alatt. Az élelmi-

szeripar a rendszerváltás 
után a padlóra került, ami 
nagyon sok dolgozónak és 
beszállítónak okozott eg-
zisztenciális gondokat, de 
aztán új munkahelyek jöt-
tek létre. Megépült az in-
kubátorház, az ipari park, 
a hulladékkezelő mű, laká-
sokat, intézményeket újítot-
tunk fel, számos fejlesztést 
hajtottunk végre a 2004-es 
uniós csatlakozás előtt is. 
Például már a '90-es évek 
elején beszéltünk arról, 
hogy jó lenne egy pláza 
típusú beruházás Békés-
csabán, ami aztán a helyi 
befektetőknek köszönhető-
en valósággá vált. A Csa-
ba Center később egy több 
száz embernek munkát adó 
call-centerrel is bővült, egy 
addig ismeretlen területet 
megnyitva az itt élők előtt. 

– Hogyan alakult később 
az ön pályafutása?

– Rövid ideig a Békés Me-
gyei Vízművek Zrt. beruházá-
si osztályán dolgoztam, majd 
öt évig Szegeden, a MÁV 
Vagyonkezelő Zrt. központ-
ját vezettem – átszervezé-
sek történtek, engem pedig 
elküldtek. Bár két diplomám 
van, ezután másfél évig nem 
találtam munkát. Aztán a 
Békéscsabai Intézményellá-
tó Centrum, később pedig a 
Békéscsabai Városgazdál-
kodási Kft. alkalmazott, most 
itt vagyok műszaki szakértő. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy kidöntött jelzőtáblákat 
állítok helyre, szivattyúkat, 
belvízelvezető árkokat, hida-
kat, felüljárókat ellenőrzök, 
takarítok, levágom körülöttük 
a füvet – legalább kint dolgo-
zom, a friss levegőn… Nem 
akartam külföldre menni, 
hiszen itthon vannak a gye-
rekeim, van hét unokám. Ma 
is szeretem Békéscsabát, 
figyelem a történéseket, és 
szívesen állok olyan kezde-
ményezések mellé, amelyek 
közel állnak hozzám (mint 
például a Hatvanezer Fa 
Egyesület munkája), és van 
még jó pár ötletem, amelye-

ket ma már általában csak a 
barátaimmal beszélek meg. 

– A Heti Mérleg részben 
önnek köszönhetően indult 
útjára 30 éve. Milyen emlé-
keket őriz az indulásról és az 
újságról? 

– A Csabai Hírmondó 
után valami egészen mást 
szerettünk volna létrehozni. 
A Heti Mérleg külső megje-
lenése, tipográfiája az indu-
láskor Gécs Béla érdeme 
volt, a tartalomért, a szer-
kesztésért és a hitelessé-
gért pedig – a tavaly novem-
berben elhunyt – Sztojcsev 
Szvetoszláv tett meg min-
dent 15 éven át. A Heti Mér-
leg egyik nagy érdeme volt, 
hogy a különböző, sokszor 
egymással ellentétes vé-
lemények is megjelentek, 
helyet kaptak benne. A ta-
nácsi rendszer után végre 
itt, helyben dőlhettek el a 
várost érintő kérdések, a sa-
ját kezünkbe vehettük a sor-
sunkat, érvek és ellenérvek 
mentén hoztuk meg a dönté-
seket – a sárga újság pedig 
minderről hiteles tájékozta-
tást adott az itt élőknek. 

Mikóczy Erika

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 Pap Jánost kérdez-
tük, aki 1990 és 2006 között Békéscsaba polgármestere, 
majd négy évig önkormányzati képviselő volt. 



A Csabai Mérleg előző számában beszámoltunk a 
csabai várkastély pusztulásáról Mágocsy Gáspár, 
gyulai kapitány jelentése alapján. A nádorhoz szó-
ló, 1556. június 20-án kelt levelében arról írt a kapi-
tány, hogy kemény ostrommal foglalták el a csabai 
castellumot, ahol a védő, Ábránfy Imre is halálát lel-
te. Ránk maradt azonban a másik oldal véleménye 
is: ezek Ábránfy Imre édesanyjának Patócsy Margit-
nak a panaszai.

Margit úrnő tiltakozására Karácsonyi János figyelt föl 
a 19. század végén. A tudós pap-történész beépítette 
ezeknek a forrásoknak a tartalmát a Békésvármegye tör-
ténetéről írt, 1896-ban megjelent könyvsorozatába, de 
a maguk egészében nem adta ki a panaszok szövegét. 
Erika Javošová, Monika Bizoňová és Martina Orosová 
szlovákiai levéltárosoknak köszönhetően bepillantást 
nyerhettem ezen latin nyelvű kéziratok másolataiba. Így 
lehetővé válik, hogy kiegészítsük a Karácsonyi János ál-
tal 1896-ban közölt adatokat.

Margit úrnő előbb a pozsonyi, majd a szepesi káp-
talan előtt tett panaszt a családját ért sérelmek miatt. 
A pozsonyi káptalan előtti panasz 1557. december 18-
án kelt – Szent Tamás apostol ünnepe előtti szombaton 
– a szepességi pedig 1557. december 30-án – Urunk 
születésének ünnepe utáni csütörtökön. Margit úrnő 
arról nyilatkozott, hogy a fiát, Ábránfy Imrét kicsalta a 
castellumból egy bizonyos Szterzenkovics Mátyás, az-
zal, hogy tanácskozzanak, majd Imrét a kastélyon kívül 
megölték, és felégették a castellumot. A pozsonyi pa-
nasz a történtek körülbelüli idejét is megadja: 1556-ban, 
Krisztus teste ünnepe környékén történt Imre megölése. 
Krisztus Szent Testének és Szent Vérének ünnepe – Úr-
napja – 1556-ban június 4-ére esett. (Pozsonyi Káptalan 
Protocolluma. 11: 124; Szepesi Káptalan Protocolluma, 
IV. f. 156.) Mágocsy Gáspár és Patócsy Margit változata 
nem feltétlenül zárják ki egymást. Reménybeli konferen-
ciánkon lehetőség nyílik majd az értelmezési lehetősé-
gek vázolására. A Csabai Mérleg olvasói számára látha-

tóvá tesszük a pozsonyi kézirat szövegének egy részét, 
ahol a castellum Chaba szókapcsolat látható. A korabeli 
kézírásban az m betűt sok esetben nem írták ki, hanem 
rövidítették: itt is ezt a rövidítésjelet látjuk a castellum 
szó utolsó magánhangzója fölött. 

Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsonyi Káptalan 
Protokolluma. 11: 124, (141. o.)

A korszak történetét tárgyalva szólnunk kell a török elő-
renyomulásról is. Patócsy Margit szepesi panaszából 
megtudjuk, hogy fiát, Imrét korábban török fogságból 
váltották ki 1300 aranyforintért. Tinódi Lantos Sebes-
tyén Temesvárnak, és parancsnokának, Losonczi Ist-
vánnak vesztéről szóló költeményében valóban megem-
líti Ábránfy Imrét a veszteséglistán. Karácsonyi János 
szerint Imre Temesvárnál esett török fogságba, ez az 
erősség pedig 1552. július végén került török kézre. Imre 
a török fogságból való kiváltatása után került a csabai 
várkastélyhoz, ahol végül is halálát lelte. Margit úrnő po-
zsonyi panasza szerint Szterzenkovics Mátyást koráb-
ban Szolnok várának átadása miatt hűtlenséggel vádol-
ták. Ezután kerülhetett Szterzenkovics Gyulára. Szolnok 
vára 1552. szeptember 4-én lett a töröké, miután a vár 
parancsnokát, Nyáry Lőrincet harcosai nagy része el-
hagyta.

A csabai várkastély történetét bemutató konferencián-
kon további érdekességekkel szeretnénk gazdagítani az 
érdeklődő közönséget. Levéltárunk a csabai gyerekek 
érdeklődésére is számot tart: rajzpályázatot hirdettünk 
általános iskolások számára, melynek címe: Milyennek 
képzelem a csabai várkastélyt? Részleteket lásd az 
MNL Békés Megyei Levéltárának honlapján.

Dr. Halmágyi Miklós

10 Kultúra Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM Reklámok  a századfordulóról
„Ideggyengék Iglófüredre, sápkórosok Tenkére látogassanak!” Oskó Lajosról és Munkácsy Mihályról

Az egészség fontossá-
gát napjainkban látjuk 
leginkább, de tisztában 
volt ezzel a századfor-
duló csabai polgára is. 
Éppen ezért igyekezett 
mindent megtenni, hogy 
törékeny egészségét 
megóvja. Egy súlyos be-
tegség, egy hirtelen jött 
rosszullét pedig elég volt 
ahhoz, hogy az orvos azt 
javasolja, menjen vala-
mely gyógy- vagy üdülő-
helyre.

Na de milyen lehetőségei 
voltak egy csabai polgár-
nak? Ha tehetős volt és jól 
tudott németül, elmehetett 
például a stájerországi 
Gleichenberg-i gyógy-
helyre is, ahol a gége- és 
légzőszervi betegséggel 
küzdők lélegezhettek fel a 
vasas gyógyvíz, fenyves 
gőzinhaláció és gyógyfür-
dő vétele után. „Elsőrangú 
kénes hévvizű gyógyfürdő” 
volt a budapesti Császár-
fürdő, amely már a római 
és török időkben is kedvelt 
hely volt, sőt, a „legmoder-
nebb iszapfürdőkkel, pom-
pás ásványvizes uszodák-
kal” szolgálta a gyógyulni 
vágyókat. 1906-től „hőlég-, 
szénsavas- és villamosvíz-
fürdők” is elérhetők voltak 
a szolgáltatások között.

Külön kategóriát képez-
tek a hegyi gyógyfürdők. 
Ide tartozott Borszék, a 
fürdőigazgatóság kedvez-

ményes utakat szervezett 
a településre. Ugyanígy az 
Iglódfüredi Vízgyógyinté-
zet és Nyaralótelep, amely 
„a fenyvesek közepette, 
pompás sétányokkal” vár-
ta Szepes megyében, a 
légzőszervi bántalmak-
ban és ideggyengeségben 
szenvedőket, de „villanyos 
massage” is vehető volt.

Aki esetleg kevésbé 
vadregényes vidékre vá-
gyott, az a közelebbi Ten-
kére is utazhatott. A Bihar 
vármegyei vasas fürdő a 
vérképzőszervi betegsé-
gekben, sápkórban, vér-
szegénységben, női idült 
betegségben szenvedők-
nek nyújtott enyhülést. A 
népszerű, Nagyvárad mel-
letti Félixfürdő is kínálta 
szolgáltatásait, mint „Eu-
rópa leggazdagabb kénes 
hévvíz-forrása”. Csúzos és 
köszvényes betegségre, 

csonttörés, ficam rehabili-
tációjára, bőrbajokra, női 
bajokra, „medencebeli sejt-
szövetlob és izzadmányok” 
kezelésére, máj-, epe-, és 
vesebajokra is jó volt.

Számos magánszana-
tórium is létezett. Így Po-
zsonyig is utazhattak a 
gyógyulni vágyók, ahol a 
dr. Schlesinger-féle víz-
gyógyintézet és szanató-
riumban vehettek kúrát. 
Közelebb pedig elérhe-
tő volt dr. Politzer Jakab 
nagyváradi gyógyintézete, 
ahol szintén kérhetők vol-
tak a „villanyos gyógymó-
dok”, „vibratiós massage”, 
„soványító és hízlaló-kúra”, 
gyógyították az „idegessé-
get”, szívbetegségeket is. 
Tájékoztató prospektussal 
pedig már akkor is minden 
intézmény szolgálhatott. 
Kedves egészségünkre!

Szalay Ágnes

Egészségügyi reklámhirdetések, Békésmegyei Köz-
löny, 1905. június 25. (Library Hungaricana)

Oskó Lajos: Miniatúra pár (1900 körül; Munkácsy Mihály Múzeum)

Az akció 2020. július 8-31-ig érvényes a teljesárú Sheba macskaeledelekre az összes Fressnapf áruházban a készlet erejéig, 
más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció részleteiről érdeklődjön kollégáinknál.

hozzánk
Ugorjon be
Új Fressnapf áruház - 
kis kedvence is imádni fogja
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Panasz a csabai várkastélyról

Az 1718-as újratelepítéssel 
kezdődő második kiállítási 
egységben kapott helyet a 
polgárosodás folyamatát tár-
gyaló kiállítási rész, benne a 
kor képzőművészeti esemé-
nyeinek és az oly jellegzetes 
életmódnak az érintőleges 
bemutatásával. 

Ez a téma olyan műtár-
gyak közreadására adott 
lehetőséget, amelyeket a 
legritkábban vagy talán még 
sohasem látott múzeumunk 
közönsége. Ilyen érdekes-
ség, de inkább úgy kell fo-
galmaznom, hogy a képző-
művészeti gyűjtemény bájos 
kuriózuma az Oskó Lajos 
festette miniatúra pár. 

Munkácsy Mihály 45. szü-
letésnapján, 1889. március 

3-án, a Párizsi Magyar Egy-
let által szervezett ünnep-
ségen mutatták be a Mester 
egy fiatal tanítványa, Oskó 
Lajos (Orosháza, 1865. ja-
nuár 28. – Párizs, 1922. 
december 28.) Munkácsyt 
ábrázoló arcképét. Az ese-
ményről a Békés megyei 
lapok is beszámoltak. De 
hogyan került az orosházi fiú 
kapcsolatba Munkácsy Mi-
hállyal? Valószínűsíthetően 
a korábbiakban megismert 
író, a Munkácsyék szalonjá-
ban gyakran vendégeskedő 
Justh Zsigmond protezsálta 
be: „…1888 novemberében 
érkezett meg Párizsba, ahol 
azonnal felkereste Munká-
csyt, aki ideiglenesen egy 
fényképésznél helyezte el. 

Rövid idő után Munkácsy lát-
ta, hogy az egyébként igen 
szerény Oskó valóban kivé-
teles festői tudással rendel-
kezik, megjutalmazta barát-
ságával…” írja az Orosházi 
Újság.

Oskó Lajos – Párizsba köl-
tözve – kiválóan elsajátította 
az elefántcsont lapra történő 
és a zománc miniatúrafes-
tés technikáját egyaránt. A 
Munkácsy Mihály Múzeum 
legritkábban kiállított műtár-
gyai közé tartozik a század-
fordulón készült, ismeretlen 
házaspárt ábrázoló két mi-
niatúra, amelyeket alkotója – 
keretezés helyett – aprócska 
állványokra állított. A műfaj 
népszerűségéről árulkodik, 
hogy még a fényképezés 
feltalálása és elterjedésének 
hömpölygő áradata sem tud-
ta elsodorni a miniatúrákat; 
még 1900-ban is kaptak a 
festők effajta megrendelé-
seket. Mert lássuk be, ki tud 
ennyi bájnak ellenállni…

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész

Amikor ennek a cikknek a gondolatával kezdtem foglal-
kozni, ráeszméltem, hogy – kollégáimmal együtt – már 
annyira régen foglalkozunk a Munkácsy Mihály Múzeum 
új állandó kiállításával, az Utazás TÉRben és IDŐben 
– Békéscsaba az évezredek idővonalán című tárlattal, 
hogy tulajdonképpen bármilyen téma merül fel, szinte 
mindenről a kiállítás jut eszembe. Kevésbé formabontó 
és merész asszociációkról egyaránt mesélhetnék…



Hetvenhat évvel ezelőtt, 
1945. május 8-án elhallgat-
tak a fegyverek Európá-
ban, földrészünkön véget 
ért a második világháború. 
Az újjáépítés és újrakez-
dés milliónyi feladata kö-
zül az egyik az ideiglenes 
sírokba temetett, idegen 
földön életüket vesztett 
katonák méltó nyughelyé-
nek elkészítése volt. 

Magyarország és a Szov-
jetunió 1947-ben kötött 
egymással szerződést a 
„szovjet-orosz katonai em-
lékművek és hősi temetők 
kegyeleti gondozása tár-
gyában”, mely jogszabály 
értelmében a magyarorszá-
gi települések kötelesek a 
területükön található teme-
tőket „gondozott állapotban 
tartani”. 1995-ben a magyar 
és az orosz kormány megál-
lapodást kötött a kölcsönös-
ség jegyében „a háborúkban 
elesett katonák és polgári 
áldozatok emlékének meg-
örökítéséről, valamint sírjaik 
jogi helyzetéről”. 

Békéscsabán a szov-
jet katonai temetőt a 
görögkatolikus temető egy 
részéből, 1947-ben alakítot-
ták ki a sírokkal és az em-

lékművel, melynek eredeti 
felirata a következő volt: 
„Békéscsaba hálás dolgozói. 
1944. okt. 6.” és „Emlékül a 
magyar nép szabadságáért 
elesett szovjet katonáknak”. 
A temetőt 1957 áprilisában 
átépítették, idetemették az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc alatt elesett 
szovjet katonákat is. Meg-
változott az emlékmű fel-
irata, mely ma is olvasható 
az emléktáblán, de a két 
mondat nem egyezik meg.  
Orosz nyelven a következő 
olvasható: „Örök dicsőség 
a Vörös Hadsereg katonái-
nak, akik a fasiszta hódítók 
elleni harcban estek el, akik 
a Szovjetunió és a szabad-
ságszerető népek szabad-

ságáért és függetlenségéért 
harcoltak.”. A magyar felirat: 
„Örök dicsőség a szovjet 
hadsereg elesett katonáinak, 
akik 1945-ben és 1956-ban 
életüket áldozták hazánk fel-
szabadításáért”. 

A temetőben három sor-
ban (1. sor 17 sír, 2. sor 17 
sír, 3. sor 6 sír) 40 sírhely ta-
lálható, de csak kettőn szere-
pel név. Az első sor 11. sírján 
Jeremejev Iván alhadnagy 
(†1944. november 2-án), 
míg a 3. sor 5. sírhelyén a 
következő látható: Curikov 
Grigorij Pávlovics őrmester 
(az orosz források szerint 
viszont itt Pirovackih Nyik-
olaj Alexandrovics (†1956. 
11. 4-én nyugszik). A szovjet 
adatokból az is megtudható, 
hogy a harmadik sorba te-
mették azokat, akik 1956-ban 
vesztették életüket Békés-
csabán. Név szerint Juzevik 
Pavel Ivanovics (†1956. 11. 
4-én), Ahmetov Mulin (†1956. 
11. 4-én), és Szemjonov Mi-
hail Alekszejevics (†1956. 
12. 9-én).

Békéscsaba önkormány-
zata méltóképpen gondozza 
ezt a temetőt a „Halott kato-
na nem ellenség!” gondolat 
jegyében. (Az orosz szöve-
geket Zahorán Hilda és Rácz 
Attila fordította.)

Ugrai Gábor

A Csabagyöngye Kulturális 
Központ 2015-ben alapította 
a díjakat, amelyekkel éven-
te ismerik el az intézmény 
közösségeit, csoportjait, ön-
kénteseit és a meghatározó 
személyeket.

Hagyományosan ennek 
a díjnak az átadása az in-
tézmény születésnapjához, 
a magyar kultúra napjához 
kötődik, azonban most a jár-
ványhelyzet miatt csúszott. 
Mivel közönség előtt még 
most sem lehetett megtartani 
a rendezvényt, ezúttal online 
formában tekinthették meg 
az érdeklődők, valamint visz-
szanézhető a Csabagyöngye 
YouTube csatornáján is. 
A díjazottak a következők 
lettek: Stark Emlékérem –
Baráth Éva; Csabagyöngye 
Közösségi Díj – Stark Adolf 
Kertbarát Kör; Csabagyön-
gye Közösségi Díj – Csaba 
Pávakör; Csabagyöngye Kö-
zösségi Díj – Lisztérzékeny 
csoport; Csabagyöngye 
Közösségi Díj – Csaba Big 
Band; Csabagyöngye Siker 

Díj – Farkas András; Csaba-
gyöngye Tisztelet Díj – dr. 
Ferenczi Attila; Csabagyön-
gye Tisztelet Díj – Veres And-
rás; Csabagyöngye Tisztelet 
Díj – Csaba TV; Csabagyön-
gye Önkéntes Díj – Maczala 
Lászlóné; Csabagyöngye 
Önkéntes Díj – Machlik Ger-
gő; Csabagyöngye Önkéntes 
Díj – Pljesovszky Lászlóné; 
Csabagyöngye Önkéntes Díj 
– Milyó Pál; Csabagyöngye 
Önkéntes Díj – Petró Zsolt; 
Köszönet-díj Herczeg Ta-

mástól – Békéscsabai Bartók 
Béla Vegyeskar; Köszönet-díj 
Herczeg Tamástól – Mohácsy 
Mátyás Kertbarát Kör. 

Az ünnepi díjátadást kö-
vetően minden esztendőben 
szórakoztató programokkal 
kedveskednek a díjazottak-
nak és a közönségnek. Ez 
alkalommal teljes egészében 
levetítették az intézmény-
ben, 2016. december 20-án, 
Szente Vajk, Nagy Sándor, 
Balla Eszter, Szinetár Dóra 
és Simon Kornél főszerep-
lésével bemutatott, „Bé-
késcsaba, a musical” című 
fergeteges, improvizációs 
sikerprodukcióról készült fel-
vételt, amely szintén meg-
tekinthető a Csabagyöngye 
YouTube csatornáján. 

Csabai Mérleg

M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Apáról fiúra – családi hagyományőrző délután
2021. május 15-én, szombaton, 14–17 óráig

a Meseház udvarán (Békéscsaba, Békési út 17.)
Kézműves műhely: kavicsfestés
Sámli kuckó: Soós Emőke meséi

Nagymama kamrája: estike (a csabai macaron)
Formás kavicsokat mindenki hozzon magával!

Jazz-csütörtök a Meseházban: Bujdosó Trió
2021. május 20-án, csütörtökön, 19 órakor

Tagok: Bujdosó János – gitár,
Szerető Dániel – basszusgitár, Klausz Ádám – dob.

Nagyszabású kompozíciók, ropogós tempók, improvizációk, 
lírai képek és némi kaján vadság, az underground jazz 

és a világzene határán.
A koncert szervezője a Meseházi Alapítvány.

Helyszín: Meseház udvara (Békéscsaba, Békési út 17.).
Belépő: 500 Ft.

Támogató:

Jelen szabályozás szerint, programjainkat
csak oltási igazolvánnyal rendelkezők látogathatják.

Előzetes érdeklődés a 326-370 telefonszámon,
vagy mesehaz@mesehaz.hu 

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY – 19059985-1-04

Horgásztábor: 2021. június 21–25-
éig 8–14 éves gyermekek részére. 
„A horogkötéstől a halfogásig” – a 
résztvevők megismerhetik a Körösök-
ben előforduló halfajokat, valamint 
a horgászatukhoz szükséges esz-
közök összeállítását és használatát 
sajátíthatják el a közös horgászatok 
alkalmával az Élővíz-csatornán. A tá-
bor elméleti anyaga megegyezik hor-
gászvizsgára felkészítő tanfolyamok 
témaköreivel. A foglalkozások 8-tól 
16 óráig tartanak. Gyermekfelügyelet 
7.30-tól 16.30-ig. Részvételi díj: egy 
hétre 15 500 Ft/fő, mely összeg az 

ebéd biztosítását is tartalmazza.
Varázsecset tábor: 2021. június 
21–25-éig 8–14 éves gyerekek ré-
szére. A hét folyamán sokféle anyag-
ra festhetünk. Készítünk egyedi pólót 
saját tervezésű mintával, batikolunk, 
majdani titkokat rejtő dobozokat, cso-
dálatos színű mécseseket. Megtanul-
juk az arc- és a selyemfestés alapjait, 
de hozhatsz régi sámlit, képkeretet, 
amit újjávarázsolunk a varázsecse-
tünkkel. A foglalkozások 8-tól 16 
óráig tartanak. Gyermekfelügyelet 
7.30-tól 16.30-ig. Részvételi díj: egy 
hétre 15 500 Ft/fő, mely összeg az 

ebéd biztosítását is tartalmazza.
Fotósuli tábor: 2021. június 28 
– július 2-ig 12–18 éves diákok 

részére. A résztvevők tematikusan 
egymásra épülő foglalkozásokon a 
digitális fotózás elméleti és gyakor-
lati ismereteit sajátíthatják el szak-
mai vezetők közreműködésével. A 
táborban való részvétel feltétele, 
hogy a jelentkezők rendelkezzenek 
digitális fényképezőgéppel, amit a 
tábor ideje alatt magukkal hoznak. A 
foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. 
Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig. 
Részvételi díj: egy hétre 15 500 Ft/
fő, mely összeg az ebéd biztosítását 

is tartalmazza.
Csingilingi tábor: 2021. június 28 
– július 2-ig 8–14 éves gyerekek 
részére. Készíts saját, egyedi éksze-
reket, öltözködési kiegészítőket! Ék-
szerek,  hajdíszek gyöngyből, gyapjú-
ból, textilből, meglepő kiegészítőkkel, 
hogy a nyár ragyogó színeit és kin-
cseit viselhesd!  Többféle technikával 
ismerkedhetsz meg a hét folyamán. 
Kipróbálhatod a gyöngyszövést, ne-
mezelést, a zsugorkázást, a gyöngy-
fűzést, a különféle csomózásokat, 

fonásokat, a süthető gyurmát, stb.
A foglalkozások 8-tól 16 óráig tar-
tanak. Gyermekfelügyelet 7.30-tól 
16.30-ig. Részvételi díj: egy hétre 
15 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd 

biztosítását is tartalmazza.

11KultúraCsabai Mérleg

Csabai életképek Rendhagyó díjátadás, és Békéscsaba, a musical

Csabagyöngye Közösségi Gála

Herczeg Tamás és Szente Béla a Csabagyöngyében Baráth Éva, emlékérmes

Rendhagyó módon tartotta meg április 19-én hagyo-
mányos közösségi gáláját a Csabagyöngye Kulturális 
Központ. A járványügyi korlátozások miatt ezúttal on-
line követhette nyomon a közönség, hogy kik lettek a 
díjazottak, gálaműsorként pedig a Békéscsaba, a mu-
sicalt nézhették meg az érdeklődők.

A békéscsabai szovjet katonai temető

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!

NYÁRI TÁBOROK A LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

További információ a 456-177-es telefonszámon kérhető. Jelentkezni május 
10-étől lehet személyesen a közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
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Egyedül a röplabdázóknál 
zárult le a bajnokság, a lab-
darúgók és a kézilabdázók 
az utolsó fordulóikat telje-
sítik, míg a kosárlabdázók 
több hetes szünet után 
léptek pályára az NB II rá-
játszásában, ahol rögtön 
legyőzték egyik közvetlen 
riválisukat.

A Swietelsky-Békéscsabai 
Röplabda SE bejutott a női 
Extraliga döntőjébe, miután 
3–1-es összesítéssel legyőz-
te az elődöntőben a 1. MCM-
Diamant Kaposvárt. A csa-
baiak ellenfele a fináléban a 
Fatum Nyíregyháza lett vol-
na, azonban a viharsarkiak 
nem tudtak kiállni. Először az 
1. mérkőzést kellett lemonda-
nia Tóth Gábor csapatának 
három koronavírus-fertőzött 
miatt, amiért a Nyíregyháza 
megkapta a győzelmet. Ké-
sőbb újabb öt sportolónak 
lett pozitív az antigén-tesztje, 
így a BRSE a 2. és a 3. talál-
kozót sem vállalta. A Magyar 
Röplabda Szövetség ezeket 
a találkozókat is a szabolcsi-

ak javára ítélte, így a Nyír-
egyháza 3–0-val, lejátszott 
mérkőzés nélkül lett bajnok, 
először a magyar röplabdá-
zás történetében. Az Európai 
Röplabda Szövetség dönté-
se értelmében a válogatott 
program miatt legkésőbb áp-
rilis 18-áig be kellett fejezni a 
nemzeti bajnokságokat, így 
már nem maradt lehetőség a 
döntő későbbi megtartására.

A Békéscsaba 1912 Előre 
lapzártánkkor a 14. helyen 
állt a húszcsapatos NB II-
ben, amit a szurkolók csaló-
dásként élnek meg. A lilák 41 
pontot gyűjtöttek be, amelyet 
10 győzelem, 11 döntetlen 
és 14 vereség után értek el. 
Áprilisban negatív sorozat-
ba került a csapat, hiszen 
zsinórban három meccsen, 
a Szombathely, a Szentlő-
rinc és a Budaörs ellen is 
alul maradt. Preisinger Sán-
dor együttese április 28-án, 
nagy bravúrral 4–4-es dön-
tetlent játszott a nagy rivá-
lis, 2. helyezett Debreceni 
VSC-vel szemben. A DVSC 
kezdőjében olyan válogatott 

játékosok kaptak helyet, mint 
Dzsudzsák Balázs, Varga 
József, Bódi Ádám és Gróf 
Dávid, valamint a kispadon 
ült Ugrai Roland és Korhut 
Mihály is. A Békéscsaba a 
Merkantil Bank Liga 36. for-
dulójában, vasárnap a Siófok 
otthonába látogatott. Az Elő-
re utolsó hazai mérkőzésén 
a Szolnokot fogadja majd 
hazai pályán, amelyen már 
jelen lehetnek a védettségi 
igazolvánnyal rendelkező 
szurkolók. A találkozót élő-
ben közvetítjük a 7.Tv-n és a 
behir.hu közösségi felülete-
in. A Békéscsaba az utolsó 
fordulóban a még feljutásra 
esélyes Gyirmót otthonába 
látogat, és zárja le ezt a fele-
désre méltó szezonját.

A Békéscsabai Előre 
NKSE lapzártánk napján 
még az utolsó, 14. helyen állt 
a női kézilabda NB I-ben. A li-
lák 20 lejátszott mérkőzésből 
mindössze három pontot sze-
reztek, egy döntetlent és egy 
győzelmet értek el, írnunk 
sem kell, hogy a drukkerek 
ezen eredmények láttán sem 

lehetnek elégedettek a baj-
noki hajrá előtt. Az Előrének 
még hat mérkőzése maradt 
csodát tenni és kiharcolni a 
bennmaradást az első osz-
tályban. A csapat ellenfe-
lei sorrendben a Kisvárda, 
az Alba Fehérvár, az Érd, a 
Szombathely, a Dunaújváros 
és a Siófok lesz. Az együttes 
valamennyi hazai mérkőzé-
sét élőben közvetítjük a 7.Tv-
n és a behir.hu-n. Az egyesü-

let elnöke, Paláncz György a 
Kezdőkör című magazinban 
elmondta, hogy olyan keret 
kialakítása a cél, amely ki-
esés esetén is visszajuthat 
az NB I-be, de ezzel együtt 
bíznak a bennmaradásban. 
Az Előre NKSE-t a követke-
ző idényben a Békési FKC 
jelenlegi vezetőedzője, Papp 
Bálint irányítja majd.

A Békéscsabai KK közel 
egy hónap után játszott tét-

mérkőzést a kosárlabda NB 
II keleti csoportjának alap-
szakasza után, ahol 2. he-
lyen végzett. Jancsika Árpád 
együttese a rájátszásban 
vívná ki a feljutást az NB I/B-
be. Ehhez megtették az első 
fontos lépést, hiszen a sok 
halasztás után az első mecs-
csükön április 23-án rögtön le-
győzték az első pozíciót elfog-
laló Nyíregyházát, 76–70-re. 

Hidvégi Dávid

Április második felében is-
mét rajthoz állt Novák Na-
tália Amerikában, a Brian 
Clay meghívásos verse-
nyen (Azusa, California) – 
tájékoztatott az USA-ban 
tanuló sportolójáról a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club.

Az Academy of Art Track & 
Field színeiben versenyző 
atléta a két héttel korábbi 
egyéni csúcsát, egyetemi re-
kordját újabb 4 másodperc-
cel döntötte meg. Ezúttal 

4:18,60-as időt futott 1500 
méteren. 

– Álmodni sem mertem 
volna, hogy valaha 4:20 alatti 
időt futok – írta Novák Natá-
lia, aki ezzel az idővel auto-
matikusan kvalifikálta magát 
a "Nationals"-ra, azaz az or-
szágos bajnokságra.

Tóth Sándor mester tanít-
ványa ezzel a teljesítményé-
vel az idei szabadtéri szezon 
2. legjobb, és minden idők 
13. legjobb idejét futotta az 
NCAA DIVISION II-ben.
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E-sport: Csabai ezüstérem

Bronzérmes az Andrássy

Natália szinte szárnyal 

A Békéscsabai E-Sport 
Egyesület 2–1-re legyőz-
te a Honvédot a Digital 
Warriors, azaz a Honvé-
delmi Sportszövetség által 
szervezett, másfél millió 
forint összdíjazású CS:GO 
versenysorozat elődöntő-
jében, a fináléban azonban 
kikapott a Budapest Five 
csapatától.

A Honvédelmi Sportszövet-
ség szervezésében, még 
február elején jelentették be 
az új CS:GO bajnokságot, 
amely a Digital Warriors ne-
vet viseli. Az esemény célja 
a honvédelem iránti érdek-
lődés felkeltése, a hazafi-
as és honvédelmi nevelés 
megvalósítása, a közös-
ségépítés, illetve a Honvéd 

Kadét Program népszerűsí-
tése volt.

A selejtező-sorozatot már- 
ciusban, a döntőt pedig 
április második felében 
rendezték meg kadét és 
profi kategóriában. A ka-
dét kategóriában a kiemelt 
partneriskolák képvisele-
tében versenyző csapatok 
versengtek, a profi kategó-

ria pedig mindenki számára 
nyitott volt, bárki ingyenesen 
nevezhetett a kvalifikációra.

A profiknál a Békéscsa-
ba az elődöntőben 2–1-re 
legyőzte a Lenovo Legion 
Honvéd csapatát, a finálé-
ban már a Budapest Five 
bizonyult jobbnak. A kadét 
kategória győztese a kapos-
vári Eötvös Kadét lett.

Az előző tanévi Diákolimpia 
versenyek nem fejeződhettek 
be a pandémia miatt, így a 
Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) mindössze kilenc 
sportágban tudott országos 
győztest hirdetni. A verseny-
zők és és a pedagógusok 
munkáját azonban a csonka 
szezonban is szerették volna 
elismerni, így a közelmúlt-
ban, módosított rendszerben 
díjazták a legeredménye-
sebb és legaktívabb iskolá-
kat. A legeredményesebb 
középiskolák versenyén a 
Békéscsabai Andrássy Gyu-
la Gimnázium és Kollégium 
harmadik helyezést ért el.

Szabó László, az Andrássy intézményvezetője és Vincze 
József, az MDSZ regionális irodájának vezetője

Három alapemberük nélkül nyertek Nyíregyházán 

Lukács (Békéscsaba 1912 Előre) duplázott, Dzsudzsák (DVSC) a hajrában egyenlített

Nem lesz könnyű kiharcolni a bennmaradástA koronavírus-fertőzés átírta a BRSE terveit 

Labdarúgásban, kézilabdában és kosárlabdában még zajlanak a küzdelmek

Nehéz szezon vége felé közelednek csapataink
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A Hétpróbás Néptáncis-
kola Alapfokú Művészeti 
Iskola jelenéről, jövőjéről 
Vaszkó Jánossal beszél-
gettünk. Az intézmény 
igazgatója 1986-ban, a 
Hétpróbás jogelődjében 
kezdett táncolni, majd 
1998-óta a Balassi Tánc-
együttes oszlopos tagja. 

– A Hétpróbás Néptáncis-
kola a békéscsabai Balas-
si Táncegyüttes közvetlen 
utánpótlás-képzőjeként ala- 
kult – mondja Vaszkó János. 
– A táncművészek képzése 
mellett ugyanolyan hang-
súlyt kap itt az egyéni fejlesz-
tés, hiszen a jól kidolgozott 
módszertani háttérnek és 
a néphagyományon alapu-
ló mozgás-, illetve szociális 
tartalomnak köszönhetően 
rendkívül komplex fejlesztő-
pedagógia áll a növendékeink 
rendelkezésére. Ez a kulturá-
lis műhely a közösségterem-
tés jelentős színtere, a tán-
cos osztályaink gyakorta az 
eredeti osztályközösségeknél 
erősebb kohézióval bírnak.

Hozzáteszi: a több évti-
zedes múltra visszatekintő 
működésük alatt rendkívül 
szoros együttműködést ala-
kítottak ki a város általános 
iskoláival és a tankerüle-
ti központtal; az előbbiek 
mindegyikében telephelyük 

működik. Az alsó évfolya-
mok az adott iskolában, a 
felsősök néptáncórái azon-
ban már a Balassi, Luther 
utca 6. szám alatti székhá-
zában zajlanak. 

– 2015-ben egy újabb 
szoros szakmai együttműkö-
dést indítottunk – folytatja –, 
amelybe a békéscsabai óvo-
dákat és óvónőket vontuk 
be, a csabai önkormányzat 
teljes támogatásával. Ennek 
köszönhetően a néptánccal 
végzett készség- és képes-
ség-fejlesztő és kibontakoz-
tató oktató-nevelő munkánk 
elért az óvodás korosztály-
hoz is. A járványügyi helyzet 
ellenére szeptembertől – a 
megelőző tanév beiskolázási 
létszámát némiképp megha-

ladva – gyakorlatilag jelentős 
fennakadás és megszakítás 
nélkül tudtunk működni.

Továbbá elmeséli, online 
formában ugyan, de a kará-
csonyi szünet előtt egy kis 
műsorral lepték meg a szü-
lőket; minden csoport készí-
tett egy etűdöt, amelyet vi-
deóra vettek és az osztályok 
zárt Facebook csoportjaiban 
köz-zétettek. A szokásaik-
hoz híven – szintén online 
– megtartották a félévi nyílt 
tanítási óráikat is, ahol a 
szülők megnézhették, hogy 
gyermekeik mivel foglal-
koztak az első félévben, és 
mennyit fejlődtek.

Elmondja, a jövőt tekintve 
három fontos cél van előttük. 
Az egyik a tanévzáró elő-

adás, a másik a beiratkozta-
tás a jövő tanévre, amit két 
lépcsőben bonyolítanak le: 
májusban az aktív növendé-
keket, szeptemberben pedig 
a leendő tanulókat várják. A 
harmadik pedig a Hétpróbás 
Néptánctábor, amely tavaly 
a nehézségek ellenére is 
nagy sikerrel zárult. 

– Köszönjük a szülőknek 
a támogatást és a kitartást 
ebben a bizonytalan hely-
zetben is. Szeptembertől 
várjuk régi és új tanulóin-
kat, reményeink szerint már 
egy hagyományosan zajló 
tanévben, hiszen a néptánc 
fejlesztő erő és közösségte-
remtő tradíció – teszi hozzá 
Vaszkó János.

Such Tamás
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1746/ Csaba történetéből. Darida András bíró évében az 
adatok szerint a lakosok száma 2781 lélek, többsé-
gében evangélikusok, 41 személy római katolikus 
vallású volt. 

1907/ Tanfolyamzáró vívóverseny. Falchetto Ettore csabai
olasz vívómester befejezte vívótanfolyamát, s ez 
alkalomból vívóversenyt rendeztek tanítványai rész-
vételével a Rudolf Főgimnázium tornatermében. 
A versenyen más városok vívói is részt vettek, si-
kertelenül. A versenyt Falchetto csabai tanítványai 
nyerték. Első helyezett Székely Vilmos, második 
Fischer Soma, harmadik Nikolics Jenő lett. Zsűrita-
gok: Dusbaba Vilmos, Rubovszky Emil, dr. Margócs 
Miklós voltak.

1918/ Elhunyt a festőművész. Veres Gusztáv csabai festő-
művész hosszú, súlyos betegség következtében, 58 
esztendős korában meghalt. Művészi képessége-
it számos kiváló alkotás dicsérte. A közművelődési 
ház csarnokában ravatalozták fel, és onnan kísérte 
Veres Gusztáv koporsóját a gyászoló sokadalom 
végső nyughelyére, a Vasúti temetőbe.

1925/ Az első ballagás. Nem tudni pontosan, Igló vagy
Selmecbánya volt-e az első ünnepélyes iskolai bú-
csúvétel, a ballagás meghonosításának helyszíne. 
Amikor a bánatos diáknóták éneklése közben bejár-
ják az iskola összes tantermét, búcsút vesznek ta-
náraiktól, az iskolától. A romantikus diákbúcsúztató 
híre elérte Békéscsabát. Elsőként a felső mezőgaz-
dasági szakiskola búcsúzó diákjai tartották meg bal-
lagásukat. 

2019/ Pusztító tűzben kiégett az István malom. Az egész
épület hosszában, hatalmas lángokkal égett a több 
éve üresen álló István malom. Több megyei és vá-
rosi tűzoltói hősiesen próbálta megfékezni a magas-
ra feltörő lángokat. A százéves tetőszerkezet és a 
malom belseje is leégett. Biztonságos  távolságból 
sokan döbbenten nézték végig a malom faszerkeze-
tének elhamvadását.

Szerkesztette: Gécs Béla

KRONIKAMÁJUS

A P R Ó H I R D E T É S E K
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.

A Hétpróbás Néptánciskola várja tanulóit
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Belehalt a gyilkos lövésekbe Áchim L. AndrásVisszavár a Jókai színház!

A csabai közgyűlésben a 
helyi dolgokért, a parla-
mentben országos ügyekért 
szólalt fel Áchim L. András, 
akinek a megnyilvánulásai 
hatalmas vihart kavartak.

Áchim 1906. június 2-án a 
belügyminiszternél interpel-
lált, mert a vidéki hatóságok 
ok és jog nélkül akadályozták 
a gyülekezési szabadságot. 
Darányi földművelésügyi mi-
nisztertől követelte, hogy tö-
rölje el a „rabszolgatörvényt”. 
Az országban 40 millió kat. 
hold földnek többségében a 
nagybirtokosok voltak a tu-
lajdonosai. Javasolta, „jus-
sanak földhöz a nyomorgó 
milliók is”, de az úri képvise-
lők tiltakozással fogadták a 
javaslatot. 

Békéscsabáról Kliment Pál 
és társai – a kúriához küldött 
kérvényükkel – megtámadták 
az 1906. évi képviselőválasz-
tást, és követelték Áchim kép-
viselői mandátumának vissza-
vonását. A döntés értelmében 
ezután Áchim három évig 
nem volt tagja a parlament-
nek, helyére dr. Pető Sándor 
került. A haladás, a kultúra, a 
művelődés, a szabad gondol-
kodás harcosai megdöbben-
tek az ítélet hallatán, hiszen 
Áchim volt „az egyetlen kiáltó 
szó, tiltakozó szózat” a ma-
gyar parlamentben. 

A következő, 1910. június 
3-án megtartott képviselő-
választást Áchim L. András 
nyerte, mandátumát ezúttal 
nem támadták meg. Folytatta 
harcos tevékenységét, 1911. 
március 21-én a parlament-
ben nem fogadta el a költ-
ségvetési javaslatot, mert az 
szerinte a kisembereket ter-
helte. Szót emelt a hadsereg 
fejlesztése ellen, hiszen az 
iskolákra, kultúrára sem volt 
elég pénz. A városok rende-
zéséről szóló törvényt is kri-
tizálta. Miközben Felvidéken 
a 3-12 ezer lakosú községek 
rendezett tanácsú városok 
lettek, az Alföldön, Békés me-
gyében több település, köztük 
az 50 ezres Békéscsaba is a 
községek között szerepelt. 

1911 májusának elején 
politikai ellenfelei sajtóhadjá-

ratot indítottak ellene a fővá-
rosi Friss Újság című lapban; 
többek között dr. Zsilinszky 
Endre is zsarnokoskodással, 
ellenségeskedés szításával 
vádolta meg. Végül Áchim 
felvette a kesztyűt, és saját 
lapjában cikksorozatot indí-
tott „Békésmegyei fotográfi-
ák” címmel. 

Május 13-án este, dr. Zsi-
linszky Endre fiai, Gábor és 
Endre elhatározták, hogy 
Áchimnak a családjuk ellen 
írt utolsó cikkét megtorol-
ják. Este a Fiume kávéház-
ban tervükről beszélgettek 
Kocziszky Mátyással, akitől 
Endre elkérte töltött brow-
ningját. Gáborral együtt – aki-
nek zsebeiben kutyakorbács 
és a browning volt – este fel-
keresték Áchimot a Mészá-
ros utcai házában, de nem 
volt otthon. Másnap reggel a 
Zsilinszky-fiúk pisztolyokkal 
és vastag bottal felszerelve 
bementek Áchim házába. Ott 
Áchim Ilonát kérték, jelentse 
be őket a képviselő úrnál. Mi-
után Áchim még öltözködött, 
így a fiúknak várakozniuk 
kellett. Mivel a türelmük el-
fogyott a „védekezési eszkö-
zökkel” benyomultak Áchim 
szobájába és dulakodás köz-
ben két lövéssel halálosan 
megsebesítették Áchim L. 
Andrást.

Gécs Béla

Veres Gusztáv festménye 
Áchimról

Hosszú hónapok után is-
mét várja közönségét a 
Békéscsabai Jókai Szín-
ház! Az óvatos nyitás lehe-
tővé teszi, hogy védettsé-
gi igazolvány birtokában, 
a hatályos rendeleteket 
betartva szeretett közön-
ségük előtt játszhassanak 
a teátrum művészei. 

A múlt hétvégén a nézők 
örömére a város jó néhány 
helyszínén felbukkant a szín-
ház autója, és a közelmúlt 
előadásainak ismert dalla-
maiból, valamint a friss da-
rabok népszerűnek ígérkező 
muzsikájából adtak ízelítőt 
az érdeklődőknek A szín-
ház házhoz megy – Ráadás! 
program keretében. Most mi 
kerestük fel a közönséget, 
de szeretnénk, ha hűséges 
nézőink ismét megtöltenék a 
sorokat. Természetesen még 
várni kell a régről megszokott 
színházélményre, egyelőre 
társunk marad a távolságtar-
tás, a fertőtlenítés, de óvatos 
enyhítésekkel, nagy körül-
tekintéssel folytatjuk a nyi-
tást, és bízunk benne, hogy 
hamarosan ugyanazt az él-
ményt tudjuk biztosítani, mint 
a pandémia előtt.

Első bemutatott darabunk 
Tamási Áron Vitéz lélek című 
példázata volt, amely az új-
rakezdésről fogalmaz meg 

emelkedett gondolatokat, s 
ezek korunk emberének is 
segítségére lehetnek. A da-
rab Kiss József Jászai Mari-
díjas rendező irányításával 
került színpadra, főszerep-
lőjét, Balla Pétert Czitor 
Attila nagyszerű alakításá-
ban láthattuk. Május hetedi-
kétől a jókedvé, a derűlátásé 
és a zenéé a nagyszínpad: a 
Sweet Charity egyenesen a 
Broadway-ről érkezik, hogy 
kifújja belőlünk a rosszked-
vet, és megnézhessük, ho-
gyan talál egy jobb sorsra 
érdemes, naiv és kedves 
lány sok-sok balul elsült pró-
bálkozás után végül társra. 
A darab címszerepében 
Csonka Dórát, partnereként 
Sánta Lászlót köszönthetjük. 
Sok-sok társulati tag mellett 
fellépnek a Színitanház fiatal 
reménységei, valamint ismét 
körünkben üdvözölhetjük a 
Viharsarok Táncszínház mű-

vészeit. Az előadást Radó 
Denise rendezte.

Mivel a világjárvány alatti 
bezárkózás folyamán is za-
vartalanul folytak a próbák, 
sikerült az összes, erre az 
évadra tervezett darabot 
házi bemutatóig vagy főpró-
báig eljuttatni, így a követke-
ző hetekben pótolni tudjuk 
az elmaradt előadásokat. 
A fenti két mű után a Hotel 
Mimóza kerül vissza a desz-
kákra, majd követi (később 
meghatározott sorrendben) 
a Pezsgős vacsora, a Tri-
anon, a Kakukkfészek, a 
Családi ágy és a Viktória, 
valamint a kicsik és a gyer-
meklelkű felnőttek számára 
ajánlott Kaland a nagy csa-
láderdőben és az Árgyélus 
királyfi. Október végéig a je-
len évad előadásait láthatják, 
míg novembertől új, izgal-
mas kínálattal jelentkezik a 
Békéscsabai Jókai Színház.


