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Tovább szépül a Munkácsy Negyed 

Rendezett zöldterületek uralják 
 Békéscsaba köztereit

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Folyamatosan dolgoznak 
a városban a Békéscsabai 
Városgazdálkodási Kft. fű-
nyíró brigádjai. Ebben a hol 
csapadékos, hol nyáriasan 
meleg időszakban gyors 
ütemben nő a fű a zöldte-
rületeken, így a cég munka-
társai mindent megtesznek 
azért, hogy szép, rende-
zett, élhető várost teremt-
senek a lakosok, illetve az 
idelátogatók számára.

A Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft. feladatai közé 
tartozik a megyeszékhely 
közterületein lévő zöldterüle-
tek, parkok kezelése, illetve 
a CsabaPark zöldfelületeinek 
fenntartása is. Talán sokan 
nem is gondolnák, mennyi 
erőfeszítést igényel, hogy Bé-
késcsaba minden közterülete 

rendezett és igényes legyen 
nap mint nap. 

A fűnyírás tavasztól az 
őszi lombhullásig tart, idén az 
enyhe tél miatt már március-
ban megkezdték a munkát a 
cég alkalmazottai. Tavasszal 
az esősebb időjárás követ-
keztében gyorsabban nő a 
fű, így megfeszített tempó-
ban dolgoznak a városban a 
társaság munkatársai, míg 
nyáron a szárazság miatt erre 
kevésbé van szükség. Ebben 
az időszakban a cég dolgozó-
inak a hét hat napján, reggel 
fél 6-tól délután fél 3-ig tart a 
munkaidejük. 

Azért, hogy a lakosságot 
minél kevésbé zavarják a 
munkagépek, a fűvágás kora 
reggel először a ritkán vagy 
egyáltalán nem lakott területe-
ken kezdődik, majd napközben 

fokozatosan a sűrűbben lakott 
városrészeken folytatódik. 

Balla Ferenc, a Békéscsa-
bai Városgazdálkodási Kft. 
ügyvezető igazgatója elmond-
ta, hogy jelenleg mintegy 200 
hektár nagyságú földterületet 
gondoznak, ami nagyjából 
280 futballpályának felel meg. 
Egy év alatt összesen 1200 
hektáron vágnak füvet.  

A cég a területeket négy 
fő kategóriára osztotta szét, 
annak megfelelően, hogy hol 
találhatóak, vagyis mennyire 
frekventált helyen vannak, 
mennyi lakos él az adott kör-
nyezetben, illetve az előző 
évi tapasztalatokat is figye-
lembe véve mennyire mun-
kaigényes az érintett terüle-
ten a fűnyírás. 

Május 24-én esküt tett az 
ötödik Orbán-kormány, és 
még aznap – az alaptör-
vényben biztosított jogával 
élve – háborús veszély-
helyzetet hirdetett. Más-
nap Orbán Viktor minisz-
terelnök rezsivédelmi és 
honvédelmi alap létre-
hozását jelentette be. Az 
aktualitásokról Herczeg 
Tamás országgyűlési kép-
viselővel beszélgettünk. 

– Megalakult az ötödik Or-
bán-kormány. Milyen prognó-
zissal lehet számolni a követ-
kező 4 évben?

– Ahogy a miniszterelnök, 
a régi vagy új miniszterek 
hangsúlyozzák, és valameny-
nyien érezzük is, egy olyan 
időszak előtt állunk, ami egé-

szen más, mint a korábbi volt. 
Egy veszélyes, bizonytalan-
ságokkal, kockázatokkal teli 
évtized elején vagyunk. Az új 
kormány megalakításakor az 
volt a legfontosabb szempont 
– ahogy miniszterelnök úr is 
fogalmazott – hogy ezekre 
a kockázatokra, bizonyta-
lanságokra, veszélyekre jól 
tudjon reagálni a kormány, 
jól tudjon reagálni az ország. 

– Rögtön fontos változá-
sokat is bejelentettek: köte-
lezik például a bankokat, a 
biztosítókat, az energiaipari 
és kereskedőcégeket, a tele-
kommunikációs vállalatokat 
és a légitársaságokat, hogy 
extraprofitjuk nagy részét 
ebbe a két alapba fizessék 
be. Miért fontos most ez a 
lépés?

– Módosítottuk az alaptör-
vényt, mégpedig úgy, hogy ha 
egy szomszédos országban 
háború zajlik, vagy humani-
tárius katasztrófa fenyeget, 
akkor veszélyhelyzeti státusz 
lehessen érvényben az or-
szágunkban. A kormány ve-
szélyhelyzetet hirdetett, hogy 
gyorsan, dinamikusan, határo-
zottan tudjon dönteni és cse-
lekedni. Az egyik ilyen gyors 
döntés az volt, hogy két évre 
olyan új adót vezet be, ami 
döntően azt a célt szolgálja, 
hogy a jelenlegi rezsiárakat 
tartani tudjuk. Emellett – ér-
hető okokból – a honvédelmi 
alap létrehozása is indokolt. A 
két év alatt az extraprofitokból 
kétszer 800 milliárd forintnyi 
bevételre számít az ország, 
emellett a nagy állami beruhá-

zások visszafogásából is ma-
radnak források. Fontos, hogy 
az orosz–ukrán háború, és a 
szükséges embargós politika 
miatti energiaválságot kezel-
je, és az ebből fakadó infláci-
ót valahogyan fékezni tudja a 
kormány. 

– Az Európai Bizottságnak 
elvégezte a makrogazdasági 
egyensúlytalansági eljárást, 
amelyben Magyarország is a 
vizsgált országok között volt. 
Pozitív, hogy hazánk nem 
szerepel a szigorúbb vizsgá-
lat alá kerülő tíz ország között, 
amely listán szerepel egyebek 
mellett Franciaország, Hollan-
dia, Németország, Spanyolor-
szág, Svédország vagy éppen 
Olaszország. Mit jelent ez?

„Az Év Múzeuma 2022” dí-
jat a nagy múzeumok ka-
tegóriájában idén a Mun-
kácsy Mihály Múzeum 
kapta. Az elismerést Varga 
Tamás alpolgármester és 
dr. Bácsmegi Gábor, a mú-
zeum igazgató-helyettese 
vette át május 21-én, Buda-
pesten, a Múzeumok Majáli-
sán. A díjról, a múzeum és 
a Munkácsy Negyed fejlesz-
téseiről Varga Tamás alpol-
gármestert kérdeztük.  

– Milyen út vezetett addig, 
hogy a Munkácsy Mihály Mú-
zeum idén megkapta „Az Év 
Múzeuma” elismerést?

– A múzeumi szakmai szer-
vezet, a Pulszky Társaság ál-
tal 1996-ban alapított, „Az Év 
Múzeuma” díjra nem az adott 
intézmények pályázhatnak, 
hanem – munkájuk elisme-
réseként – más intézmények 

jelölhetik őket. Ebben az eset-
ben is így történt. Az indoklás 
szerint a Munkácsy Mihály 
Múzeumot „figyelemre méltó 
fejlődése, a nyitott szemléle-
tet tükröző tudományos tevé-
kenysége, az ismeretátadási 
és értékközvetítő tevékenysé-
ge” miatt tartották érdemes-
nek a jelöltségre. A társaság 
még kora tavasszal értesítette 
a múzeumot arról, hogy készít-
sék el a portfóliójukat, benne a 
szöveges anyagok mellett egy 
róluk szóló kisfilmmel (amelyet 
a Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. készített el). A kilenc tagú 
auditáló bizottság három alka-
lommal járt Csabán. Áttekin-
tették a dokumentumokat, a 
kiállításokat, a szakmai tevé-
kenységet, és három szem-
pontot emeltek ki az értékelés 
során: egyrészt a megújult 
kiállításokat, másrészt a mú-
zeum határon túli szakmai 

kapcsolatainak magas szintű 
ápolását, harmadrészt pedig 
a 21. századi követelmények-
nek megfelelő kiadvány-poli-
tikát. Ennek alapján született 
meg a döntés. 

– Mit jelent ez az elismerés 
az intézménynek és mit jelent 
a városnak? 

– A szakmában elérhető 
legmagasabb rangú díjat kap-
ta meg a Munkácsy Mihály 
Múzeum. Mindez annak a 
hosszú távú, szisztematikus 
munkának köszönhető, ame-
lyet a múzeum már közel egy 
évtizede elindított, még Ando 
György néhai igazgató veze-
tésével, és amelyet az intéz-
mény munkatársai napról nap-
ra magas szinten végeznek. A 
díjnak erős marketing-értéke 
is van, hiszen az év múzeumát 
látni akarják az emberek.

Herczeg Tamás és Orbán Viktor a Parlamentben 

A Munkácsy Mihály Múzeum kapta 
„Az Év Múzeuma 2022” díjat
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

FELHÍVÁS

Nemzetközi vásáron jártak a kamara szervezésében

trianon
1920-2022

Meghívó

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
BÉKÉSCSABA

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város polgárait

2022. június 3-án, pénteken 16:30-kor
a Trianon-emlékműnél tartandó

(Andrássy út-Jókai utca kereszteződése)

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSRE.

ÜNNEPI MŰSOR
16.30 órától

Himnusz

Ünnepi műsor az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium közreműködésével:

Koszorúzás

• Megemlékező beszédet mond: Szabó László intézményvezető
• „Trianon arcai”  – az iskola diákjainak előadása

Pályázni lehet Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata tulajdonában 
álló bérlakásokban történő 
elhelyezésre.

Békéscsaba önkormány-
zata pályázatot hirdet a tulaj-
donában lévő alábbi ifjúsági 
garzon bérlakásokban törté-
nő elhelyezésre.

– Dózsa György út 7. B. 
fszt. 3. (egyszobás, össz-
komfortos, 30 m2, bérleti díja: 
5 449 Ft/hó)

– Dózsa György út 7. C. 
I. em. 8. (egyszobás, össz-
komfortos, 30 m2, bérleti díja: 
5 449 Ft/hó)

Az ifjúsági garzonházi 
lakóegység bérleti jogának 
elnyerésére a 40 év alatti há-
zaspárok/élettársak nyújthat-
ják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadá-
sa nem szociális rászo-
rultság alapján történik. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok 
a párok, akik:

– legalább 5 éve békés-
csabai lakóhellyel rendelkez-
nek és ténylegesen a beje-
lentett lakásban laknak,

– felsőfokú (egyetemi vagy 
főiskolai) végzettségűek, 

– készpénzzel, lakás-
előtakarékossággal, vagy 
építési telekkel rendelkeznek.

A pályázatot elnyert 
bérlők kötelesek 70 000 Ft 
óvadék megfizetésére.

A pályázaton való részvé-
tel részletes feltételeit a pá-
lyázati adatlap mellékletében 
szereplő tájékoztató tartal-
mazza.

A pályázat benyújtásá-
ra elsősorban elektroni-
kus úton vagy postai úton 
van lehetőség.

A pályázat polgármeste-
ri hivatalba történő beérke-
zésének határideje: 2022. 
június 10., 12.00 óra. 

A határidőn túl beérke-
zett pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásá-
nak postai címe: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztály, 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17.

A pályázat benyújtá-
sának elektronikus címe: 
szocialis@bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati adatlap 
és tájékozató a Polgármes-
teri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán igényelhető és 
letölthető a bekescsaba.hu 
weblapról a pályázati hírek 
menüpontban.

A pályázatokról döntés 
a legközelebbi döntésho-
zatali eljárásban történik.

Bővebb felvilágosítás a 
Polgármesteri Hivatal Szoci-
álpolitikai Osztályán kérhető. 
Telefonszám: 66/886-502.

Soron kívüli közgyűlés

Gyermekétkeztetés

Soron kívüli közgyűlésen 
döntöttek a képviselők má-
jus 16-án arról, hogy a Bé-
késcsabai Gyermekétkez-
tetési Intézmény helyett a 
Pannon Menza Kft. veszi át 
a helyi közintézményekben 
az étkeztetési feladatokat.

Hosszú ideje téma volt a köz-
gyűlésben, hogyan lehet átala-
kítani vagy átszervezni a köz-
étkeztetést Békéscsabán. A 
feladatot eddig a bölcsődéket, 
óvodákat, iskolákat és szoci-
ális intézményeket kiszolgáló 
Békéscsabai Gyermekélelme-
zési Intézmény (BGYI) látta 
el, amely a 2017. december 
31-ei hatállyal – a beolvadás-
sal megszűnő Békéscsabai In-
tézményellátó Centrum (BIC) 
jogutóda lett.

2020 őszén a kiszervezés 
ötlete is felmerült: az akkori 
előterjesztésben arra hivat-
koztak, hogy a koronavírus-
járvány komoly anyagi terhet 
ró az önkormányzatra, ezért 
bizonyos tevékenységeit át kell 

gondolni. Az is szóba került, 
hogy a konyhákat modernizál-
ni kellene, ám erre alig van for-
rás, főleg úgy, hogy az ágazat 
alulfinanszírozott, plusz köz-
ponti támogatás sem vehető 
igénybe, és pályázatból is ke-
vés van. 

A soron kívüli ülés össze-
hívására azért volt szükség, 
mert az intézmény megbízása 
a nyár elején lejár, illetve meg-
született a döntés a korábban 
kiírt közbeszerzéssel kapcso-
latban is. A felhívásra három 
ajánlat érkezett, ebből a dön-
tőbizottság egyet talált érvé-
nyesnek. A budapesti Pannon 
Menza Szolgáltató és Vendég-
látó Korlátolt Felelősségű Tár-
saság évi nettó 1 283 000 000 
forintért vállalja a feladatot.

A soron kívüli közgyűlé-
sen nemcsak a képviselők, 
hanem a gyermekétkeztetési 
intézmény számos dolgozója 
is megjelent, demonstrálva 
aggályait az előterjesztés 
kapcsán.

Varga Diána 

Újvidéken rendezték meg a 
közelmúltban a 89. Nemzet-
közi Mezőgazdasági Vásárt, 
amelyet Orbán Viktor és 
Aleksandar Vučić nyitottak 
meg. Az idei rendezvény 
partnerországa 12 év után 
ismét Magyarország lett. 

A szerb és magyar gazdasá-
gi kapcsolatok fejlesztésének 
lehetőségeiről Magyarország 
napján tanácskoztak, amely 
konferenciát a CED Közép-
európai Gazdaságfejleszté-
si Hálózat, a Magyar–Szerb 
Gazdasági Kamara, a Vaj-
dasági Gazdasági Kamara, 
illetve Magyarország Belgrádi 
Nagykövetsége és Magyaror-
szág szabadkai főkonzulátusa 
szerveztek.

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (BMKIK) 
május 24-én szakmai utat 
szervezett a kiállításra, aho-
vá 19 fő látogatott el a kama-
ra szervezésében. Először a 
CED Közép-európai Gazda-
ságfejlesztési Hálózat Non-
profit Kft. koordinálásában 
jelenlevő magyar közösségi 
standot látogatta meg a cso-
port, ahol a Magyar–Szerb 
Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke, Török György fogad-
ta őket. A kötetlen szakmai 
találkozót követően a részt-
vevők egyénileg tekintették 
meg a kiállítás további hely-
színeit. Az eseményen lát-
hatóak voltak a legfrissebb 
mezőgazdasági technológiák, 
a legmodernebb gépesítési 
megoldások és állattenyész-
tési innovációk, valamint a 
kongresszusi központban az 
agrárfejlesztésekhez kapcso-
lódó szakelőadások is zajlot-
tak. A kiállításon a következő 
szektorokból jelentek meg ki-

állítók: mezőgazdasági gépek, 
berendezések, alkatrészek, 
élelmiszerek, italok, élelmi-
szer-feldolgozó gépek, beren-
dezések, állattenyésztés, nö-
vénytermesztés, csomagolás, 
bio-termelés, egyéb szolgál-
tatások. A kiutazó vállalkozók 
egyénileg üzleti tárgyalásokat 
folytattak, a kamara munkatár-
sai szükség esetén segítettek. 
A szakmai út idén is eredmé-
nyes volt, a vállalkozók hasz-
nos információkkal, új üzleti 
lehetőségekkel, kapcsolatok-
kal gazdagodtak. 

Török György, a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke; Szabó Géza, a BMKIK  alelnöke; Pász-
tor István, a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselő-
háza elnöke; Szikszai Csaba, a BMKIK külgazdasági 
osztályvezetője* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

06 66 778 888
06 30 955 7679
INFO@SZIVARVANYAQUA.HU

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és 
céges csomagjaink közül.

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

RENDELJE
OTTHONÁBA VAGY

MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

AKÁR 990 Ft 
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 5 ballon rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.hu

Tőrösdarazsak 
Nagyobb számban jelen-

tek meg védett, az emberre 
ártalmatlan tőrösdarazsak az 
Áchim lakótelep 8. szám alatti 
ház környezetében.  Európa 
legnagyobb termetű darázsfa-
járól van szó, amely rothadó 
tuskók közelében húzza meg 
magát, és a városon belül 
bármilyen zöldfelületen elő-
fordulhat. Biológiai úton segít 

kordában tartani többek kö-
zött a cserebogár pajorokat. A 
szakemberek arra hívják fel a 
figyelmet, hogy nem kell félni 
tőlük, mert az emberre ártal-
matlanok. A faj egyedei védet-
tek, egyedenként 50 ezer forint 
a természetvédelmi értékük. 
Irtásuk tilos a természet védel-
méről szóló 1996. évi LIII. tör-
vény előírásai alapján. 

Viharsarki Hobbi Elektronika Találkozó 
a VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Házában, 

június 11-én, szombaton 9-15 óráig

AZ IDEI ESEMÉNY MOTTÓJA „AZ ELEKTRONIKA ÖSSZEKÖT”.

A találkozón bemutatkoznak: a Békés Megyei Könyvtár Digilabor 
robotjai, a Békéscsabai Városi Rádió Klub, a békéscsabai Kandó 
Kálmán Vasútmodellező Klub, a RoboKaland digitális alkotóműhely, 
valamint több – az ország számos pontjáról érkező – magángyűjtő is.

Lesznek kipróbálható retro számítógépek, konzolok, videojátékok; kü-
lönleges, látványos, egyedi tervezésű nixie órák; „ki mit épített” bemuta-
tó, ötletbörze; elektroncsöves és félvezetős erősítők és hangfalak „pár-
baja”; nosztalgia és katonai rádiók; robotika bemutat; vasútmodellezés; 
alkatrészbörze, csere-bere. 
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Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Rendezett zöldterületek uralják 

 Békéscsaba köztereit

A legmagasabb „A” ka-
tegóriában 13 alkalommal, 
a „B”-ben hétszer, a „C”-
ben hatszor, míg a „D”-ben 
négyszer vágják egy évben 
a füvet.  A játszóterek kör-
nyékének rendezésére a kul-
lancsveszély miatt kiemelt 
gondot fordít a társaság.

– Jelenleg a gátak és a 
főgyűjtő árkok kaszálása 
van folyamatban. Külön bri-
gád foglalkozik azonban a 
játszóterek környezetében 
lévő zöldterületek gondozá-
sával, ott szükség szerint 2-3 
hetente vágják a kollégák a 
füvet. Ebben az évben eddig 
három alkalommal végeztük 
ezt el, most kezdődik a ne-
gyedik turnus – fogalmazott 
a cégvezető.

A hatékony és gyors mun-
kához viszont elengedhe-
tetlen a megfelelő géppark 
megléte. A városgazdálko-
dási kft. modern műszaki 
felszereltségű eszközökkel 
rendelkezik, többek között 
kézi és gépi kaszákkal, ön-
járó fűnyírókkal, traktorok-
kal. A lakosok többsége a 
fűvágás után elégedett az el-
végzett munkával, azonban 
többször jön bejelentés a 
lakosság részéről, hogy va-
lahol szükséges a zöld terü-
let rendbe tétele. Ez sokszor 
félreértésekből származik. 
Balla Ferenc felidézte, hogy 
nem egyszer történt olyan 
lakossági bejelentés, amikor 
is a lakosok olyan területeket 
is lekaszáltattak volna velük, 
amelyek már nem a hatáskö-
rükbe tartoznak. 

– Sokan nem tudják, hogy 
a háztömbök 15 méteres kör-
zetében már nem a társaság 
köteles lenyírni a füvet, hogy 
nem mi vagyunk az illetéke-
sek, hanem a társasház, ebből 
például szoktak félreértések 
lenni – mondta Balla Ferenc. 

Az ügyvezető azonban to-
vábbra is arra biztatja a lakos-
ságot, hogy adjanak hasznos 
visszajelzéseket, mert ezek 
alapján lehet egy-egy területet 
a következő évben már ma-
gasabb fűvágási kategóriába 
emelni. A népességmozgás 
is hatással lehet a kaszálá-
si szokásokra. A cégvezető 
példaként említette a Körte 
sort, ahová az elmúlt években 
egyre többen költöztek ki, így 
ott már a korábbiakhoz képest 
gyakrabban nyírják a füvet. 

Vincze Attila

Tovább szépül a Munkácsy Negyed 

A Munkácsy Mihály Múzeum kapta 
„Az Év Múzeuma 2022” díjat

Ugyanakkor felelősség is 
jár a díjjal, hiszen tartani kell 
ezt a színvonalat. A város, mint 
fenntartó szempontjából ez az 
elismerés jól illeszkedik abba 
a sorba, amelyben a Békés 
Megyei Könyvtár megkapta 
a Könyvtári Minőség Díjat, a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont pedig elnyerte a Minősí-
tett Közművelődési Intézmény 
címet. A Munkácsy Negyed 
intézményeiről elmondható, 
hogy a maga szakmai tevé-
kenységében mindegyik az 
országos elitben van. 

– A díj odaítélésekor az íté-
szek azt vizsgálták, milyen fej-
lődési utat járt be a múzeum. 
Ehhez természetesen kellettek 
azok a fejlesztések is, amelyek 
az elmúlt időszakban történtek 
az intézményben.

– Ha az utóbbi időszak fej-
lesztéseit nézzük, 2018-ban 
adtuk át azt a termet, amely a 
múzeum két épületét új kiállító- 
és rendezvénytérrel köti össze. 
A pandémia idején, 2020-ban 
avattuk a Munkácsy állandó 
kiállítást az egykori Múzsák 
termében, múlt évben pedig 
megnyílt az idővonal, az Uta-
zás térben és időben állandó 
kiállítás. Kevésbé látványos, 
de fontos fejlesztés volt továb-
bá a múzeum tetőszerkezeté-

nek a megújítása, most pedig 
belülről kifelé haladva az épü-
let homlokzata újul meg. 

– A Munkácsy Negyed ék-
köve a múzeum, és egyre épül, 
szépül az egész környék. Mi-
lyen fejlesztések fejeződtek be, 
és melyek vannak még folya-
matban? 

– Lépésről lépésre láthat-
juk kibontakozni a negyed 
elemeit. Megújult a Munkácsy 
Emlékház Omaszta parkja és 
zajlik az intézményben egy új 
kiállítás kivitelezése. Folya-
matban van az új bábszínház, 
a gyermekek háza építése, a 
kúria felújítása is. Reményeink 
szerint már idén év végén el-
kezdhet beköltözni a bábszín-
ház, és jövő év elején meg is 
nyithatja majd kapuit a nagykö-
zönség előtt. Látjuk a közterü-
leti fejlesztéseket, a kihelyezett 
szobrokat, Munkácsy egész 
alakos szobrát a múzeum lép-
csőjén és a Rőzsehordó nőt 
a kisligetben. A közelmúltban 
adták át a felújított, eredeti ál-
lapotát tükröző Réthy hidat a 

Kiss Ernő és Kórház utcánál, 
valamint tervezés alatt van a 
Deák utca és József Attila utca 
közötti Sztraka híd, amely a 
mostaninál szélesebb lesz, 
a híd lábánál pedig egy Ásító 
inas szobor lesz majd. A Mun-
kácsy Negyed működtetéséről 
pedig előterjesztés készült a 
legutóbbi közgyűlésre. Ebben 
minden olyan feladatot felso-
roltunk, ami szükséges ahhoz, 
hogy ne csak infrastrukturális 
fejlesztés-sorozatról beszél-
jünk, hanem egy működő ne-
gyedről, amelynek révén egyre 
többen tudomást szereznek 
arról, hogy Békéscsaba Mun-
kácsy városa.  

– Mikor mondhatjuk azt, 
hogy teljesen elkészült a Mun-
kácsy Negyed? 

– Ez 2023-ban várható, 
amikor Sztraka híd és mellette 
az Ásító inas szobra elkészül, 
illetve újabb, Munkácsy ihlet-
te szoborral gazdagodik az 
Omaszta park, valamint az új 
bábszínház előtti tér is.  

Mikóczy Erika

PLUG-IN HIBRID, Benzines és Dízel változatban is

OPEL KÖRÖS • 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66. 
Telefon 06 (30) 608 77 24 • 06 (30) 960 86 98

www.opelkoros.hu

A képen látható autó illusztráció, mely opcionális kiegészítőkkel  is fel van szerelve, az Opel Astra belső égésű modellek üzemanyag fogyasztása:  4,3-5,8 l/100km, CO2  kibocsátása: 113-131 g/km; az Opel Astra plug-in 
hibrid modellek üzemanyag fogyasztása:  1,0-1,1 l/100km és energiafogyasztása 14,2-15,1 kWh/100 km, CO2  kibocsátása: 22-26 g/km, tisztán elektromos hatótávja 59-60 km (WLTP). www.opel.hu

 

www.opel.hu

Ikonikus Vizor, IntelliLux LED Pixel fényszórókkal
Pure Panel digitális kijelző, 2 db 10 colos képernyővel
AGR tanusítvánnyal rendelkező, ergonomikus aktív ülések
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V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE

Május 26-án tartotta soron következő ülését Békéscsaba képviselő-testülete. Lapzártánkig Szarvas Péter polgármester, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja, valamint a Szövetség 
Békéscsabáért képviselői mondták el véleményüket a legfontosabb döntéseket. A lapzártánk után tartott értékelőkről a Csabai Mérleg következő számában olvashatnak majd.

Szarvas Péter: Az új cég átveszi a Békéscsabai  
Gyermekélelmezési Intézmény dolgozóit

Szarvas Péter elsőként arról számolt be, hogy a nemrégiben 
elhunyt önkormányzati képviselő, dr. Ferenczi Attila tiszteletére a 
háziorvosi rendelője előtti tér az ő nevét kapja. Utcát neveznek el 
Bohn Mihályról is, aki téglagyárat alapított Békéscsabán.

A városvezető kiemelte: a Csaba Ügyelet Kft. látja el a csabai 
kórház területén a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeletet. Mint 
mondta, köszönettel tartoznak az orvosoknak, és az assziszten-
seknek, akik a járvány miatt az ügyelet mellett még plusz felada-
tokat is vállaltak. 

A CsabaParkkal kapcsolatban a polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a városfejlesztési kft. a korábbiakhoz képest ha-
tékonyabban hasznosítja majd az ott található ingatlanokat. Be-
szélt arról is, hogy a közösségi kerékpárhálózat kialakítása az 
utolsó szakaszába érkezett. A CsaBi elnevezésű rendszerben 
Jaminában, a Lencsésin, az autóbusz-pályaudvarnál, a Csaba 
Centernél, a sportcsarnok közelében is lehet majd biciklit bérelni. 

A városgazdálkodási kft. beszámolójáról szólva a polgármes-
ter elmondta, hogy a közterületek zöldfelületeinek karbantartá-
sán túl erdőtelepítéssel is foglalkozott a cég, idénre pedig bővült 
a kft. locsolási kapacitása is. A város 15 pontján kutyaürülék-
gyűjtőket helyeztek ki, amelyek ürítését szintén a városgazdál-
kodási cég végzi. 

A Békéscsabai Rendőrkapitányság a közgyűlésen beszámolt 
a közbiztonság 2021-es helyzetéről. A városvezető kiemelte, 
hogy a mutatók alapján, a megyei jogú városok közül az egyik 
legbiztonságosabb város Békéscsaba, amiért köszönetet illeti a 
rendőrséget.  

A Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény által ellátott 
feladatot júliustól egy másik cég veszi át. A polgármester tájékoz-
tatott, hogy megkezdődött az átállás szervezése: az új cégnek 
minden eddigi munkavállaló számára új szerződést kell kínálnia, 
és egy évig biztosan meg kell tartania a dolgozókat

Szarvas Péter beszélt arról, hogy a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház igazgatójának újabb öt évre Lenkefi Zoltánt válasz-
tották. Kiemelte továbbá, hogy a közgyűlés úgy döntött: a Mun-
kácsy Negyed egységes kulturális kínálatának összeállítására és 
összehangolt működtetésére irányító munkacsoportot hoz létre 
az önkormányzat. 

Fidesz: A szervezetek jól alkalmazkodnak  
a folyamatosan változó helyzethet

Hanó Miklós a Fidesz-KDNP tájékoztatóján kitért a köz-
gyűlésen elhangzott beszámolókra. Mint mondta, beszámolt 
2021-es tevékenységéről a Békéscsabai Rendőrkapitányság, 
a Csaba Ügyeleti Kft., a Békéscsabai Médiacentrum Kft. és a 
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt., de a tanácsnokok, a részön-
kormányzatok és a közgyűlés bizottságai is elmondták, mivel 
foglalkoztak az elmúlt egy évben. Hangsúlyozta, mindebből 
kiderült, hogy a szervezetek jól működnek, jól alkalmazkodnak 
a változó helyzethez, mindenki végzi a munkáját, a korrigálás 
pedig folyamatos.

Szente Béla kitért a közterületek elnevezésének kérdésére, 
amelyben változtatások is történtek. Mint mondta, bármilyen 
közterület elnevezését illetően a lakók hozzájárulási nyilatko-
zata is szükséges.

A politikusok kiemelték: a CsabaPark üzemeltetéséért a 
Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felel. A szervezet az üzleti 
tervet is elkészítette, amely véleményük szerint biztosítékod 
ad arra, hogy a park ütem- és tervszerűen fejlődhessen, mű-
ködhessen. Hozzátették: szintén örvendetes, hogy a vendég-
látás is folyamatosan fejlődik. A CsabaPark területének a gon-
dozását pedig a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. folytatja, 
a negyvennyolc hektáros területet szakemberek felügyelik. 

Szente Béla arról is tájékoztatott, hogy Lenkefi Zoltánt to-
vábbi öt évre választották meg a Békéscsabai Napsugár Báb-
színház igazgatójának. Beszélt továbbá a Munkácsy Negyed-
ről is, amelynek fejlesztése tovább folytatódik, és várhatóan 
jövőre befejeződik. 

Hanó Miklós a Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámo-
lója nyomán a városháza és a rendvédelmi szerv együttműkö-
dését méltatta, majd elmondta, hogy a felmerülő problémák 
között szerepel a közlekedési balesetek magas száma. Ennek 
egyik legfőbb okaként a KRESZ-szabályok be nem tartását 
jelölte meg.

Az alpolgármester arra is emlékeztetett, hogy több kerék-
párút készült el az utóbbi időszakban, amely okozhat némi 
zavart a közlekedésben. A városban többen kerékpárral hajta-
nak át a zebrán, valamint a gyorshajtás is gondot jelent – ezek 
orvoslásában a rendőrség további segítségét kérte.  

Szövetség Békéscsabáért: Az önkormányzati  
cégek jól működnek

A Szövetség Békéscsabáért képviseletében Miklós Attila és 
Fülöp Csaba (MSZP) értékelte a legutóbbi közgyűlés döntéseit. 

Miklós Attila a CsabaPark üzemeltetésével kapcsolatban el-
mondta, hogy a turisták helyett egyelőre zömében csak a békés-
csabaiak veszik igénybe a félkész szolgáltatásokat. Úgy vélte, 
hogy CsabaPark rentábilis üzemeltetése a következő öt évben 
nem várható. Javasolta, hogy a multifunkciós csarnokot sportbur-
kolattal lássák el, hogy az épület alkalmas legyen sporttevékeny-
ségek végzésére is.

– Fontos lenne továbbá, hogy azok az élményelemek, attrak-
ciók, amelyek rátehetik ezt a parkot a turisztikai térképre, mielőbb 
elkészüljenek – fogalmazott Miklós Attila.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a képviselő arról beszélt, 
hogy a tevékenységet júliustól egy közbeszerzésen kiválasztott 
magánvállalkozó végzi. Az önkormányzatnak továbbra is lesznek 
feladatai, hiszen vannak olyan területek, amelyeket átvesz. 

Fülöp Csaba a Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámolója 
kapcsán rámutatott, hogy a rendőrség gyorsan intézkedik és ru-
galmasan működik együtt az önkormányzattal. Kiemelte, hogy a 
városban vannak olyan fő- és mellékutak, ahol a sebességkorlá-
tozó táblát nem veszik figyelembe a közlekedők, egyes körzetek-
ben pedig motoros gyorsulási verseny zavarja a lakókat, ebben 
is kérte a rendőrség segítségét.

A képviselő a Csaba Ügyeleti Kft. működésével kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a cég veszteségét a 2022-es évben még az 
eredménytartalékból tudják finanszírozni, de a következő évek-
ben ez már problémás lehet.

Beszélt arról, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a parko-
lás országos szinten ingyenes volt, ami befolyásolta a parkolóház 
bevételeit is, így az négymillió forint veszteséggel zárt.

Kiemelte, hogy a Békéscsabai Médiacentrum Kft. a tervezett-
nél több bevétellel zárt, a szerkesztőség stabilan működik, meg-
felelő likviditással.

– Az önkormányzati cégek jól működnek, megfelelő hatékony-
sággal, a feladataikat magas színvonalon tudják ellátni. Ehhez 
megfelelő források és megfelelő likviditás is társul – tette hozzá 
Fülöp Csaba.

Vincze Attila, Csiffáry Zsuzsanna, Szabó Judit

Újra DÖK-fórum Csabán
A Békéscsabai Diákön-
kormányzat (DÖK) először 
2019 novemberében ren-
dezte meg a DÖK-fórumot. 
A világjárvány miatt azon-
ban a folytatásra csak idén, 
május 26-án került sor.

A fórumra a város összes kö-
zépiskolája meghívást kapott; 
az iskolákat a DÖK-segítő 
pedagógusok, az iskola DÖK 
elnöke és egy tag képviselte 
– körülbelül 30 diák érkezett a 
Magtárba.

Szigeti Csabának, az ön-
kormányzat oktatási, köz-
művelődési és sportosztálya 
vezetőjének köszöntőjét köve-
tően Such Pállal, a városi DÖK 
elnökével beszélgettünk.

Elmondta, a történés célja, 
hogy a tapasztalatcserékkel 
közelebb kerüljenek egymás-
hoz a helyi diákönkormányza-
tok, azaz a különböző iskolák 
diákjai pedagógusai. Ezáltal 
bepillanthatnak egymás mun-
kájába, megismerhetik, hogy 

miképp vélekednek a DÖK-
ös életről vagy akár a városi 
DÖK-ös tagokról.

Továbbá a world café mód-
szerét alkalmazzák, ami azt 
jelenti, hogy különböző aszta-
lokra bontják a diákokat, akik 
más és más témát dolgoznak 
fel, illetve próbálnak megol-
dást találni az esetleges prob-
lémákra. Negyedóra múlva 
mindenki másik asztalhoz ül 
át, ergo a diákok keverednek, 

hogy jobban megismerjék a 
másik álláspontját.

Többek között szót ejtenek 
a DÖK jogairól, a program-
szervezésről, a tanár-diák kap-
csolatról és az intézményen 
belüli kapcsolattartásról. S 
talán a legfajsúlyosabb topik a 
leendő közösségi tér kérdése 
– hol legyen, milyennek kép-
zelik el, és akár nevet is adhat-
nak neki.

Such Tamás

Jankay a színpadon

Fennállásának 50. évfor-
dulóján, 2008-ban rendez-
te meg először a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola a Jankay a 
színpadon című produkci-
ót. A rendezvény évről évre 
duzzad, május 27-én a Csa-
bagyöngye hangversenyter-
mében már 24 osztály 580 
diákja lépett fel. 

Tirjákné Prisztavok Ágnes a 
Jankay igazgatója elmond-
ta, hogy a programot 14 éve 
szinte minden esztendőben 

megrendezték, eddig csak 
a pandémia miatt maradt el. 
Idén azonban annál nagyobb 
elánnal készültek a gyerekek 
és a felkészítő pedagógu-
sok. Színes volt a paletta: 
néptánc, szavalók, mese-
mondók, artisták, örömtánc, 
örömzene. 

– A tehetséget sokféle-
képpen definiálhatjuk – fo-
galmazott Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő. – A 
tehetség isteni adomány, egy 
másik megközelítés szerint 
pedig bármi akadály is van, 

a tehetség mindig utat tör. 
Hozzátette, hogy ezt az utat 
már évek óta építi a Jankay. 

– Az oktatási rendszernek 
nemcsak az a feladata, hogy 
oktasson, hanem az is, hogy 
fedezze fel a tehetségeket, 
és segítsen a fejlődésükben 
– fogalmazott Szarvas Péter 
polgármester. Megjegyezte: a 
Jankay iskola élen jár ebben 

Az esemény az "NTP-
INNOV-21-0201" megneve-
zésű projekt részeként való-
sult meg.

Such T.

Középen Such Pál, a DÖK békéscsabai elnöke

Szarvas Péter, a Fidesz-KDNP és a Szövetség Békéscsabáért véleménye a döntésekről
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Ü L É S E Z E T T  A  K Ö Z G Y Ű L É S
A CsabaPark jövője

Az év eleje óta a Békés-
csaba Vagyonkezelő Zrt. 
helyett a Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Kft. üzemel-
teti a CsabaParkot, melynek 
üzleti terve a májusi ülésre 
készült el.

A 90 oldalas dokumentum 
körbejárja, milyen fejlesztések 
történtek eddig a parkban, illet-
ve melyek vannak még hátra, 
emellett a működési feltétele-
ket, az egyes létesítmények 
hasznosíthatóságát, turisztikai 
kínálatát, az azokban rejlő le-
hetőségeket is taglalja.

Az üzleti terv kitér arra, 
hogy az évek óta működő 
komplexumot egészként kell 
kezelni, ugyanakkor markán-
san nem lehet elválasztani 
a feladatokat, hiszen vannak 
olyan üzemeltetési, karbantar-
tási teendők, amelyeket más 
önkormányzati cég végez el. 
Stratégiai célként tűzték ki a 
fenntartható működtetést az 
egyedi vonzerők kihaszná-

lásával, valamint széleskörű 
szolgáltatások nyújtásával, 
versenyképes termékek kiala-
kításával, és persze hatékony 
marketinggel.

Az ülésen Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
kft. ügyvezetője hangsúlyoz-
ta, hogy hosszú és bonyolult 
átadás-átvételen vannak túl, 
amely sikeresen zárult. Mint 
mondta, akadtak karbantar-
tási, pótlási kötelezettségek, 
amelyek növelték az üzemel-
tetés hatékonyságát. Változ-
tattak az étterem menüjén, 
amelyet a vásárlók pozitívan 
fogadtak, valamint egy kiszál-
lító céggel is tárgyalnak. Arra 
a kérdésre, hogy a jelenlegi 
veszteség kezelésével mik a 
tervek, azt válaszolta, hogy 
ezt 4-5 év alatt faraghatják le, 
hiszen vannak olyan elemek, 
amelyekért nem szedhetnek 
belépőt. Azt is hozzátette: a 
kolbászfesztiválon kívül továb-
bi nagy rendezvények megtar-
tására lenne szükség.

Békéscsaba biztonságos város

A Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság a város közbizton-
ságának 2021. évi helyzeté-
ről, valamint a közbiztonság 
érdekében tett intézkedé-
sekről számolt be a május 
26-án tartott közgyűlésen.

A rendőrkapitányság legfon-
tosabb célkitűzése volt tavaly 
a lakosság szubjektív bizton-
ságérzetére befolyással bíró 
jogsértések csökkentése, 
illetve a rendőrség társadal-
mi megítélésének további 
javítása. A rendőrséget is új 
kihívások elé állította a ko-
ronavírus-járvány, ugyanis 
a kormányzati intézkedé-
sek ellenőrzése a hatóság 
egyik fő feladata volt, amely 
nagymértékben leterhelte 

a közterületi állományt. A 
rendőrök munkáját a védelmi 
intézkedések betartásának 
ellenőrzése tette ki úgy, hogy 
a közbiztonság eközben 
nem szenvedett hátrányt. 
Továbbra is prioritás volt a 
bűn- és baleset-megelőzési 
tevékenység, az iskolai bűn-
megelőzés, az áldozatvédel-
mi tevékenység, a családon 
belüli és a hozzátartozók 
közötti erőszak vonatkozá-
sában felmerülő feladatok 
végrehajtása.

Békéscsabán a regiszt-
rált bűncselekmények száma 
2021-ben 860 volt, amely a 
2020-ashoz képest 9,6 szá-
zalékos csökkenést jelent. A 
megyeszékhelyen, közterüle-
ten elkövetett regisztrált bűn-

cselekmények száma 300 
volt, amely 2020-hoz képest 
18,6 százalékos emelkedést 
mutat. A város területén tes-
ti sértés elkövetése miatt 26 
esetben indult büntetőeljárás, 
a súlyos testi sértések szá-
ma 10 volt. A garázdaságok 
száma 68-ra, a rongálások 
száma 46-ra emelkedett. Ká-
bítószerrel való visszaélés 7 
esetben történt. Csökkent a 
kiskorúak veszélyeztetésének 
száma 8-ról 4-re, a lakásbetö-
rések 14-ről 10-re redukálód-
tak. A lopások száma 221-ről 
157-re csökkent, járműlopás 
2020-ban és 2021-ben is 3 
alkalommal történt. A rendőr-
ség nyomozás eredményes-
ségi mutatója jelentősen nőtt 
2020-ről 2021-re. 

Csaba Belvárosi Parkolóház
Beszámolt tavalyi eredmé-
nyességéről a félig önkor-
mányzati tulajdonban álló 
békéscsabai belvárosi par-
kolóház is.

A Csaba Belvárosi Parkoló-
ház Kft. taggyűlésén tárgyal-
ta a 2021. évi egyszerűsített 
mérleg-beszámolót, amelyet a 
közgyűlésnek kell elfogadnia, 
miután a korlátolt felelősségű 
társaság 50 százalékban az 

önkormányzat, kisebb részben 
az Univerzál Zrt., az Élésker 
Kft., valamint két magánsze-
mély tulajdonában van.

Mint kiderült, az árbevétel 
alakulása a korábbi évekhez 
képest növekedett, a kapa-
citás-kihasználtság javult, de 
továbbra is messze van attól, 
hogy a bevételek fedezzék a 
kiadásokat. A dokumentum 
szerint utóbbi csökkentése 
tovább már nem lehetséges, 

mert az veszélyeztetné a biz-
tonságos és minőségi szolgál-
tatást. Összességében a kft. a 
2021-es esztendőt 13,7 millió 
forint veszteséggel zárta.

Az ülésen elhangzott, hogy 
bár egyre többen használják 
a parkolóházat, a közterületi 
parkolás komoly konkuren-
ciát jelent a cég számára, az 
ugyanis jóval olcsóbb, mint a 
parkolóházban, de más város-
okhoz viszonyítva is. 

Így teljesített az ügyelet
Minimális veszteséggel zár-
ta a 2021-es évet a Csaba 
Ügyeleti Kft., amely előző 
éves tevékenységéről szá-
molt be a közgyűlésen.

A beszámolóból kiderült, 
hogy a 2021-es évet is a ko-
ronavírus-járvány és az ah-
hoz kapcsolódó veszélyhely-
zeti intézkedések határozták 
meg. Tavaly a felnőtt ügye-
leten 3107-en, a gyermek 
ügyeleten 3801-en fordultak 
meg. A két ügyelet együttes 
forgalma átlagosan napi 17 
beteg ellátását jelentette, 
hétvégén és ünnepnapo-
kon magasabb arányban. A 
cég ügyvezetője részletezte, 
hogy 2021-ben a megnövelt 
NEAK-finanszírozással és az 
önkormányzatok előző évivel 

megegyező támogatásával 
fenntartotta a stabil gazdál-
kodást és a biztonságos mű-
ködést, valamint eleget tett a 
járványügyi vészhelyzetből 
származó többletfeladatok-
nak. A 2021-es évet egyen-
súly körüli eredménnyel, mi-
nimális veszteséggel zárták.

A 2022-es év tervezését 
számos bizonytalansági té-
nyező nehezíti. Nem látható 
előre a járványügyi helyzet 
alakulása, a közelben zajló há-
borús események hatása, az 
infláció mértéke, valamint az 
ügyelet jövőjét érintő központi 
elképzelések.

CsaBi – öt helyszínen
A békéscsabai önkormány-
zat 2017 óta vesz részt a 
LIFE Integrált Program 
HungAiry projektjében, 
melynek része a közössé-
gi kerékpáros rendszer, a 
Csabai-Bike (CsaBi). 

A közgyűlés többször tárgyalt 
a beruházásról, legutóbb az 
év elején, akkor öt helyett há-
rom dokkoló állomás kialakí-
tásáról döntöttek. A projektet 
koordináló Herman Ottó Inté-
zet azonban nem támogatta 
ezt a döntést, valamint a fe-
lügyelő szerv is arra figyel-
meztetett, hogy amennyiben 
az önkormányzat eltér az 
eredeti tervtől, akkor akár a 
támogatás összegéből is ve-
szíthet. Éppen ezért a projek-
tet lebonyolító Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. azt java-
solta a testületnek, hogy ma-
radjon az eredeti terv, amely 
szerint a vasútállomásnál, a 
Lencsési lakótelepen a Pi-
etro étteremnél, Jaminában, 

a Madách utcai iskolánál, a 
Csaba Center környékén és 
a sportcsarnok parkolójában 
legyen ilyen kerékpáros dok-
koló állomás.

A városfejlesztési szak-
bizottság ezzel szemben 
azt javasolta, hogy a sport-
csarnoktól a szakképzési 
centrumhoz, a Madách utcai 
iskolától a Csabagyöngye 
Kulturális Központhoz kerül-
jön az állomás, azok frekven-
táltsága miatt. Sódar Anita, a 
Városfejlesztési kft. ügyveze-
tője arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a dokkolók tervezését 
alapos előkészítés előzte 
meg, rendelkeznek a szüksé-
ges engedélyekkel is, az irá-
nyítóhatóság pedig valószí-
nűleg már nem engedélyez 
komolyabb módosításokat.

A bizottság módosító ja-
vaslata nem kapott többsé-
get, míg az eredeti határozati 
javaslatot 12 igen, 1 nem, 3 
tartózkodás ellenében jóvá-
hagyta a testület.

Utcanév
Jaminában, az Erzsébet 

lakópark környezetében új 
közterületek alakultak ki, 
amelyeknek még nincs ne-
vük, ez azonban feltétele 
annak, hogy a házszámok 
megállapíthatóak legyenek. 
Mivel vasúti sín van a közel-
ben, ezért ehhez igazodó el-
nevezésekben gondolkodott 
a kérdést vizsgáló munka-
csoport, ám ezek közül sem 
a szakbizottságok, sem a 
közgyűlés nem hagyott jóvá 
egyet sem. Amint az a má-
jus 26-ai képviselő-testületi 
ülésen elhangzott, az Moz-
donyforduló, az Állomás-
főnök és a Lokomotív utca 
elnevezést sem a szakbizott-
ságok, sem a közgyűlés nem 
támogatta. Nem lesz Repü-
lőhíd köz, ahogy Konduktor 
utca sem. Ezzel szemben a 
Bohn Mihály utca, a Jamina 
ipartelep elnevezés, a Repce 
utca, a Dr. Ferenczi Attila tér 
és a Vincze tanya elnevezés 
megkapta a szükséges több-
séget.

Gyerekek

Bábszínház

A Békéscsabai Családse-
gítő és Gyermekjóléti Köz-
pont, a Békéscsabai Rendőr-
kapitányság, a Békéscsabai 
Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény, a "MIVA BÖLCSi” 
Szolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft., valamint a polgár-
mesteri hivatal szervezeti 
egységei együttműködésé-
vel elkészült a város gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2021. évi ellá-
tásáról szóló beszámolója. 
Mint kiderült, tavaly decem-
berig 7143 0-14 éves, 4143 
15-22 éves és 4978 23-30 
éves élt a városban, a lakos-
ság 28,3 százaléka tehát a 
gyermek, fiatal vagy fiatal 
felnőtt korosztályba tartozik. 
Az elmúlt években azon-
ban a számuk folyamatosan 
csökken. Az önkormányzat 
többféle pénzbeli és termé-
szetben nyújtott ellátást biz-
tosít számukra, emellett tá-
mogatja egyes védőoltások 
finanszírozását.

A Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház igazgatói 
megbízatása lejár, így az 
önkormányzat új vezetői 
pályázatot írt ki. Összesen 
egy beadvány érkezett, az 
intézményt eddig is vezető 
Lenkefi Zoltántól. Az ülésen 
elhangzott, hogy az igazgató 
a közgyűlés megelégedésé-
re végzi tevékenységét, így 
a testület egyhangúlag arról 
határozott, hogy további öt 
évre szavaz bizalmat Lenkefi 
Zoltán számára.

Az oldalt írta:
Varga Diána

Varga Tamás, Hanó Miklós, Szarvas Péter, dr. Bacsa Vendel és Nagy Ferenc
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Telefon:

06 (66) 445 630, 06 (70) 773 0489

Email:

audiobcs@widex.hu

BÉKÉSCSABA, CSABA UTCA 7.

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

NYARALÁSON SE MARADJON LE

A CSODÁS HANGOKRÓL!

JÖJJÖN BE HOZZÁNK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

ÉS PRÓBÁLJA KI

HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET

15 NAPIG!

BEKE1/22/06CSM1

Tornák június 16-ig 
 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.

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítás

A közösségi házban működő mézeskalács szakkör munkáiból nyílt kiállítás 
tekinthető meg az intézmény előterében június 30-ig,  

hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Nyári táborok

Horgásztábor: 8–14 éves gyermekek részére, június 20-tól 24-ig  
„A horogkötéstől a halfogásig” – a résztvevők megismerhetik a Körösökben 

előforduló halfajokat, valamint a horgászatukhoz szükséges eszközök összeál-
lítását és használatát sajátíthatják el a közös horgászatok alkalmával, az Élővíz-

csatornán. A tábor elméleti anyaga megegyezik horgászvizsgára felkészítő 
tanfolyamok témaköreivel. A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak.  
Részvételi díj: 15 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is 

tartalmazza. Jelentkezni június 14-ig lehet személyesen a közösségi házban. 

Fotósuli tábor: 12–18 éves diákok részére, július 4-től 8-ig
A résztvevők tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a digitális fotózás 

elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetők közreműködé-
sével. A táborban való részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek 

digitális fényképezőgéppel, amit a tábor ideje alatt magukkal hoznak. A foglalko-
zások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 15 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd 

biztosítását is tartalmazza.   
Jelentkezni június 20-ig lehet személyesen a közösségi házban. 

 Túra, kirándulás

 Június 8., szerda – a Természetjáró kör kirándulása Gerendásra –  
a virágzó hársfasor felkeresése és a szlovák tájház megtekintése. Indulás a  

buszpályaudvarról 9.30-kor. Várható hazaérkezés 13.50-kor. 

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
GYERMEKNAP A MESEHÁZBAN 

családi hagyományőrző délután  
2022. június 4-én, szombaton, 14-17 óráig, a Meseházban.

MESE-JÁTSZÓ-HÁZ
Kézműves gyermekjátékok, „csináldmagad” apróságok az „Alkoss, ne 

halmozz!” öko-műhely, a Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotó-
csoport, a Meseház Gyöngyfűző Szakköre közreműködésével. Díszven-
dégeink a Városi Mesemondó Verseny mesemondói. 16.30-kor MADZAG 

JANKÓ, a Kacagó Bábszínház előadása. Mindenkit szeretettel várunk!

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2022. június 8-án, szerdán, 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban  

(Békési út 17.) Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc film-aszkéta.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
 2022. június 9, csütörtök, 19.00 HARMONIKÁVAL A BALKÁNON 

Agatics Krunoszláv szóló koncertje. A koncert rendezője a Meseházi Alapít-
vány. A koncert a „Köszönjük Magyarország” program keretében valósul meg. 

A belépés díjtalan.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
 2022. június 16, csütörtök, 19.00 DUOGENÉSZ3 

Igali Csanád – zongora, ének Pengő Csaba – nagybőgő, Cseh Ba-
lázs - dob. Zenéjüket sokszínű megszólalás jellemzi. Jazz, középkori zenei 

hangulatok, tradicionális blues és kortárs improvizációk egyaránt hallhatók a 
műsorban. A szövegek némiképp cinikus látásmóddal élő, sokszor korunkról 
szóló, néha groteszk és humoros, olykor szomorkás, sötét színezetű történe-
tek, hangulatok, pillanatképek. A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány. 

Belépő: 500 Ft. Köszönjük a támogatást!

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a meglévő iparterületek inf-
rastrukturális fejlesztése 
tárgyú projekt keretében 
a kerékpárforgalmi létesít-
mények kivitelezési mun-
kái folytatódnak. 

Az érintett szakaszok: Dobo-
zi úti és a Mokry u. - Szarvasi 
út között épülő kerékpárút.

Folytatódik a Dobozi úti ke-
rékpárút felújítása a Gém utca 
és a Csabai út között, valamint 
kerékpárút épül a Mokry u. – 
Szarvasi út között (a volt hadi-
vágány nyomvonalán).

A Dobozi úton, a Gém utca 
és a Sikló utca között a ke-
rékpárút bontásával megkez-
dődtek a kivitelezési munkák, 
emiatt részleges forgalomtere-
lésekre kell számítani.  A Sik-
ló utca és a Csabai út között, 
valamint a gerlai Holt-Körös 
hídon június második felében 
kezdődnek meg a bontási, épí-
tési munkák.

A Mokry utcai közúti, 
gyalogos szintbeni vasúti 
keresztezés és a Szarva-
si úti kerékpárút között az 
előkészítő munkák megkez-
dődtek, emiatt a nyomvonal 
teljes lezárására került sor. 
A Szarvasi úton – csatla-

kozva a 2021-ben elkészült 
kerékpárúthoz – a meglévő 
járda részleges elbontását 
követően a meglévő közmű-
vek kiváltására, védelembe-
helyezésére kerül sor. Ezt 
követően 2 m szélességben 
megépül a kerékpárút. A volt 
hadivágány nyomvonalán 
terület-előkészítési munkák 
– növényzetirtás, kitűzés –, 
valamint földmunkák vannak 
folyamatban.

A felújítások illetve a ke-
rékpárút-építések befejezé-
se 2022 november hónap-
ban várható.

A kivitelező és alvállalko-
zója, valamint a beruházó, 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a ter-
vezett munkálatokról folya-
matosan tájékoztatja a lakos-
ságot. 

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

A munkavégzés során kérjük 
a lakosság szíves megértését, 
türelmét és közreműködését. 
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

Forgalomkorlátozás 
-elterelés a piacnál 

„A békéscsabai térsé-
gi vásártér kialakítását 
célzó projekt” (támogatói 
okirat iktatószáma: GF/
SZKF/1114/8/2017.) megva-
lósításához tartozóan a kö-
vetkező forgalomterelésekre, 
korlátozásokra kerül sor:

Előreláthatólag 2022. jú-
nius 7-től a meglévő vásár-
csarnok és a Rózsakert Ter-
melői Piac közötti piacteret 
a gépjármű- és gyalogos-
forgalom elől lezárják. 

A lezárás alatt a vásárcsar-
nok piactér felőli oldalsó bejá-
rata és a Rózsakert Termelői 
Piac ezen tér felőli gépjármű-
bejárata nem használható. 

A területen dolgozó fe-
lelős kivitelező: Swietelsky 
Magyarország Kft. Székhely: 
1016 Budapest, Mészáros 
utca 13. 

A helyszíni munkák felelős 
vezetője: Bicski Viktor pro-
jektmérnök

Az építési terület környe-
zetében gyalogosan és jár-
művel a kihelyezett táblák 
szerint közlekedjenek, foko-
zott körültekintéssel és türe-
lemmel.

A beruházással kapcso-
latos bejelentések, kérdé-
sek, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postán, személyesen 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft., 5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 
10. sz. 1. emelet 4. sz. iroda 
címre küldhetők. (Kérik, hogy 
a levélben tett bejelentés 
esetén ne maradjon el az 
értesítési cím pontos megje-
lölése.)

Véradási lehetőség a Békéscsabai Területi Vérellátóban 
(Békéscsaba Gyulai út 20.):

Hétfőn 8-18, kedden 8-16, szerdán 8-14,  
csütörtökön 11-18, pénteken 8-12 óráig.
FONTOS! Véradás előtt egyen rendesen,  

igyon legalább 1 liter folyadékot.
TAJ kártya, személyi igazolvány,  

lakcímkártya szükséges.
Véradásról további információk: www.veradas.hu, 

www.ovsz.hu

Véradás

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Wenckheim turista- és ke-
rékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái 2020 
augusztus hónapban meg-
kezdődtek, majd több ütem-
ben további szakaszokkal 
bővültek.

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Békés-
csaba-Szabadkígyós közötti 
földút, Ligeti sor-Sikonyi utca.

A gerlai-pósteleki szaka-
szok forgalomba helyezése 
megtörtént. 

A Csabai utca Csalogány 
utca és buszmegálló közötti 
szakaszán a kivitelezés befe-
jeződött, az útburkolat zavar-
talanul használható. 

A Szabadkígyós – Békés-
csaba szakaszon folyamat-
ban van a kivitelezés: Bé-
késcsabáról a Kerekegyházi 

úton haladva, az út végétől, a 
korábban elkészült szakasz 
folytatásaként a bányatavak 
felé az aszfaltozás befejezés 
előtt áll. Szabadkígyós Kas-
tély utca felől Békéscsaba irá-
nyába ugyancsak hamarosan 
befejeződik az aszfaltozás. A 
teljes szakaszon folyamatban 
van a szivárgó árok kialakítása 
és a padkarendezés. A teljes 
szakasz építésének határideje 
2022 június eleje. Ezt követő-
en kerül sor a forgalomba-he-
lyezési eljárás lebonyolítására.

Ezúton jelezzük, hogy az 
elkészült mezőgazdasági 
utat csak az út melletti ingat-
lanok tulajdonosai, a kerék-
párosok, valamint a célfor-
galom (a területen munkát 
végző mezőgazdasági gép-
járművek) használhatják. A 
behajtási jogosultságok ellen-
őrzését, a sebességmérést 
(30 km/órás sebességkorlá-
tozás), a létesítmény helyes 
és jogszerű használatát a 
kerékpárosok forgalombizton-

ságának védelme érdekében 
ellenőrzik.

A Ligeti soron megvalósult 
a kerékpárút és a sétány épí-
tése. Az óvoda előtti parkoló 
átépítése befejeződött. A pad-
karendezés folyamatban van.  
A teljes szakasz építésének 
határideje 2022 június eleje.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra. A munkavég-
zés során kérjük az érintettek 
szíves megértését, türelmét és 
közreműködését.

A fentiek mellett tisztelettel 
kérjük, hogy a projekt kereté-
ben elkészült, pihenést, kikap-
csolódást szolgáló egyedi ter-
vezésű létesítményekre (kilátó, 
komplex fedett pihenőhelyek, 
padok, asztalok), és a kihelye-
zett kerékpáros-kellékek épsé-
gére vigyázzunk, hogy sokáig 

és minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. 

Amint az elmúlt hetekben je-
leztük, a bányatavaknál lévő új 
kilátó megrongálódása, vala-
mint a kerékpárjavító szerszá-
mok eltűnése után, a kihelye-
zett értékes, egyedi tervezésű 
4 db padot és 2 db asztalt is-
meretlenek eltulajdonították. 
Továbbra is kérjük, hogy aki 
valamilyen információval ren-
delkezik a bútorokat illetően 
szíveskedjen azt jelezni a 
polgármesteri hivatalban. Is-
mételten kérjük Önöket, hogy 
vigyázzunk a környezetünkre, 
óvjuk közös értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Időközi választás
„ T B ” - S A R O K

Amit a TAJ kártyáról tudni kell
A társadalombiztosítási azo-
nosító jel (TAJ) az egészség-
biztosítási ellátásoknak az 
igénybevétele során a beteg 
azonosítását szolgálja.

Az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevétele alkalmával min-
den esetben be kell mutatni 
a TAJ kártyát, és 14 év feletti 
beteg esetén az érvényes, a 
személyazonosság megállapí-
tására alkalmas igazolványt is. 

Az orvosi ellátás során 
online ellenőrzik azt, hogy a 
beteg szerepel-e az egész-
ségbiztosításra jogosultak nyil-
vántartásában. A jogviszony-
ellenőrzés során a „Zöld 
lámpa” azt jelzi, hogy a TAJ 
érvényes, és a beteg bejelen-
tett biztosítással rendelkezik. A 
„Piros lámpa” ezzel szemben 
azt mutatja, hogy a TAJ ugyan 
érvényes, de a jogviszony ren-
dezetlen. Ebben az esetben 
a beteg a kormányhivatalnál 
tudja rendezni jogosultságát. 
A „Kék lámpa” azt jelzi, hogy 
a beteg bejelentése alapján 
külföldön biztosított, a TAJ 
ezért átmenetileg érvényte-
len. „Barna lámpa” esetén az 
egészségügyi szolgáltatások 

csak térítés mellett vehetők 
igénybe.

A TAJ hatósági igazolvány-
nyal, azaz a TAJ kártyával 
igazolható, amelyet a kor-
mányhivatalok állítanak ki. 
Ugyanakkor TAJ másodlat, 
például elvesztés, megrongá-
lódás esetén, a kormányabla-
kokban is kiadható.

A név és adatváltozás, va-
lamint az okmány eltulajdoní-
tása miatti kiállítás ingyenes. 
Ha a TAJ kártya kiállítása azért 
szükséges, mert a korábbi kár-
tya elveszett, megsemmisült 
vagy megrongálódott, akkor 
az új TAJ kártya kiállításáért 
3000 forint igazgatási szolgál-
tatási díjat kell fizetni.

Fontos tudni, hogy az 
egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére való jogo-
sultság a biztosítási jogvi-
szony megszűnését követő-
en még legfeljebb 45 napig 
fenn marad, de a jogviszony 
szünetelése esetén már an-
nak első napjától egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot 
kell fizetni, melynek összege 
idén havonta 8400 forint (280 
forint/nap).

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

 Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Egyeztettek az M44-es út meghosszabbításáról 
Május 26-án, Dombegy-
házán ülésezett a magyar-
román autópálya mun-
kacsoport. A romániai 
küldöttséget Adrian Foghis, 
a Közlekedési Minisztérium 
államtitkára, a magyar de-
legációt Thoroczkay Zsolt, 
az Technológiai és Ipari Mi-
nisztérium főosztályvezető-
je vezette. 

A munkacsoport ülésén 
részt vett Erdős Norbert or-
szággyűlési képviselő, Ilie 
Bolojan, a Bihar Megyei Ta-
nács elnöke és Zalai Mihály a 
Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke is. A szakmai egyez-
tetés célja annak a kormány-
közi megállapodásnak az elő-
készítése volt, amelyben az 
M44-es gyorsforgalmi út és a 
tervezés alatt álló Arad-Nagy-
várad gyorsforgalmi út közötti 
összeköttetés részleteit tar-
talmazza. A megállapodás a 
tervek szerint az októberben, 
Nagyváradon tartandó mun-

kacsoport ülésére készül el, 
majd egy kétoldalú kormány-
ülésen írják alá.

Mint arról Zalai Mihály be-
számolt, Ilie Bolojan elnök úr 
tájékoztatta a romániai autó-
út kivitelezésének állásáról 
a résztvevőket. Elmondta, 
hogy legkésőbb 2027. I. ne-
gyedévére át szeretnék adni 
a határ másik oldalán elké-
szült gyorsforgalmi utat. A 
magyar küldöttség bemutatta 
az M44-es gyorsforgalmi út 
meghosszabbításáról eddig 

elkészült terveket, és tájékoz-
tatta a munkacsoportot arról: 
szakmai egyetértés alakult ki 
abban, hogy Nagyszalontától 
délre csatlakozna be az M44-
es meghosszabbítása a romá-
niai gyorsforgalmi útba. A ha-
tármetszési pontot is kijelölték 
a két ország szakemberei.

A tanácskozás végén kö-
zösen megtekintették a részt-
vevők a hamarosan állandó 
határátkelőhelyként megnyíló 
Dombegyház-Kisvarjas határ-
állomást.

– Ez a vizsgálat tartal-
maz kritikus állásfoglaláso-
kat. Egy leíró dokumentum, 
amely elemzi a gazdaságok, 
az országok helyzetét mak-
rogazdasági szempontból. 
Látszik, hogy Magyarország 
az államháztartás deficitje, 
a munkanélküliség, az inf-
lációs helyzet, és minden 
más makrogazdasági mu-
tató szempontjából jelenleg 
jobban áll, mint jónéhány 
más ország. Az Európai 
Unió kritikus állásfoglalásai 
mindig felnagyítva érkeznek 
hozzánk, azt pedig kevésbé 
látjuk, hogy más országok-
ban milyen gondok vannak. 
Bár Magyarországon magas, 
sajnos 9-10 százalékos az 
infláció, a Baltikum országai 
közül kettőben ez a 15 szá-
zalékot is eléri. A gazdasági 
fejlődés az első negyed-
évben egészen kedvező, 8 
százalék körüli volt, ez nyil-
vánvalóan lassul a háború 
következményei miatt. A re-
álbér-növekedés minden kri-
tikus állítás ellenére kézzel-
fogható. A kiskereskedelmi 
forgalom nőtt, ez annak is kö-
szönhető, hogy volt 13. havi 
nyugdíj és több szektorban 
mintegy 20 százalékos volt 
a béremelkedés, valamint 
a családok visszakapták a 
2021-es személyi jövedelem-

adójukat az átlagjövedelem 
szintjéig. Az is látható, hogy 
soha nem dolgoztak annyian 
a rendszerváltozás óta, mint 
most. A járvány utáni sokk-
ból kilábaltunk, a legjobb tel-
jesítményt nyújtó öt ország 
között vagyunk a gazdasági 
teljesítményt illetően. Ezekre 
az értékeinkre vigyázni kell. 
A családtámogatási rend-
szernek meg kell maradnia, 
és a nyugdíjak értékállósá-
gát is biztosítani kell. Fog-
lalkozni kell a rezsikérdéssel 
is: nem szabad, hogy a rezsi 
olyan mértékben növekedjék, 
amely a családok megélheté-
sét veszélyezteti.

– A háború kapcsán egy-
re fontosabb kérdés lett az 
energiafüggetlenség. Ezen a 
területen mire számíthatunk?  

– Az energiaszektor átala-
kításához európai uniós for-
rások kellenek, az ezekhez 

való hozzájutás, illetve annak 
a felhasználása terén lesz 
felelőssége miniszterként 
Navracsics Tibornak minisz-
ternek. A beruházások, tehát 
a források elköltése szem-
pontjából kerül fontos pozí-
cióba Lázár János miniszter 
úr, akivel a napokban talál-
kozom, hogy a békéscsabai, 
illetve a Békés megyei 1-es 
számú választókerületi nagy 
fejlesztésekről, beruházá-
sokról tárgyaljunk. Egész Eu-
rópa abba az irányba megy, 
hogy az orosz energiafüggő-
séget csökkentse. Erre 1000 
milliárdokat kell majd költeni. 
Emellett természetesen jóléti 
intézkedésekre, fejlesztések-
re is sor kell, hogy kerüljön. 
Az biztos, hogy a korábbiak-
hoz képest sokkal feszesebb 
költségvetést kell készíteni  a 
jövő évre. 

M. E. 

„Az energiaszektor 
átalakításához uniós forrás kell”

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat és jelölő szervezeteket, hogy a békéscsa-
bai 4. számú egyéni választókerületben 2022. június 26. napjára kitűzött időközi önkor-
mányzati képviselőválasztáson a törvényben meghatározott időpontig két jelölt kérte 
nyilvántartásba vételét. Ennek megfelelően az alábbi két jelölt kerül fel a Helyi Válasz-
tási Bizottság által kisorsolt sorrendben a szavazólapra:

Választási közlemény

Jelölt Jelölő szervezet

Alföldi Károly Fidesz – Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt

Varga Tamás Hajrá Békéscsaba Egyesület

A Helyi Választási Iroda ügyfélszolgálati munkatársai elérhetőek a Polgármesteri Hiva-
tal Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113. irodájában. Telefonszám: 66/523-810 és 
66/886-620.

A Helyi Választási Bizottság elnöke: Gojdárné dr. Balázs Katalin, elnökhelyettese: Pusz-
tai Istvánné, választott tagja: Kalló Mártonné, megbízott tagjai: dr. Tóth Enikő és dr. Kovács 
László. A Bizottság székhelye: Békéscsaba, Szent István tér 7., elektronikus levélcíme: 
valasztasibizottsag@bekescsaba.hu; faxszáma: 66/523-804. A Választási Bizottság határo-
zatai elérhetőek a www.bekescsaba.hu oldalon, a Választások menüpontban, a Letölthető 
anyagok almenüben.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
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A csabai közönség biztatása is kellett

Az NB II-ben maradt az Előre 

A Békéscsaba 1912 Előre 
több mint kétezer szurkoló 
előtt 2-1-re nyert a III. Kerü-
leti TVE ellen, a labdarúgó 
Merkantil Bank Liga utolsó 
fordulójában, és megőrizte 
másodosztályú tagságát.

Május 22-én újra meccshan-
gulat volt a Kórház utcában, 
a bejáratnál kisebb, a büfénél 
hosszabb sorok kígyóztak a 
mérkőzés előtt. A tét ezúttal 
nem a feljutás vagy a dobo-
gós helyezés volt, hiszen a 
Békéscsaba és a III. Kerület 
TVE is a bennmaradásért 
lépett pályára. A lilák sorsa 
saját kezükben volt, győze-
lem esetén ősztől is az NB 
II-ben szerepelhetteknek, 
az óbudaiaknak siker ese-

tén a többi eredményt is 
nézniük kellett. A stadionba 
hivatalosan 2230 szurkoló 
látogatott ki, amely annak is 
köszönhető, hogy a találko-
zóra ingyenes volt a belépés. 
A klub döntésével helyesen 
cselekedett, hiszen hosszú 
idők után először harsant fel 
az egész hosszanti lelátón a 
„Hajrá Csaba” rigmus.

A kezdésre megtelt az új 
lelátó, sokan csak az állóhe-
lyekről vagy éppen a lépcsőn 
ülve biztatták a hazai csapa-
tot. A nagy érdeklődés hamar 
örömünneppé vált, ugyanis 
a 17. percben Máris Domi-
nik kontratámadásból meg-
szerezte a vezetést, ekkor 
mindenki egyszerre ugrott 
fel a lelátóról. A 35. percben 

hidegzuhany érte a csabai 
drukkereket, amikor egy sze-
rencsés góllal egyenlítettek 
a fővárosiak: Barczi Dávid 
éles szögből leadott lövése 
után a csabai kapus a lábá-
val a gólvonal mögé sodorta 
a labdát. A közönség nem 
szomorkodott, még nagyobb 
erőbedobással szurkolt, ami 
segített a csapatnak vissza-
venni a vezetést, hiszen a 42. 
percben az együttes ügyele-
tes gólfelelőse, Lukács Ray-
mond az ellenfél kapujába 
fejelte a labdát.

A második félidőben már 
nem változott az eredmény, 
pedig mindkét oldalon je-
gyezhettünk fel ziccereket. 
A Békéscsaba 2-1-re nyert 
és megőrizte másodosztályú 
tagságát. A mérkőzés végén 
a hazai játékosok körbe állva 
ünnepelték a győzelmet, a 
szurkolók pedig megtapsol-
ták a 15. helyen záró csa-
patot. A III. Kerületi TVE a 
Szolnok és a Budaörs mellett 
kiesett a másodosztályból és 
jövőre az NB III-ban szerepel 
majd.

Hidvégi Dávid

Gyermeknapi előzetes a Lencsésin
A Lencsési, vagyis a Jó-

zsef Attila lakótelep szívében, 
a Féja Géza téri kulturális 
intézményben és annak köz-
vetlen környezetében mindig, 
vagy legalábbis a legtöbbször 
csuda dolgok történnek. Ez 
az eltelt három évtized ha-
gyományainak megfelelően 
most sem történt másként, 
ugyanis május 21-én rendez-
ték meg gyermeknapi előze-
tes programjukat a Lencsési 
Közösségi Háznál. 

Mint azt Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője el-

mondta, a világjárvány miatt 
ugyan tavalyelőtt nem tartot-
ták meg a gyermeknapot, de 
tavaly már igen, s akkor talán 
az volt az első ilyen jellegű 
nagyobb szabadtéri ese-
mény Békéscsabán. Most is 
jelentős volt az érdeklődés 
a rendezvény iránt. A szín-
padon óvodai gyermekcso-
portok mutatkoztak be, angol 
nyelvű műsort adtak a kicsik, 
majd taekwondo-bemutató 
következett. A katasztrófavé-
delem is beszállt a program-
ba: egy gépjárművet bocsá-

tottak rendelkezésre, amit 
rögvest megrohamoztak a 
csöppségek. Volt ugrálóvár, 
kézműves foglalkozás, ví-
vólecke – a kínálatra nem 
lehetett panasz, mindenki 
megtalálhatta a neki való ki-
kapcsolódási lehetőséget. 

A nap kétségtelenül egyik 
legnagyobb attrakciója volt 
az a néhány perc, amíg el-
fogyott az a 700 palacsinta, 
amit a Békéscsabai Család-
segítő és Gyermekjóléti Köz-
pont munkatársai sütöttek.

E. K. Zs.

Elindult a Csabai Nyár

A kedvezőtlen időjárás miatt 
az eredetileg tervezetthez 
képest kevesebb helyszínen 
várták a családokat a városi 
gyermeknapon. Az esemé-
nyek fő helyszíne a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
volt, de a könyvtárban és 
a múzeumban is zajlottak 
programok. 

A Csabagyöngye előtti téren 
többféle produkciót láthatott 
a közönség, azonban a prog-
ramok nagy részét a hűvös, 
esős idő miatt beltéren rendez-
ték meg. Az Agóra teremben 
ugrálóvárak, ügyességi játé-
kok, kézműves foglalkozások, 
sőt még egy rodeo bika is vár-
ta a gyermekeket. A nap folya-

mán a Békéscsabai Gyermek-
élelmezési Intézmény 1500 
adag bolognai spagettit, Varga 
Tamás alpolgármester pedig 
500 darab Csaba szeletet osz-
tott szét.  

A délután folyamán Varga 
Tamás hivatalosan is megnyi-
totta a Csabai Nyár program-
sorozatot.

– Talán nincs is jobb felve-
zetése a nyári programoknak, 
mint a gyermeknapi kavalkád. 
Hasonlóan sokszínű és több 
generációt megszólító prog-
ramokkal készülünk egészen 
augusztus legvégéig. Köny-
nyűzenei koncertek, színházi 
előadások, ingyenes progra-
mok tömkelege várja majd az 
érdeklődőket, bízom benne, 
hogy mindenki megtalálja a 
számára legkedvezőbbet – 
részletezte az alpolgármester. 

Varga Tamás hozzátette, 
hogy már a gyermeknap is 
Munkácsy Negyeden belül 
működő kulturális intézmények 
összefogásának szellemében 
jött létre, és ilyen lesz majd a 
Múzeumok Éjszakája is. 

Vincze AttilaA gyermekélelmezés 1500 adag bolognaival készült

Gyereknap változatos programokkal
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Csabai Mérleg

Békéscsaba, Békés és Gyula közösen rendez kerékpáros fesztivált 

Június 3–5.: Aktív turizmus itthon  

Gálán díjazta kiemelkedő közösségeit, segítőit a Csabagyöngye
A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ minden évben 
– az előző évi teljesítményt 
értékelve – közösségi gálán 
díjazza azokat, akik segí-
tik a munkájukat és sokat 
tesznek Békéscsaba kultú-
rájáért. A Csabai Mérleget 
a 7.Tv-t és a behir.hu portált 
magában foglaló Békéscsa-
bai Médiacentrum Kft.-t is 
díjazták.

A már hagyományosnak szá-
mító közösségi gálát május 22-
én tartották. Mint azt Szente 
Béla, az intézmény igazgatója 
elmondta, ilyenkor köszönik 
meg a közösségeiknek, vagy 
azok vezetőinek a munkát.

 Csabagyöngye Közösségi 
Díjat kapnak azon közössé-
gek/társadalmi szervezetek, 
amelyek huzamosabb ideje 
kimagasló közösségi és szak-

mai munkát végeznek. Idén 
ezt a díjat a következők vehet-
ték át: Nefelejcs Népdalkör; 
Körös Makett Klub; Békéstáji 
Művészeti Társaság; Mező-
megyeri Sárkánykészítő Klub; 
Békéscsabai Szlovák Klub.

Csabagyöngye Siker Dí-
jat vehetett át a Csabai 
Színistúdió, amely az intéz-
ményben működő közösség-
ből indulva alkotott kiemelke-

dőt, vált ismertté, öregbítve 
ezzel a Csabagyöngye hírne-
vét is. 

A Csabagyöngye Tiszte-
let Díjat azok a személyek és 
szervezetek kaphatják, akik, 
amelyek az elmúlt időszakban 
kimagasló, jelentős szakmai 
támogató segítséget nyújtott 
az intézmény, annak valamely 
kezdeményezése, programja 
számára. Ezt a díjat most a 

következők vehették át: Má-
csai Sándor; Felczánné Nyíri 
Mária és Felczán Béla; Soczó 
József és a Békéscsabai 
Médiacentrum Kft.

Stark Emlékéremben ré-
szesülhetnek, akik a Csa-
bagyöngye közösségeiben, 
szervezeteiben, azok fejlődé-
se, gyarapodása, hírnevének 
öregbítése érdekében kifejtett 
tevékenységükkel kimagas-

ló érdemeket szereztek. A 
díjat a következők kapták: 
Skumáthné Harmati Nikolett; 
Szatmáriné Priskin Anita; Hon-
fi Pálné; Hricsovinyi Józsefné; 
Hankóné Zsilák Katalin; Hu-
szárné Sándor Katalin; Králik 
Jánosné és Králik János.

A díjátadó után, Hajtmann 
Ildikó és Vozár M. Krisztián 
koncertjét hallgathatta meg a 
közönség. Csabagyöngye Tisztelet Díjat kapott a médiacentrum

Háromváros Kerékpáros 
Fesztivál címmel szervez 
programsorozatot a pün-
kösdi hétvégén Békéscsa-
ba, Békés és Gyula városa. 
A kezdeményezés célja a 
környék látványosságainak 
bemutatása, valamint az 
aktív turizmus fellendítése 
a térségben.

Az esemény beharangozóján 
Opauszki Zoltán tanácsnok, 
a fesztivál egyik főszervező-
je köszöntötte a megjelen-
teket. Békés polgármestere, 
Kálmán Tibor felidézte, hogy 
mindig voltak olyan kezdemé-
nyezések, amelyek a három 
várost összekötötték, ilyen 
például a diákok „Háromváros 
Sportfesztiválja”, amelyet év-
ről-évre váltakozó helyszínen 
rendeztek meg. Elmondta, 
hogy városuk egyébként is 
fontosnak tartja az aktív tu-
risztikai fejlesztéseket, így 
már a kezdetektől támogatták 
a kerékpáros fesztivál ötletét.

– Amit most Békéscsa-
ba javasolt a számunkra a 
Háromváros Kerékpáros Fesz-
tivál formájában, az egy kitűnő 
továbbgondolása a mindazok-
nak a sportos, szabadidős el-
képzeléseknek, amelyek mind-
három várost jellemzik. Bízom 
benne, hogy nagyon sokan 
jönnek majd el ezekre a ren-
dezvényekre – fogalmazott. 

Békéscsaba polgármeste-
re hangsúlyozta, hogy a ko-
rábbi, sportolási célú együtt-
működések jól megalapozták 
a soron következő kerékpáros 

rendezvényt. Szarvas Péter 
kiemelte, hogy mind a három 
település komoly erőfeszíté-
seket tett az elmúlt években 
a kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése terén, így kézen-
fekvő volt egy ilyen esemény 
megszervezése. Mint mond-
ta, ezúttal Békéscsaba lesz a 
fő helyszín, azonban a másik 
két városban is számos ér-
dekes program várja majd az 
érdeklődőket. 

– Az aktív turizmusra ösz-
tönözzük az itt lakókat, az ide 
látogatókat, illetve megmutat-
juk a három város látványos-
ságait, és az összekötő utak 
szépségeit, mindezt izgalmas 
és szórakoztató programele-
mekkel. Természetesen mind 
a három település szervez 
programokat, Békéscsabán 

pedig mind a három napon 
lesznek események a Szent 
István téren – részletezte.

Görgényi Ernő, Gyula pol-
gármestere kitűnő kezde-
ményezésként jellemezte a 
kerékpáros fesztivált, amely 
a környék természeti értéke-
ire és szabadidős tevékeny-
ségeire fekteti a hangsúlyt. 
Kiemelte, hogy a rendezvény 
a három város legrégebbi 
együttműködésére, az „Egy 
hajóban evezünkre” is reflek-
tál, amely során a települések 
vezetői együtt eveztek el a 
Körösökön Békés Dánfokig. 
A városvezető emlékeztetett 
arra, hogy az új kerékpárutak-
nak köszönhetően az eddigi-
eknél biztonságosabban és 
kényelmesebben fedezhetjük 
fel a környék csodáit, de a 

fesztivált a sok színes prog-
ram teszi igazán egyedivé.

– A gyulai programok 
szombaton várják majd a 
látogatókat. A vár mellett, 
a Rondellánál lesz például 
ügyességi verseny, bringa-, 
chopper- és BMX-bemutató, 
este pedig koncert, úgyhogy 
szeretettel várunk mindenkit 
június negyedikén a délutáni 
órákban Gyulán a várhoz – 
mondta a városvezető. 

Az esemény végén bemu-
tatták azt az érmet is, amelyet 
jutalmul megkap majd minden, 
a három várost érintő kerék-
páros túrát teljesítő biciklis. 
A Háromváros Kerékpáros 
Fesztivál programja megte-
kinthető a visitbekescsaba.
com oldalon.

Vincze Attila

Opauszki Zoltán, Görgényi Ernő, Szarvas Péter és Kálmán Tibor

XVIII. Nemzetközi Bábfesztivál

Kortalan szórakozás

Békéscsabán júniusban 5 
napig ismét minden a bá-
bokról szól majd: 18 társu-
lat, 20 előadása lesz látható. 
A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház június 22–26-a 
között ismét a bábjátszás 
fővárosává varázsolja vá-
rosunkat

Nyolc külföldi társulat kép-
viselteti magát a program-
ban: francia, angol, spanyol, 
lengyel, bolgár és román 
bábosok érkeznek hozzánk. 
A hazai társulatok és füg-
getlen bábosok közül pedig 
tíz hozza el legizgalmasabb 
előadásait.

Sok idő telt el az első bé-
késcsabai bábjátékos találko-
zók óta, hiszen a rendezvény 
az 1960-as években indult út-
jára. A fesztivált szokásosan 
két, később háromévente ren-
dezi meg a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház, most az 
ismert előzmények miatt négy 
évet kellett várniuk a bábosok-
nak a találkozásra. 

Most is minden korosztály 
számára kínálnak szórako-

zási lehetőséget, a babaszín-
házi produkcióktól a felnőtt 
előadásokig színes a skála, 
hiszen a bábjáték kortalan 
szórakozás. 

A fesztivál az elmarad-
hatatlan gólyalábas bábos 
felvonulással veszi kezde-
tét június 22-én, délután.  A 
színház előtti téren változó 
tematikával, ingyenes bábos 
játékok várnak mindenkit, 
míg a bábszínházi progra-
mok az Ibsen Házban zajla-
nak majd reggeltől estig. Egy 
előadásnak, a bolgár társulat 
gyönyörű bábjátékának pe-
dig a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ ad helyet.

Az előadásokról részlete-
sebben a http://babfesztival.
hu/ oldalon tájékozódhatnak. 

A XVIII. Nemzetközi Báb-
fesztivál kísérőprogramjai: 
Langaléta Garabonciások – 
bábos felvonulás. Programok 
a Jókai színház előtt: Pályi 
János, Vitéz László vásári 
bábjáték; Árnyékok Játéka; 
Kádár Ferkó Fotószínháza; 
Tekergőtér; Paprika Jancsi; 
Molyolda; Tintaló Társulat.
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Parancsol eg y gőzmagánjárót?

Két csabai a Magyar Géniuszok között

Hetven éve nyitotta meg kapuit az intézmény

Jubilált a Kölcsey utcai óvoda

A Kölcsey utcai óvoda 
három csoportszobával, 
több mint 80 férőhellyel az 
1952/53-as tanévben nyílt 
meg. A hetvenedik évfordu-
lóról május 16-án emléke-
zett meg az intézmény.  

– A rendszerváltás időszaká-
ban Lenkefi Konrádné Edit, 
majd dr. Péter Józsefné Ági 
most pedig Pribelszki Péter-
né Ildikó vezetésével a város 
egyik legkedveltebb óvodája 
lett a Kölcsey utcai. Pozitív 
szemlélet, nagyfokú elhivatott-

ság és szeretet. A nehéz idők-
ben is mindig ezek a tulajdon-
ságok jellemezték az óvoda 
dolgozóit – fogalmazott Varga 
Tamás alpolgármester, hozzá-
téve, hogy az óvodában ma is 
maximálisan a gyermekek ér-
dekeit tartják szem előtt. 

Az óvodások műsorral ké-
szültek, körtáncokat jártak, 
énekeltek, mondókáztak, a kö-
zönség pedig hatalmas taps-
sal jutalmazta a kicsik produk-
cióját. Ezt követően Pribelszki 
Péterné beszélt, kiemelve, 
hogy a gyerekekkel és a szü-

lőkkel együttműködve érte és 
éri el eredményeit az óvoda.

– Nagyon sokat köszön-
hetünk azoknak a pedagó-
gusoknak is, akik 40-50-70 
éve letették az alapokat. Ma 
is fontosnak tartjuk, hogy to-
vábbvigyük a hagyományokat 
– fogalmazott az óvodavezető.

Ezt követően Péter József-
né korábbi intézményvezető 
elevenítette fel az elmúlt 70 év 
történéseit, majd a Hétpróbás 
Néptánciskola közreműködé-
sével adták elő a generációk 
táncát. Ennek egyik érdekes-
sége volt, hogy az előadók 
mindegyike kötődött valami-
lyen módon az óvodához.

Végül Varga Tamás Lenkefi 
Zoltánnal, a bábszínház igaz-
gatójával közösen megnyitotta 
a Lenkefi Konrád bábkészítő 
alkotásaiból készült kiállítást; 
Sholtz Endrének a jubileumi 
ünnepségre készült festmé-
nyét Szente Béla leplezte le.

Vári Bianka

Csabai életképek
A magyar mezőgazdasá-
gi gépgyártás mérföldkö-
ve volt, amikor 1900-ban 
Hofherr Mátyás és Schrantz 
János a gépgyárukat Kis-
pestre költöztették. 

Hofherr maga is kiváló la-
katosmester és géptervező 
volt, s amikor Schrantz cég-
társa lett az 1880-as évek-
ben, közös mezőgazdasági 
gépgyárat hoztak létre, majd 
telepítettek a századfordulón 
a magyar fővárosba, amely 
rövid úton nemzetközileg is 
népszerű lett. Közrejátszott 
ebben a gépek nyersolajjal 
működtetett motoros meghaj-
tása, amelyeket finomítatlan 
kőolajjal (nyersolaj), petróle-
ummal és egyebekkel is le-
hetett működtetni, ráadásul 
ezek az egyhengeres, izzó-
fejes motorok sokkal meg-
bízhatóbbak és könnyebben 
kezelhetőek voltak, mint a 
gőzgépek. Beindításuk nehéz 
és hosszú (mintegy 15 perc) 
volt, de könnyen szerelhetők 
és olcsón üzemeltethetőek 
voltak. Az így felszerelt trak-
torok, gőzlokomotívok, gőz-
cséplőgépek, arató-, vető-, 
és kaszálógépek Ausztriától 
Bukarestig keresettek voltak.

Hofherr korábban dol-
gozott az angliai Clayton-
Shuttleworth Gépgyárnak, 
később e cég kelet-európai 
érdekeltségeit felvásárolta, 
innentől a Hofherr-Schrantz-

Clayton-Shuttleworth Magyar 
Gépgyári Művek Rt. (röviden: 
H.S.C.S.) néven volt ismert 
az ő cége. Ennek működött 
1920-ban lerakata Kugel Sá-
muel vas-, festék- és műszaki 
kereskedésében (a mai Sza-
badság tér 2. helyén). 1922-
ben a gépekhez való techni-
kai cikkek Dorn István mérnök 
Kinizsi u. 11. alatti raktárában 
voltak kaphatók alkatrészek-
kel együtt. Ő maga, mint a 
cég egykori mérnöke a javí-
tásukat is vállalta. A cég fiók-
telepe, irodája és mintaraktá-
ra 1926-ban az Andrássy út 
25. alatt működött (ez a mai 
Korzó tér helyén volt). Raktá-
ruk a Kazinczy utcán („1. sz. 
népfelkelői barak, a Selyem-
gubó beváltó hivatal mellett”) 
volt (ma a Kazinczy ABC-vel 
szemközti terület). 

Hirdetésükben a 20 LE-s 
nyersolajtraktort emelték 
ki, a gőzmagánjáróikat (ke-
rekeken guruló mezőgaz-
dasági gép, amelyet nem 
belsőégésű motor, hanem 
gőzgép hajt meg), de mal-
mokba szükséges gépésze-
tet is gyártottak. 

1927-ben több megyei vá-
rosban, így Békéscsabán is 
nyersolajjal működő traktor-
bemutatót (próbaszántást) 
szervezett a cég. A csabait 
az Omaszta-birtokon ejtették 
meg, ez ma a Röplabda Aka-
démiát követő, a körgáton 
túli terület. 

A Hofherr-Schrantz-Clay-
ton-Shuttleworth gépgyárat 
a II. világháború után álla-
mosították, ez lett a Vörös 
Csillag Traktorgyár.

Szalay Ágnes

1922. február 22-én folyta-
tódott Fábry Károly írása a 
Körösvidékben. A sorok az 
1848-as nagy napokról szól-
tak, amikor is a „szabadság, 
egyenlőség és testvériség! 
szent eszméi Magyarorszá-
gon is diadalt arattak, az 
urbériség, a jobbágyság or-
szágszerte eltörültetett”. 

Nagy volt az öröm Csabán, 
erről sokat lehetett olvasni a 
közgyűlési jegyzőkönyvek-
ben is. Ezekből kiderült, hogy 
már március 21-én a nemze-
tiszínű zászlóval, illetve a két 
Lajos, Batthyány és Kossuth 
képével feldíszített teremben 
díszközgyűlést tartottak a te-
lepülési elöljárók. Itt az elnök, 
idősebb Ómaszta Zsigmond 
indítványozta, hogy a más-
nap Gyulán tartandó „megyei 
egyetemes nagy közgyűlésre” 
menjenek át a csabaiak is. De 
nem ám csak egy küldöttség-
gel, hanem az egész képvise-
lő-testület tegye tiszteletét a 
vármegye székhelyén! 

Nem volt azonban minden 
szép és jó ezekben a napok-
ban a környéken. Fábry le-
írásából megtudhatjuk, hogy 
Békésen, Mezőberényben, 
Orosházán, Kétegyházán, va-
lamint Vésztőn is a „felszaba-
dult nép forrongásba jött, mint 
minden forradalom idején, és 
mint a buza szórásnál mindig 
a polyva, az ocsu kerül felül, 
ugy a forradalmakban is néhol 
az alj jut a felszínre”. 

Kiderült, hogy voltak olya-
nok is, akik a szabadságot 
máshogyan értelmezték és 
elkezdték az uradalmi földe-
ket kiparcellázni, kezdték el-
foglalni a legelőket és bizony 
„kicsit ide-oda betörni”. 

A csabaiak bölcsességét 
dicséri, hogy településünkön 
nem történt semmi hasonló 
dolog. Pedig őseinknek volt 
miért izgulniuk, mégpedig a 
már megkötött örökváltsági 
szerződés miatt. Azt várta 
mindenki, hogy „most már a 
súlyosan ránehezedő örök-
váltság fizetésétől, épp ugy 

mint az ország többi része, – 
ingyen megszabadult”. Nem 
pontosan ez történt. Bár a 
törvényt még nem fogadták 
el  (azt csak 1848. április 11-
én szentesítette az uralko-
dó), de a csabaiak már április 
5-én a következőt fogadták el 
a közgyűlésen: „kérjük, hogy 
a földesuraságokkal kötött 
örökváltsági szerződéseink 
visszaadassanak, […] hogy a 
szerint városunk közönsége 
is teljesen részesittessék az 
uj törvény azon kedvezésé-
be, mely az úrbéres közsé-
gek javára hozatott […]”. 

Azaz őseink azt kérték, 
hogy a már korábban meg-
kötött örökváltásági szerző-
désben foglalt összegeket 
ne kelljen kifizetniük a csa-
bai földesuraknak, és rájuk 
is vonatkozzanak a kötele-
ző örökváltság törvényének 
pontjai. Ezt az indítványt 
egy küldöttség vitte fel Pest-
re, az ország fővárosába.  
(Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

Fábry Károly: Apponyi-utcák 3.

A békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeum is csatlako-
zott a Magyar Vidéki Múzeu-
mok Szövetségének orszá-
gos akciójához. A múzeumi 
világnaphoz kapcsolódóan, 
május 18-án, a Pátkai Ervin 
Teremben bemutatták a Két 
csabai a Magyar Géniuszok 
között című minitárlatot. 

Gondolataink két téma körül, 
egyrészt egy múzeumunkhoz 
kötődő emblematikus szemé-
lyiség, másrészt az intézményt 
szimbolizálni képes műtárgy 
körül keringtek. 

A múzeum létrehozásáért, a 
szakszerű muzeológiai munka 
elindításáért dolgozó dr. Rell 
Lajos (Zombor, 1874. október 
14. – Szekszárd, 1952. április 
3.) a Békéscsabai Múzeum-
Egyesület vezetője, majd a 
múzeum emblematikus első 
igazgatója volt. Gimnáziumi 
tanulmányait Losoncon kezd-
te, majd Szarvason fejezte be. 

Budapesten avatták bölcsész-
doktorrá, majd tanári oklevelet 
szerzett magyar, valamint latin 
nyelv és irodalomból. 1898-tól 
a békéscsabai Rudolf Reál-
gimnázium tanára, 1916-tól 
pedig igazgatója lett. Koordi-
nálta a békéscsabai Kultúrpa-
lota építését és részt vett az 
első kiállítások rendezésében. 
Oroszlánrészt vállat abban az 
akcióban, amelynek eredmé-
nyeképpen a múzeum meg-
kaphatta a Munkácsy Mihályné 
végrendelete szerint az intéz-
ményt megillető örökséget.

Az intézményt szimbolizál-
ni képes műtárgy esetében 
mi másra gondolhattunk vol-
na, mint a világ legnagyobb 
Munkácsy-gyűjteményének 
egy darabjára. A békéscsabai 
múzeum gyűjtemény-szerke-
zetében könnyen megtalálta 
helyét az a relikviaegyüttes, 
amelyet a festő özvegyének 
végrendelkezése nyomán, 
1917-ben küldtek Békéscsa-

bára. Az első világháború 
eseményei és következmé-
nyei miatt azonban több mint 
tíz évig kellett várni a két láda 
megérkezésére. A küldemény 
eközben a Vallás- és Közokta-
tásügyi Minisztérium padlásán 
várakozott, majd 1930-ban a 
Nemzeti Múzeumba szállítot-
ták. Az intézmény munkatársai 
áttekintették a tartalmukat. A 
Munkácsyné által még hitve-
se halála után, a Békéscsabai 
Múzeum-Egyesületnek ígért 
tárgyanyag az 1930-as évek-
ben végre megérkezett. Az 
özvegy által levélben ígért fest-
mény, az Ecce homo vázlat, a 
Krisztus töviskoszorúval című 
festmény is a becsomagolt 
tárgyak között volt, ahogyan a 
múzeumi világnaphoz kapcso-
lódó akció keretében bemuta-
tott relikvia, a Munkácsy Mihály 
hagyatékából származó fara-
gott tölgyfadoboz is. 

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész

Két jeles csabai együtt: Munkácsy Mihály és dr. Rell Lajos
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Június 1., szerda

Stégklasszik – Térzene Program:  
Vozár M. Krisztián zongoraestje 

19.00 óra – CsaKK Stég

Vozár M. Krisztián zongorajátékában ikoni-
kus filmzenéket, egyebek mellett Morricone, 
Cozma, Vangelis dallamait élvezheti majd a 
közönség.

Június 3–5.,
péntek, szombat, vasárnap

Háromváros Kerékpáros Fesztivál

Békés-Békéscsaba-Gyula városokat ösz-
szekötő kerékpáros programsorozat, amely-
nek során kerékpáros-túrák, kiállítások, 
bemutatók, ismeretterjesztő előadások 
lesznek. A rendezvényt Békéscsabán, 
a Szent István téren, 3 napon keresztül 
Gasztrofesztivál is színesíti. 
Részletek: www.visitbekescsaba.com/hu/
haromvaros-kerekparos-fesztival

Június 6., hétfő

Veterán Autós- és Motoros Találkozó
9.00–16.00 óra – Csabai Rendezvénypajta

Június 8., szerda

Stégklasszik – Térzene Program:  
Utcadalok – Joós Tamás énekmondó 

önálló estje
19.00 óra – CsaKK Stég

Cseh Tamás és Dévényi Ádám dalait szó-
laltatja meg Joós Tamás előadóművész. A 
műsorban egy képzeletbeli utcán sétálva 
találkozunk múltunkkal, egykori szerel-
meinkkel, barátainkkal, betérünk egy-egy 
kocsmába, kinézünk a vasútállomásra és 
keressük emlékeinket, amelyek bizonyít-
ják létünket.

Június 9–10.,
csütörtök–péntek

Ünnepi könyvhét – utcai árusítás
Korzó tér, könyvesboltok –  a város 

intézményei elhozzák és bemutatják 
kiadványaikat.

Június 9., csütörtök
17.00 óra: Berényi Anna: A valóságos Pe-
tőfi regényes életrajz – közönségtalálkozó 
a készülő könyv szerzőjével 

Június 10., péntek
18.00 óra: Karinthy Vera és Bornai Tibor: 
Haikuk – versek gitár kísérettel.

Június 9., csütörtök

Stégmozi
20.45 óra – CsaKK Stég

A Stég csütörtök esténként szabadtéri 
moziként funkcionál, ahol a filmek lehe-
tő legszélesebb műfajait tekintheti meg a 
közönség.
További időpontok:
június 16., június 23., június 30., július 7.

Június 10., péntek

Spektrum PRT koncert
20.00 óra – CsaKK Stég

A Spektrum PRT zenekar 1978-ban ala-
kult Tótkomlóson. Az első időszakban 
rockzenét játszottak jazzrockos beütéssel, 
majd a ’90-es években inkább a blues és a 
bluesrock képezte műsoruk döntő részét. 
2012 óta a zenekar az Orosházi Rock Klub 
házizenekaraként működik. A zenekarban 
sokan megfordultak az évtizedek alatt.   
Most is a bluesrock a fő csapásvonal. A sa-
ját dalokon kívül a koncertjeiwnken meg-
szólalnak többek között a Deep Purple, Led 
Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, a 
ZZ Top, Uriah Heep, Jimi Hendrix, Radics 
Béla, Deák Bill Gyula és a P. Mobil legna-
gyobb slágerei.

Június 13., hétfő

Dr. Sicz György: A pálya emlékezete – 
szilánkokkal (könyvbemutató)

15.00 óra – Békés Megyei Könyvtár

A beszélgetést dr. Ambrus Zoltán vezeti.

Június 15., szerda

Stégklasszik – Térzene Program: 
Világzene a Stégen

19.00 óra – CsaKK Stég

Balkán dallamok. Ismert békéscsabai mu-
zsikusok idézik meg a balkáni térség izgal-
mas zenei világát a Stégszínpadon. Táncra 
perdülni ér!

Június 16., csütörtök

Agyaghadsereg – 
Az első császár üzenete 

17.00 óra – Munkácsy Mihály Múzeum

A kiállítás megnyitó ünnepsége. A tárlat 
megtekinthető 2022. október 31-ig.

Június 17., péntek

Lackás és a Banda
21.00 – CsaKK Stég

Egy igazán vidéki csapat, amelynek tagjai 
nem csak feldolgozzák, hanem inkább át-
dolgozzák a zenéket.

Június 18., szombat

Szent Iván Napi Vigadalom
18.00-22.00 óra – Szent István tér

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
szervezésében. A legbátrabbak a tűzugrást 
is kipróbálhatják, de lesz néptáncbemutató, 
táncház, mesemondás, éneklés, valamint 
népi játszóház, kézműves-bemutatók és vá-
sári forgatag kínál jó szórakozást, kellemes 
időtöltést.

Június 21., kedd

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert 
zenés-mesélő estje Libikóka címmel  

18.00 óra – Békés Megyei Könyvtár

A duó megrázó, felemelő és könnyed tör-
ténetekkel szólítja meg egymást és a da-
lokat. Libikóka – több mint egy koncert. 
Személyesebb, mint egy színházi este.

Június 22–26., szerda–vasárnap

XVIII. Nemzetközi Bábfesztivál

Nemzetközi fellépőkkel és változatos progra-
mokkal várja az érdeklődőket a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház. A részletes program 
megtalálható a babfesztival.hu weboldalon.

Június 22., szerda

Stégklasszik – Térzene Program:  
Játszik a szél…

A Bartók Béla Vegyeskar koncertje
18.00 óra – CsaKK Stég

A méltán népszerű békéscsabai Bartók 
Béla Vegyeskar könnyed nyáresti kórus-
muzsikával hívja-várja a közönségét.

JÚNIUS 1 – JÚLIUS 10.

CSABAI NYÁR A MUNKÁCSY NEGYEDBEN – 2022

https://visitbekescsaba.com/hu/haromvaros-kerekparos-fesztival
https://visitbekescsaba.com/hu/haromvaros-kerekparos-fesztival
http://www.babfesztival.hu
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Június 23., csütörtök

Just Dance táncverseny 9–12 éveseknek
13.00 óra – Békés Megyei Könyvtár

Keressük a táncparkett koronázatlan kirá-
lyát! A mozdulatokat a játékkonzol kamerája 
érzékeli és pontozza. A verseny egyenes ki-
eséses lebonyolításban zajlik, egyszerre két 
játékos mérkőzik meg egymással.

Június 24., péntek

Ray Cooney: Páratlan páros
20.30 óra – A városháza díszudvara

Bohózat, a Bánfalvy Stúdió előadása. 
Főbb szerepekben: Száraz Dénes, Kiss 
Ramóna / Bugár Anna, Beleznay Endre.
Mary izgatottan várja haza wimbledoni 
otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, 
aki túl sokat késik. Barbara izgatottan vár-
ja haza richmondi otthonába férjét, John 
Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. A férj, 
John egy és ugyanaz a személy, és régóta 
éli kettős életét, amely most összedőlni 
látszik.
Jegyár: I. rendű: 5500 Ft, II. rendű: 5000 
Ft, III. rendű: 4500 Ft, IV. rendű: 3500 Ft.

Június 24., péntek

Csabai kalandozások:
Munkácsy Negyed

18.00 óra – Munkácsy Negyed

Vezetett városismereti séta. A Békés Megyei 
Könyvtár Csabai kalandozások mobilalkal-
mazása segítségével játékos formában is-
merhetők meg a Munkácsy Mihály örökségét 
népszerűsítő kulturális negyed épületei, em-
lékművei. Minden állomáshoz egy-egy kvíz-
kérdés tartozik, amellyel aktívabbá teszik a 
túrát és letesztelik a résztvevők tudását.

Június 24., péntek

Singer Ladies 
21.00 óra – CsaKK Stég

„A Csabai Színistúdióból indultunk mind-
hárman, a mai napig zenéléssel (is) fog-
lalkozunk. 2019-ben alakult a csapat, 
amit ez a három Békés megyei lány alkot, 

akik nem mellesleg nagyon jó barátnők." 
Tagok: Molnár Katalin, Rácz Renáta és 
Zsombok Réka.

Június 25., szombat

Diabolus in musica
20.00 óra – CsaKK Stég

Ørdøg-dalok és más dalok, olyanok, ami-
lyeneket máskor másképp játszanak, és 
olyanok, amelyeket máskor nem játszanak 
sehogy.

Június 25., szombat

Közönségtalálkozó Vakulya Norbert 
történelmi és fantasy regényíróval
15.00 óra – Békés Megyei Könyvtár

Vendég a Trianon – a vérben fogant ország 
és a Vihar Erdélyben című történelmi regé-
nyek békéscsabai kötődésű szerzője. Be-
szélgetőtárs: Kertész Zoltán részlegvezető.

Június 25., szombat

Múzeumok Éjszakája a 
Munkácsy-negyedben

A szervezők változatos programokkal, 
több helyszínen várják az érdeklődőket 
délután 17.00 és hajnali 1.00 óra között. 
A tűzzsonglőrök bemutatói mellett rend-
kívüli tárlatvezetések, hídavatás, fényjá-
ték, jövendőmondás, kézműves foglalko-
zások szerepelnek a programkínálatban. 
A részletes program megtalálható lesz a 
bekescsaba.hu weboldalon.
A helyszínek: Munkácsy Mihály Múzeum, 
Munkácsy Emlékház, Kiss Ernő utcai felújí-
tott híd.

Június 26., vasárnap

Zerkovitz Béla – Szilágyi László:
Csókos asszony

20.30 óra – A városháza díszudvara

Zenés vígjáték, a Pesti Művész Színház 
előadása. Főbb szerepekben: Virágh Jó-
zsef, Fogarassy Bernadett, Csengeri At-
tila / Egyházi Géza.
Pesten, a Nagytemplom utcában Kató-
ka ünneplésére készül a háznép. Katóka 
ugyanis színinövendék, és éppen előadása 
volt a színházban, ahol a Csókos asszony 
című operett címszerepét játszotta. Neve-
lőapja Katóka és Dorozsmai Pista eljegy-
zését szervezi. Az eljegyzésre összegyűlt 
vendégek már csak a vőlegényt várják, de 
ő nincs sehol.
Jegyár: I. rendű: 4000 Ft, II. rendű: 3500 
Ft, III. rendű: 3000 Ft, IV. rendű: 2000 Ft.

Június 28., kedd

És Rómeó és Júlia
20.30 óra – A városháza díszudvara

Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Pé-
ter. "Elmesélünk egy történetet azokkal a 
lehetőségekkel és szabadsággal, amelyet 
egy mesélői helyzet megenged. Azzal a 
korlátlan fantáziával (játékosan mégis 
komolyan véve), ahogy az ember komo-
lyan beszél a gyerekekkel szerelemről, 
halálról, tisztességről, barátságról. Azt 
hittem, bizonyos szerepek elmennek az 
ember mellett. Tévedtem. Csak utolértek. 
De hogy még dajka is leszek, ez váratlan 
meglepetés. De kellemes. A célunk az, 
hogy megszólaljon a darab mondanivalója, 
a Shakespeare által írt Rómeó és Júlia" – 
fogalmazott Rudolf Péter.
Jegyár: I. rendű: 4000 Ft, II. rendű: 3500 
Ft, III. rendű: 3000 Ft, IV. rendű: 2000 Ft.

Június 29., szerda

Szentivánéji szerelem – Cirkuszi Show, 
a BIAK CircusTheatrum előadása 

20.30 óra – A városháza díszudvara

Látványos táncképekkel színesített, szóra-
koztató cirkuszművészeti számokból ösz-
szeállított gálaműsor, amelyben ismerős 
musical-dallamok is felcsendülnek az ifjú 
artista- és színművészek előadásában. A 
tematikusan szerkesztett gálaműsor kö-
zéppontjában a nyári napforduló legrövi-
debb éjszakájának szerelmi története áll, 
amelynek keretét Shakespeare Szentiván-
éji álom című vígjátéka biztosítja. 
Jegyár: I. rendű: 3500 Ft, II. rendű: 3000 
Ft, III. rendű: 2500 Ft, IV. rendű: 1500 Ft.

Június 29., szerda

Stégklasszik –Térzene Program: 
Békés Megyei Szimfonikusok Vonós 

Kamarazenekara
19.00 óra – CsaKK Stég

Művészeti vezető: Uhrin Viktor.

Június 30., csütörtök

Kellős Éva: Szabadság, elvtársak!
20.30 óra – A városháza díszudvara

Népi demokratikus szatíra. Főbb szerepek-
ben: Petridisz Hrisztosz, Rácz János, Fehér 
Adrienn, Kökényessy Ági, Kautzky Armand. 

Hárman támasztják a pultot a szebb na-
pokat látott fővárosi presszóban: a nyám-
nyila üzletvezető, a jólelkű pincérnő és 
Budapest hatodik legjobb kávéfőzőnője. 
A nyitásra érkező törzsvendég hóna alatt 
egy sztálinvárosi regény kéziratával érke-
zik, Coca-Colát meg Marlborót kér, de csak 
Bambit kap. 
Jegyár: I. rendű: 4000 Ft, II. rendű: 3500 
Ft, III. rendű: 3000 Ft, IV. rendű: 2000 Ft.

Június 30., csütörtök

Scholtz Endre festőművész kiállítása 
17.00 óra – Munkácsy Mihály Múzeum

Megnyitó ünnepség. A kiállítás megtekint-
hető 2022. augusztus 28-ig.

Július 1., péntek

Ray Cooney-Tony Hilton: 1x3 néha 4
20.30 óra – A városháza díszudvara

Vígjáték, a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház előadása. Főbb szere-
pekben: Járai Máté, Fazakas Géza, Fe-
rencz Bálint. A dúsgazdag, de már idős, 
betegségekkel küzdő Jonathan Hardcastle 
komoly összeget szándékozik egy volt üz-
lettársa fiának, Billynek ajándékozni azzal 
a feltétellel, hogy a fiún kívül ne legyen 
más örökös a láthatáron. Billy és ügyvéd-
je éppen akkor jelennek meg, amikor a 
Hardcastle-rezidencián egy születésnapi 
összejövetel készülődik, mely alkalom ez-
úttal nem szűkölködik meglepetésekben. 
Jegyár: I. rendű: 5000 Ft, II. rendű: 4500 
Ft, III. rendű: 4000 Ft, IV. rendű: 3000 Ft.

Július 1., péntek

Hangácsi Márton
19.00 óra – CsaKK Stég

Egy csupaszív, bohém dandy, egy rene-
szánsz trubadúr – egy  posztmodern ze-
nész bőrében. Hangácsi Márton a szín-
padon „egyszálgitáros” előadóként olyan 
lazán és könnyedén képes magával ragad-
ni   a közönséget, hogy közben egy kicsit 
mindannyian kapunk abból életigenlésből, 
ami belőle és muzsikájából fakad.   2014 
végén váltott a szokásos egygitáros pro-
dukcióról egy izgalmasabb loop-pedállal 
és más effektekkel történő performance-
ra. Így egyedül a színpadon is teljes zene-
kari hangzást tud produkálni.

http://www.bekescsaba.hu
https://www.kecskemetinemzeti.hu/hu/tarsulat/muveszek.html?szemely_id=3828
https://www.kecskemetinemzeti.hu/hu/tarsulat/muveszek.html?szemely_id=246
https://www.kecskemetinemzeti.hu/hu/tarsulat/muveszek.html?szemely_id=5062
https://www.kecskemetinemzeti.hu/hu/tarsulat/muveszek.html?szemely_id=5062
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Július 2., szombat

 Dan Goggin: Apácák
20.30 óra – A városháza díszudvara

Zenés komédia, a salgótarjáni Zenthe Fe-
renc Színház előadása. Főbb szerepek-
ben: Vándor Éva, Kökényessy Ági, Né-
meth Anna, Simon Kata, Házi Anita.
Ötvenkét nővér arccal a mérgező leves-
ben! Így talál rájuk egy balul elsült gom-
bavacsora után a zárdába visszaérkező öt 
apáca, akik egy Bingo-party miatt marad-
tak le az „utolsó vacsoráról”. Elhatározzák, 
hogy a hirtelen megboldogult nővéreket 
méltó körülmények között búcsúztatják 
el. A temetéshez azonban rengeteg pénzre 
van szükség.
Jegyár: I. rendű: 4000 Ft, II. rendű: 3500 
Ft, III. rendű: 3000 Ft, IV. rendű: 2000 Ft.

Július 3., vasárnap

Neil Labute: Valami csaj(ok) 
20.30 óra – A városháza díszudvara

Komédia, a Rózsavölgyi Szalon előadá-
sa. Szereplők: Pokorny Lia és Őze Áron. 
Egy középkorú férfi nősülni készül, s el-
határozza, végigjárja az élete nagy szerel-
meit. Valamennyiükkel hasonló szállodai 
szobában találkozik, más-más városok-
ban (az első szerelem, a második az ér-
zéki, a harmadik a különleges, a negyedik 
az igazi) – de nem lel megnyugvást, a nők 
sokkal többet értek-érnek nála – egy el-
rontott, gyáva élettel kell szembenéznie 
a végén. Szellemes képek, szórakoztató 
előadás alapanyaga – különösen, ha az 
összes nőt ugyanaz a színésznő játssza – 
bravúrszerep.
Jegyár: I. rendű: 4000 Ft, II. rendű: 3500 
Ft, III. rendű: 3000 Ft, IV. rendű: 2000 Ft.

Július 6., szerda

Egy darabot a szívemből – Cserháti 
Zsuzsa és Máté Péter legszebb dalai

20.30 óra – Városháza díszudvara

Az Egy darabot a szívemből című koncert-
előadásban Cserháti Zsuzsa és Máté Pé-
ter legszebb dalai hangzanak el, népszerű 
előadók tolmácsolásában. A fúvós szek-
cióval kiegészített WestEnd Színház Ze-

nekarát Ruff Tamás vezényli. Fellépnek: 
Janza Kata, Fésűs Nelly, Vastag Tamás, 
Szomor György, Győrvári Leslie, Kovács 
Rita, Sándor Éva. Az előadást szerkesz-
tette és rendezte: Szomor György.
Jegyár: I. rendű: 5500 Ft, II. rendű: 5000 
Ft, III. rendű: 4500 Ft, IV. rendű: 3500 Ft.

Július 7., csütörtök

Bess Wohl: Válaszfalak
20.30 óra – A városháza díszudvara

Vígjáték, az Orlai Produkció előadása. 
Főbb szerepekben: Kern András, Herná-
di Judit. 
„Azt hiszem, el akarok válni!” Meglepő ki-
jelentés ez egy olyan nőtől, aki évtizedek 
óta él kényelmes, nyugodt, mondhatni bol-
dog házasságban, jó anyagi körülmények 
között, van két felnőtt fia és hamarosan 
megszületik az első unokája. Ő az, akinek 
tényleg semmi gondja nincs. Látszólag.
Jegyár: I. rendű: 5500 Ft, II. rendű: 5000 
Ft, III. rendű: 4500 Ft, IV. rendű: 3500 Ft.

Július 8–10., péntek–vasárnap

CSABA NAPI PROGRAMOK

Fenyő Miklós-Tasnádi István:
Made in Hungária

Július 8., péntek 20.30 óra – 
Szent István tér

Musical, a Békéscsabai Jókai Színház elő-
adása. Főbb szerepekben: Ormándy M. 
Keve, Nagy Róbert, Csomós Lajos.
A hatvanas évek elején ki- majd vissza-
disszidál egy tipikusan angyalföldi család: 
Fenyőék. A fiatal Mikibe addigra mélyen 
beleívódott mindaz, ami egy tizenévesnek 
Amerikát jelentheti: a rágó, a Marlboro, a 
hawaii ing, a Ballantines és mindenekelőtt 
a rock and roll. 
Jegyár: 2000 Ft – ülőhely.

Balázs Pali koncert
Július 9., szombat, 19.00 óra –

Szent István tér

A békéscsabai születésű Balázs Pali 14 
éves korában járt először barátaival egy 
könnyűzenei koncerten, s a középiskolá-
ban elhatározta, hogy ő is zenélni szeret-
ne. Élete első aranylemezét 2000. március 
15-én vehette át.

Keresztes Ildikó koncert
Július 10., vasárnap, 19.00 óra –

Szent István tér

Máté Péter-díjas  magyar énekesnő,  szí-
nésznő, előadóművész, a Soproni Petőfi 
Színház  örökös tagja. Szólóénekesként 
1999-ben debütált, első nagylemezével.

Grandmother’s Jam/The Trousers
Július 9., szombat, 20.30 óra – 

CsaKK Stég

A békéscsabai Grandmother’s JAM zene-
kar nevét jelentéstanilag (nem veszünk 
bele ilyen butaságokba, nyugodtan olvas-
sa tovább) az amerikai szlengből származó 
jam-re, a közös örömzenélést kifejező fo-
galomból eredő szójátékra vezetik vissza. 
A THE TROUSERS zenekar 2005-ben ala-
kult. Zenéjük a klasszikus, nyers rock 
and roll (The Rolling Stones, Iggy & The 
Stooges) és a modernebb dalközpontú ga-
rázs-rock (The Hellacopters, BRMC) sajá-
tos keveréke. 

Kárpátia koncert
Július 9., szombat 20.00 óra – 

Csabai Rendezvénypajta

Talán a legnépszerűbb, de mindenképpen 
a legismertebb magyar nemzeti rock-zene-
kar a 2003-ban alakult Kárpátia. Egyaránt 
ír saját számokat és dolgoz fel régi magyar 
dalokat. Szövegei a nemzeti öntudaton és 
büszkeségen alapulnak. 

Előzetes:

Antovszki Band koncert
Július 14., csütörtök, 20.00 óra –

Szent István tér

Az Antovszki Band 2008-ban alakult. A leg-
modernebb zenéken keresztül a retró zené-
kig a mulatóson át a rock dalokig szinte min-
den műfajban otthon érzi magát a zenekar. 

Neoton Família koncert
Július 15., péntek, 19.00 óra –

Szent István tér

A hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnép-
szerűbb magyar együttese, harminc körüli 
magyar nyelvű és tucatnyi angol nyelvű albu-
muk jelent meg.

Irie Maffia 
Július 16., szombat, 19.00 óra –

Szent István tér

Az Irie Maffia 2005-ben alakult magyar 
együttes. Zenei stílusát főleg a reggae és 
a dancehall műfajok határozzák meg, ezt 
hiphop, funk és rock elemekkel ötvözik.

INFORMÁCIÓK:

• Békéscsaba Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala,  
telefon: 66/523-800/2501 mellék

• Békéscsabai Jókai Színház,  
telefon: 66/519-550

• Békéscsabai Napsugár Bábszínház, 
telefon: 66/333-261

• Békés Megyei Könyvtár,  
telefon: 66/530-200

• Csabagyöngye Kulturális Központ, 
telefon: 66/449-222

• Munkácsy Mihály Múzeum,  
telefon: 66/328-040

A Szent István téren zajló valamennyi 
program ingyenes! Ez alól csupán a Made 

in Hungária-előadás kivétel, amelyre 
ülőhelyi belépők válthatók.

A városháza díszudvarára tervezett 
előadások esőhelyszíne a Csabagyöngye 

Kulturális Központ.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják!

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_P%C3%A9ter-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Soproni_Pet%C5%91fi_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Soproni_Pet%C5%91fi_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
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17.00–20.00 Drótos Tóthék Kincsestára  
népi játszóház 
 – Logikai játékok a Vár-Játék  

Játékbolt közreműködésével
 – Fajátékok készítése Korcsok János 

fafaragó, faműves vezetésével 
 – Élményfestés gyermekeknek 
 – Arcfestés és csillámtetoválás 
 – Régészeti kincskeresés 

17.00–21.00 Biró Bertold látvány-
nyomdája
17.30–18.30 Családi gumiszoba – 
Dolák-Saly Róbert zenés gyermek-
műsora
18.00–18.30 Kurátori tárlatvezetés 
a Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala 
című állandó kiállításban
18.30–19.00 Dolák-Saly Róbert  
exkluzív tárlatvezetése a Munkácsy 
Mihály – Egy géniusz diadala című  
állandó kiállításban

19.00–19.30 Dolák-Saly Róbert  
különleges tárlatvezetése az Agyag-
hadsereg – Az első császár üzenete című 
időszaki kiállításban
19.00–20.00 Kurátori tárlatvezetés 
az „utazás TÉRben és IDŐben” –  
Békéscsaba az évezredek idővonalán 
című állandó kiállításban
19.30–20.30 Lonovics László  
képzőművész műtárgy-ajándékozása, 
majd beszélgetés az egykori Békéscsabai 
Grafikai Művésztelepről
20.00–24.00 Jövendőmondás  
Veres Reménykével 
21.00–22.00 Sarkadi Bence:  
Pados mesék (bábjáték felnőtteknek)
21.00–22.00 Szakmai tárlatvezetés 
az Agyaghadsereg – Az első császár  
üzenete című időszaki kiállításban
22.00–23.30 Népzenei koncert és 
táncház 
22.30–23.30 Párhuzamos tárlatveze-
tések a Munkácsy Mihály – Egy géniusz 
diadala és az „utazás TÉRben és IDŐben” 

– Békéscsaba az évezredek idővonalán 
című kiállításokban
23.30–24.00 Tűzzsonglőr produkció

Éjszakátlan éjszaka – Egy éjszaka, 
amikor bármi megtörténhet,  
a kívánságok teljesülhetnek.

17.00 – 20.00 Nyári napfordulós ját-
szóház – aki nem játszik, az nem is nyer!
 – Célba dobás, puzzle, memóriajá-

ték, mölkky, kézműves játszó-
ház, Europe Direct, totó, 

 – „Tudj többet, beszélj kevesebbet.” 
– finn gyorstalpaló, 

 – „Hosszú, mint a szentiváni 
ének” – finn dalok tanulása

19.00 – 24.00 Mit hoz a jövő? - Jóslás
20.30- 21.30 „Az elmék kapukat  
nyitnak” – Szent Iván éji kvíz

20.00 – 21.00 Diabolus in musica  
Csabagyöngye Stég
21.30 Tűzgyújtás a Csabagyöngye előtt
22.00 Lackás akusztik 
23.00 A páfrány varázsa–  
megtörténik-e a csoda az Omaszta  
parkban – interaktív program  

Közreműködik a Magyar – Finn Baráti Kör

21.00 órakor  Helyszín: Kiss Ernő utcai 
felújított híd Hídavatás ünnepélyes 
keretek között 
 – Hordógurítás, borkóstolás
 – Tűzzsonglőr-show 
 – Fényjáték

Tervezett programok a  
Munkácsy Mihály Múzeumban:

Tervezett programok a  
Munkácsy Emlékházban

Hídavatás

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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S Z É P K O R Ú A K

A P R Ó H I R D E T É S E K
Régi motorokat, veteránau-
tókat keresek! Simson, MZ, 
Jawa, Csepel stb. – lehet hiá-
nyos, üzemképtelen is.
Telefon: 20/572-5142.
Lépcsőház-takarítást válla-
lok. Telefon: 06-30/290-8726
Lábápolás (benőtt köröm is) 
és kézápolás. Házhoz megyek. 
Telefon: 06-70/3670-137.

Matematikából korrepetá-
lás, érettségire felkészítés. 
Telefon: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás. Tele-
fon: 70/392-0459. 
Síremléktisztítás környezet-
barát módon. 
Telefon: 20/774-7455, 
30/384-1726.

Összefogás a 
depresszió ellen 

A rossz hangulat, a re-
ményvesztettség, az öröm-
re való képesség hiánya, 
az alacsony önértékelés, az 
alvászavar, a motiválatlan-
ság, a testtömeg változása, 
a fáradtság, a halállal kap-
csolatos gondolatok olyan 
jelek, amelyek depresszióra 
utalhatnak – hangzott el az 
Európai Szövetség a De-
presszió Ellen Békés me-
gyei fórumán, május 17-én, 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal épületében.

A fórumot a Végeken 
Egészséglélektani Alapítvány 
és a Dr. Baly Hermina Men-
tálhigiénés Alapítvány szer-
vezte annak érdekében, hogy 
nagyobb összefogásra ösz-
tönözze azokat a professzi-
onális és civil szervezeteket, 
amelyek a depresszióban 
szenvedőket észreveszik, és 
nekik valamilyen formában 
segítséget nyújtanak. Mindezt 
a szövetség közösségi alapú, 
többszintű, nemzetközi inter-
venciós program égisze alatt. 

A fórumon dr. Vincze 
Gábor, megyei pszichiáter 
szakfőorvos, a GFE ESZT 
dékánja tartott előadást a 
depresszióról. A szakember 
Leonardo da Vincit idézve 
kiemelte azt is, hogy „ahol 
több az érzés, ott több a szen-
vedés!” Megjegyezte, hogy a 
nők esetében „több az érzés”, 
érzékenyebben reagálnak a 
történésekre, életesemények-
re, így a depresszió tekinteté-
ben ők veszélyeztetettebbek, 
mint a férfiak. És bár a tünetek 
árulkodóak lehetnek, mégis 
gyakran hosszú időbe telik, 
mire segítséget kap a depresz-
szióban szenvedő ember.  

Székely András, a Végeken 
Egészséglélektani Alapítvány 
elnöke ismertette, hogy éves 
szinten hazánkban mintegy 

700 ezren szembesülhetnek a 
depresszióval valamilyen for-
mában.

– 2011-ben készült egy 
felmérés arról, hogy mit gon-
dolnak hazánkban a megkér-
dezettek a depressziósokról. 
Ebből kiderült, hogy az embe-
rek nagyobbik fele gyengének 
gondolja azt, aki depresszió-
val küzd, de a fiataloknál sze-
rencsére csökken ez a fajta 
stigmatizálás. Sokan azért nem 
fordulnak szakemberhez, mert 
nem akarnak gyengének tűnni. 
Ilyenkor gyakran jönnek a szo-
matikus panaszok, amelyekkel 
már mernek orvoshoz fordul-
ni – fogalmazott az alapítvány 
elnöke. 

Székely András elmond-
ta, hogy az Európai Szövet-
ség a Depresszió Ellen egy 
olyan nemzetközi nonprofit 
szervezet, amelynek célja a 
depressziós betegek ellátásá-
nak, kezelésének a javítása, 
mégpedig a helyi szervezetek, 
civilek, szakemberek összefo-
gásával. 

Az európai szintű jó gyakor-
latból kiindulva olyan progra-
mokat szeretnének szervezni 
a helyi civil és professzionális 
segítők együttműködésével, 
amelyek minél több segít-
ségre szoruló embert érnek 
el. A mostani összejövetel a 
„nulladik típusú találkozás” 
volt, azaz egyfajta ismerkedés, 
a lehetőségek felmérése. 

Mikóczy Erika

Idén is lesz nyári napközis tábor

Csabai Könyvbörze  értékes kincsekkel

A korábbi évekhez ha-
sonlóan, Békéscsaba ön-
kormányzata a Békéscsabai 
Tankerületi Központtal közö-
sen, öt héten keresztül, idén 
is nyári napközis tábort szer-
vez a Lencsési iskolában, 
valamint az Erzsébethelyi Ál-
talános Iskola Madách utcai 
telephelyén.  

Mint azt Varga Tamás al-
polgármester elmondta, a 
napközis tábor idén július 4-e 

és augusztus 5-e között bizto-
sít étkezést és változatás nyári 
programokat az életvitelsze-
rűen Békéscsabán élő, 6-12 
éves gyermekek számára. 

Jelentkezni a tábor igény-
bevétele előtti héten kell, a 
jelentkezési lapot valamennyi 
békéscsabai iskolába eljuttat-
ják. A részvételi díj igen ked-
vezményes, csak az étkezési 
díjat kell megfizetni, ami napi 
608 forint. 

Május 21-én tartották a 
Békés Megyei Könyvtár épü-
letében és a környező utcák-
ban az I. Csabai Könyvbörzét. 
Mint azt Garay Éva elmesélte, 
elkezdte szortírozni a könyve-
it, és meglehetősen sok gyűlt 

össze. Lipták Linda barátnője 
is hasonló cipőben járt – innen 
jött a könyvbörze ötlete. Meg-
keresték Rakonczás Szilviát, 
a könyvtár igazgatóját, aki rá-
bólintott a kezdeményezésre. 
Meghirdették, hogy lehetőség 

van a már elolvasott, esetleg 
megunt könyvek cseréjére, 
árusítására. Így is történt, a 
börzén sok értékes könyv 
cserélt gazdát. Mindeközben 
a könyvtárban, a Bábgyalogló 
Művészfalu standján kiskéz-

műves-foglalkozások zajlot-
tak. Ingyen elvihető könyvek 
is várták a gondolatgazdag-
sággal megáldott lelkeket: egy 
könyvért cserébe csak egy 
hosszabb üzenetet kellett írni. 

Such Tamás

95 90 90

Szabó István (95)Petrákovits Antalné (90) Knapcsik István (90) Alt György (90)
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B É K É S C S A B A  A N N O
MÁV nevelőintézet az Árpád sori villában

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Mozgalmas nyárelő a Jókai színházban
Cseppet sem unatkozhat 

az, aki figyelemmel kíséri te-
átrumunk eseményeit! Alig 
tért haza a társulat a bé-
csi fellépésről, kis túlzással 
máris csomagolhatott: ezen 
a hétvégén, a Nemzeti ösz-
szetartozás napján mutatja 
be színházunk Farkaslakán a 
Tamási-emlékév részeként a 
Vitéz lélek című székely népi 
játékot Kiss József rendezé-
sében, hogy ezzel tiszteleg-
jen a szerző emléke előtt. A 
társulat részt vesz a város ün-
nepi programjain is: részletek 
hangzanak el a Made in Hun-
gária népszerű dallamaiból.

Kéthetes szakmai gyakor-
latra érkeztek ír színészhall-
gatók a Színitanházba, hogy 
színészmesterség-, ének-, 
mozgás- és beszédórákon 
vegyenek részt, megnéz-
zék a színház előadásait, 
valamint ízelítőt kapjanak 
a magyar kultúrából. Örü-
lünk az iskola nemzetközi 
ismertségének, és továbbra 
is szívesen fogadjuk azokat 
a fiatalokat, akik a színpadon 
képzelik el a jövőjüket.

A színházban újdonságo-
kat láthatnak: június 1-jén volt 
az ősbemutatója Bartus Gyu-
la Jászai Mari-díjas Érdemes 
művészünk stúdiódarabjá-
nak. A Királyom, Isten Áldjont 
Merő Béla rendezésében, 
Szabó Lajos és Kiss Viktória 
alakításában láthatják június 

7-én és 9-én. Június 8-án és 
10-én pedig két este erejéig 
visszatér a Zorba. 

Ugyanezen a délutánon 
évadzáró társulati ülésre vár-
juk a színház előtt nézőinket, 
ahol átadjuk a Gálfy gyűrű-
díjat és egyéb társulati elis-
meréseket, s természetesen 
pezsgő műsorral kedveske-
dünk a közönségnek. Az élet 
nem áll meg az évad zárá-
sával, ugyanis mindjárt más-
nap láthatják a Furcsa pár 
női változatának premierét 
Katkó Ferenc rendezésében. 
A darab igen népszerűnek 
ígérkezik, így aki teheti, még 
júniusban nézze meg – an-
nál kellemesebb lesz ősszel 
újra látni! A valódi évadzá-
rás után, június 24-én indul 
a Csabai Nyár, ahol nagy-
szerű darabokat és valósá-

gos sztárparádét láthatnak: 
Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf 
Péter, Hernádi Judit, Kern 
András, Kautzky Armand, 
Beleznay Endre, Pokorny Lia, 
Őze Áron, Janza Kata, Fé-
sűs Nelly, Vastag Tamás és 
Szomor György áll színpadra 
Békéscsabán, két helyszí-
nen. Ki ne felejtsük az utolsó 
darabot, a Made in Hungári-
át, amelyet a saját, jól ismert 
társulatunktól láthatnak. 

A régi bérletek megújítá-
sára június 3-ig van lehető-
ség, június 7-én megkezdjük 
az új bérletek árusítását – 
csapjanak le a legjobb he-
lyekre!

Műsorkínálatunkat a szín-
ház honlapján és a plakáto-
kon tekinthetik meg, jegyet 
vásárolni a közönségszolgá-
latunkon és online is lehet.

A csabai vasutas közösség 
1909-ben indított akciót egy 
olyan árvaház létesítésének 
érdekében, ahol a szegény-
sorban elhalt vasutasok 
gyermekeit nevelik. 

A vasutas szövetség gyűjtést 
indított az árvaház javára. E 
célból gyűjtőpontokat állítot-
tak fel a város több pontján, 
az összegyűlt pénzadomány 
azonban nem volt elegendő 
az árvaház megvalósításához.

Sok idő, majd négy évtized 
suhant el, amíg megvalósul-
hatott a békéscsabai MÁV 
fiúnevelő intézet. A kijelölt in-
tézet helye az Árpád sori, egy-
kori jómódú nagykereskedő, 
Tagányi Sándor által 1926-27-
ben felépített családi villa lett.  
Az emeletes villaépületben 13 
szobát és 23 egyéb helyiséget 
alakítottak ki. 

Nem tudni mi okból, 
Tagányi és felesége 1929-
ben eladták az előkertes, 
oszlopos, szép homlokzatú, 
teraszos bejáratú épületet az 
Alföldi Első Gazdasági Vas-
útnak. A házban a vasúttár-
saság igazgatósága volt, de 
helyet kaptak a kisvasutak 
irodahelyiségei is. A II. világ-
háború alatt az épületet kór-
házi célokra is használták. Az 
épület megrongálódott, de a 
MÁV pályafenntartási üzeme 
átépítette és rendbe hozta az 
új céloknak megfelelően.

Az intézet 1948. szeptem-
ber 1-jén nyílt meg „MÁV Ne-
velőintézet és Árvaház” név-
vel. A nevelőintézet átalakítása 
során az épület nagyterme – a 
hajdani szalon – tanterem, a 
tőle üvegfallal elválasztott, volt 
vezérigazgatói dolgozó szoba, 
társalgó és könyvtárszoba lett. 
A földszinten voltak a hálók, a 
fürdőszoba, konyha, az alag-
sorban a faburkolatos étterem 
és a mellékhelyiségek. Az 
emeleti részre iroda, beteg-
szoba és szakköri helyiségek 
kerültek. Az udvaron sportcélú 
pályák létesültek. 

A nevelőintézetben, kez-
detben ötven árva és félárva 
gyerek kapott elhelyezést. A 
megnyitás után röviddel az 
intézet nevéből törölték az „ár-

vaház” szót, s a növendékek 
számára kötelező formaruhát 
biztosítottak. Formaruhájuk a 
vasúti egyenruha mintájára 
készült, vasúti jelleget adva az 
intézetnek. A növendékek egy 
tantermi egységet képeztek 
és az általános iskola V-VIII. 
osztályának befejezéséig ma-
radtak az intézetben. A gyer-
mekek többsége vasúti pályá-
ra készült, melyre a szegedi 
vasútforgalmi technikum adott 
lehetőséget. 

A nevelőintézetben általá-
nos iskolás fiúk laktak 1956-ig. 
Utánuk középiskolás lányok 
kerültek a diákotthonba. Né-
hány év múlva a MÁV nevelő-
intézet működése megszűnt a 
villaépületben.

Gécs Béla

Életkép a MÁV nevelőintézet első évéből
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