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A pálya további fejlesztése várható

ZÖL D ÖNKORM Á N Y Z AT Elkészült az extrémsport-pálya

Az öntözött területek nagysága megsokszorozódik–
klímatudatos intézkedések a zöldfelületekért
Az előző évben extrém
időjárási körülményekkel,
hetekig tartó szárazsággal kellett szembenéznünk. Békéscsaba önkormányzata elkötelezett a
zöldfelületek fenntartható,
klímatudatos gondozása
iránt, ezért 2021 novemberében arról döntött a közgyűlés, hogy a helyi iparűzési adó előirányzatából
25 millió forintot biztosít
a közterületen található
zöldfelületek
automata
öntözőrendszerrel történő
ellátására.
A szakemberek ajánlását
figyelembe véve, a városvezetők meghatározták az öntözőrendszerek kiépítésére
alkalmas zöldterületeket. A

részletekről Nagy Ferenc alpolgármestert kérdeztük.
– Napjainkban kiemelt feladattá vált a zöldterületek
és a fás szárú növények védelme és fenntartása azzal
összefüggésben is, hogy az
önkormányzat elkötelezett a
klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése iránt. Évek óta
növekvő figyelmet és energiát
fordítunk városunk zöldfelületeink ápolására, lehetőség
szerinti bővítésére. A zöldterületek óriási értéket képviselnek
városunkban.
Békéscsaba
közcélú zöldfelületein – parkjainkban, közkertjeinkben és
fasorainkban – becslések szerint 63 ezer fa található, sok
virág került a tereinkre, útjaink
mellé. A fásítottság mértékének megfelelően városunk

méltán érdemli ki a sokszor
emlegetett „zöld város” jelzőt.
– Öntözőrendszer kiépítését tervezik, miért tartja ezt
fontosnak a városvezetés?
– Komoly probléma, hogy
a klímaváltozás negatív hatásai – mint az extrém meleg
és a hosszú, aszállyal sújtott
időszakok – veszélyeztetik
zöldfelületeinket. A globális
felmelegedés, a szélsőséges
időjárási viszonyok gyakoriságának növekedése napjainkra a Föld egészére, így
városunkra is kihatással van.
Az elmúlt pár év nyarai alatt
sokszor okoztak problémát
a hatalmas esőzések, és az
is, hogy folyamatosan nőtt az
extrém forró napok száma.
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Turák Helga városfejlesztési menedzser és Nagy Ferenc alpolgármester

Szarvas Péter polgármester és dr. Szigeti Béla az ifjúsági és sportbizottság elnöke
Az extrémsport-pálya megvalósításra az önkormányzat 15 millió forint pályázati forrást nyert el, a pálya
átadása tavaly év végén
megtörtént.
– Mint ahogy azt korábban
ígértük, még a 2021-ben,
év vége előtt befejeződött a
fiatalok freestyle pályájának
kialakítása a MÁV sporttelepen. A pályázati és az
önkormányzati forrásokból
sikerült új pályaelemeket
beszerezni, a környezetrendezést elvégezni, felújítani
a korábbi aszfaltpályát – közölte a beruházással összefüggésben Szarvas Péter
polgármester.
A városvezető ismertetése szerint a sportlétesítményt a Békéscsaba
Vagyonkezelő Zrt. fogja üzemeltetni. Hozzátette: ahogy

az időjárási körülmények
megfelelővé válnak a biztonságos sportoláshoz, úgy
a pályát birtokba vehetik az
extrém sportok kedvelői.
Az előzményekről tudható,
hogy mivel a helyszín jelentős felújítást igényelt, az
önkormányzat
pályázatot
nyújtott be a megvalósításra az Országos Bringapark
Programhoz. A pályázat
eredményes volt, a város
15 millió forint forrást nyert
arra, hogy a Csányi utcai
MÁV pálya mellett freestyle
parkot alakítson ki. Ez az
összeg a teljes beruházás
költségét nem fedezte, ezért
a megvalósításhoz önerőt is
biztosítani kellett.
Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy a megvalósult
fejlesztéssel kapcsolatban
a munkatársai folyamatosan
egyeztettek a Békéscsabai

Extrémsport Egyesület képviselőivel, és ez 2022-ben
tovább folytatódik.
– Ezúton is köszönöm az
egyesület
együttműködését, és bízom benne, hogy
a pálya igazi közösségi tér
lesz a fiatalok számára. A
sajátjuknak érzik majd, ahol
szívesen töltik az idejüket, és
vigyáznak az itt létrehozott
környezetre – húzta alá.
– A pályán összesen hat
elem található, de természetesen további fejlesztések
várhatók – ismertette Varga
Tamás. A sportért, kultúráért
és ifjúsági ügyekért is felelős
alpolgármester megjegyezte,
hogy az egyesület fiataljaival
a megbeszélések a régi és
az új helyszínnel, a régi és az
új elemekkel összefüggésben is rendszeresek voltak.
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Herczeg Tamás: Csaba a térséggel együtt képzeli el a jövőjét
Míg Békéscsabán a Modern Városok Program
részeként folyik számos
fejlesztés, az 5000 lakosnál alacsonyabb lélekszámú települések most a
Magyar Falu programban
meghirdetett támogatásokra pályázhatnak. Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel ezúttal
aktuális
járványhelyzet
mellett a környező települések lehetőségeiről beszélgettünk.

Herczeg Tamás a Békés megyei 1. számú választókerület Magyar Falu Programban érintett települések polgármestereivel tárgyalt a közelmúltban

– A koronavírus-járványban
ma már meghatározó az
omikron variáns jelenléte.
Sokak szerint még be sem
fejeződött a negyedik hullám, de máris itt az ötödik.
Ön hogyan látja?

– Szerte a világon az a tapasztalat, hogy a negyedik
hullám lecsengése egybeesik
az ötödik hullám megjelenésével, emelkedő számadataival.
Emellett arról is lehet olvasni, hogy az omikron variáns
esélyt adhat a járvány „megszelídítésére”. Nem a tüdőt
vagy más szerveket támadja
meg, hanem elsősorban légúti
megbetegedést okoz. Egyes
orvosok, virológusok, kutatók
szerint esély van rá, hogy így
a betegség egy influenzaszerű megbetegedéssé váljon.
Viszont az orvosok szerint
továbbra is nagyon fontos az
oltás, hiszen ez az egyetlen
védekezési lehetőség ellene.
Van már olyan ország, ahol a
negyedik védőoltás beadása
is ajánlott – nem tudjuk még

mi lesz ezután. Tény, hogy
újból növekszik a napi fertőzöttek száma, de a relatíve
magas betegszámhoz viszonyítva jelenleg kevesebb beteget kell kórházban ápolni
és kevesebben kerülnek lélegeztető-gépre. Fontos megjegyezni, hogy amikor a vírus először megjelent, akkor
még nem volt oltás, amikor
pedig a legkegyetlenebb válfajai terjedtek, akkor nem volt
olyan mértékű az átoltottság
Magyarországon, mint most.
Szóval az omikron variáns
gyorsabban terjed, de hogy
mennyire lesz súlyos az ötödik hullám csúcspontján a
járványhelyzet, még nem lehet tudni.
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2 Közgyűlés

Csabai Mérleg

V I S S Z AT E K IN T É S A KÖZGY Ű L É SR E
A polgármester és a pártok képviselői értékelték a decemberi közgyűlés döntéseit
December 14-én tartotta legutóbbi ülését Békéscsaba képviselő-testülete. A közgyűlésről szóló tudósítás
a Csabai Mérleg tavalyi utolsó számában jelent meg. A
polgármester és a pártok képviselői később értékelték a
legfontosabb döntéseket, ezt az alábbiakban olvashatják
Szarvas Péter: Óvatos költségvetésre lesz szükség 2022-ben

Szarvas Péter beszélt arról,
hogy a jelenlegi információk
alapján nehéz, feszített költségvetési tervezési időszak
előtt állnak. Kiemelte, hogy
a 2022-es költségvetésnek
tartalmaznia kell az intézmények működtetéséhez szükséges forrásokat, továbbá
számolni kell a közvilágítás,
az autóbusz-közlekedés, a
közterületek gondozása, az
utak, járdák, kerékpárutak Szarvas Péter
és a csapadékvíz-csatornák költségeivel. Arra is kitért, hogy a város beruházásai
folytatódnak: 2022-ben befejeződik a piachoz tartozó parkolóház építése, majd elindul a piac maradék területeinek
teljes rekonstrukciója. Folytatódik a bábszínház építése, a
Wenckheim kerékpárút építése, elkezdődik a Dobozi úti kerékpárút teljes felújítása, és a Ligeti soron megépül az új kerékpárút is. Hozzátette: 2022-ben befejeződik a Réthy Pál híd
építése és a bontást követően elindul a Sztraka-híd építése.
A tervek szerint 2022-ben elkészül továbbá a Lencsési bölcsőde bővítése és a Kazinczy utcai orvosi rendelő felújítása.
Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy Békéscsaba zöld város, a közterületen és nem közterületen lévő fák védelmét az
eddigieknél tovább erősítik. Részletezte, hogy a város 150
hektár erdővel rendelkezik és a 10 hektáros pósteleki területtel, amely örökerdőnek minősül, így ott a fagazdálkodást nem
lehet kivágással megoldani.
A képviselők döntöttek arról, hogy kijelöléses megbízás
alapján, 2022 januárjától 2023 decemberéig az autóbuszközlekedést a Volánbusz Zrt. látja el Békéscsabán. A polgármester azt is elmondta, hogy az önkormányzat mintegy
200-220 millió forint körüli összeget költ egy évben a helyi
autóbusz közlekedésre.
Szarvas Péter ismertette továbbá, hogy a közgyűlés a
Békéscsaba díszpolgára elismerést posztumusz Sztraka Ernőnek ítélték oda. Békéscsabáért kitüntetést Gedó György
olimpiai bajnok kap, Békéscsaba életműdíjban pedig Vánsza
Pál, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének Békés megyei elnöke részesül. A Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést
Dariday Róbert színművész és a Békéscsabai Médiacentrum
Kft. közössége kapja.
Fidesz: Békéscsaba fejlesztési pályán van!

A 2021-es év költségvetését a takarékosság jellemezte –
kezdte a Fidesz közgyűlés utáni tájékoztatót Hanó Miklós
alpolgármester. Mint mondta, a város és a hozzá tartozó intézmények gyorsan reagáltak a koronavírus-járvány okozta
helyzetekre, és Békéscsaba megőrizte stabilitását. Az alpolgármester megjegyezte: bár konkrét számokról jelenleg még
nem lehet beszélni, a járványhelyzetet figyelembe vették a
2022. évi költségvetési koncepció megalkotásakor is.
Hanó Miklós kiemelte, hogy a Fürjesi elkerülő út 10 hónappal a határidő előtt lett készen, és hogy az út jelentős
forgalom alól mentesíti a várost. Szólt a piac, valamint a
CsabaPark fejlesztéséről, hozzátéve, hogy ezek nem terhelik
a város költségvetését.
Opauszki Zoltán úgy fogalmazott, hogy a városvezetés
képes jól reagálni a minket körbevevő folyamatokra. A költségvetési koncepcióval összefüggésben elmondta, hogy az
egyes stratégiák kidolgozását koordinálni kell, így azok egymást kiegészítik. Kiemelte azt is, hogy létre kívánnak hozni
egy olyan digitális fakatasztert, amely a város zöldterületeinek a növényállományát feltérképezi és rögzíti. Hozzátette,
hogy az önkormányzat jelentős összeget különít el a fásításra, erdősítésre, de meg kell vizsgálni azt is, milyen pályázati
források bevonására lenne lehetőség. Beszélt továbbá arról,
hogy számos nagy önkormányzati beruházás zajlik, ugyanCsabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt.
Főszerkesztő: Hegyi Boglárka. Tördelő: Máthé Csongor. Szerkesztőség:
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu,
ertekesites@bmc.media.hu Telefon: 20/226-2920, 66/740-700.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Szente Béla, Hanó Miklós és Opauszki Zoltán

Dr. Juhász István és dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba)

akkor fontos, hogy ezeket költséghatékonyan tudják majd
működtetni. Végül elmondta: javaslatot tettek arra, hogy készüljön a város vízgazdálkodására egy komplex program.
Szente Béla képviselő hangsúlyozta: Békéscsaba jelenleg
fejlesztési pályán van, az elmúlt nehéz időszakot pedig jól és
korrekt módon tudta megoldani pénzügyileg és a szervezést
illetően is. Mint mondta, ennek is köszönhetően stabil helyzetből tud továbbindulni a város.
A költségvetést februárban hagyja jóvá a képviselő-testület, de ha azokon az alapokon áll, amelyeket a közgyűlés a
koncepcióban megfogalmazott, akkor a képviselő véleménye
szerint komolyabb probléma 2022-ben sem merülhet fel.

iránymutatást ad arra, hogy az önkormányzatnak milyen intézkedésekre van szüksége a következő években.
A fás szárú növények védelmével kapcsolatban a képviselő elmondta, szükségesnek tartják megvizsgálni, hogy milyen
szakemberek bevonására van szükség. Dr. Juhász István kiemelte: a képviselők egy történeti bemutatást láttak az előterjesztésben, amely tartalmazza a fakivágásokkal, pótlásokkal,
a zöldterület növelésével kapcsolatos elképzeléseket. Hozzátette, hogy a rendelet megalkotását célzó előterjesztésről a
grémium legkésőbb márciusi ülésén tárgyal majd.
Dr. Szigeti Béla arról beszélt, hogy a testület áttekintette a
2021-es költségvetés alakulását, valamint a 2022. évi koncepciót. Hangsúlyozta, hogy a költségvetésre 2021-ben is rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány, ezáltal a városnak többletkiadása és bevételkiesése volt. Fontosnak tartja, hogy ennek
ellenére a működőképességet sikerült fenntartani, és azokat
a fejlesztéseket, amelyek főként a Modern Városok Program
részeként zajlanak, a kivitelezők zavartalanul tudják végezni.
Kitért arra is, hogy a 2022-es év költségvetési koncepcióban kiemelt szerepet kap a működőképesség biztosítása és
a fejlesztések folytatása. Új prioritásként jelent meg a tervezetben a klímasemlegességgel, a zöld stratégiával kapcsolatos beruházások elindítása, amelyre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az infláció hatásaira reagálva fontos tartja,
hogy 2022-ben az intézményekben a dolgozók bérfejlesztése
megtörténjen.
A CsabaPark üzemeltető-váltásával kapcsolatban dr. Szigeti Béla elmondta: a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. üzleti
tervében több ponton látott bíztató jeleket arra, hogyan hasznosíthatnák a létesítményt a jövőben.

„Prioritást élvez a biztonságos működés”

Miklós Attila és Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért)
A Szövetség Békéscsabáért-frakció olyan városi költségvetést szorgalmaz, amely a biztonságos működtetés mellett
hangsúlyt helyez a fejlesztésekre, de egyúttal helyet ad az
önkormányzat által önként vállalt feladatoknak is.
– A kis- és középvállalkozások esetében az iparűzésadó
kulcsa 1 százalékra mérséklődött, amely Békéscsaba költségvetésében 750 millió forintos kiesést jelent. A gépjárműadó bevételének hiányában további 200 milliótól esik el a város – mondta Fülöp Csaba. A képviselő szerint, ha nem lesz
kompenzáció, akár hitelfelvételre is szükség lehet a fejlesztésekhez. Hozzátette, hogy a költségvetésnek a minimálbér és
a garantált bérminimum növekedésével, valamint a bérkorrekciókkal is meg kell birkóznia.
– A megfogalmazott célokkal egyetértünk, a biztonságos
működtetés és Békéscsaba folyamatos működése mindig is
prioritást élvez. A város egy erőteljes zöld politikát szeretne
folytatni, amit támogatunk. Szeretnénk azt is, hogy az egyéb
infrastrukturális és kommunális fejlesztésekre is legyen forrás
a költségvetésben. Fontos továbbá, hogy azok a mikrokörnyezeti beruházások – kátyúzás, térkövezés, játszótér-felújítás stb. – is folyamatosan meg tudjanak valósulni, amelyek a
lakosság igényeit elégítik ki – fogalmazott a képviselő.
A CsabaParkot 2022-től a Békéscsabai Városfejlesztési
Kft. üzemelteti. Miklós Attila szerint a városfejlesztés közgyűlésen bemutatott terve inkább csak egy koncepció volt,
így igazán csak márciustól lehet látni, hogy mi a társaság elképzelése a működtetésről. Kiemelte: az eddig 4,5 milliárd
forintból felépített létesítmény nem úgy hasznosult, mint azt
szerették volna.
– Úgy kell a fejlesztéseket megvalósítani, hogy az olyan
látványosság legyen, amely idevonzza a turistákat. A
CsabaPark a kolbászfesztivál idejében rendezvényhelyszínként jól vizsgázott, ezért az lenne a cél, hogy minél több nagyobb eseményt lehessen tartani a helyszínen. Ehhez pedig
muszáj olyan fedett attrakciókat is bemutatni, amelyek vonzzák az embereket – jegyezte meg Miklós Attila.
„Új prioritás a zöld stratégia”

A Hajrá Békéscsaba nevében dr. Juhász István és dr. Szigeti Béla
értékelték a múlt évi utolsó közgyűlés legfontosabb döntéseit.
Dr. Juhász István a járási egészségfejlesztési tervvel kapcsolatban elmondta: az előterjesztett anyag 150 oldalon keresztül
mutatja be, hogy a békéscsabai járáshoz tartozó települések
milyen szociális és egészségügyi helyzetben vannak, valamint

„Mikor lesz gazdaságos a CsabaPark?”

Dancsó Tibor írásban közölte
véleményét, ezt az alábbiakban olvashatják: „Építése
Békéscsabán 2012 októberében kezdődött és most
– szűk 10 év és 4,5 milliárd
(azaz 4 500 millió) forint elköltése után – még mindig
nincs működőképes üzleti
terve a városnak arra, hogy
miként lehetne ezt a méregdrága komplexumot – a
CsabaParkot – legalább Dancsó Tibor (DK)
„nullszaldósan” üzemeltetni.
A parkot 2021 végéig felügyelő Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt. 2019. elején – tehát 3 éve – kapta azt a feladatot Békéscsaba Megyei Jogú Város akkori közgyűlésétől, hogy alkossa meg a CsabaPark üzleti tervét. Ez máig sem sikerült!
Most pedig attól várjuk a „csodát”, hogy a park üzemeltetését ez év elejétől a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit
Kft. veszi át. Ők 2021. június 10-én kapták meg az üzleti terv
készítésére vonatkozó megbízást, de az általuk a decemberi
közgyűlésre benyújtott dokumentumra még a Pénzügyi Bizottság is azt mondta, hogy az nem az! Úgy látom, hogy mi
itt Békéscsabán nagyon szeretünk pályázati „ingyenpénzből”
építkezni. Mindent megépítünk, amire csak pénzt adnak! Az
üzemeltetéssel és a gazdaságossággal meg majd lesz valahogy! És ez azoknál a beruházásoknál is így van, amelyektől
hosszabb távon azért nyereséget várnánk! De senki sem töri
össze magát, hogy több bevétel legyen. Erről nekem mindig a
„Könnyen jött, könnyen megy!” mondás jut eszembe. Ajánlok
egy összehasonlítást: Látogassanak el valamelyik délután,
vagy hétvégén a Gyulai úton működő Csabai Rendezvénypajtához és nézzenek körül! Azt egy vállalkozó üzemelteti
(remélem nem sértődik meg, hogy pozitív példaként felemlegetem). Szóval, ott rendezvényeket tartanak, szolgáltatnak,
vendégül látnak. Mindezekért az odalátogatók örömmel fizetnek, mert jól érzik magukat és az üzlet jól megy, mert megdolgoznak a sikerért. Aztán legyenek szívesek a CsabaParkba
is átfáradni és körülnézni!”
Papp Ádám, Vári Bianka, Hidvégi Dávid
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A pálya további fejlesztése várható
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Szarvas Péter polgármester:

Elkészült az extrémsport-pálya A fejlesztések éve volt a tavalyi
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az extrémsport-pályát igazi közösségi helyszínné szeretnék tenni – jelentette ki az
alpolgármester, részletezve,
hogy padokat, kerékpártárolókat, kukákat, esőbeállót
szükséges elhelyezni, valamint világítást kialakítani azért,
hogy a hely valóban megfelelő, majd közkedvelt ifjúsági
közösségi tér lehessen. Füvesítést és fásítást is terveznek, ami szándék szerint még
szerethetőbbé teszi majd ezt a
területet. Az ifjúsági koncepció
egyik kiemelt eleme az, hogy
minél több ilyen vagy ehhez
hasonló nyitott közösségi tér
valósuljon meg.
– A szerencsés pályázati
lehetőséggel, az önkormányzati szándékkal és forrással
el tudtuk azt érni, hogy bővüljön a városban a megfelelő létesítmények száma.
További elemek kerülhetnek
ide, akár a régiek újra hasznosításával,
szabványosításával, akár pedig újak beszerzésével – jegyezte meg
Varga Tamás.
Az alpolgármester kérdésünkre elmondta, hogy akár
az ifjúságot, akár a sportot
érintő infrastruktúra-fejlesztések kiemelt szereppel bírnak. Hozzátette, hogy fontos
megteremteni a sportban a
minőségi munkát alátámasz-

Fejlesztésekben gazdag
év volt a tavalyi Békéscsaba számára – fogalmazott
Szarvas Péter polgármester, kiemelve, hogy a Modern Városok Programban
(MVP) soha nem látott volumenű járda- és útfejlesztés
kezdődött el, folytatódtak a
kerékpárút-építések, épül
a Munkácsy-negyed és klímatudatos
beruházások
indultak el.

tó, megkönnyítő fejlesztéseket, az utánpótlás erősítését,
az ifjúsági területen pedig a
megfelelő terek kialakítását
és a megfelelő programok
megszervezését, melyek segítik, megkönnyítik, jobbá
teszik az életet. Hangsúlyos
a kapcsolatteremtés lehetőségének megteremtése, valamint a szabadidő hasznos
eltöltése körülményeinek a
javítása is. A továbbiakra
nézve kifejezte, hogy nyomon követik a pályázati lehetőségeket és amint lehetőség
nyílik rá, szakemberekkel
együttműködve alakítják ki a
megvalósítandó projekteket.
Horváth Zoltán, a kivitelezést
végző cég, az Orangeramp
ügyvezetője úgy fogalmazott,
1999-ben építették az első
pályát, az eltelt több mint 20
évben a vállalkozás az akkori

fiatalokkal, sportolókkal együtt
növekedett fel. A megvalósítás
folyamata, a pálya kialakítása
mindig azzal kezdődik, hogy
felmérik a leendő használók
igényeit és azt igazítják a rendelkezésre álló kerethez, az
anyagi források adta lehetőségekhez. Az országban több
helyen zajlik ilyen és ehhez
hasonló fejlesztés, ezt az aktív
Magyarországért felelős kormánybiztos által kiírt pályázati
keret, az Országos Bringapark
Program tette lehetővé.
A pálya legfőbb jellegzetessége az, hogy elsősorban
bringásoknak, pontosabban
BMX-eseknek készült, az
elemek magassága nekik
kedvez, azonban korisok,
deszkások és rolleresek is
nyugodt szívvel használhatják majd.
Erdei-Kovács Zsolt

– A Magyarország Kormánya által 100 százalékban
támogatott Modern Városok
Programban elindult és jelenleg is zajlik minden idők
legjelentősebb járda- és
úthálózat-fejlesztése. Megépült a Fürjesi elkerülő út,
amely jelentősen tehermentesíti Békéscsaba útjait,
valamint folyamatban van
a Wenckheim turista- és
kerékpárút és a Munkácsynegyed kialakítása. Geotermikus hő-központ, és napelem-park épül, valamint
a Smart Grid projekt keretében LED-es, alkonykapcsolós világítási rendszert
is kiépítettünk – sorolta az
elmúlt év fejlesztéseit a
polgármester.
Szarvas Péter kiemelte, hogy tavaly adták át az
MVP által finanszírozott, 1,9
milliárd forintból kialakított
Nyomdaipari Tudás- és Kép-

zőközpontot, amelyet a legmodernebb eszközökkel szereltek fel. A központ nemcsak
Európában, de világszinten is
megállja a helyét. Szintén a
Modern Városok Programnak
köszönhetően, az új sportszezonban a kézilabdás és
a röplabdás lányok már egy
megújult
sportcsarnokban
pattogtatják a labdát, és a
szurkolók is szebb, megnyerőbb környezetben bíztathatják csapataikat.
– Európai uniós forrásból
is fejlesztettünk, megtörtént
például a gerlai orvosi rendelő korszerűsítése és bővítése,
valamint folyamatban van a
Lencsési bölcsőde bővítése,
és az Építők útja építése is –
folytatta a polgármester.
Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy ezek a fejlesztések mind jelentősek, emellett
azonban kiemelten fontos az
is, amit Békéscsaba rende-

zettségéért, zöldfelületeinek
megőrzéséért tett és tesz az
önkormányzat.
– Békéscsaba zöld város!
A városvezetés elkötelezett
az önkormányzat működési
területen található fák ápolása, a faállomány bővítése,
Békéscsaba zöldítése mellett.
A folyamatban lévő fejlesztéseknél szem előtt tartjuk a
zöldfelületek megóvását, és
azt, hogy ha mégis fákat kell
kivágni, azok helyett nagyobb
számban telepítsünk újakat –
szögezte le a polgármester.
Szarvas Péter végül hozzátette: Békéscsaba sikereihez
jelentősen hozzájárult a város
összetartó közössége, és az,
hogy a járvány okozta nehézségek ellenére a kulturális intézmények, egyesületek, civil
szervezetek színvonalas programokkal igyekeztek színesíteni a csabaiak mindennapjait
2021-ben is.

TEHERGÉPJÁRMŰVEK

FIX 2,5% KAMATOS FINNANSZÍROZÁSSAL
A KÖRÖS AUTÓCENTRUMTÓL!

VIVARO

AKÁR 2 HÓNAPON BELÜL ELÉRHETŐ MODELLEK!
SZÉCHENYI LÍZING GO!

www.korosautocentrum.hu

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.
06 (30) 372 49 75 06 (30) 608 77 24 06 (30) 960 86 98

4 Színes

Csabai Mérleg

Oltási akciónapok a békéscsabai
„T B ”- S A R O K
háziorvosoknál
Tudnivalók a társadalombiztosítási ellátások

Körzetszám

01. 14.
péntek
14–18ig

Házi orvos neve

Cím

Dr. Róka Miklós

Mokry u. 12.

3

Dr. Ágoston Katalin

Kazinczy u. 6/1. fszt. 1

4

Dr. Hursán Ágnes
Anna

Justh Gy. u. 2.

2

5

Dr. Klára Géza

Árpád sor 6.

6

Dr.Szilágyi Annamária

Árpád sor 6.

7

Dr. Buki Mária

Justh Gy. u. 2.

8

Dr. Varga Edit Brigitta

Lencsési u. 13
Dózsa Gy. u. 6

01. 15.
01. 21.
01. 22.
01. 28.
01. 29.
szombat péntek
szombat péntek
szombat
10–18ig 14–18-ig 10–18-ig 10–18-ig 10–18-ig
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Dr. Sonkoly Iván

Dr. Klembucz Erzsébet Kolozsvári u. 33.

12

Dr. Forvith József

Kolozsvári u. 33.

X

X

13

Dr. Putnoki Anna
Mária

Kolozsvári u. 33.

X

X

14
15
16
17
18
20
22
23
24
25

Dr. Túri Klára

Kazinczy u. 6/1. fszt. 1

Dr. Lippai László

Kazinczy u. 6/1.

Dr. Varga Franciska

Bartók Béla út 37/B.

Dr. Ferenczi Attila
Mihály

Lencsési u. 13.

Dr. Uhrin János

X
X

X

X

X

Wenckheim Károly tér 10.

X

X

Dr. Medgyesi
Erzsébet (22. sz.
betöltetlen körzet)

Szent István tér 6.

X

X

X

X

Dr. Faluhelyi Ákos

Kolozsvári u. 33.

X

Dr. Ferenczi Attila
Mihály (25. sz. betöl-

Lencsési u. 13.

X

tetlen körzet)

Területi Dr. Vecsernyés
ellátási Mónika
köt.
nélkül Dr. Bozó András

X

X

X

X

Lencsési u. 13.

Kolozsvári u. 33.

X
X

Dr. Kiss Verica

Dr. Ágoston Hecla

X

X

11

X

X

X

X

X

Baross u. 34.

X

X

Bartók Béla út 19.

X

X

A legfrissebb járványügyi
adatokból sajnos látszik,
hogy nem értünk a koronavírus-járvány végére. Az átoltottság további növelése
és a járvány megfékezése
érdekében, januárban – a
kórházi oltópontok és a járásközponti szakrendelők
mellett – a békéscsabai

háziorvosi rendelőkben is
oltási akciónapokat szerveznek.
Az oltási akció a felnőtt háziorvosoknál január 7-én kezdődött. Csak ezen a két napon
oltott dr. Árus Tibor, dr. Vajda
Éva Mónika, dr Káli Veronika
Gyöngyi és dr. Józsa Zoltán.

A továbbiakban a háziorvosok a fentebb látható táblázat
szerint oltanak. Ezekben az
időpontokban előzetes bejelentkezés nélkül is felvehető az
első, a második vagy a harmadik védőoltás a háziorvosi rendelőkben. Indulás előtt kérjük,
tájékozódjanak, mert az időpontok módosulhatnak.

változásairól
A minimálbér, illetve a bérek
emelkedésének köszönhetően idén az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak
összege is növekedik.
Az Alaptörvény szerint anyaság, betegség, rokkantság,
fogyatékosság,
özvegység,
árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség
esetén minden magyar állampolgár a törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
Januártól a minimálbér
200 000, a garantált bérminimum pedig bruttó 260 000
forintra emelkedett, mely
kedvezően befolyásolja a társadalombiztosítási ellátások
összegét is. A táppénz legmagasabb összege idén így napi
13 333, míg a gyermekgondozási díj (GYED) maximuma
havonta már bruttó 280 000
forint, és a hallgatói gyed is
emelkedett.
Idén a munkavállaló, foglalkoztatott, vállalkozó által
fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke változatlanul 18,5 százalék. A GYED,
GYES, ápolási díj, és egyes
ellátások összegéből 10
százalékos mértékű nyugdíjjárulékot kell levonni. A
munkáltatót, kifizetőt, egyéni
vállalkozót, mezőgazdasági

őstermelőt terhelő szociális
hozzájárulási adó (szochó)
mértéke 13 százalékra csökkent, amelyből számos jogcímen adókedvezmény is
érvényesíthető.
A munkaerőpiacra lépők,
a három, vagy több gyermeket nevelő munkát vállaló
nők, a megváltozott munkaképességű személyek, vállalkozók esetében továbbra
is jelentős kedvezménnyel
lehet számolni. Ugyanígy
a szakképzettséget nem
igénylő és a mezőgazdasági
munkakörben
foglalkoztatottak, vagy a kutatók utáni
szochó kedvezmény is előnyös a munkaadók számára.

Az öregségi nyugdíj ös�szegének számítási módja
januártól lényegében nem
változott. Idén az 1957-ben
született korosztály éri el a
nyugdíjkorhatárt, ami esetükben a 65. életév betöltése. A
Nők 40 program folytatódik,
így öregségi teljes nyugdíjra, életkorától függetlenül
továbbra is jogosult az a nő,
aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.
Dávid Ferenc
főosztályvezető
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Átadták a Békés Megyei Önkormányzat
nemzetiségi kitüntetéseit
A nemzetiségek napja alkalmából tartott díszünnepséget decemberben a Békés Megyei Önkormányzat
és Elek város vezetése. Az
eseményen átadták a 2020as és 2021-es nemzetiségi
kitüntetéseket, amelyekről a
megyei önkormányzat közgyűlése határozott.
Békés az ország egyik legsokszínűbb megyéje a nemzetiségek tekintetében, hiszen
németek, szlovákok, szerbek,
románok, lengyelek, ukránok
és romák egyaránt jelen vannak itt.
– A magyar kormány kiemelt értékként tekint a nemzetiségeire és jelentős ös�szegekkel segíti őket. Bátran
állíthatjuk: napi szinten ismerjük a törekvéseiket és támogatjuk őket úgy a köznevelési
intézményeik fejlesztésében,
mint a minél szélesebb körű
kulturális autonómiában és a
nyelvhasználatban – fogalmazott Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség egyházi és kulturális
kapcsolatokért felelős államtitkárságnak főosztályvezetője
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a köszöntőjében hangsúlyozta: az elmúlt 300 évben
a megyében a nemzetiségek
kiváló együttműködésben,

egymást segítve és megértve, valamint egymás kultúráját
megismerve éltek itt.
– Ez a megye, amely egykor a Magyar Királyság központi megyéje és szíve volt,
mintha leképezné kicsiben az
egész Kárpát-medencét. Az
ország egykori földrajzi központja Szarvas volt, és most
abban a megyében ahol ez a
város fekszik, szinte az összes
olyan nemzetiség szép számmal él, amely valaha alkotta
ennek az országnak a lakóit –
vont párhuzamot Zalai Mihály.
Szelezsán György, Elek
polgármestere ünnepi beszédében kiemelte, hogy a városban a magyarok együtt élnek
a német, a roma és a szlovák
nemzetiség tagjaival.
– Sokfélék vagyunk, különböző nézeteink, elveink és
hagyományaink vannak az
országban, Békés megyében,
de ebben a kis közösségben

is. Mindemellett mindig békében éltünk itt és tiszteltük egymást – fogalmazott Szelezsán
György.
A 2020-as év kitüntetettjei
a következők voltak: a szlovák nemzetiség kitüntetettje
a kétsopronyi "Horenka" Szlovák Hagyományőrző Népdalkör; a német nemzetiség kitüntetettje Mittag Mónika Éva;
a román nemzetiség kitüntetettje dr. Petrusán György; a
roma nemzetiség kitüntetettje
Sztojka Tibor.
A 2021-es év kitüntetettjei
a következők: a német nemzetiség kitüntetettje: Ottlakán
Ottó Györgyné (posztumusz);
a lengyel nemzetiség kitüntetettje Péter Erika; a román
nemzetiség kitüntetettje a
Pro Musica Román Kórus; a
roma nemzetiség kitüntetettje
Szécsi Zsolt; a szlovák nemzetiség kitüntetettje Zelman
Ferenc Pál.

Reptérfejlesztés

5

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A rendkívüli helyzet ellenére is a
fejlődés útján van Békés megye
Rendkívüli és különleges,
viszontagságokkal, megpróbáltatásokkal teli évtől
köszönt el a nagyvilág, s
szűkebb pátriánk. Immáron a második esztendő
pergett tova az idő megállíthatatlan homokóráján,
amit az emberiség egy
láthatatlan, de halálosan
veszélyes vírus okozta világjárvány
árnyékában,
alapvetően védekezéssel
töltött. A koronavírus-járvány átírta a mindennapok
forgatókönyveit, az elmúlt
időszakban világszerte új
értelmet nyert a veszélyhelyzet, illetve a biztonság
fogalma, és felértékelődött
a védelem, a védekezés
képessége. Az új esztendő
hajnalán azonban bizakodással tekintünk az előttünk álló időszakra.
A kormány helyénvalóan és
kellő időben meghozott járványügyi döntéseinek köszönhetően ugyanis Magyarországon a lehető leghamarabb
rendelkezésre állt a pandémia
letöréséhez, megfékezéséhez
szükséges leghatásosabb és
leghatékonyabb fegyver, a védőoltás, ami életeket mentett,
ment.
A világjárvány árnyékában
a Békés megyei közigazga-

tás is megtanult gúzsba kötve táncolni, hiszen egyszerre
kellett ellássuk alapfeladatainkat, s megfeleljünk, eleget
tegyünk a védekezés megszervezésével kapcsolatos
emberfeletti kihívásoknak.
Bebizonyítottuk, hogy a közjó érdekében tevékenykedő
közigazgatásnak igenis van
reagálóképessége, képes a
létszámtöbbszörözésre, és
a produktív kényszer megsokszorozza erőinket. A kormányhivatal egyik – ha nem
– legfontosabb célja a megye
demográfiai és gazdasági
helyzetének javítása, ezáltal
a népességmegtartó erejének növelése és a felzárkóztatás megteremtése.
A veszélyhelyzet sem
tántorított el céljaink megvalósításától, Békés megye a fejlődés útján jár.
Csökken az álláskeresők
száma, mintegy 150 ezren dolgoznak szűkebb
pátriánkban. Az agrárium
szereplői tavaly rekordös�szegű, 59,5 milliárd forintos
támogatásban részesültek,
az idei kérelmek előlegeit
országosan is kiemelkedő
mértékben fizettük ki. A megyében megújulnak az utak:
tervezik az M47-est, több
szakasza is elkészült már
az M44 gyorsforgalmi út-

nak, Békés ez által bekapcsolódott az ország közúti
vérkeringésébe. A kormányhivatal számos, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházás során koordinálja az eljárásokat, elég
csak a mezőhegyesi Ménesbirtokot, a szabadkígyósi
Wenckheim-kastélyt, a geszti Tisza-kastélyt, a gyulai
Airbus-beruházást vagy több
Békéscsabát érintő beruházást említenünk.
A Békés Megyei Kormányhivatal nevében, egészségben, sikerekben, eredményekben gazdag, békés,
boldog új esztendőt kívánok
Békés megye valamennyi lakosának!
Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

Vá l a sz tá s 2 0 2 2
Szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését
várja.

A békéscsabai repülőtér
komplex fejlesztésére 3035 milliárd forintot fordítana a kormány. Békéscsaba
önkormányzata a tervezési
feladatok elvégzésére közbeszerzést írt ki.
Az elkészült fejlesztési koncepció és az előzetes megvalósíthatósági
tanulmány
alapján részletes megvalósíthatósági tanulmányt, engedélyezési és kiviteli terveket
kell készíteni, meg kell tervezni a beruházás közmű- és
közúti kapcsolódásait, továbbá társadalmasítási feladatokat is el kell látnia a nyertes
ajánlattevőnek. Az ajánlatokat 2022. január 24-ig várja
a város.
Szarvas Péter elmondta,
a reptérnek regionális szerepet szánnak, zéró emissziójú, úgynevezett Greenportot
terveznek kialakítani, amely
a legkorszerűbb irányítástechnikával és kiszolgáló létesítményekkel rendelkezik.
Mivel kiemelt beruházásról

van szó, a kormányhivatal
valamennyi hatósági eljárást,
engedélyezést, szakhatósági
véleményt soron kívül, gyorsított eljárásban végez.
Arról, hogy fejlesztik a
repteret, már 2016 óta szó
van, hiszen ezt a projekttervet a Modern Városok Program is tartalmazta, ám akkor mé g jóval szerényebb,
mintegy 4 milliárd forintos
összeggel. Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő arról tájékoztatott, hogy most
egy légi-ipari klaszter létrehozását tervezik.
– Egy komplex beruházásról van szó, amelyben
nem csak a repteret fejlesztenénk, hanem egy új, 2500
méter hosszú felszállópályát
építenénk. Ezen kívül új ipari
terület létrehozását, és közúti, infrastrukturális fejlesztést is célul tűztünk ki. Az
előkészítési szakasz 2024 év
végén zárulhat le, a konkrét
munkálatok pedig 2025-ben
kezdődhetnek el – emelte ki
Herczeg Tamás.

A szavazatszámláló bizottságok a választások és népszavazások idején az egyes szavazókörökben működő speciális
választási bizottságok. A szavazatszámláló bizottságok biztosítják a szavazókörökben a
választások törvényes rendjét,
fogadják a választópolgárokat,
aláíratják velük a névjegyzéket,
átadják részükre a szavazólapokat, a szavazás lezárását
követően összesítik a leadott
szavazatokat és megállapítják
a választás, illetőleg népszavazás szavazóköri eredményét.
A szavazatszámláló bizottságok választott és jelölő szervezetek (pártok) által delegált
tagokból állnak.
Szavazatszámláló
bizottságnak választott tagja lehet
az adott településen (Békéscsabán) lakcímmel rendelkező,
a központi választási névjegyzékben szereplő magyar állampolgár.
Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja:
a)
a köztársasági elnök,
b)
a háznagy,
c)
képviselő, nemzetiségi szószóló, polgármester,
d)
alpolgármester,

e)
jegyző,
f)
másik választási bizottság tagja, választási iroda
tagja,
g)
a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban
álló hivatásos és szerződéses
katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges
szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
h)
jelölt,
i)
párt tagja,
j)
a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet
tagja,
k)
a választókerületben
induló jelölt hozzátartozója,
l)
a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a
választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi
jogviszonyban, szolgálati vagy
más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy a
közalkalmazott kivételével.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi
képviselő-testület választja az
országgyűlési választások időpontjának kitűzését követően.
A tagok megbízatása a követ-

kező általános országgyűlési
választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok
megválasztásáig tart.
A munkába bevont választott szavazatszámláló bizottsági tagok részére jogszabályban
meghatározott összegű díjazás jár.
Kérjük, hogy aki választott
tagként szívesen részt venne a
szavazatszámláló bizottságok
munkájában, az töltse ki, írja alá
és adja le az e célra rendszeresített jelentkezési lapot, amely
elérhető a www.bekescsaba.
hu internetes portálon (az oldal tetején a Választások menüpontra kell kattintani, majd a
bal oldalon a Letölthető anyagok / Kérelmek, nyomtatványok
almenüben található meg az űrlap) vagy a Polgármesteri Hivatal Szent István tér 7. szám alatti
főbejáratánál.
A bizottsági tagok megválasztásáról Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése várhatóan 2022. februári nyilvános ülésén dönt.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a megválasztott
szavazatszámláló
bizottsági
tagok kötelesek megválasztásukat követően esküt tenni, és
minden választás és népszavazás előtt egy felkészítő képzésen részt venni. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági
tagokból minden választás és

népszavazás előtt a választási
iroda vezetője állítja össze az
egyes bizottságokat (vagyis a
megválasztás nem jelenti
automatikusan a bizottsági
munkában való részvételt).
Felhívjuk továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottsági munka a
szavazás napján a szavazókörben hajnal 5 óra 30 perc körüli
időben kezdődik, és a szavazóköri eredmény megállapításáig
(adott esetben késő éjszakai
időpontig) tart. Kérjük, csak
akkor adja le jelentkezését,
ha életkorára, egészségi állapotára és foglalkozására
figyelemmel vállalni tudja az
egész napos aktív jelenlétet.
A jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton kell a
Békéscsabai Helyi Választási
Iroda (5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7.) részére benyújtani.
(Személyes leadás esetén a főbejárati kapualjban elhelyezett
műanyag urnába kell bedobni.) Az elektronikus levélben
(e-mail) érkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!
Beérkezési határidő: 2022.
január 31. napja 16.00 óra. (A
később beérkező jelentkezéseket nem tudjuk figyelembe
venni!)
Dr. Bacsa Vendel jegyző,
a Helyi Választási Iroda
vezetője
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Csabai Mérleg

Rövidesen kezdődik a csabai piac
fejlesztésének második üteme

ZÖLD ÖNKORMÁNYZAT
Klímatudatos intézkedések a
zöldfelületekért
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A városunkban is tapasztalt
kedvezőtlen hatások mérséklése érdekében fontos feladatunk felkészülni a bekövetkező változásokra. Egyértelmű,
hogy a zöldterületeken, kertekben várhatóan több öntözésre
lesz szükség, különösen a
nyári, csapadékszegény hónapokban. Az önkormányzat
célja a fiatal fák, cserjék, virágágyások és gyepfelületek
megmentése. Ezek létfontosságúak, hiszen tisztítják a levegőt és javítják közérzetünket is.
Az elmúlt évek extrém meleg
nyári időjárása nem csak az
embereket, hanem a minket
körülvevő növényeket is megviselte, elengedhetetlen volt
a közterületen található fiatal
fák öntözése. A Békéscsabai
Városgazdálkodási Kft. munkatársai, mint minden évben,
tavaly is gondoskodtak a növények folyamatos locsolásáról,
de ha az elmúlt évek tendenciáját megvizsgáljuk, láthatjuk,
hogy a feladatuk folyamatosan
és jelentősen nőtt, hiszen évről évre egyre kevesebb a csapadék a nyári hónapokban.
Nagyobb terület, több növény
folyamatos vízellátásról kell
gondoskodnunk. Ezért döntött
úgy a város vezetése, hogy a
helyi iparűzési adóbevétel előirányzatából 25 millió forintot
biztosít Békéscsaba zöldfelü-

leteinek öntözőrendszerrel történő ellátására.
– A város mely zöldterületein lesz majd öntözőrendszer?
Mi alapján választották ki, ezeket a területeket?
– A hivatali szakemberek
javaslatait figyelembe véve
határoztuk meg a városvezető-társaimmal az automata
öntözőrendszerek kiépítésére
alkalmas területeket. Vezetői
döntés született arról, hogy
készüljenek tervek az öntözőrendszer kiépítéséhez a következő területekre vonatkozóan:
a Szent István tér, a Kossuth
tér, a Petőfi liget, a Munkácsy
tér, az Árpád fejedelem tere, a
Boczkó Dániel tér, az Orosházi
úti körforgalom, a Lencsési út,
a Széchenyi liget, az Árpád sori
szoborsétány, a CsabaPark
és az Aradi vértanuk ligete.
Hangsúlyozandó, hogy most
is vannak olyan zöldfelületeink – például a Gőzmalom tér,
a Nagy Imre tér, a Korzó tér,
a vasútállomás, az Andrássy
úton az ”U” alakú tér vagy a
Csaba Centerrel szemben található terület –, amelyek rendelkeznek kiépített automata
öntözőrendszerrel. A mostani
fejlesztéssel az öntözött területek nagysága megsokszorozódik, szebbek, életerősebbek lesznek a virágok, a fák,
cserjék és zöldebbek a fűvel
borított részek az érintett közterületeken.

Hamarosan
megkezdődnek a békéscsabai térségi
vásártér kialakítását célzó
projekt 2. ütemének kivitelezési munkálatai. (Támogatói okirat iktatószáma: GF/
SZKF/1114/8/2017.)
A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt keretében a kivitelezési
munka két ütemben valósul
meg. Várhatóan a napokban
befejeződnek az 1. kivitelezési ütem, a „Parkolóház”
munkálatai. A piaci parkolási
igények teljesítéséhez a Szabó Dezső utcán a korábban
is parkolóként használt, a
„Gazdabolt” melletti területen vasbeton szerkezetű
parkolóház épült, 3 parkoló
szinttel, ami 292 személygépjármű elhelyezését fogja
biztosítani.
Békéscsabán, a Kétegyházi úton, 9000 négyzetméter nagyságú területen befejeződtek a nagybani piac
munkálatai is.
A kivitelezési munkák 2.
ütemében az alábbi projektelemek valósulnak meg:
A parkolóház használatbavételét követően, a jelenlegi
nagybani piac területén, új,

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Módosultak a kamarai hozzájárulás
befizetésének technikai részletei
Jogszabály-változás nyomán
a gazdasági kamarákról szóló
törvényben meghatározott évi
5000 Ft kamarai hozzájárulást
2022. január 1-jét követően nem
a vállalkozás székhelye szerinti
területi kamarának, hanem az
országos kamarának, vagyis a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 1210001110639683 sz. bankszámlára. A
befizetett kamarai hozzájárulás
2022-től továbbra is költségként
elszámolható, valamint az önkéntes kamarai tagdíjból kedvezményként levonható lesz. A
befizetési határidő változatlanul
március 31.
A kamarai nyilvántartásba
vételhez szükséges adatszolgáltatást, adatmódosítást ezt
követően is a székhely szerint
illetékes területi kamara felé
kell megtenni.
Amennyiben az Ön vállalkozásának, illetve az Ön által vezetett

vállalkozásnak a 2021. december
31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai
hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul
a székhelye szerint illetékes
területi kereskedelmi és iparkamara felé szíveskedjék rendezni.
A 2022. január 1-jét követően
az MKIK által beszedett kamarai hozzájárulás 90%-a az eddigi
gyakorlatnak megfelelően a területi kamarai hálózathoz kerül
és azon kamarai tevékenységek,
illetve szolgáltatások pénzügyi
fedezetéül szolgál, amelyeket a
területi kamara az Önök részére is
nyújt. A beszedés központosítása
kizárólag a forrásallokáció hatékonyságának javítását szolgálja,
semmilyen mértékben nem gyengíti a területi kamarák pénzügyi
önállóságát.
A kötelezettség az alábbiak
szerint teljesíthető:

2022. évi kamarai hozzájárulás:
– utalással: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara erre a
célra elkülönített bankszámlájának számára: 12100011-10639683
(Gránit Bank)
(Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük
feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás”
szöveget.)
– készpénzzel: székházunkban
(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.)
2021. évi vagy korábbi elmaradt kamarai hozzájárulás:
– utalással: a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara erre
a célra elkülönített bankszámlájának számára: 1040260949545356-50571085. (Az összeg
átutalásánál a közlemény rovatba
feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai
hozzájárulás” szöveget.)
– készpénzzel: székházunkban
(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.).
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Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, MZ, Jawa, Csepel stb. – lehet
hiányos, üzemképtelen is: 20/572-5142.

6153 négyzetméter alapterületű, fedett-nyitott vásárcsarnok épül, valamint a 2. ütem
részeként új pavilonsor épül a
jelenlegi pavilonsor helyén, továbbá megújulnak a környező
utcák is.
Az új vásárcsarnok épülete: Békéscsabán, a felújított
piacterület melletti, szintén piacként funkcionáló területen,
az önkormányzati tulajdonú
létesítmények elbontását követően új, vasbeton szerkezetű fedett-nyitott csarnoképület
épül a hozzátartozó kiszolgáló
létesítmények, elárusítóhelyek
kialakításával. A tervezett létesítmény földszintes (tervezett
építménymagasság: 6,74 m),

körbekerített, zárható egységként készül, az épület összesített nettó alapterülete: 6153
négyzetméter, a tetőn napelemes HMKE rendszer épül ki.
Pavilonsor: További kivitelezési feladat az új, külső, fedett dongás eladótér melletti,
elavult pavilonsor elbontása,
annak helyén új piaci pavilonsor kivitelezése. Az épület helyiségeinek összesített alapterülete: 247 négyzetméter.
Teljesen átépül a Szabó
Dezső utcai közterület az új
csarnoképület és a parkolóház között érintett szakaszon.
206,5 m hosszban út, valamint
parkoló-felületek készülnek 97
személygépjármű részére, 2
gyalogátkelőhely, járda, zöldfelület, új közvilágítás is lesz.
Az új csarnok további határoló
területeit a szükséges helyeken és mértékben alakítják át,
az Illésházi utcán parkolósávot
alakítanak ki 13 párhuzamos

parkolóhely kijelölésével, a
meglévő vásárcsarnok melletti Piactér utcán pedig 96,53
méteren útépítés és 29 parkolóhely is készül. A tervezett új
létesítmények teljeskörű közmű-csatlakozásának kialakítása is feladat.
A 2. ütemben megvalósuló munkák várható kezdése:
2022. I. negyedév, a munkák
várható befejezése: 2023. I.
negyedév.
Kivitelező: SWIETELSKY
Magyarország Kft. (székhely:
1016 Budapest, Mészáros u.
13.), Helyszíni képviselő: Bicski
Viktor helyszíni generál építésvezető, tel.: 06-20/378-1965.
A projekt teljes körű lebonyolítását a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
koordinálja.
Elérhetőségek:
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., tel.: 06-66/510-133,
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu.

Herczeg Tamás: Békéscsaba a
térséggel együtt tervezi a jövőjét
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Ön tíz Békés megyei települést képvisel az országgyűlésben, ezek a következők:
Békéscsaba, Csabaszabadi,
Csorvás, Gerendás, Kétegyháza, Kétsoprony, Kondoros,
Szabadkígyós, Telekgerendás
és Újkígyós. Milyen rendszerességgel tud konzultálni az
egyes települések vezetőivel?
– Békés megye 1. számú
választókerületében régóta
jól működő gyakorlat, hogy
a településvezetők összeülnek, találkoznak kötetlen és
hivatalos formában is. Nekem lényegében csak meg
kell fogadnom a tanácsokat, amelyket ők mondtak.
Rendszeresen konzultálunk,
odafigyelünk egymásra, és
a települések érdekében
segítem
a
munkájukat.
Egyeztetünk például arról,
milyen lehetőségek vannak
arra, hogy a települések
különböző forrásokhoz jussanak, de természetesen
az önkormányzatok döntik
el, hogyan használják fel
a forrásokat. Van, amikor
Békéscsabán, a képviselői
irodában, van, amikor a településeken konzultálunk.
Ahová meghívnak, oda elmegyek: testületi ülésre,

közmeghallgatásra, falunapra
és még sorolhatnám. Igyekszem a polgármesterekkel
beszélgetve és személyesen is tájékozódni arról,
hogy milyen elvárások,
szükségletek, igények vannak az adott településen.
– Újabb pályázati lehetőségek nyíltak meg a Magyar
Falu Programban, minderre
idén 70 milliárd forintot biztosít az állam. Mit lehet tudni a részletekről?
– Most tizenhárom terület programpontjait nyitotta
meg a Magyar Falu Program. Ezek között szerepel
egyebek mellett járdajavítás
és -építés, a belterületi úthálózat javítása, szolgálati
lakások (például háziorvosi
szolgálati lakás) vagy akár
a közösségi terek rendbetétele. Programszervezési
lehetőségek is vannak, és
például a közösségekben
alkalmazandó szakemberek bérére is lehet támogatást kérni. Tíz olyan programelem nyílt meg most,
amelyre az önkormányzatok pályázhatnak, ezek
között van egyebek mellett
iskola- vagy tornateremfelújítás,
tornaszoba-építés. Három terület pedig az
egyházi szereplők számára

nyújt pályázati lehetőséget, ebből egyházi temetők, templomok környezete
újulhat meg, illetve ebben
is szerepel a foglalkoztatottak támogatása. Fontos
kiemelni, hogy a leendő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elemeire több pénz jut, mint a
Magyar Falu Program által
meghirdetett lehetőségekre, így tehát a következő
hétéves uniós költségvetési ciklusban lényegesen
több forrás lesz majd, amit
az önkormányzatok, akár
a kistelepülések is igénybe
vehetnek. Békéscsaba és
környéke ráadásul abban
a speciális helyzetben van,
hogy a térség együtt tervezi
a jövőjét, ami előnyt jelenthet. Visszatérve a Magyar
Falu Programra: rendkívül
fontos, hiszen viszonylag
kisebb, néhány millió, vagy
néhány tízmillió forintos ös�szegből megoldható fejlesztések készülhetnek ebből
az ötezer főnél kisebb lélekszámú falvakban, kisvárosokban. De összességében
ennél lényegesen nagyobb
anyagi lehetőségek állnak
majd rendelkezésre a jövőben.
Mikóczy Erika

8 Kitenkitő/Tv-műsor

Csabai Mérleg

KITEKINTŐ: 2021-ben is Herczeg Tamás volt a legaktívabb Békés megyei képviselő
Összesítettük Békés megye
országgyűlési képviselőinek múlt évi parlamenti felszólalásait. Legtöbbször és
leghosszabban 2021-ben is
Herczeg Tamás beszélt, őt
dr. Kovács József és Dankó
Béla követi.
Hazánkban 2018. április 8-án
tartották a legutóbbi országgyűlési választást. A Békés
megyei állampolgárok mind
a négy megyei körzetben Fidesz-KDNP képviselőt választottak és küldtek az ország
házába. A rendszerváltás óta
először történt meg, hogy Békés megyének kizárólag kormánypárti képviselői vannak a
Parlamentben.
A legaktívabb: Herczeg Tamás. Az 1. számú választókerület, vagyis Békéscsaba és
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térsége képviseletében Herczeg Tamás az első ciklusban
tevékenykedik az Országgyűlésben. A Parlament Törvényalkotási bizottságának tagja,
majd 2020-ban alelnöke lett.
Herczeg Tamás 2021-ben 16
alkalommal szólalt fel, összesen 57 perc 31másodpercet
beszélt a parlamentben.
A második helyezett: dr. Kovács József. A Gyulát és térségét magában foglaló 3. számú
választókerületet dr. Kovács
József immár a harmadik
ciklus óta képviseli a parlamentben. A Fidesz frakcióvezető-helyettese a Népjóléti
bizottságban tevékenykedik,
melynek alelnöke, majd 2019
óta az elnöke. Dr. Kovács József 2021-ben két alkalommal
szólalt fel és 3 perc 41 másodpercet beszélt.

2022. január 18., kedd

A harmadik helyezett:
Dankó Béla. A Szarvast és
az észak-békési települések
jelentős részét összefogó
2. számú választókerületet
Dankó Béla is a harmadik ciklus óta képviseli az Országgyűlésben. A Mentelmi és a

2022. január 19., szerda
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2022. január 25., kedd

2022. január 26., szerda

Mezőgazdasági bizottságok
tagja, továbbá a Mezőgazdasági bizottság feladatkörébe
tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági
hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság elnöke.
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Dankó Béla 2021-ben egyszer
szólalt fel, mely 1 perc 40 másodpercig tartott.
A
negyedik
helyezett:
Simonka György. Az orosházi
központú, de a dél-békési települések jelentős részét magában foglaló 4. számú válasz-

2022. január 21., péntek

tókerületet Simonka György
szintén a harmadik ciklus óta
képviseli az Országgyűlésben. 2014 óta a Fenntartható
fejlődés bizottságban tevékenykedik. Simonka György
2021-ben nem szólalt fel a
parlamentben.
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Emléktáblák a
megyei könyvtárnál

Az emléktáblákat Bíró József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke és dr. Bacsa Vendel jegyző leplezte le
Békéscsaba önkormányzatának támogatásával Urszinyi Dezsőné Molnár
Júlia, Békéscsaba Megyei
Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
támogatásával pedig Wagner József emléktábláját
leplezték le decemberben a
Békés Megyei Könyvtárnál.
Wagner József (1861-1917)
építész, építő vállalkozó és
téglagyáros volt. Vállalkozása építette fel 1893-ban
a Kazinczy utcai méntelepet, és ők végezték a Fiume 1894-es átalakítását is.
Wagner tervezte a Szent
István téren, 1895-ben felépült Aradi Ipar- és Népbank
csabai székházát. A tervei
szerint épült fel 1898-ban
Urszinyi Dezső háza, a Békés Megyei Könyvtár régi
épülete. 1899-ben – Alpár Ignác műépítész tervei szerint
– Wagner József és társai
építették fel a Rudolf Főgimnázium új épületét. 1905-ben
két tervet készített a római
katolikus templom kivitele-

zésére. 1906-ban a Békéscsabai Múzeum-Egyesület
megbízta a Kultúrpalota
(Közművelődés Háza, ma:
Munkácsy Mihály Múzeum)
megtervezésével. Ő készítette a békéscsabai református
templom terveit is.
Urszinyi Dezsőné Molnár
Júlia (1849-1914) férje miniszteri titkár volt, gyermekük nem született. Urszinyi
Dezső 1905-ben hunyt el.
Felesége a végrendeletében
minden vagyonát a városra
hagyta azzal kikötéssel, hogy
a gerendási ingatlanjai vételárából árvaházat létesítsenek Csabán. A végrendeletet
Urszinyi Dezső rokonai megtámadták, de a bíróság elutasította a keresetet, a hagyaték véglegesen Békéscsaba
tulajdonába került. A földet
értékesítették, mivel azonban
a pénzt hadikölcsönbe kellett
elhelyezni, az elértéktelenedett. Az árvaház nem nyílt
meg, a villát polgármesteri
lakásként használták, jelenleg pedig a Békés Megyei
Könyvtár része.

Mezey Gyuláné Zsuzsa és Mihálik Ágnes 33 éve tanítanak együtt

Békés megyei Guinness
Mi jut eszünkbe hirtelen a
33 évről? Az első egyértelműen a krisztusi kor; vagy
az ősember, aki ekkor már
dédike volt, egyáltalán,
ha megélte; és a sokadik
frázis: 33 esztendő még
házasságból is sok… Pláne egy munkatársi kapcsolatból! Mezey Gyuláné
Zsuzsa és Mihálik Ágnes a
Lencsési Általános Iskola
pedagógusai ezt a kérdést
nem így látják. Sőt!
Mindketten – még a Lencsési
iskolák fúziója előtt – a József
Attila általánosban kezdtek
tanítani. Ági még főiskolás
volt, amikor már „bandáztak”. Később a véltelennek,
vagy ahogy ők fogalmaznak,
a sorsnak köszönhetően párba osztották őket.
A „kombó” hivatalosan a
jövő nyárig működik. Noha
Zsuzsi 2022 nyarán nyugdíjba megy, ha mód lesz rá,
akkor szívesen végigvinné a

most még csak másodikos
osztályukat.
– Olyanok vagytok, mint a
Pa-dö-dő?
Ági: Körülbelül.
Zsuzsi: Mint egy család.
Sőt, ha hazamegyünk, egy
csomószor felhívjuk egymást. Ha Ági hív, a férjem
mindig csak azt mondja: „keres a sziámid!”.
– Mióta is vagytok sziámik?
Ági: Már 1988-ban ös�szebarátkoztunk, amikor főiskolás koromban a József
Attila iskolában, illetve a nyári
napközis táborban voltam
gyakorlaton. Rá egy évre,
1989-ben kezdtem el tanítani.
Mindenképpen a József Attila iskolában szerettem volna
dolgozni, miközben nem én
kellettem. Ugyanis volt egy
párom a főiskolán, akivel
együtt végeztünk. Férfi lévén,
először őt szerették volna
felvenni, de mivel elígérkezett egy másik iskolába, így
én lettem a befutó. A másik

Mezey Gyuláné Zsuzsa és Mihálik Ágnes
szerencsés szituáció pedig
az volt, hogy Zsuzsa akkori
osztályfőnök párja képesítés
nélkül dolgozott, és épp azon
a nyáron járt le a szerződése,
így volt egy üresedés.
– Mennyi véletlen!
Ági: Nincsenek véletlenek,
így rendezte a sors. Egyébként Szatmári Ica néni, az
akkori igazgatóhelyettes tett
minket párba.
– Igazgatók jönnek-mennek.
Zsuzsi: Mi maradtunk.
Noha az év végén nyugdíj-

Egy korábbi évnyitó a Lencsési Általános Iskolában, a gyerekek között, középen Zsuzsa

ba megyek, de nem azonnal
szakadok el az iskolától.
– A nyolcvanas években
az egyik tanító nénim osztályfőnök volt, a másik pedig
napközis.
Zsuzsi: Hivatalosan nálunk is így van ez.
Ági: De nincs különbség,
hiszen egyforma időt töltünk
a gyerekekkel, egyformán
hozunk döntéseket.
– Ki a „parancsnok” és ki
simogat?
Zsuzsi: Első ránézésre én
viszem az erőt, a szigort, Áci
meg a mosolygós, kedves,
de mindegyikünk parancsnok és mindegyikünk simogat – a habitusunknak megfelelően.
Ági: Ez valószínűleg alkati
kérdés is, mert nekem kétszer annyi időbe telik rendet
tenni, mint Zsuzsinak. Ráadásul a hangom sem olyan
erőteljes.
Zsuzsi: Egyébként mindenki tudja, hogy ő a főnök.
Ági: Persze… (sóhajt).
– Ági, nem fog vérezni a
szíved, ha Zsuzsi elmegy?
Ági: Biztosan, de most
nem gondolok erre...
Such Tamás

Jótékonysági akciók: cégek, civilek és polgárőrök is segítettek

Három vállalkozás, a
Linamar Hungary Zrt. PPM
Divízió, a Kornélia Étterem,
valamint a Szőke és Társai
Kft. fogott össze azért, hogy
a Családok Átmeneti Otthonának lakóit, valamint a
nagycsaládosok helyi egye-

sületének tagjait segítsék.
A jótékonysági akcióban a
cégek képviselői több százezer forint értékű szárazárut
és meleg ételt osztottak ki az
otthonban, illetve a nagycsaládosoknak a Jaminai Közösségi Házban.

A Szeretlek Békéscsaba
Egyesület 2002 óta minden
évben ételt oszt karácsony
előtt a Munkácsy utcában. A
szervezet képviselői a mostani ünnepeket megelőzően
500 adag babgulyást 300
kilogramm kenyeret, 200

kilogramm narancsot, 100
kilogramm mandarint, 100
kilogramm lisztet, valamint
meleg, téli ruhát is adtak a
rászorulóknak. Az ételosztásra idén is sokan érkeztek, de
ezúttal alacsonyabb volt a létszám, mint az előző években.

Bonnyai Sándor kezdeményezésére 2021-ben is szárnyat bontottak a Karácsonyi
Angyalok. Az ünnepek előtt
300, egyenként tízezer forint
értékű családi szeretetcsomagot, 420 gyermek szeretetcsomagot, valamint 186

cipősdobozos ajándékot juttattak el többek között a Családok
és Gyermekek Átmeneti Otthonába, és a környék rászoruló családjaihoz. A csomagok
gyűjtésében, összeállításában
a cégek, vállalkozók, civilek és
a diákok is részt vettek.
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Az elmúlás iparosai 2.

MESÉLŐ MÚZEUM
A madártojás-gyűjtő emlékére

A Munkácsy Mihály Múzeum új állandó kiállításában
barangolva, a Békés megye természeti környezetét
bemutató teremben felfedezheti a látogató a természet különleges alkotásait,
a madártojásokat.
Ennek kapcsán emlékezünk
egy 2021-es évfordulóra:
ugyanis a tavalyi évben volt
100 éve, hogy Békés megye
egyik legkiválóbb és legszorgalmasabb ornitológusa és
madártojás-gyűjtője, ifjabb
Povázsay László megszületett. Az erdész és ornitológus szakember tiszteletére
külön szócikk jelent meg a
BékésWiki oldalán.
Ifjabb Povázsay László
(1921–1996)
családjában
nagy hagyománya volt a madarászatnak, és a vérükben
volt a gyűjtőszenvedély. A
család tagjai 1862-től, több
generáción keresztül végeztek ornitológiai megfigyeléseket és gyűjtötték a madártojásokat. A máig fennmaradt
gyűjteményben zömében az

idősebb és ifjabb Povázsay
László által, 1910 és 1974
között begyűjtött fészekaljak
találhatók, azonban kisebb
számban más gyűjtőkkel
cserélt fészekaljak is vannak.
Ifjabb Povázsay László
madártojás-gyűjteményét az
örökösök 2012-ben a Magyar
Természettudományi Múzeumnak adták el, ahol ezt az
értékes gyűjteményt ma is
őrzik. Mivel a Természettudományi Múzeum teljes madárgyűjteménye
1956-ban
megsemmisült, az 1956 előtti
időszakból származó tételeket is magában foglaló gyűjtemény befogadása különösen
nagy jelentőséggel bírt.
A 215 madárfaj 981 fészekalját tartalmazó gyűjteményben nemcsak Békés megye,
de az egész Kárpát-medence
területén gyűjtött tojások is
fennmaradtak. A kiváló gyűjtemény értékét jelentősen
növeli, hogy a fészekaljakat
a számukra épített fiókokban,
cédulákkal helyezték el, és a
cédulákon precízen szerepelnek a rendkívül fontos gyűjté-

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT

PRÓBÁLJON WIDEX
HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN AZ ÖN OTTHONÁBAN!

BÉKÉSCSABA
Csaba u. 7.

EGYEZTESSEN VELÜNK
IDŐPONTOT!
Telefon:
06 (66) 445 630
06 (70) 773 0489

Email:

audiobcs@widex.hu

Nyitva:

H,K,CS: 9:00-16:00
SZ: 9:00-13:00
P: 9:00-15:00

si adatok (a gyűjtő, a gyűjtési
hely és idő, valamint a madárfaj neve). A kutatók számára
a gyűjtemény értékét elsősorban az jelenti, hogy több
olyan madárfaj megjelenési
adata és tojása is kutathatóvá vált, amely addig hiányzott
a múzeum gyűjteményéből,
ugyanakkor olyan fajok egykori jelenléte nyert bizonyítást, amelyek mára már eltűntek a hazai madárfaunából.
A madarak tojásai különleges forma- és színvilágukkal a szemet és a lelket
is gyönyörködtetik. Hogy
további érdekességeket megtudjanak a ma élő dinoszaurusz-rokonok tojásairól, látogassák meg a Munkácsy
Mihály Múzeum állandó kiállítását. A tárlatban egy másik
kiváló ornitológus, Palágyi
Lajos gyűjtéséből származó
tojásokat láthatnak.
Kellemes ornitológiai felfedezéseket kívánok az új esztendőre!
Váncsa Klára
természettudományos
muzeológus

Michnay Sándor épület- és bútorasztalos

Michnay úr 1882-ben alapította az asztalosüzemet,
valamint fém- és fakoporsó raktárát, de már előtte
is ismert volt a csabaiak
körében. Később viszont
Sándor nevű fia átvette
atyja üzletét.
A városháza tanácstermének karzatát is ő készítette
1873-ban, erről pedig akkor
értesültek, amikor 1926-ban
az épületet bővítették, és a
karzat burkolóelemei közül
egy Michnay bácsi által írt
táblácska esett ki. Leírta rá
a fontos emlékeit, például
azt, hogy munka közben
a lábát kificamította, vagy
hogy a munkatársával áldomásnak 4 icce (2,62 l) sört
ittak. (Építkezésekkor szokás volt akkoriban minden
munkafolyamat előtt áldomást inni.)
1878-ban tagja volt a csabai építkezési ipartársulatnak
és a megyei ipartestületnek
is, 1893-ban iparkamarai

póttagnak választották. Az
1880-ban alakult békéscsabai önkéntes tűzőrség megalapításában is részt vett,
ennek egyik műszermesterévé választották. 1885-ben a
régi jegyzői lak helyére tervezett belvárosi bérház építésén is dolgozott más csabai
mesterekkel. Ez ma a Szent
István tér 10. szám alatt áll
(csokoládé bolt és egy bár
van a földszintjén). Az 1886.
október 1-jén megnyitott Nádor Szálloda építésében is
részt vett.
Üzemébe tanoncokat vett
fel, több tanulója nyert díjakat és ért el jó helyezéseket
a csabai munkakiállításokon.
1898-ban „kielégítési végrehajtást” kértek rá tartozás
miatti követelés ügyében, a
pénzt árveréssel tudták behajtani. (Ezek a végrehajtások, vagyis tartozás-követelések nagyon gyakoriak voltak a
korabeli építőiparban.) Ekkor
az üzletében levő bútorokat
és koporsókat elárverezték.

Ugyanakkor a békéscsabai
főgimnázium épületének építésében maga is részt vett,
az asztalosmunkákat Havran
Pállal végezte. Érdekesség,
hogy az üzleti árukészlet felszámolásával új koporsós
jelentkezett Csabán, Uhrin János Dísztemetés-Rendezési
Intézete, az Egri u. 844. szám
alatt. Ez az épület a Langi-féle
házzal azonos, ahol Munkácsy Mihály az inaséveit töltötte. Ma helyét emléktábla jelöli.
A Békéscsabai Takarékpénztár Egyesület 1899-ben,
tartozás miatti követelésben
végrehajtást indított Michnay
és felesége, Lang Karolina
ellen. Ugyancsak ekkor kínálta eladásra az egyesület
az ő házát. 1923-ban vette
át Sándor fia az üzemet. Ő
maga a világháborút is megjárta. 1925-ben az ő javára
lett megítélve 550000 K tőke
és járulék, de ezen év júliusában idősebb Michnay Sándor elhunyt.
Szalay Ágnes
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Piskolty Marcsi: A Koronás kert
az én zöldleveles konditermem

Csabai életképek

Mi történt az Evangélikus Gimnáziumban 100 éve?

A Dr. Rell Lajos igazgató
által közzétett kiadványból
kiderül, hogy Pataki Sámuel
tanár, visszatérve az orosz
hadifogságból, februárban
újra felvehette a munkát.
A „teljessé vált tanári kar
munkája azonban nem
folyhatott akadály nélkül”,
hiszen Székely Vilmos és
Király László pedagógusok,
súlyos betegségük miatt
nem taníthattak. Az iskolai
ünnepségek sem maradhattak el, március 15-én és
a cserkészavató alkalmával
is összegyűlt a gimnázium,
hogy meghallgassa a tanulók és tanárok által összeállított műsort.

Fotó: csabaihazak.blog.hu

A „BÉKÉSCSABAI ÁG.H.
EV. RUDOLF-FŐGIMNÁZIUM” (a mai Szeberényi
Gusztáv Adolf Evangélikus
Gimnázium) minden évben
közéttette az intézmény
életéről szóló értesítőket,
melyekből megismerhetjük
a 100 évvel ezelőtti iskolai
életet.

Gondot okozott az iskola
épületének fűtése a téli hónapokban. Nigrinyi Jánosnak, a villamos művek igazgatójának a segítsége kellett
ahhoz, hogy minden osztály
külön teremben tudjon tanulni. A majd fél évig tartó
spanyolnátha is „igen szaporította a megbetegedések
számát”, és a beszámoló
szerint majd minden tanuló átesett rajta. Az igazgató büszkén írhatta le, hogy
Csabán a gimnázium volt az
egyetlen iskola, amelynek
a járvány miatt nem kellett
bezárnia. Sajnos a lakhatási nehézségek is gondot
okoztak, ezért két tanár is az
iskolában lakott, ami miatt
három helyiséget kellett az
iskolának átengednie számukra.
Az 1922-es év egyik kiemelkedő eseménye volt a
Gyóni Géza-emléktábla elhelyezése a gimnázium falára. Az iskola volt tanulójáról
egy több napos ünnepségsorozat keretében emlékeztek meg. A ma is látható tábla leleplezése október 22-én
történt. Itt a gimnázium igaz-

gatója és Dedinszky Gyula,
VIII. osztályos tanuló „vették
át az emléktáblát”. Az iskola
nagy gondot fordított arra,
hogy a gimnázium tanulóinak hazafias nevelése ne
szenvedjen hiányt. Ennek
érdekében az iskolai ünnepségen, az önképzőkörben és
a tanítás folyamán is ápolták
a diákok „szívében a fajszeretetet s az irredentizmust”.
A gyerekek megatartásával nem volt nagyobb
gond 1922-ben, bár ekkor is
előfordultak olyan tanulók,
akiket rossz magatartásuk
miatt nem igazán akartak
felvenni.
Kiemelkedő jelentőséggel bírt a gimnáziumban az
újonnan megalakult cserkészcsapatának működése.
Vidovszky Kálmán vezetésével szombatonként tartották
az összejöveteleket, ahol „a
szolgálati megbeszéléseken
kívül előadások, szavalatok,
zene is szerepeltek műsoron”. A tagok mentőtanfolyamon és „telefon-tanfolyamon” is részt vehettek az év
során.
Ugrai Gábor

A békéscsabai Piskolty Tiborné, vagy ahogy mindenki
hívja, Piskolty Marcsi, nyugdíjas korában, egy betegség
után vetette bele magát a
kertészkedésbe, mégpedig
nem is akárhogyan.
Marcsi egy termelő szövetkezetben, majd egy biztosítónál dolgozott korábban.
2008-ban derült ki, hogy egy
komoly betegsége van, műteni kellett és kemoterápiára is
szüksége volt.
– Mikor már gyógyulóban
voltam, az ismerőseim elhívtak a Békécsabai Evangélikus Vegyeskarba énekelni. Ellátogattam néhány
kórustársamhoz, és láttam,
hogy milyen harmóniában élnek a körülöttük lévő kerttel.
Időközben meggyógyultam,
nyugdíjba mentem, és egyre
fokozódott bennem az érzés,
hogy szeretnék egy kertet.
Ebben a fiam és a lányom
is mellettem állt – mondta
Piskolty Marcsi.

Az élet úgy hozta, hogy
2014-ben összefutott Ulbert
Pista bácsival és a feleségével, Magdika nénivel, aki
annak idején, a Közgében a
tanára volt. Mint kiderült, ők
éppen megválni készültek
két, egymás mellett levő kertjüktől, meg is mutatták azokat
Marcsinak.
– Amikor megérkeztünk,
besétáltam, megláttam a
gyönyörű gyümölcsfákat, becsuktam a szememet, és úgy
éreztem, itthon vagyok. Ez
onnantól óriási szerelem lett
– emlékezett vissza.

Ma, 68 évesen már őstermelő, kistermelő és csoportokat is fogad a Koronás
kertben, amely a Csatorna
utcában található. S hogy miért éppen Koronás kert? Mint
mondja, mivel alul csak fű van,
felül pedig a fák lomkoronái,
és ő szívesen tekintget felfelé,
a gyümölcsfák koronája miatt lett ez a neve. Marcsi pedig most is igazi örökmozgó,
ahogy fogalmaz: a kert az ő
zöldleveles konditerme.
(A cikk teljes terjedelemben
a behir.hu oldalon olvasható.)
Mikóczy Erika

Isten hozott, Kolos Tibor!
Január 4-én, a békéscsabai
kórházban megszületett kollégánknak, Hegyi Boglárkának,
a Békéscsabai Médiacentrum
főszerkesztőjének, és férjének, dr. Hegyi Tibornak, a csabai kórház intézeti főgyógyszerészének a kisfia, Kolos Tibor.
Néhány hónappal ezelőtt,
az egyik reggeli értekezleten
jelentette be Hegyi Boglárka,
hogy harmadik gyermekét várja: nagylánya, Bali Boglárka
(Bogi) és kislánya Hegyi Dorka
Lujza mellé ezúttal egy fiúcska
érkezik a családba. Nyomon
követhettük azt is, ahogy a
baba egyre csak nőtt, nem

L E N C SÉ SI KÖ Z Ö S SÉG I H Á Z
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66/456-177,
lencsesikozhaz@gmail.com

Magyar kultúra napi programok

Január 21., péntek 17 óra – A Márvány Fotóműhely tagjainak az alko-

hagyva kétséget afelől, hogy
szeretetben fejlődve, életerősen, kis vasgyúróként szeretne majd nekivágni az ÉLET
csodájának.
– A mai nap más, mint a
többi. Életem leghelyesebb
kisfiával találkozhattam. Kolos
Tibor 49 centiméterrel és 3660
grammal érkezett közénk.
Nagy szeretettel fogadtuk őt a
műtéti csapattal együtt, amelynek tagjai átsegítettek bennünket a nehéz helyzeteken. Kolos nevének jelentése tanító.
Biztosak vagyunk benne, hogy
ez a csodaszép kis cukorgombóc sok jóra, és a feltétel nél-

küli szeretet határtalanságára
tanít bennünket – fogalmazott
Hegyi Boglárka néhány órával
a csöppség születése után.
Isten hozott, Kolos Tibor! Isten hozott, kis tanító!

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

MAGYAR KULTÚRA HETE

tásaiból összeállított „Képeink…” című kiállítás megnyitója. A megjelenteket

2022. január 17-én, hétfőn, 17 órakor a Meseházban
magyar költők megzenésített versei, korhatár nélkül

Attila főorvos. Közreműködnek a Bartók Béla Szakgimnázium és AMI, Ze-

PUPA TRUPA

köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Megnyitja dr. Kerekes

neiskola diákjai. Megtekinthető február 11-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Január 22., szombat 10-12 óra – Mesekuckó családi játszóház

– Egyedi kép alkotása a Himnusz első versszakának felhasználásával,

viaszpecsét készítésével. Könyvjelzők és bagolyfigurák készítése külön-

Soós Emőke – ének, Lovas Gábor – minden hangszer,
Schäfer Szilveszter – hegedű,
Zsótér Csaba – harmonika, Pataj Péter – nagybőgő.

böző anyagokból és technikákkal. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

ÉVINDÍTÓ-JAZZ-KONCERT

egyet! Könyv-cserebere. Vendégünk és segítőnk Péter Erika költőnő,

2022. január 18-án, kedden, 19 órakor a Meseházban

Január 22., szombat 10.30 – 12 óra – Hozz egy könyvet, vigyél

akinek saját kötetei a helyszínen dedikálva megvásárolhatók.

GreMi

Zeneművészeti Egyetem negyedéves hallgatójának ünnepi zongora-

Grencsó István & Miklós Szilveszter
Régi, összeszokott páros, klasszikus freejazz felállásban.
Hosszú évek óta együtt játszanak a Grencsó Kollektívában,
emellett rendszeresen koncerteznek ebben a lecsupaszított, duó
formációban. Koncentrált és szabad, improvizációs zene fúvós és
ütőhangszerekkel. Grencsó István - szaxofon és fúvóshangszerek,
Miklós Szilveszter - dob és ütőhangszerek A koncert a „Köszönjük
Magyarország” program keretében valósul meg.

Január 22., szombat 16 óra – Gulyás Bertának, a Liszt Ferenc
hangversenye.

Január 24., hétfő 14.30 óra – Ugrai Gábor történelemtanár elő-

adása A magyar himnuszkeresés története címmel a Nyugdíjas klub
foglalkozásán.
Tornák

Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek minden kedden és
csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.

Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász .

Alakformáló torna minden kedden és csütörtökön 17.30-tól 18.30
óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Taekbo Team

Fitt mami torna minden hétfőn 18-tól 19 óráig
Taekbo minden kedden 18.30-tól 19.30 óráig

Step Tabata minden csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

APÁRÓL FIÚRA
Családi hagyományőrző délután a Meseházban, 2022. január
29-én, szombaton, 14–17 óráig. Kalendárium: kijön-e a medve a
barlangjából? Kézműves műhely: medvék minden mennyiségben papírból, textilből Nagymama kamrája: mézes kenyér.
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Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése 1. ütem - 1. rész
- helyszín

1

Telep u.

2

Sikony út

2021ben
elkészült

Jelenleg kivitelezés
alatt
álló

2021ben
tervezve

2022ben
tervezve
X

Szegélyezéssel, CKTbetonozással aszfaltozásra
előkészítve.

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

Bezerédj u.

4

Kórház u. és
Dedinszky u.

X

5

Csalogány u.

X

Sorszám

3

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése 1. ütem - 2. rész
- helyszín

X

2021ben
elkészült

Jelenleg kivitelezés
alatt
álló

2021ben
tervezve

2022ben
tervezve

1

Aulich u.
(Szőlő u.–Berzsenyi u.)

X

2

Bajza u
(Erdélyi sor–egyetem)

X

3

Berzseny u.
(Erdélyi sor–Málnás u.)

X

4

erzsenyi u.
(Deák u–Bajza u.)

X

5

Forgách utca (Árpád sor –
Berzsenyi u. között)

X

6

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

X

7

Lencsési 28–38. mögött

8

Szőlő u. 100–114.

9

Kőmíves K. sor 37.–Virág
presszó

Megjegyzés

A projekt II. ütemében
39 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. A
közbeszerzési eljárás során
nyertes kivitelezővel a II.
ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. október
26-án, a munkaterület átadására 2021. november 5-én
került sor. A kivitelezési munkák 2022-ben kezdődnek.
A projekt III. ütemében 56 járda/járdaszakasz
fejlesztése valósul meg. A
közbeszerzési eljárás során

Megjegyzés

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges

X

Térburkolattal ellátott járdaszakasz elkészült.

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges

nyertes kivitelezővel a III.
ütem 7-es, 11-es és 12-es
választókörzetre vonatkozó
vállalkozási szerződéseket
2021. november 26-án aláírták, a munkaterület átadására 2021. december 6-án
került sor. A kivitelezési munkák 2022-ben kezdődnek.
Megkezdődött a IV. ütem
keretében megépülő 24 járda/járdaszakasz kivitelezőjének a kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás előkészítése is.

A projekt során a kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a tervezett végső befejezési határidő: 2022 év vége.
A kivitelező az érintett
utcák lakóit a kivitelezési
munka megkezdése előtt
legalább két héttel korábban, írásban is tájékoztatja,
megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is. A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során
figyelembe fogják venni a
technológiai, tárgyi, személyi

BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!
Békéscsaba önkormányzata pályázatot
hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók
támogatására a „Békéscsaba hazavár!”
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők
támogatására a „Békéscsaba hazavár!”
életkezdési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási
hallgatói ösztöndíj pályázatban elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi 50 000
Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb
az oklevél megszerzéséig jár.
A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési
támogatási pályázatban elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri
400 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés
megkötését követő 15 napon belül utalnak át
a pályázó által megjelölt számlára.

A pályázatok benyújtásának helye:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 5600
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., vagy a
szocialis@bekescsaba.hu email címre.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. március 16.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról. Kérjük,
hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy
„Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló értesítés
várható ideje: 2022. április 20.
A pályázat feltételeiről bővebben a
bekescsaba.hu weboldalon, a pályázati hírek
között olvashatnak.

Sorszám

Sorszám

J Á R D A F E J L E S Z T É S
Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése
1. ütem - 3. rész helyszín

2021ben
elkészült

Jelenleg
20212022kiviteleben
ben
Megjegyzés
zés alatt
tervezve tervezve
álló

1

Kőrösi utca

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

2

Akácfa utca

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

3

Széna utca

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

4

Schweidel u.–Zöldfa u.

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

5

Czuczor utca

X

Az aszfaltozás folyamatban
van.

6

Lorántffy u. Dombos–
Vereckei u. között

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

7

Áchim lakótelep

X

A szobor környéki térburkolat elkészült, a kapcsolódó
aszaltburkolattal való illeszkedés javítása szükséges.

8

Mezőmegyer, Hadnagy u.

X

9

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

X

10

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

X

11

Botyánszki Pálné utca

X

12

Pulszky utca 18. előtt

13

Váczi Mihály utca 22–24.
előtt

14

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

15

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

16

Német Lajos utca

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

17

Dessewffy u. (Zöldfa Botyánszki Pálné u. között)

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

18

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

19

Berényi út 132. előtt

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

20

Berényi út 79. előtt

X

Aszfaltozás elkészült.

21

Lahner utca

X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

és szervezési feltételeket. A
„Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése” című projekt
megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.
A munkavégzéssel kapcsolatos, bármilyen jel-

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

X
X

Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

X
X

X

legű helyreállítási, illetve
esetlegesen
előforduló
károkozást követő javítási munkákat a kivitelező
elvégzi. A helyreállítások,
javítások előkészítése, kivitelezése időt vesz igénybe, ezért kérik a lakosság
türelmét.

Árverés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Urszinyi A. u.
2-4. szám alatt található, 3950 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 75 240 000 Ft, amely
bruttó 95 554 800 Ft.
Az árverés ideje: 2022. január 27., 13.00 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy Mihály tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok
elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863.

Kivitelező: HÓDÚT Kft.,
tel.: +36-66/452-352.
Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.,
5600 Békéscsaba, Szent
István tér 10., Megyeri Sándor projektmenedzser, tel.:
+36-20/454-5693.
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Ú T F E J L E S Z T É S
Magyarország Kormánya a
Modern Városok Program
keretében 7 038 999 000 Ft
összegű támogatást biztosított a békéscsabai útfejlesztési célok előkészítésére és megvalósítására.
A támogatási összeg elsősorban belterületi, szilárd burko-

lattal nem rendelkező utcák
útépítésére használható fel,
de a városnak lehetősége
van a támogatási összeg egy
részét útfelújítási munkák (elavult aszfalburkolat cseréje)
elvégzésére fordítani.
A
támogatási
összeg
felhasználásával az önkormányzat célja annak a fej-

lesztési programnak a folytatása, amely a XXI. századhoz
méltó városi úthálózat kialakításához vezet, és az eredménye nyomán a lakossági,
kommunális igények kielégítése mellett elmondható lesz,
hogy Békéscsaba városa
megfelel a modern társadalmi
elvárásoknak.

A fejlesztési program jelenlegi állása és a megvalósítás tervezett ütemezése:
Tervezett
megvalósítás

Tereprendezés
folyamatban

Építmény elkészült

Útpadka-építés

Kopóaszfalt
terítése

Kötőaszfalt
terítése

Útalap-építés

Vízvez.-rekonstruk.
(n.r. = nem része)

Útépítés I. ütemének
előrehaladása:

2022. év

2021. év

1. Útépítés I. ütem (45 utca/szakasz):
Elkészült összesen: 23 utca/szakasz
Folyamatban összesen: 9 utca

Kivitelezési munkafázisok előrehaladása

X

X

Magvető utca a Gyöngy u. és Napsugár u. között

X

X

Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között

X

X

Babits Mihály utca

X

X

Nádas sor

X

X

Gyöngy utca a Csabai út és Babits u. között

X

X
X

Földműves utca
X

Móra Ferenc utca

n.r.
n.r.

X

Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u. között

n.r.

Erdélyi sor

X

Fészek utca

X

n.r.

Barackos köz

X

n.r.

Béri Balogh Ádám utca

X

n.r.

Répa köz

X

n.r.

X

Pásztor utca – 31–41. előtt

X

Pásztor utca – 58 –64. előtt (Féja Géza tér felől)

X

Egyetértés utca – teljes hosszban

X

Felső Körös sor – 50 –60. között

X

Felső Körös sor – 65 –70. között

X
X

Szőlő utca – Szőlő u. 105. és Kanálisi u. között
X

Kanálisi utca – teljes hosszban

X

Málnás utca – teljes hosszban
Árpád sor – Árpád sor 96. és Kanálisi u. között

X

Degré utca – Árpád sor és Szőlő u. között

X

Degré utca – Gyermekotthon előtti buszforduló

X

Trófea utca – Festő u. és Szépkert u. között

X

Görbe utca – 2 –20. előtt

X

Selyemakác utca – 20 cm FZKA profilrendezéssel

X

Feketefenyő utca – 7 –9. és Lapos u. között

X
X

Fövenyes utca – garázsok előtt és Fövenyes u. 2 –26. sz. között
Bethlen utca – Kölcsey u. és Csorba u. között

X

Tessedik utca – Wesselényi u. és Batthyány u. között

X
X

Haán Lajos térre vezető út – Lencsési út és Haán Lajos tér 23. között

1. rész
Vadász utca

Dr. Becsey Oszkár utca – Bajza u. és Degré u. között

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

X

Damjanich utca – Bartók Béla út és Damjanich u. 16. között

X

Munkácsy utca – Bartók Béla út és Posta köz között

X

Katona utca – Andrássy út 28 –30. sz , és Wlassics sétány 25.

X

Klapka utca – teljes hosszban

X

Belvárosi óvodához vezető út – Anrdássy út 24 –28. mellett, mögött

X

Wlassics utca – 17 –23. mögött

X

Dózsa György út – 2 –22. mögött (garázssornál)

X

Révai utca – teljes hosszban

X
2. rész

X

Petőfi utca – 4-14. előtti út

X

Szigligeti utca – Játszótér körüli útszakasz

X

Tulipán utca – 1-3. mögött

X

Gábor Áron utca – 3-7. mellett és mögött

X

Almás sor

X

n.r.

Szabadság tér – 8-26. mögött

X

Szilva köz

X

n.r.

Csaba utca – 7-15. mögött

X

n.r.

Tolnai utca – 6-10. mögött

X

Kazinczy utca – 6. mellett és 6/1. mögött

X

Tinódi utca – 3-9. mellett és mögött

X

Bocskai utca – teljes hosszban

X

Szent Imre utca – teljes hosszban

X

Földvári utca – Békési út és Áchim L. András u. között

X

Cseresznye köz

X

Jácint sor

X

n.r.

Paprika köz

X

n.r.

Kadarka köz

X

n.r.

Csabagyöngye sor

X

Kiszely András utca

X

X
n.r.

2. rész
Corvin utca 23-25. társasház kiszolgáló útja

X

Körgát utca

X

Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között

X

Pulszky utca a Munkás u. és Dessewffy u. között

X

X

n.r.

X

X

Körösi utca a Mokry u. és Szekerka u. között

X

X

Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u.
között

X

Károlyi Mihály utca
Vihar utca

X

Szendrey utca

X

Mikes utca

X

Batsányi utca a Jósika u. és Bessenyei u. között

X

Rakéta utca

X

Darányi sor

X

Monda utca a Veres P. u. és Báthory u. között

X

n.r.

X
X

Tildy Zoltán utca – Pongrácz András u. és Stromfeld Aurél u. között

X

Reviczky utca – teljes hosszban

X

n.r.

Franklin utca – Veres Péter u. és Illyés Gyula u. között

X

n.r.

Illyés Gyula utca – Franklin u. és Tavasz u. között

X

Szegfű utca – Tavasz u. és Franklin u. között

X

Fília Alapítványhoz vezető út – 20 cm FZKA profilrendezéssel

X

Tompa utca – Bercsényi u. és Asztalos u. között

X

Vásárhelyi Pál utca – Orosházi út és Temesvári u. között

X

Hargita utca – 1-17. előtt

X

n.r.

X
X

n.r.

Batsányi utca az Illyés Gy. u. és Korona u. között

X

n.r.

Gajdáscs utca a Monda u. és Tavasz u. között

X

n.r.

Gólya utca

X

n.r.

X

3.
Útépítés II. ütem
(38 utca/szakasz):

X
X

Fürj utca

n.r.

X

Móricz Zsigmond utca – teljes hosszban

X

Telep utca – teljes hosszban

X
X

Hétvezér utca – teljes hosszban
Szilágyi Dezső utca – 1–5. előtt

X

Tereprendezés

X

Bankó András utca – teljes hosszban

Építmény elkészült

Sikonyi út – Békési út és Május 1. u. között

Kopóaszfalt terítése

1. rész

Kötőaszfalt terítése

2022. év

2021. év

Útfelújítás előrehaladása

Kivitelezési
munkafázisok
előrehaladása

Rész műszaki átadás-átvétel

Tervezett
megvalósítás

2. Útfelújítás (63 utca/szakasz)
Elkészült összesen: 34 utca/szakasz
Folyamatban összesen: 0 utca

X
X

Dr. Francisci Dániel utca – teljes hosszban

Liliom utca

Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között

X

Török Ignác utca – Búzavirág u. és Szélső utca között

X
X

X

Munkás utca – Schweidel József u. és Botyánszki Pálné u. között

n.r.

X

X

Áchim L. András ltp. – 5065/9 és 5065/10 hr. előtt
Duna utca – Új u. és Sáros u. között

n.r.

Orgona utca és Csendes utca

Bokor utca – Mokry u. és Szél u. között
József utca – Lenkey u. és Zrínyi u. között

X
X

Vörösmarty utca a Dessewffy u. és Lenkey u. között

n.r.

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozási szerződés
megkötésről 2021. november
4-én a közgyűlés döntött. A
nyertes vállalkozóval – a jogszabályok szerinti határidőket betartva – a vállalkozási
szerződést 2021. november
26-án megkötötték.
A munkaterület átadása a kivitelező számára 2021. december 6-án megtörtént. A
kivitelezés várhatóan 2022.
tavaszán – az időjárás függvényében – indulhat.
Felhívjuk a lakosok szíves
figyelmét a fejlesztéssel érintett területeken a munkagé-

pek jelenlétére, valamint arra
is, hogy a közúti forgalomban
az építési anyagok beszállítása miatt a tehergépjárműforgalom megnövekedésére
is számítani kell.
Kérjük a közúton közlekedőket, vezessenek óvatosabban és figyelmesebben,
vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait.
Kérjük az érintettek türelmét
és megértését.

A projekt a Modern Városok
Program keretében valósul
meg.
További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., telefonszám:
06+36-66/241-791,
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu.
A projektről bővebben az
utfejlesztesbekescsaba.hu
weboldalon olvashatnak.
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Novák Nati már a jövőt tervezi

„A fő cél, hogy összehozzuk az embereket az év utolsó napján”

Itthon ünnepelt

Szilveszteri Futógála, harmincharmadszor
December 31-én, az év
utolsó napján, 33. alkalommal rendezte meg a Békéscsabai Atlétikai Club a
Szilveszteri Futógálát.

Novák Natália, a Békéscsabai Atlétikai Club középtávfutója 2017 óta él
Amerikában.
Kezdetben
a California Baptist Universityn (CBU) filmkészítést tanult, majd átjelentkezett a San Francisco-i
Academy of Art Universityre, ahol kommunikáció- és
média-szakos hallgató.
Közel öt esztendeje, egy
amerikai atlétaedző figyelt fel
Novák Nati eredményeire, és
egy sportösztöndíjat ajánlott
fel neki. Pusztán csak egy
vizsgát kellett letennie, ami
természetesen sikerült neki.
Jelenleg San Franciscóban
lakik, de az ünnepekre hazajött, a csabai könyvtárban
beszélgettünk.
– Még egy fél évem van
hátra, nem döntöttem el, hol
szeretném majd folytatni, folyamatosan változik a véleményem. De Békéscsaba az
otthonom, itt lakik a családom,
a barátaim és szeretem ezt a
várost – fogalmazott Nati.

Novák Natália még általános iskolában, másodikos
korában kezdett atletizálni. Hamar kiderült, hogy jól
megy neki a futás, így ennél
is maradt.
– Mindig magamat próbálom legyőzni. Ha nem is
vagyok helyezett, de sikerül
a szintidőmön javítani, akkor
már boldog vagyok. A legemlékezetesebb eredménynek
a kint tartózkodásom alatt
azt tekintem, amikor tizenvalahány egyetem közül elsők
lettünk a mezei konferenciabajnokságon; mi több, én is
győztem egyéniben. Amúgy
ez volt az első alkalom, hogy
az iskolánk bajnok lett. Azt
követően a regionális bajnokságon negyedikek lettünk, én
pedig harmadik. Ráadásul a
negyedik hellyel az országos
bajnokságra is kijutottunk –
mondta el Nati, hozzátéve,
hogy az egyetem után hobbiszinten még biztosan fut
majd, de a jövőben inkább a
karrierjére koncentrálna.
Such Tamás

A hagyományokhoz hűen, a
délelőtti órákban, közös bemelegítéssel kezdődött a futógála, amelyen 33 család és
280 fő állt rajthoz, 4621 vagy
2500 méteren.
Tóth Sándor, a Békéscsabai Atlétikai Club ügyvezetője elmondta, hogy a több
mint három évtizedes eseményt 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem tudta
megrendezni a klub, de 2021
végén szerencsére igen.
– A futógála célja, hogy
összehozza az embereket
az év utolsó napján. Az eseményre családok, baráti társaságok jönnek együtt, hogy
futással búcsúztassák az
óévet, majd miután kellemesen elfáradtak, a sportcsarnokban jókat beszélgetnek.
A fő cél ez, de az is fontos,
hogy az indulók a nevezési
díjakból támogatják az egyesület vidéki sportolóinak beutaztatását, amiért hálásak

Az Év utánpótlás edzője
A Magyar Röplabda Szövetség döntése alapján,
2021-ben, a Békéscsabai
Röplabda Sportegyesület
utánpótlás vezetőedzője,
Nagy Attila érdemelte ki az
Év utánpótlás edzője elismerést. A szakembernek a
pályafutása során már harmadik alkalommal ítélték
oda a díjat.
– Nagy megtiszteltetés, hogy
engem választottak 2021-ben

Ft/ballontól

(52 Ft/liter) *5 ballon
rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.hu

Az akció visszavonásig érvényes és ballonos víz házhoz szállításról
szóló folyamatos szerződés megkötéséhez kötött.

BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

990

vagyunk – ismertette Tóth
Sándor.
A futást követően kategóriánként díjazták a legjobb
eredményt elérő versenyzőket, és az esemény zárásaként a jelenlévők pezsgővel
koccintottak, valamint elfogyasztották az óriástortát.
A Szilveszteri Futógála
dobogósai

2500 méteres családi futásban: Nagy család, Tóth

család, Beleznai család. 4621
méteren, igazolt férfi futók:
Karsai Gábor, Tábor Miklós,
Zahorán Milán. Igazolt női
futók: Gregor-Pap Csilla, Kis
Petra Sára, Imre Petra. Férfi amatőr futók: Oláh Tamás,
Simon György, Petrovszki Attila. Női amatőr futók: Gyebnár Éva, Imréné Kiss Ágnes,
Ijjasné Róra Annamária. 4621
méteren, 2007-ben vagy után
született fiúk: Mészáros Hunor, Recski Levente, Balogh

Hunor. 2007-ben vagy után
született lányok: Klokocs Kata,
Mézes Virág Emese, Asztalos
Antónia. 2500 méteren férfi futók: Nagy Jenő, Marhás Sándor, Kondacs András. 2500
méteren női futók: Gyenge Erzsébet, Oberschall Stefánia,
Arnóth Anna Erzsébet. 4621
méteren 50 év felettiek: Komáromi László (igazolt), Such
Alex (amatőr), Csebely Ana
(amatőr).
Papp Ádám

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

is az év utánpótlás edzőjének.
Büszke vagyok rá, hogy tavaly
négy korosztályban, két arany
és két ezüstéremmel zártuk
a szezont. Köszönöm a klub
vezetésének, hogy a nehéz
helyzetben is minden lehetőséget biztosított a sikeres
felkészüléshez, köszönöm a
játékosaimnak és a kollégáimnak a befektetett munkát,
ez közös siker – fogalmazott
az elismeréssel kapcsolatban
Nagy Attila.

RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

A Szilveszteri Futógálán ezúttal 33 család és 280 futó állt rajthoz

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tárgyú
projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények
kivitelezési munkái 2020.
augusztus hónapban megkezdődtek, majd több ütemben további szakaszokkal
bővültek.
A kivitelezéssel jelenleg
érintett szakaszok: Gerla
településrész, Gerla-Póstelek
közötti földút útszakaszok,
Békéscsaba-Szabadkígyós
közötti földút, Ligeti sor-Sikonyi
utca.
Gerlán, a Csabai út és Csalogány utca közötti szakaszon
a kerékpárút elkészült. A Magvető utca burkolatjavítása, illetve az utca földutas szakaszán
az aszfaltozás befejeződött.
Az előző gerlai-pósteleki
szakaszok forgalomba-helyezése folyamatban van, a
létesítményt csak saját felelősségre lehet használni.
A Csabai utca Csalogány
utca és a buszmegálló közötti
szakaszon, a 42145-ös jelű út

burkolatán, a szükséges helyeken a lokális pályaszerkezetcsere, valamint az aszfaltozás
is elkészült. A forgalomtechnikai
jelzések felfestése megtörtént.
A
Szabadkígyós–Békéscsaba földútszakaszon a
nyomvonal kitűzésével elkezdődtek a kiviteli munkák, jelenleg az útalap-készítés folyik. A
teljes szakasz építésének határideje 2022 június eleje.
A Ligeti soron elkezdődött
a kerékpárút nyomvonalán a
homokos kavicságyazat terítése. A Ligeti sor időszakosan és
szakaszosan járható. A teljes
szakasz építésének határideje
2022 június eleje.
A folyamatban lévő szakaszoknál (Békéscsaba és
Szabadkígyós között, Ligeti soron), január elején
a munkálatok szünetelnek.
Az elkészült létesítmények
téliesítését elvégezte a kivitelező. A kivitelezés várható kezdete: január 10.
A kivitelezési munkálatok
alatt kérjük az érintetteket,
hogy kövessék figyelemmel
a tájékoztatókat, szíveskedjenek figyelemmel lenni a
munkavégzés alatt létrehozott

ideiglenes forgalomtechnikai
kialakításokra. A munkavégzés során kérjük az érintettek
szíves megértését, türelmét és
közreműködését.
A fentiek mellett tisztelettel
kérjük, hogy a projekt keretében elkészült, pihenést, kikapcsolódást szolgáló, egyedi tervezésű létesítményekre (kilátó,
komplex fedett pihenőhelyek,
padok, asztalok) és a kihelyezett
kerékpáros-kellékek
épségére vigyázzunk, hogy
sokáig és minél többen tudjuk használni mindannyiunk
örömére,
megelégedésére.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy
a Bányatavaknál lévő új kilátó
megrongálódott, ezért ismételten kérjük önöket, hogy óvjuk
értékeinket!
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata
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In memoriam Bognár Tibor †

a Facebook-oldalán, főleg
absztrakt képekhez posztolta
saját a verseit. December 15én – halála előtt egy héttel –
ezeket a gondolatokat osztotta meg: „Nem félem a halált./
Hisz szeretek aludni,/ legfőképp hűvös hajnalon,/ párnák
vállain elfeküdni szépen,/ s
nem nézni át az ablakon.../
Csak az fáj majd, hogy többé
sose látlak,/ magadra hagylak,
játékul a mának,/ s nem lesz,
ki csiszol majd neked/ szemben, vagy szívben megrekedt/
könnyekből csillagpelyheket...”
Such Tamás

Épüljön fel Krajcsó Bandi!
A békéscsabai, 34 éves
Krajcsó András súlyos agyvérzés következtében már
több hete kómában fekszik,
a műtéti beavatkozások
után nem tért magához.
Megsegítésére Épüljön fel
Krajcsó Bandi! címmel licitálás zajlott. Baji Miklós
Zoltán (BMZ) jótékonysági
árverést szervezett, amelyre húsz árverési tétel gyűlt
össze. A bevételből Krajcsó
András kieső jövedelmének pótlását, otthoni ápolásának előkészítését, a
felépüléséhez
szükséges
eszközök, anyagok beszer-

zésének költségeit szeretnék előteremteni.
– Krajcsó Bandit nagyon
sokan ismerhetik a népi
gyógyászattal, a csontkovácsolással, a hagyományőrzéssel, a szerves kultúrával
kapcsolatos rendezvényekről. Bár nagy közöttünk a
korkülönbség, ettől függetlenül rendkívül tisztelem állandó önképzése, önzetlen
segítőkészsége,
életmód
felfogása miatt – mondta
BMZ.
Az árverés január 12-én
lezárult, de aki anyagilag
szeretné támogatni a csa-

Művészeti élet
7. Forduló – Művészeti élet
A gyerekek általában szeretnek rajzolni, festeni, gyurmázni vagy éppen énekelni, táncolni. Ha valami zeneszerszámot látnak, addig nem nyugszanak, amíg meg
nem szólaltatják azt valamilyen módon. Ha egy üres
lapot látnak, s mellette egy ceruzát, bizony hamar egy
rajz kerekedik a papíron!

ládot, megteheti. A részletekért Baji Miklós Zoltánt
lehet keresni a Facebook
oldalán, messengeren.

Egészségesebben fogok enni,
többet fogok mozogni, aludni, főzni, kevesebbet tévézek,
gyakrabban járok orvoshoz.
Sorolhatnánk azokat az esküket, amelyket egy dátum miatt
teszünk. Január 1., és minden
meg fog változni.
Közben gondoljunk arra
is, hogy Csabán éves szinten
még mindig több mint 300 kiló
szemetet állítunk elő, autóinkból évi 37000, lakásainkból
51000 tonna CO2‐t pöfögünk
a levegőbe, összesen 4,5 t
szénnel terhelve a levegőt.
Mi lenne, ha az újévi fogadalmaink mellé, legalább egy
olyan kötelmet is kitalálnánk,
ami nem magunkról szól,
hanem a környezetünkről.
Mondjuk: heti egy kiló ételmaradékot
komposztálok.
Esetleg havi egy nagybevásárlással csökkentem a fogyasztásom. Egyszer egy héten otthon hagyom az autóm.
Ha minden csabai megtenné,
15%-kal csökkentenénk a
szeméthegyünket, 10%-kal
a csabai műanyagszemetet, és 10%-kal kevesebb
károsanyag kerülne a levegőbe. A mosógép, hűtőszekrény, klímaberendezés vagy
a lámpa kilowattóránként
0,43 kilogramm szén-dioxid
kibocsátással jár. Fogadjuk
meg, hogy kevesebbet használjuk 2022-ben!

7. Forduló – Művészeti élet
I. korcsoport (óvodás és
alsó tagozatos iskolások):

Azután, amikor a gyerekek felnőnek, már csak nagyon
kevesen szeretnek és tudnak közülük a művészetek szárnyain repülni és alkotni, s a lelkükön keresztül látni a
világot!
Városunkban rengeteg művész él. Van, aki képzőművész
(grafikus, festőművész, szobrászművész), előadóművész
(színész, zenész, táncos), fotóművész vagy író, költő.
Békéscsaba művészi, kulturális élete nagyon gazdag.
A művészek alkotnak, hogy azután kiállításokon, előadásokon, koncerteken vagy könyvekben, folyóiratokban
mutathassák be legújabb alkotásaikat.
Ugye, te is ismersz művészeket városunkban? Lehet, hogy
éppen a közeledben élnek, és minden nap köszöntök egymásnak, amikor találkoztok.
Nélkülük bizony sivárabb lenne az életünk, mert alkotásaikkal a lelkünket táplálják...
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1. Ezt a vázlatot 9 egyenlő mezőre
osztotta fel a művész, majd ezek
alapján készítette el festményét.
Jelöld meg a két egyforma mezőt!

meg fognak kötni, hűtik nyáron
a levegőt és élőhelyeket fognak biztosítani növényeknek,
állatoknak egyaránt.
Fogadjuk meg, hogy minden döntésünket a hosszú
távú környezetökológiai előnyök vezéreljék. Ne fogyas�szunk és romboljunk meggondolatlanul! Ha mindenki
megfogadja ezeket – még ha
március végére alábbhagy is
az elszántság, mint a januárban zsúfolt, majd tavaszra
kiüresedő edzőtermekben –,
akkor is elmondhatjuk, hogy
tettünk valamit a környezetünkért. Felelősen gondolkodtunk
és gondoskodtunk nem csak
magunkról, hanem lakókörnyezetünkről is.
Mi így gondolkodunk globálisan és fogadkozunk lokálisan.
Dr. Duray Balázs

Amikor már nem csak az
élelmiszert, de az energiafogyasztásunkat is csökkentettük, akkor folytathatjuk
nyugodtan azokkal a fogadalmakkal, amelyekkel szénnyelőket és élőhelyeket hozunk
létre. Tavasszal ültetek 3 fát.
Akár gyümölcsfát a kertben,
akár hársfát az utcára vagy
egy közösséghez csatlakozva, akik segítenek helyet keresni. Mert hely mindig van.
Csak szándék és cselekvés
kell hozzá. 2021-ben a csabaiak ebben nagyon jók voltak.
Több száz fát ültettünk közösen a sajátunkon kívül, közel
kétezer közterületi csemetét
locsoltunk a nagy szárazságban, és létrejött 10 hektár erdő
közösségi erővel, adományokból. Ezek a zöldfelületek és
lombkoronák a következő 6070 évben több száz kiló szenet
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Néhány vonalba, festékfoltba, dallamba belefér az egész
világ!
Ahhoz, hogy művészi szinten menjen a rajzolás, festés
vagy a zenélés, nagyon sokat kell gyakorolni!

Újévi fogadalmak

Fotó: Maddi Bazzocco, Unsplash

venes csokorba szedte össze
a ’90-es évek legjobb magyar
alterzenéit. A Nihil, a Háttal
úszom a divatnak című nótájával a pontszerző 5. helyen
végzett, az örömhír pillanatok
alatt végigszáguldott az egész
megyén…
Néhány éve Bognár Tibor
lett a Világfa zenekar bas�szusgitárosa, nagyon sajátosan, pontosan és ízesen
játszott. Berényi Nagy Péter,
a Világfa vezetője elmondása szerint alig egy hét alatt
tanulta meg a koncertprogramot. Bognár Tibor évek óta

Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsabára és csabaiként
tudjuk-e ezeket a változásokat befolyásolni? A rovat a
nagyvilágból érkező impulzusok által alakított és arra
reflektáló helyi ügyeinket
vizsgálja az ökológiai fenntarthatóság
szemüvegén
keresztül.
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2. Színezd a hangszerek melletti
négyzeteket olyan színűre, mint
amilyen színű kör van a rajtuk
játszó zenész mellett!

8

3. Hogyan nevezték városunk színházát a kezdetekkor? Jelöld meg a jó választ!
1. Vigarda
2. Hangadó
3. Rivalda
II. korcsoport
(felsős tagozatos iskolások)
Egy maximum 5 perces kisfilmet (MP4 formátumban),
vagy egy maximum 20 oldalas prezentációs anyagot
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4. Kösd össze a
pontokat!
Megfejtésként egy
régi művészi eszközt
kapsz. Mi ez?
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Csapat neve: ...................................................................

Hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Bognár
Tibor (akit sokan Egyik néven
ismertek) ex-postás, szociálismunkás, a Nihil zenekar
szövegírója, a Világfa zenekar
basszusgitárosa.
1986 kora nyarán találkoztam először Bognár Tibivel,
általában a közös témáink a
muzsika és a hozzá fonódó
dalszövegek voltak. Akkortájt
hallottam tőle, hogy „alkotórészeire bomlik a világ…” –
ami valószínűleg a csernobili
katasztrófára reflektált. Bas�szusgitározott, de úgy tudom,
akkoriban nem volt zenekara;
és vagy jó 30 évig nem is hallottam játszani... Leginkább,
mint avantgárd szövegíró létezett mindenki tudatában.
Néhány év múlva, a kilencvenes évek fordulóján ő lett a
szövegírója, az akkor alakuló
Nihilnek. A zenekar azonban
sajnos hamar feloszlott. Jó 20
év múlva, 2013-ban néhány
fővárosi zenei szakíró egy öt-

GLOK ÁLIS SAROK
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(lapozható pdf vagy PPD formátumban) kell elkészíteni Békéscsabáról,
amely helytörténeti-, helyismereti-, vagy turisztikai témájú legyen.
Leadási határidő: 2022. május 20.
A legjobb munkákat a 7.Tv műsorára tűzi.

A járványhelyzetre való tekintettel a 7. forduló megfejtéseit legkésőbb január 21-én 12.00 óráig kérjük – csapatonként összegyűjtve –
a szerkesztőségünk bejárata melletti postaládába, vagy a portáján a Csabai Kalandozások feliratú gyűjtőtasakba bedobni, vagy olvasható minőségben
beszkennelve vagy lefotózva – csapatonként szintén összegyűjtve –, a csabaikalandozasok@bmc.media.hu e-mail címre elküldeni!
Minden csapatnak – létszámtól függetlenül – alkalmanként 10 db megfejtést kell beküldenie! (Ha több megfejtés érkezik be,
akkor az nem jelent plusz pontot! Ha kevesebb megfejtés érkezik be az adott fordulóban egy csapattól, úgy abban a fordulóban nem kapnak pontot!)
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Fehérlófia és az Énekes madár a Jókai színházban
Varázsmesével várja társulatunk a gyerekeket a Viharsarok Táncszínházzal együtt,
hogy friss művészi megfogalmazásban, Lovas Gábor
vadonatúj zenéjével és természetesen rengeteg tánccal
megjelenítve élhessék újra Fehérlófia történetét. Előadásunk
a hőssé váló Fehérlófia forrófejűségére, kihasználhatóságára, naivitására figyel. Vajon
igaz barát-e, aki csak hangoskodik? Megbízhatunk-e bárkiben, aki hazudott nekünk?
Hogyan válhat Fehérlófia legényből felnőtté? A Viharsarok
Táncszínház előadásában, látványos, szép varázsmesében
kapja meg a válaszokat a néző
a fenti kérdésekre.
A gyerekeknek a mese
kapcsán két pályázatot is
hirdettünk: készítsék el a
legmenőbb szakállat, és
fényképezkedjenek is le benne, vagy kizárólag a fehér szín
felhasználásával
alkossák
meg papírból valamelyik szereplőt. A gyerekek a pályázaton a felnőtt családtagoknak
is nyerhetnek jegyet – még
épp idejében ahhoz, hogy közösen eljöjjenek a január 15én tartott családi előadásra,
mert hisszük, hogy a Fehérlófia jó témát fog szolgáltatni
a szülő-gyerek kapcsolatot
elmélyítő beszélgetésekhez.
A pályázat részleteiről a szín-

BÉKÉSCSABA ANNO
Boldog új évet Békéscsaba! – 1905
Zsíros K. András bíróságának ötödik évét zárta 1904
decemberében. Csaba fejlődésében végzett sikeres
tevékenységét hosszan lehetne sorolni.

ház honlapján és a közösségi
médiából tájékozódhatnak.
Tamási Áron örök klasszikusát viszi színre Tege Antal
rendezésében a Békéscsabai Jókai Színház január 28án: az Énekes madár a „székely Homérosz” egyik legjobb
és bizonnyal a legtöbbet játszott szerelmes játéka. A fiatalok és az idősebbek, a jók
és a gonoszok örök harcát
bemutató, izgalmas zenékkel
színpadra kerülő mű számít
a nézők érzékeny figyelmére. Érdekesség, hogy 2007ben ugyancsak Tege Antal
rendezésében vitte színre
teátrumunk a darabot, szintén Szabó Lajos főszereplésével, akinek partnere ezúttal Nádra Kitti lesz, a főbb
szerepekben Liszi Melindát,
Földesi Ágnes Villőt, Katkó
Ferencet és Csomós Lajost
is láthatjuk majd.

Közkívánatra
februárban
ismét színpadra kerül két, a
házasságot bemutató kamaradarabunk: a Csurulya Csongor rendezte Családi ágy című
komédiában Fehér Tímea és
Bartus Gyula játékával elevenedik meg az esküvőtől a
késő öregkorig tartó, néhol
kacagtató, de legalább annyira
megható történet. A Váratlan
találkozások Katkó Ferenc
rendezésében, Földesi Ágnes
Villő és Tege Antal főszereplésével nem épp szokványos
szerelemről mesél: a férj és
feleség válásával kezdődő,
kettejük kapcsolatának mélyére néző, azt újra és újra
értelmező darab (amely, most
már elárulhatjuk, happy enddel
zárul) már több száz nézőnek
szerzett felejthetetlen estét.
Jó szívvel ajánljuk előadásainkat – legyenek a Jókai
színház vendégei!

Csaba gyáripara az Exelsior
Harisnyagyár Rt.-vel gyarapodott, a Suk – Wagner és Társai
téglagyárban pedig felépült és
termelésbe állt az első téglaégető körkemence. Nyomdát
nyitott Tevan Adolf, és új orgona került a nagytemplomba.
Elindult az Alföldi Első Gazdasági Vasút a Csaba – Békés
vonalon, egyidőban a helyi
motorközlekedéssel. Jamina
neve Erzsébethelyre változott, Csaba hivatalosan írandó
neve pedig Békéscsaba lett.
Lakosainak száma 37 050 főre
gyarapodott, ezzel a vármegye
legnépesebb települése volt.
Felépült a Zöldfa vendéglő.
A Pollák kocsmában megalakult az Általános Népegylet,
melynek
vezéregyénisége
Áchim L. András volt. A Széchenyi ligetet újjávarázsolta
Lischka Lipót főkertész. Ipartörténeti esemény volt 1904.
december 1-je, amikor a sötétség beálltával a villanytelep
megkezdte a villanyvilágítás
áramszolgáltatását.
Az év utolsó napján, szilveszterkor fehérbe öltözött
Csaba, és úgy tűnt, enyhe, téli

idővel búcsúzik az óév. Este
azonban hideg, északi szél,
éjjel pedig szibériai hideg tört
a községre. Kevéssel éjfél előtt
szokása volt a csabai népnek
kimenni az udvarra, vagy az
utcára a harangozást meghallgatni. A harangok zúgtak, búgtak, az emberek megölelték
egymást 1905 első perceiben,
szerencsés, boldog új esztendőt kívánva.
Az első keresztények bűnnek tartották az új évet megünnepelni, mert pogány szokásnak való hódolást láttak
benne. Az ó-testamentumi
zsidóknak azonban fényes
ünnepe volt ez. Már az ünnep
reggelét harsonaszóval köszöntötték, majd ajándékokkal
halmozták el egymást és áldoztak az Úrnak. A perzsák „új
ruz-kor”, színes tojást küldtek
jó barátaiknak. A régi egyiptomiak ajándékokkal, balzsa-

mos és illatszeres üveggel,
tűdobozzal, írókészlettel tették
emlékezetessé az új év első
napját. Az igazi újévi ünneplés
azonban az ókori Róma világában kezdődött. Január első
napját hatalmas ünnepléssel,
vad tivornyákkal kezdték. A
római császárt ajándékokkal
halmozták el. A középkorban,
festett és nagy gondossággal
írott kártyákkal kívántak boldog új évet. A könyvnyomtatás
kezdeti korában, 1459-ben,
Németországban készítették
az első, piros – fehér színben,
fametszetről nyomtatott Miatyánkot. Ezeket a tenyérnyi
lapokat karácsony után vásárokban jó pénzért árulták.
Később a 19. században
jelentek meg a postán küldött
karácsonyi és újévi képeslapok, melyeknek több mint
száz évig nagy divatja volt.
Gécs Béla

