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„A cél a rezsicsökkentés és a családok védelme”
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FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Pompás virágok díszítik Békéscsaba 
közterületeit a nyári időszakban 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

A békéscsabai önkormány-
zat évek óta nagy figyelmet 
fordít a közterületek kultu-
rált, gondozott és igényes 
megjelenésére. A város ve-
zetése idén mintegy ezeröt-
száz négyzetméternyi terü-
leten rendelte meg egylaki 
virágok ültetését.

Az önkormányzat kiemelt fel-
adatai közé tartozik a város 
környezetének szebbé és él-
hetőbbé tétele. A Békéscsa-
bai Városgazdálkodási Kft. 
munkásai május eleje óta fo-
lyamatosan azon dolgoznak, 
hogy virágba boruljanak a vá-
ros közterületei. A virágosítás 
szempontjából nem csupán a 
Szent István tér, de számos 
belvárosi és külvárosi terület, 
köztük a Lencsési lakótelep 

vagy Jamina számos pontja 
kap hangsúlyos szerepet.

– Békéscsaba kora ta-
vasztól késő őszig igazi zöld 
város, ebben az időszakban 
életre kel a természet. Úgy 
tapasztalom, hogy a csabaiak 
nagyon szeretik a zöld terü-
leteket és a hozzánk látogató 
vendégek rendszeresen szó-
vá teszik, hogy milyen nagy-
szerű, természetes környe-
zet van városunk közterein. 
Ez arra kötelez minket, hogy 
közterületeinket folyamato-
san gondozzuk, ápoljuk, szí-
nesítsük és virágosítsuk. A 
családi házas övezetekben 
a csabaiak többsége gon-
doskodik arról, hogy akár a 
saját, magántulajdonú terü-
letén belül, akár kívül virá-
gosítással, fák ültetésével és 

a zöld környezet ápolásával 
járuljanak hozzá a jó város-
kép kialakításához. A lakó-
telepi környezetben egyre 
több a virágláda: az erkélye-
ken, valamint a társasházak 
előtti kiskerteken is látszik 
a gondos kezek munkája. 
Az önkormányzat azoknak 
is segített saját környezetük 
szépítésében, akiknek keve-
sebb a lehetőségük. Április 
végén a békéscsabai város-
háza előtt szerveztünk virág-
palánta osztást, ahol mintegy 
kétezerhétszáz növény talált 
gazdára. Az akciót sikeres-
nek nevezhetjük, sok volt 
az érdeklődő – fogalmazott 
Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere.

Herczeg Tamás a 7.Tv Ak-
tuális című műsorának volt 
a vendége. Az országgyű-
lési képviselővel ezúttal a 
háborús intézkedésekről, a 
költségvetésről és a klíma-
célokról beszélgettünk 

– A 2023-as büdzsé a rezsi-
csökkentés és a honvédelem 
költségvetése lesz. Ez mit ta-
kar pontosan? 

– A kormány határozott 
szándéka, hogy a rezsicsök-
kentés a háztartások, a csa-
ládok körében a következő 
évben is megmaradjon. Há-
ború zajlik a szomszédos 
országban, ezért a NATO-
tagságunkból eredő fontos 
kötelezettségünk, hogy a nem-
zeti jövedelem egy bizonyos 
hányadát a honvédelemre költ-

sük. Azok az eredmények, vív-
mányok, amelyeket az elmúlt 
esztendőkben értünk el, meg-
maradnak, ilyen a huszonöt év 
alattiak és a négy vagy annál 
több gyermeket nevelő anyák 
személyi jövedelemadó-men-
tessége, a családi otthonte-
remtési kedvezmények, a fi-
atal családok lakáshoz jutási 
támogatásai. Valószínűleg 
sok módosító indítvány érke-
zik majd a költségvetéshez, 
de a fő célkitűzések, köztük a 
rezsicsökkentés és a család-
támogatások megmaradnak, 
bizonyos területeken, ahol van 
rá lehetőség, ezeknek a bőví-
tésére is számíthatunk. 

– Gabonakiviteli szigorítás 
is született, ez az intézkedés 
meddig élhet, mekkora a ke-
reslet a magyar gabona iránt?

– Ez egy bonyolult helyzet, 
mert Ukrajnában jelenleg az 
átlagosnál kisebb mezőgazda-
sági területet művelnek, mint 
a korábbi időszakban és még 
mindig nagy mennyiségű ga-
bona van az országban, amit 
nem sikerült a külföldi piacok-
ra eljuttatni. Ebben is próbál 
segíteni a magyar kormány, 
de ami biztos, hogy a magyar 
gabonára itthon nagy szükség 
van. A világpiaci és a háborús 
helyzet a gabona, illetve a me-
zőgazdasági termékek árát fel-
tornázza. Nem lenne előnyös, 
ha a hazai gabona külföldre 
kerülne, hiszen az a mennyi-
ség hiányozna a magyar pi-
acról, amely hosszabb távon 
az élelmiszerek drágulásához 
vezetne. Az infláció júniusban 
túllépte a 10 százalékot. A kor-

mány jövőre 5,2 százalékos 
inflációval és 4,1 százalékos 
gazdasági növekedéssel szá-
mol. Úgy gondolom, hogy az 
5,2 százalékot nehéz lesz tar-
tani, de a mezőgazdaságban 
a gabonakiviteli korlátozás és 
néhány, az árstophoz kapcso-
lódó döntés azt a célt szolgál-
ja, hogy az alapvető élelmisze-
rek ára ne szökjön az égig.

– A kormány közlése szerint 
20 millió tonna ukrán gabona 
vár kihozatalra, ennek érdeké-
ben Magyarország szárazföldi 
folyosót biztosítana. Hogyan 
haladnak az ezzel kapcsolatos 
tárgyalások?

– A tárgyalások folyta-
tódtak, részben a magyar 
kormány részvételével. Ez a 
gabona azért halmozódott fel 
Ukrajnában, mert a háborús 

körülmények, az orosz ag-
resszió miatt a kereskedelem 
tengeri útvonalon ellehetetle-
nült. Afrika számos országa 
nagytételben importál gabonát 
Ukrajnából, ha ez nem ér oda 

időben, akkor éhínségekre le-
het számítani, ez pedig a nem-
zetközi vándorlást, a migrációt 
is élénkítheti. 

Jobb utakon bringázhatunk
Kerékpárút épül és újul meg

Vári Bianka és Herczeg Tamás a 7.Tv stúdiójában

Egy régi kerékpárút meg-
újul, egy új pedig épül – 
közölte lapunkkal Nagy 
Ferenc. Az alpolgármester 
hangsúlyozta: Békéscsa-
ba kerékpárosbarát város, 
amelyet az önkormányzat 
számos alkalommal bizo-
nyított az elmúlt években 
és bizonyít jelenleg is a fej-
lesztések révén.

A település eddig több alka-
lommal kapta meg az Innová-
ciós és Technológiai Minisz-
tériumtól a Kerékpárosbarát 
Település címet, amely jól mu-
tatja, hogy Békéscsaba elkö-
telezett a bringázás népszerű-
sítése terén is – jegyezte meg 
az alpolgármester a Csabai 
Mérleg megkeresésére.

– Amellett, hogy a békés-
csabaiak az országos átlag-
nál jóval magasabb arányban 
szállnak kerékpárra, folyama-
tos a kerékpárutak fejlesztése, 
bővítése, valamint a városve-
zetés nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy szemléletformá-
lással biztonságosabbá és 
vonzóvá tegye a kerékpáros 
közlekedést minden korosz-
tály számára – húzta alá Nagy 
Ferenc. Az alpolgármester 
hozzátéve: napról napra egyre 
több békéscsabai választja a 
közlekedés eme környezetba-
rát formáját, de sokan egysze-
rűen szabadidejükben, egész-
ségük érdekében is nyeregbe 
pattannak.

Ezt támasztja alá az a fel-
mérés, amelyet korábban a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
készített az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
megbízásából, országszerte 
több mint száz helyszínen. A 
kutatás eredményeként kide-
rült: a vidéki Magyarország 
kerékpáros főutcája a békés-
csabai Andrássy út.

Nagy Ferenc arra emlé-
keztetett, hogy a Wenckheim-
kerékpárút kialakítása mellett 
folyamatban van egy hason-
ló infrastrukturális fejlesztés: 
zajlik a Dobozi úti kerékpár-
út felújítása a Gém utca és a 
Csabai út között, valamint új 
kerékpárút épül a Mokry utca 
és Szarvasi út között (a volt ha-
divágány nyomvonalán).

Nagy Ferenc: Folyamatos a kerékpárútak fejlesztése a megyeszékhelyen
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Á R V E R É S 

„ T B ” - S A R O K

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

A szennyvíztisztító telep környezetében található, Békés-
csaba, Kisrét tanya 12. szám alatti külterületi ingatlant.

Helyrajzi szám: 0570/4.
Területe, megnevezése, aranykorona értéke: 5496 m2, 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, kert, tanya művelési 
ágú, 17.90 aranykorona értékű.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 10 600 000 Ft, azaz 
tízmillió-hatszázezer forint, a hatályos áfa törvénynek meg-
felelően.

Az árverés ideje: 2022. szeptember 8., csütörtök 10.00 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
földszint, Munkácsy tárgyaló.

A hirdetés részletes szövege a város internetes hon-
lapján (www.bekescsaba.hu) – Aktualitások, Eladásra, 
hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvo-
nalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osz-
tálya szolgál.

Telefonszám: 66/523-870.

VISSZATEKINTÉS A KÖZGYŰLÉSRE

Május 26-án tartotta soron következő ülését Békéscsaba 
képviselő-testülete. Előző lapunkban olvashatták Szarvas 
Péter polgármester, a Fidesz-KDNP és a Szövetség Békés-
csabáért értékelőjét, most a Hajrá Békéscsaba és a DK kép-
viselői mondják el véleményüket.

A Hajrá Békéscsaba Egyesület tájékoztatóján dr. Juhász István 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával kap-
csolatos múlt évi beszámolóról megjegyezte: az önkormányzat 
azoknak a veszélyeztetett gyermekeknek az érdekében járt el, 
akik pénzbeli és természetbeni támogatásra szorulnak. Mint 
mondta, az anyagból az is kiderült, hogy a város lakossága to-
vább csökkent, ahogy az is, hogy 2021-ben 16 264 fiatal korú 
lakosa volt a városnak, ami az összlakosság 28,3 százaléka. 

Dr. Juhász István tájékoztatatott arról is, hogy a Békés-
csabai Gyermekélelmezési Intézményt június végével felszá-
molják, ez mintegy 180 munkavállalót érint. Közülük 19 főt 
csoportosítanak át a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási 
Intézménybe és 161 főt vesz át a pályázaton nyertes, a fel-
adatot folytató vállalkozás. 

Dr. Szigeti Béla a CsabaPark üzleti tervére kitérve hangsú-
lyozta, hogy 2022 januárjától a Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft. vette át az üzemeltetést. A beszámolót hallva azt remélik, 
hogy a jövőben hatékonyabban, gazdaságosabban működik a 
CsabaPark.

A képviselő kiemelte, hogy egyre fontosabb szerepet kap 
a városban a közösségi, környezetbarát közlekedés. A köz-
gyűlésen elfogadták a CsaBi kerékpáros rendszer dokkoló 
pontjainak helyszíneit, lesznek majd a vasútállomáson, a 
Lencsési lakótelepen a Pietro étteremnél, Jaminában a Ma-

dách utcai iskolánál, a Csaba Center környékén és a sport-
csarnok parkolójánál. 

A Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámolóját illetően 
azt emelte ki dr. Szigeti Béla, hogy Békéscsaba biztonságos 
város, amiért köszönetét fejezte ki a rendőrségnek. 

Dancsó Tibor, a DK kép-
viselője arról beszélt közgyű-
lés utáni tájékoztatóján, hogy 
vannak olyan, a várost érin-
tő problémák, amelyek már 
többször napirendre kerültek, 
megoldás azonban még nem 
született rájuk. 

Az önkormányzati képvi-
selő szerint a Belvárosi Par-
kolóház és a CsabaPark esetében a közgyűlés egymást köve-
tően több olyan döntést hozott, amelyek eredményeképpen nem 
tudják gazdaságosan üzemeltetni ezeket. Ahogy fogalmazott: 
„nem tűrheti a város, hogy olyan intézményeket üzemeltessen, 
amelyek huzamosabb ideig pénzt vonnak el”. 

A CsabaPark esetében Dancsó Tibor nem csak az üzemel-
tetés hatékonyságát illette kritikával, véleménye szerint vannak 
adminisztrációs hiányosságok, és a karbantartás elmaradása 
is problémaforrás. A képviselő továbbá a közösségi kerékpáros 
közlekedési rendszert sem tartja fenntarthatónak.

– Ezt a beruházást akkor lehetne költséghatékonyan üzemel-
tetni, ha a dokkoló állomások közel lennének egymáshoz, pél-
dául a Munkácsy Negyedre korlátozódnának, de nem így lesz 
– jegyezte meg.

Beszélt azokról a gondokról is, amelyeket a közgyűlésen a 
napirend előtti felszólalásában is boncolgatott. Súlyos problé-
mának nevezte, hogy csökken a népesség Békéscsabán. En-
nek megfékezése érdekében úgy vélte, fontos a háziorvosok 
és az óvodapedagógusok megbecsültségét növelni. Végül a 
képviselő azt hangsúlyozta, hogy erőteljes szemléletformá-
lásra lenne szükség a környezetvédelem terén is, hogy séta 
közben, a városban ne madárürüléket, csikkeket és rágógumit 
lássunk Békéscsaba járdáin. 

Papp Ádám, Vári Bianka

A Hajrá Békéscsaba és a DK képviselői is értékeltek

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

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara autó-
szerelői mestervizsgát szer-
vezett Békéscsabán. Az 
eseménynek a Meszlényi 
Autó Kft. telephelye adott 
otthont.

Összesen 12 egyéni vállalko-
zó, illetve gazdálkodó szer-
vezetnél dolgozó autószerelő 
jelentkezett a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra által meghirdetett mester-
vizsgára. Az autószerelő 
szakma gyakorlásához tör-
vényi előírás az autószerelő 
mestervizsga, de nem csak 
ezért jöttek el a résztvevők a 
képzésre.

– Fejleszteni szerettem 
volna magamat. Itt megis-
merkedünk új emberekkel, 
ami jó dolog, hiszen így lehet 
a másikra számítani – mond-
ta Szebegyinszky Mihály, aki 
Kondorosról érkezett.

A vizsgázóknak gyakorla-
ti feladatként a saját maguk 
által hozott gépkocsin kellett 
elvégezniük valamilyen meg-

határozott hibajavítást. Ezen-
felül a résztvevőknek egy 
mesterdarabot, vagy írásban 
egy mesterdolgozatot kellett 
elkészíteniük. Kiss Zoltán, a 
Meszlényi Autó Kft. műszaki 
igazgatója, a mestervizsga-bi-
zottság tagja kiemelte, ugyan 
nem kötelező, de hasznos a 
mestervizsga megléte, hogy-
ha valaki oktatni szeretne a 
szakmában. A vizsgázóknak 
ilyenkor friss szakmai háttér 
információkat is adnak.

A kamara szakképzési 
vezetője hangsúlyozta, hogy 
ma már sokszor presztízs-
nek számít a vállalkozók 
körében a mestervizsga, 
hiszen olyan komplex isme-

retanyagot kapnak, amellyel 
magasabb szinten tudnak 
dolgozni. Mészárosné Szabó 
Anna szerint más szakmák-
ban is egyre népszerűbb ez 
a lehetőség. Évente 80–100 
fő tesz mestervizsgát, és csak 
kisebb hányaduk az, akinek 
a tevékenysége végzéséhez 
szükséges a vizsga.  

Hozzátette, hogy az ipar-
kamara hamarosan további 
szakmákból indít támogatott 
tanfolyamokat, amelyeknél 
csak 20 százalékos önerőt kell 
befizetni a képzés elvégzésé-
hez, viszont a résztvevőknek 
nyilatkozniuk kell arról, hogy 
belátható időn belül tanulói 
foglalkoztatásba kezdenek. 

Autószerelői mestervizsgát szervezett a kamara
Így kell bejelenteni a külföldi munkavállalást

A külföldön munkát válla-
lóknak biztosításuk létre-
jöttét és annak megszűné-
sét 15 napon belül be kell 
jelenteniük a kormányhiva-
talhoz. 

A személyek szabad moz-
gása a magyar állampolgá-
rok számára lehetővé teszi, 
hogy szabadon vállalhatnak 
munkát az EU valamennyi 
tagállamában. 

Ugyanakkor a külföldi 
munkavállalás alapján létre-
jött biztosítás bejelentése az 
EU (vagy EGT) tagállamai-
ban, Svájcban, nemzetközi 
szervezetnél, vagy egyez-
ményes államban (például 
Szerbia, Montenegró, India, 
Japán) foglalkoztatottak ese-
tében kötelező.

A bejelentés alapján az 
érintett államokban foglal-
koztatottak Magyarországon 
mentesülnek a járulékfizetési 
kötelezettség alól. A külföl-
dön létrejött biztosítási jogvi-
szony bejelentését követően 
a lakóhely szerint illetékes 
kormányhivatal ideiglenesen 
érvényteleníti a TAJ számot. 
Ezt követően az egészség-
biztosítási ellátás már nem a 

magyar társadalombiztosítás 
alapján jár, a korábban a ma-
gyar biztosítás igazolására 
kiadott Európai Egészség-
biztosítási Kártya nem hasz-
nálható. A külföldön dolgozó 
személy Magyarországon a 
külföldi biztosító által kiállí-
tott EU kártyával vagy az azt 
helyettesítő nyomtatvánnyal 
lesz jogosult az orvosilag 
szükséges egészségügyi el-
látás igénybevételére.

Fontos tudni, hogy a kül-
földi biztosítási jogviszony 
megszűnésének bejelen-
tésekor a külföldi biztosító 
vagy a nemzetközi szerve-
zet által kiadott EU-s forma-
nyomtatványt, vagy egyéb 

igazolást is csatolni kell a 
bejelentéshez.

A bejelentés Ügyfélkapun, 
vagy az erre a célra rendsze-
resített formanyomtatványon 
tehető meg, amely elérhető a 
kormányhivatal Békéscsaba, 
Luther u. 3. sz. alatti egész-
ségbiztosítási ügyfélszolgá-
latán, és letölthető a NEAK 
honlapjáról: www.neak.gov.
hu/nyomtatvanytar/ temp_
sc_521887.html

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

 Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 
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A tájékoztatás szerint 
az előbbi esetben a támfal 
bontásával folytatódnak a 
már megkezdett kivitelezési 
munkák, emiatt a lakosság-
nak részleges forgalomte-
relésekre kell számítania. A 
szakemberek a gerlai Holt-
Körös hídon június közepén 
jelzőlámpás forgalomirányí-
tást telepítenek a hídon zajló 
felújítási munkálatok miatt.

A Mokry utcai, közúti-gya-
logos szintbeli vasúti keresz-
tezés és a Szarvasi úti kerék-
párút között az új szakasz a 
nyomvonal teljes lezárása 
mellett épül. Jelenleg a ho-
mokos kavicságyazat és a 
kertiszegély építése van fo-
lyamatban. A felújításokat, 
illetve a kerékpárút építését 
várhatóan 2022 november-
ben fejezik be.

A tervek szerint közvilágí-
tás létesül – a kerékpárosok 

biztonságát is növelve – a 
Csanádapácai úton, a bel-
területi határ, illetve az ipar-
területi bejáró utak között, a 
bekötőúton, az önkormány-
zati tulajdonú út mentén. Az 
ezzel kapcsolatos közbe-
szerzési eljárás már zajlik, a 
beruházásnak a szerződés-
kötést követően öt hónapon 
belül el kell készülnie.

Az alpolgármester azt is 
közölte, hogy az úgynevezett 
Északi iparterület kerékpár-

utas összekötése Gerla város-
résszel projektelemen belül a 
Dobozi úti kerékpáros átveze-
téstől a Gém utcáig másfél ki-
lométer kerékpárút újult meg.

A fejlesztés alatt álló Ál-
lami Iparterület és Északi 
iparterület kerékpáros elér-
hetőségének biztosítása Me-
zőmegyer és Békéscsaba 
irányából projektelem része-
ként megújult a Berényi úti 
kerékpárút a Széna utcától 
a Mezőmegyeri gyalogos- és 
kerékpáros aluljáróig, két ki-
lométer hosszon.

Nagy Ferenc arra is rámu-
tatott, hogy az Állami Ipar-
terület megközelítésére az 
engedélyek rendelkezésre áll-
nak. A kivitelezés két ütem-
ben történne: a Mokry utca 
és az ipari park, valamint az 
ipari park és a mezőmegyeri 
aluljáró között. A kiviteli ter-
vek végső összeállítása – 
melyen már dolgozik a terve-
ző – folyamatban van.

A városvezető arról is be-
szélt, hogy 2022 sem telik el 
virágültetés nélkül.

– A szakemberek város-
szerte végzik az egynyári 
növények kiültetését: ezeröt-
száz négyzetméter területen 
több, mint huszonnégyezer 
egynyári növényt telepítünk a 
közterületekre, a munkálatok 
június közepén fejeződhetnek 
be. Színes, egynyári virágok: 
főleg begónia, muskátli, ver-
béna és petúnia díszítik majd 
városunkat. A korábban meg-
szokottakhoz hasonlóan a 
hídjainkra is kikerül tizennyolc 
virágláda, a megszokott virág-
hengerek is a helyükre kerül-
nek rövidesen, ezek gondo-
zása mindennapos lesz és a 
nyári kánikula miatt locsolásra 
is számítani kell – hangsúlyoz-
ta Szarvas Péter.

A polgármester kitért arra, 
hogy a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is felajánlották a 
közfoglalkoztatásban termesz-
tett virágokat a Békéscsabán 
működő önkormányzati, illetve 
közfeladatokat ellátó intézmé-
nyek részére. Huszonhat in-
tézmény, köztük óvodák, isko-
lák és idősek otthonai jelezték, 
hogy élnek a lehetőséggel és 
kérnek a rendelkezésre álló 

közel hatezerötszáz tő bár-
sonyvirágból és kakastaréjból.

– A városi intézmények, 
óvodák környékén is rend van. 
A színes virágok ültetésével 
az intézmények dolgozói hoz-
zájárulnak a szép környezet 
megteremtéséhez. Ez azért is 
fontos, mert a gyermekek már 
óvodás korban megszokják 
azt, hogy törődni kell a kör-
nyezetünkkel, ha van rá mód, 
akkor ültessünk virágot és 
gondozzuk a növényeket, így 
gyarapítva a város zöldfelüle-
tét – mondta Szarvas Péter.

Idén huszonkilencedik alka-
lommal hirdetik meg az önkor-
mányzatok számára a Virágos 
Magyarország versenyt. Az 
ország legrégebbi és legnép-
szerűbb környezetszépítő 

megmérettetésén a szakmai 
elismerések mellett idén is ér-
tékes nyereményekért versen-
genek a települések.

– Nagyon elégedett vagyok 
azzal, ahogyan a békéscsaba-
iak saját maguk gondozzák a 
környezetükben lévő közterü-
leteket, ez is feljogosít minket 
arra, hogy Békéscsaba bene-
vezzen a Virágos Magyaror-
szág versenyre. Korábban is 
indultunk és sok rangos díjat 
nyertünk. Minden évben fejlő-
dünk, idén a kánikulát úgy pró-
báljuk kivédeni, hogy három 
belvárosi parkban automata 
öntözőrendszert építünk: a 
Szent István, valamint az Ár-
pád fejedelem téren és a Pető-
fi ligetben – zárta gondolatait a 
polgármester.

3Csabai Mérleg Csabai Mérleg Önkormányzati hírek/pedagógusnap

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Pompás virágok díszítik Békéscsaba 

közterületeit a nyári időszakban 

Kitüntetések, elismerések a városi pedagógusnapon

Nemcsak egy ünnepségen, 
hanem az év minden napján 
meg kellene köszönnünk 
azt az elhivatott és alázatos 
munkát, amelyet a pedagó-
gusok gyermekeinkért, a 
tanítványokért végeznek – 
fogalmazott Szarvas Péter 
polgármester június 8-án, 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Agóra termében, 
ahol az óvónőket, tanítókat, 
tanárokat ünnepelték. 

A városi pedagógusnapon 
adták át a Békéscsaba Ki-
váló Pedagógusa kitüntetést 
Árendás Istvánnénak, az 
Erzsébethelyi Általános Isko-
la intézményvezető-helyette-
sének. Árendás Istvánné a 
jelenlegi munkahelyén volt 
gyakorlaton, majd a diplo-
ma megszerzése után is ott 
helyezkedett el. Előbb taní-
tó lett, majd testnevelés és 
orosz szakos tanár, ő volt 

az első labdarúgó osztály 
osztályfőnöke is. Úszott, ké-
zilabdázott, folyamatosan 
nagy hangsúlyt fektetett más 
sportágakra és a személyi-
ségfejlesztésre, rengeteg 
gyermekkel szeretette meg 
a sportokat. Folyamatosan 
képezte magát, elvégezte az 
angoltanári szakot. 2001-től 
az intézmény vezető-helyet-
teseként négy vezetővel dol-
gozott együtt. A kitüntetés 40 
éves pedagógusi pályafutá-
sának az elismerése. 

A magyar nyelv és iroda-
lom érdekes és korszerű ta-
nításáért, tehetséggondozó 
tevékenységéért Békéscsaba 
Kiváló Pedagógusa kitünte-
tést kapott Szilágyi László, 
a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum Széchenyi István Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Technikum és Kollégium pe-
dagógusa. Szilágyi Lászlót lel-
kiismeretes, precíz, megbízha-

tó, kreatív, őszinte embernek 
ismerik. Figyelemmel kíséri a 
változásokat, egyénre szabott 
feladatokat ad, folyamatosan 
képzi, fejleszti magát. Tanít-
ványai megalapozott tudással 
kerülnek ki a kezei alól, kiemel-
kedő tehetséggondozó mun-
kája eredményeként pedig a 
diákjai országos versenyeken 
is eredményesek. Tapasztala-
tait szívesen adja át kollégá-
inak, vállalta pályakezdő pe-
dagógusok mentorálását is. A 
kitüntetés kimagasló szakmai 
munkájának elismerése. 

A Csabagyöngyében kö-
szöntötték azokat a peda-
gógusokat is, akik országos 
elismerésben részesültek, ők 
a következők: Brunszvik Te-
réz-díjat kapott Szegfű Ferenc-
né, a Hajnal-Lenkey-Jázmin 
Utcai Általános Művelődési 
Központ intézményvezetője. 
Trefort Ágoston-díjat vehetett 
át a Jankay Tibor Két Taní-

tási Nyelvű Általános Iskola 
tanára, Kőrösi Tibor. Apá-
czai Csere János-díjat kapott 
Csepregi András István, peda-
gógiai szakpszichológus. Né-
meth László-díj elismerésben 
részesült Farkasné Kurucsó 
Júlia, a Lencsési Általános Is-
kola intézményvezető-helyet-
tese, valamint Sándor Gézáné, 
a Békéscsabai Belvárosi Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
tanítója. Trefort Ágoston-díjjal 
tüntették ki Hajtmann Ildikót, a 
Lencsési Általános Iskola pe-
dagógusát. Miniszteri Elismerő 
Oklevelet kapott Babócsai Gá-
bor, a BSZC Kemény Gábor 
Technikum oktatója, Podaniné 
Magát Katalin, a Lencsési Álta-
lános Iskola pedagógusa, vala-
mint dr. Laczóné Hajdú Ágnes 
Katalin is, aki a Békéscsabai 
Kazinczy Ferenc Általános Is-
kola pedagógusa. 

A gyermekekért hosszú 
időn át végzett kiemelkedő 

munkájáért több nyugdíjba vo-
nuló óvodapedagógus is Pe-
dagógus Szolgálati Emlékér-
met kapott: Andirkóné Kovács 
Katalin, Dudás Zoltánné, Ko-
vács Klára, Kovácsné Mikoly 
Anna, Kulcsár Terézia, Krnács 
Béla Pálné, Melisné Svecz 
Mária Andrea.

Nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából a város megköszönte a 
hosszú éveken át a gyermekek 
oktatása-nevelése, fejlesztése 
érdekében kifejtett munkáját 
mindazoknak a pedagógu-
soknak, akik a Békéscsabai 
Tankerületi Központ, valamint 
a BSZC alkalmazottaiként 
folytatták tevékenységüket. 
Azoknak is most mondtak kö-
szönetet, akiknek a pandémia 
miatt korábban nem tudtak: 
Balázsné Bor Ilona, Bárdos 
Tibor, Békefi István Józsefné, 
Bozóné Leszkó Katalin Ju-
dit, Csicselyné Nemes Anna, 
Galambosné Ivacska Hajnal-

ka, Galiszné Korcsok Katalin, 
Kemény Judit, Komáromi Ist-
ván, Marczis György, Mészá-
ros Ilona, Nagy Zsolt Istvánné, 
Oláhné Medovarszki Judit, 
Pallagi Györgyné, Petrovsz-
ki Zoltánné, Pieler Józsefné, 
Poszt Zsófia, Sallayné Benke 
Edit, Seres Jánosné, Szentesi 
András Zoltánné, Turi István.

Köszöntötték azokat a 
pedagógusokat is, akik a 
2021/2022-es nevelési évben 
fejezik be iskolai pedagógus 
pályájukat: Ancsinné Gyeraj 
Éva, Bagóné Harascsák Ildikó, 
Caimacan Klára, Caimacan 
Octavian Mircea, Czepó Mi-
hályné, Domokosné Hugyik 
Ágnes, dr. Laczóné Hajdú Ág-
nes, Forczek Győző Istvánné, 
Gálné Almási Ildikó, Hege-
dűs Józsefné, Lőrinczy Tün-
de Erzsébet, Nagrand Edit, 
Podaniné Magát Katalin, Sán-
dori Zoltánné, Szemancsikné 
Kovács Edit. 

Jobb utakon bringázhatunk
Kerékpárút épül és újul meg
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ÚTFEJLESZTÉS

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Továbbra is a tervezett ütem szerint halad az útfejlesztési program

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

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: a Bé-
késcsaba és Szabadkígyós 
közötti földút, Ligeti sor-
Sikonyi utca.

A Szabadkígyós – Békés-
csaba szakaszon a kivitele-

zés befejezés előtt áll. Bé-
késcsabáról a Kerekegyházi 
úton haladva, az út végétől, a 
korábban elkészült szakasz 
folytatásaként a bányatavak 
felé az aszfaltozás elkészült. 
Szabadkígyóson, a Kastély 
utca felől Békéscsaba irá-
nyába, ugyancsak befejező-
dött az aszfaltozás. A teljes 
szakaszon folyamatban van 
a szivárgó-árok kialakítása 
és a padkarendezés. A mű-
szaki átadás-átvételi eljárás 
elkezdődött.

Ezt követően kerül sor a 
forgalomba-helyezési eljárás 
lebonyolítására.

Ezúton jelezzük, hogy 
az elkészült mezőgazdasá-

gi utat csak az út melletti 
ingatlanok tulajdonosai, 
a kerékpárosok, valamint 
a célforgalom (a terüle-
ten munkát végző mező-
gazdasági gépjárművek) 
használhatják. A behajtási 
jogosultságok ellenőrzé-
sét, a sebességmérést (30 
km/órás sebességkorláto-
zás), a létesítmény helyes 
és jogszerű használatát a 
kerékpárosok forgalom-
biztonságának védelme 
érdekében ellenőrzik.

 A Ligeti soron elkészült a 
kerékpárút és a sétány épí-
tése. Az óvoda előtti parko-
ló átépítése befejeződött. A 
padkarendezés folyamatban 
van.  A műszaki átadás-át-
vételi eljárás elkezdődött. A 
kivitelezési munkálatok alatt 
kérjük az érintetteket, hogy 
kövessék figyelemmel a tá-
jékoztatókat, szíveskedjenek 
figyelemmel lenni a munka-
végzés alatt létrehozott ide-
iglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra.

A munkavégzés során 
kérjük az érintettek szíves 
megértését, türelmét és köz-
reműködését.

A fentiek mellett tiszte-
lettel kérjük, hogy a projekt 
keretében elkészült, pihe-
nést, kikapcsolódást szol-
gáló egyedi tervezésű léte-
sítményekre (kilátó, komplex 

fedett pihenőhelyek, padok, 
asztalok), és a kihelyezett 
kerékpáros-kellékek épségé-
re vigyázzunk, hogy sokáig 
és minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. 

Amint az elmúlt hetekben 
jeleztük a bányatavaknál 
lévő új kilátó megrongáló-
dása, valamint a kerékpár-
javító szerszámok eltűnése 
után, az értékes, egyedi 
tervezésű 4 db padot és 2 
db asztalt ismeretlenek el-
tulajdonították. Továbbra is 
kérjük, hogy aki valamilyen 
információval rendelkezik 
a bútorokat illetően szíves-
kedjen jelezni a polgármes-
teri hivatalban. Ismételten 
kérjük Önöket, hogy vigyáz-
zunk a környezetünkre, óv-
juk közös értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata  

Magyarország Kormánya a 
Modern Városok Program 
keretében 7 038 999 000 Ft 
összegű támogatást bizto-
sított a békéscsabai útfej-
lesztési célok előkészíté-
sére és megvalósítására.

A támogatási összeg első-
sorban belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelke-
ző utcák útépítésére hasz-
nálható fel, de a városnak 
lehetősége van a támoga-
tási összeg egy részét út-
felújítási munkák (elavult 
aszfalburkolat cseréje) el-
végzésére fordítani. 

A támogatási összeg fel-
használásával az önkormány-
zat célja annak a fejlesztési 
programnak a folytatása, 
amely a XXI. századhoz mél-
tó városi úthálózat kialakí-

tásához vezet, és az ered-
ménye nyomán a lakossági, 
kommunális igények kielégí-
tése mellett elmondható lesz, 
hogy Békéscsaba városa 
megfelel a modern társadalmi 
elvárásoknak.

Az útfelújítások esetében 
júniusban megkezdődnek 
a műszaki átadás-átvételi 
eljárások. Az útépítési mun-
kálatok jelenleg is üteme-
sen haladnak.

A fejlesztési program  
jelenlegi állása:

1. Útépítés I. ütem 
(45 utca/szakasz): A kivite-
lezési munkák keretében 37 
utcában elkészült az útépít-
mény, valamint a beruhá-
zással érintett területeken a 
tereprendezés is megtörtént. 

A kivitelező hama-
rosan meg fogja 
kezdeni a terep-
rendezést további 
4 utcában. Útpad-
ka építés 3 utcá-
ban, útalap-építés 
1 (Nádas) utcában 
folyik.

2. Ú t f e l ú j í t á s 
(63 utca/szakasz): Az 
útfelújítási munkákkal mind 
a 63 utcában elkészültek, a 
rész műszaki átadás-átvételi 
eljárás már 34 utcában meg-
történt. További 29 utcában 
2022. június 2-án kezdődtek 
meg a műszaki átadás-átvé-
teli eljárások.

3. Útépítés II. ütem 
(38 utca/szakasz): A kivite-
lezési munkálatok 25 utcában 
megkezdődtek, 10 utcában a 
vízvezeték-rekonstrukciós 
munkálatokkal készültek el, 
viszont 15 utcában már az út-
alap-építés van folyamatban. 
Az útépítéssel érintett utcák-
ban a kivitelezési munkák 
megkezdése folyamatosan 
történik. A munkálatok a ter-
vezett ütemnek megfelelően 
haladnak.

Felhívjuk a lakosok figyel-
mét a fejlesztéssel érintett 
területeken a munkagépek 
jelenlétére, valamint arra is, 
hogy a közúti forgalomban 
az építési anyagok beszállí-
tása miatt a tehergépjármű 
forgalom megnövekedé-
sére számítani kell. Kérjük 

a közúton közlekedőket, ve-
zessenek óvatosabban és 
figyelmesebben, vegyék fi-
gyelembe a kihelyezett köz-
úti táblák utasításait. Kérjük 
az érintettek türelmét és 
megértését.

A projekt a Modern Város-
ok Program keretében va-
lósul meg.

További információ kér-
hető a projekt lebonyolító-
jától: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. 
Telefon.: 06 +36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu A pro-
jektről bővebb információt a 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
weboldalon olvashatnak.

Az útfelújítással és útépí-
téssel érintett utcák/sza-
kaszok részletes listája 
a behir.hu portálon és az 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
oldalon tekinthető meg.

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. 

Érintett szakaszok: Dobozi 
úti és a Mokry u. – Szarvasi 
út között épülő kerékpárút.

Folytatódik a Dobozi úti 
kerékpárút felújítása a Gém 
utca és a Csabai út között, 
valamint kerékpárút épül a 
Mokry u. – Szarvasi út között 
(a volt hadivágány nyomvo-
nalán).

A Dobozi úton a Gém utca 
és a Sikló utca között a tám-
fal bontásával folytatódnak a 
kivitelezési munkák, emiatt 
részleges forgalomterelések-
re kell számítani. A Gerlai 
Holt-Körös hídon, június köze-
pén jelzőlámpás forgalomirá-

nyítást építenek ki a hídon tör-
ténő felújítási munkálatokhoz.

A Mokry utcai közúti, gya-
logos szintbeni vasúti keresz-
tezés és a Szarvasi úti kerék-
párút között a nyomvonal teljes 
lezárása mellett épül a kerék-
párút. Jelenleg a homokoska-
vics-ágyazat és a kerti szegély 
építése van folyamatban.

A felújítások, illetve a ke-
rékpárút-építések befejezésé-
re várhatóan 2022 november 
hónapban kerül sor.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel a 
tájékoztatókat, szíveskedjenek 
figyelemmel lenni a munka-
végzés alatt létrehozott ideig-
lenes forgalomtechnikai kiala-
kításokra. 

A munkavégzés során kér-
jük a lakosság szíves megér-
tését, türelmét és közreműkö-
dését. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Aki információval rendelkezik az ellopott padokról, aszta-
lokról kérjük, jelezze a polgármesteri hivatalban

Diákok a DAREH-nél
Tanulmányi kirándulást 
szerveztek középiskolás 
diákoknak a DAREH Bázis 
Nonprofit Zrt. telephelyé-
re június 8-án délelőtt, 
Békéscsabán.

Erre az útra a diákok önként 
jelentkeztek; a túrát a diák-
polgármester kezdeményez-
te, még a Garabonciás napo-
kon. A fiatalok a Kolbusszal 
indultak útnak a Szent István 
térről. A telephelyen először 
Bondár Lajos, a társaság 
ügyvezetője adott elméleti 
áttekintést, ezt követte a gya-
korlati rész, melyet Csiaki Ta-
más, a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési osztályá-
nak vezetője tartott.

A város alpolgármestere 
elmondta, hogy a tapaszta-
latok alapján a gyerekeket 
érdekli a zöld környezet és a 
hulladékgazdálkodás.

– Nagy öröm, hogy a gye-
rekeket ez a téma sokkal job-
ban érdekli, mint azt először 

gondoltuk. Ilyen tekintetben 
sok javaslattal éltek, sok 
téma érdekelte őket – fogal-
mazott Nagy Ferenc. 

A diákok a város szinte 
minden iskolájából érkeztek 
és már egy nappal korábban, 
június 7-én is meglátogat-
ták a telephelyet. A Szlovák 
Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium egyik ta-
nulója elmondta, hogy izgal-
masan telt a napjuk.

– Az egyik tanárunk se-
gítségével érkeztünk ide, 
érdekesnek találtuk a telep-
helyet és a bemutatót is – fo-
galmazott Simon Fruzsina. 
Hozzátette, hogy társaival a 
hétköznapokban is próbál-
nak odafigyelni a környezet-
tudatosságra.

A két nap alatt közel öt-
ven diák nyert betekintést a 
válogatóműben zajló mun-
kálatokba. A DAREH Bázis 
Nonprofit Zrt.-nél szeretnék 
a továbbiakban is biztosítani 
a hasonló bemutatókat.
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Időközi választás

Tizenöt kistermelő kapott Viharsarki termék logót
A Viharsarki termék logó 
használatára első körben 
15 Békés megyei kistermelő 
szerzett jogot. Az ezt tanú-
sító okleveleket június 7-én 
vették át, a Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatal épü-
letében.

Mint azt Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke 
elmondta, rangot jelent a Bé-
kés megyei kistermelőknek, 
kézműveseknek a Viharsarki 
termék logó.

– Elindul egy új történet a 
Békés megyében dolgozó kis-
termelők, kézművesek számá-
ra. Egy uniós pályázatból létre-
hoztuk a Békés megyei termék 
brandet, és ennek a logóját – 
fogalmazott a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke. Hozzátette, hogy 
ezzel az okirattal a kistermelők 
jogosultságot kapnak arra, 
hogy Viharsarki termék emblé-
mát használják.

A Viharsarki termék brand 
célja, hogy létrejöjjön egy olyan 
védjegy, amellyel beazono-
síthatóak azok a kistermelők, 
akik kiváló minőségű Békés 
megyei élelmiszereket, termé-
keket állítanak elő. A jövőben 
szeretnék ezt a kört bővíteni.

Egy békési kosárfonó nép-
művészeti mester is azon okle-
velesek egyike, aki megkapta 

a Viharsarki termék logót.
– A városban ez a lehe-

tőség adódott, pénzt kellett 
keresni, így ezt a szakmát vá-
lasztottam, amit végül nagyon 
megszerettem. Jó pár díjat 
átvettem már, de ez az egyik 
legfontosabb, hiszen ez a szű-
kebb hazánkhoz, Békés me-
gyéhez kötődik. Büszkeséggel 
tölt el, hogy használhatom a 

Viharsarki termék logót – fo-
galmazott Kocsor Imréné.

A megyei önkormányzat 
egy pályázat részeként a nyá-
ron, húsz helyszínen szervez 
majd piacokat. A projekt része-
ként sörpadokat és sátrakat is 
beszereztek, hogy a kister-
melőknek, a kézműveseknek 
egységes megjelenést bizto-
sítsanak.

Bemutatkoznak a képviselő-jelöltek
Varga TamásAlföldi Károly

Csabaiként és munkám-
ból adódóan is jól ismerem a 
Lencsési lakótelepet. Szere-
tem a sok fát, a zöld környez-
tet, amely körülöleli a házakat, 
lakótömböket. Nagyra becsü-
löm az ott működő intézmé-
nyek közösségépítő munkáját. 
Kevés rendezettebb, zöldebb, 
élhetőbb körzet van, mint a Jó-
zsef Attila lakótelep, az Élővíz-
csatorna és környezete. 

Ez egy olyan településrész, 
amelyre minden szempont-
ból büszkék lehetünk. Ez az 
ott élők odafigyelésének, az 
egyéni és kollektív felelősség-
nek köszönhető, ezt segítheti 
a körzet önkormányzati kép-
viselője. Ebben a munkában 
több cikluson át példát mutatott 
egy tiszteletreméltó szemé-
lyiség, dr. Ferenczi Attila, aki 
sajnálatos távozásával nagy 
űrt hagyott maga után.  Ezt a 
helyszíni bejárások alkalmával 
is gyakran tapasztalom. Ahogy 
személyes bemutatkozásaim 
alkalmával is elmondom, aktív, 
elérhető, a kérdésekre, problé-
mákra, javaslatokra érdemben 
és hatékonyan reagáló kép-
viselő kívánok lenni, ameny-
nyiben bizalmat szavaznak a 
Tisztelt Választók.

2006 óta dolgozom a Pol-
gármesteri Hivatalban. 2019-ig 
köztisztviselőként jártam vé-
gig a ranglétrát, az ügyintézői 
feladatkörtől egészen az osz-
tályvezetői pozícióig. Hatalmas 
változás és megtiszteltetés 

volt, amikor 2019-ben Szarvas 
Péter polgármester úr felkért 
az alpolgármesteri tisztség be-
töltésére, majd a Közgyűlés is 
egyhangúan bizalmat szava-
zott nekem. Azóta arra törek-
szem, hogy előre mozdítsam 
a kulturális, sport, oktatási, 
ifjúsági ügyeket, megoldást ta-
láljunk a közösségek kéréseire.

Tavasszal Szarvas Péter 
polgármester úr és a Hajrá Bé-
késcsaba Egyesület tagsága 
– értékelve eddigi munkámat 
– felkért az időközi választáson 
való képviselő jelöltségre.

Az elmúlt hetekben nagyon 
sok biztató, elismerő szót, üze-
netet kaptam, amit ezúton is 
köszönök mindenkinek! Igye-
kezni fogok megfelelni az elvá-
rásoknak, amit sok munkával, 
odafigyeléssel, tisztességgel 
fogok végig vinni. Alázattal, 
gondos odafigyeléssel és 
szorgalmas munkával fogom 
képviselni a választókörzet va-
lamennyi lakóját, ha bizalmat 
kapok a választáson. Közösen 
eredményesek leszünk!

A FIDESZ-KDNP képvise-
lő-jelöltje Békéscsabán szü-
letett, ötvennyolc éves. Két 
leánygyermek édesapja, de 
talán 2 éves unokájára a leg-
büszkébb.

A Rózsa Ferenc Gimnázi-
umban 40 éve érettségizett. 
Az iskolai évek után kisipa-
rosként dolgozott, majd 30 
éve létrehozta ma is működő 
vállalkozását. Alapítója, veze-
tője több civil szervezetnek. A 
Békéscsabai Ipartestületben 
is dolgozik, emellett gasztronó-
mia fesztiválok zsűrijében vál-
lal szerepet. A veteránmotoros 
klub tagja, kiállítások szervező-
je. A város önkormányzatának 
Pénzügyi, Tulajdonosi és Gaz-
dasági Bizottságában dolgozik.

Az önkormányzati választá-
son való részvétel okairól így 
nyilatkozott: „Érett fejjel – sok 
évtizedes munka után – sze-
retnék a lakókörnyezetemért 
is tenni. Itt születtek a gyerme-
keim, rengeteg barát, ismerős 
vesz körül. Érzelmi elkötelező-
dés fűz a közelmúltban elhunyt 
dr. Ferenczi Attila barátomhoz. 
Amikor megtudta, hogy a be-
tegsége miatt az ideje véges, 
akkor megkért, hogy ameny-
nyiben lehetséges, folytassam 
az általa megkezdett munkát. 
Olyan képviselő szeretnék len-
ni, mint Attila, aki nem csak a 
választási kampány idején fog-
lalkozott a körzettel.”

Alföldi Károly életének ed-
dig is fontos része volt má-

sok segítése. Mint mondta, a 
pandémia idején úgy érezte, a 
városban élőket azzal is segí-
teni tudja, hogy az önkormány-
zati bizottsági munkájáért járó 
tiszteletdíjából védőfelszerelé-
seket vesz, és azokat felajánl-
ja a városi intézményeknek, a 
Békéscsabán élőknek.

Hitvallása szerint a válasz-
tókörzetben lakókért az tud 
igazán tenni, aki közöttük él, 
szintén ebben a körzetben 
lakik. Személyesen ismeri a 
választópolgárokat, és látja 
az itt élők mindennapi nehéz-
ségeit. Megválasztása esetén 
a körzetben élőknek olyan 
képviselőjük lesz, aki rálátás-
sal bír és hatással van a vá-
ros gazdálkodására. Emellett 
vállalkozóként, civil szervezeti 
emberként több nézőpontból 
tudja megközelíteni az itt élők 
problémáit, és tudja azokra a 
megoldásokat. Meggyőződé-
se, hogy nagyon sok ügy meg-
oldása nem elsősorban pénz, 
sokkal inkább szándék és elhi-
vatottság kérdése.

Dr. Takács Árpád vezeti továbbra is a Békés 
Megyei Kormányhivatalt

Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke – Gulyás 
Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter javasla-
tára – 2022. június 12-től is-
mét Takács Árpádot nevezte 
ki a Békés Megyei Kormány-
hivatalt vezető kormány-
megbízottnak. 

Dr. Takács Árpád több mint ne-
gyedszázados rendvédelmi, 
közigazgatási vezetői gyakor-
lattal, szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, 1993-tól 2017 feb-
ruárjáig a Magyar Honvédség-
nél, a polgári védelemnél és a 
katasztrófavédelem köteléké-
ben teljesített szolgálatot. 1997 
júliusában az árvíz sújtotta 
Lengyelországban a mozgó 
összekötő csoport tagjaként, 
1999 augusztusában a török-
országi földrengés után Izmit 
városban a magyar csoport 
vezetőjeként irányította a kuta-
tási és mentési munkálatokat.

Az 1999-2000. évi belvíz-
károk után a Békés Megyei 
Helyreállítást és Újjáépítést 
Koordináló Operatív Törzs 
helyettes vezetőjeként tevé-

kenykedett. A közép-tiszai 
árvíznél, a Borsod–Abaúj–
Zemplén megyei árvízi ve-
szélyhelyzetben is vezetőként 
tevékenykedett, 2013-ban a 
dunai árvíz során a védekezést 
irányította Pest megyében.

A Békés Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságon 
osztályvezetőként, majd igaz-
gató-helyettesként és igazga-
tóként dolgozott. 2010. október 
6-ától Kolontáron a vörösiszap 
katasztrófa kezelésére létreho-
zott operatív törzs főnökeként, 
majd Devecserben az Újjáépí-
tési Kormányzati Koordinációs 
Központ parancsnokaként te-
vékenykedett.

2012–2014 között a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot vezette, 2014-
ben nevezték ki dandártábor-
noknak. Később az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóságon országos iparbizton-
sági főfelügyelőként és ható-
sági főigazgató-helyettesként 
teljesített szolgálatot.

Takács Árpád 2017. febru-
ár 15-étől kormánymegbízott 
helyett eljáró főigazgatóként, 

2017. június 1-jétől kormány-
megbízottként vezeti a Békés 
Megyei Kormányhivatalt. Im-
máron harmadik alkalommal 
nevezték ki kormánymegbí-
zottnak. Vezetésével a kor-
mányhivatal eredményesen 
koordinálta a koronavírus-jár-
vány elleni védekezést, látta el 
a sertéspestissel, illetve a ma-
dárinfluenzával kapcsolatos 
feladatokat, s folyamatosan 
biztosítja a hatékony, ügyfélba-
rát, professzionális közigazga-
tást.

Keressen minket az alábbi oldalakon:
D www.behir.hu   |   F facebook.com.behir.hu

Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban adok tájé-
koztatást a békéscsabai 4. 
számú egyéni választóke-
rületben 2022. június 26. 
napjára kitűzött időközi ön-
kormányzati képviselővá-
lasztással kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókról.

A szavazás ideje: Sza-
vazni 2022. június 26. napján 
reggel 6.00 órától 19.00 óráig 
lehet. 

A mozgóurnás szava-
zás: A mozgásában gátolt 
választópolgárnak még a 
szavazás napján is van le-
hetősége mozgóurnát kérni 
12.00 óráig a www.valasztas.
hu oldalon keresztül elektro-
nikusan vagy írásban, az il-
letékes szavazatszámláló bi-
zottságnál. A választópolgár 
kizárólag saját szavazóköré-
nek illetékességi területére 
kérhet mozgóurnát.

A szavazókörök: Min-
den választópolgár csak a 
számára kijelölt szavazó-
körben adhatja le szavaza-
tát. A szavazóhelyiségben 
a választópolgárok csak a 
választójoguk gyakorlásához 
szükséges ideig tartózkod-
hatnak.

A választópolgár azo-
nosítása: A szavazást meg-
előzően a szavazatszámláló 
ellenőrzi a választópolgár 
személyazonosságát és sze-
mélyi azonosítóját (korábbi 

elnevezéssel: személyi szá-
mát) vagy lakcímét.

A szavazás: A válasz-
tópolgár azonosítását kö-
vetően a szavazatszámláló 
bizottság lebélyegzi a szava-
zólapot és átadja a válasz-
tópolgárnak. Ennek meg-
történtét a választópolgár 
köteles a névjegyzékben sa-
ját kezű aláírásával igazol-
ni. Az aláírás megtagadása 
esetén a szavazatszámláló 
bizottság a választópolgárt 
visszautasítja.

Szavazni kizárólag sze-
mélyesen lehet. A sza-
vazáshoz – titkosságának 
biztosítása érdekében – sza-
vazófülke áll rendelkezésre, 
de annak használata nem 
kötelező. Aki nem tud olvas-
ni, testi fogyatékossága van 
vagy egyéb ok akadályozza 
a szavazásban, más válasz-
tópolgár – ennek hiányában 
a szavazatszámláló bizott-
ság két tagjának együttes 
– segítségét veheti igénybe. 
Érvényesen szavazni a jelölt 
neve melletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal 
lehet. Ha a választópolgár a 
szavazólap kitöltését elron-
totta, és ezt az urnába helye-
zése előtt jelzi, a bizottságtól 
a rontott szavazólap helyett 
– egy alkalommal – másik 
szavazólapot kérhet.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda 

vezetője
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

Ünnepi Könyvhét Békéscsabán

* 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
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Az Ünnepi Könyvhetet ha-
zánkban kilencvenharmadik 
alkalommal rendezték meg, 
amelyhez a Békés Megyei 
Könyvtár révén Békéscsaba 
is csatlakozott. A megye-
székhelyen az olvasás és a 
könyvek kedvelőit a Korzó 
téren és a könyvtárban vár-
ták a szervezők.

A Békéscsabai Ünnepi Könyv-
hét június 9-én kezdődött. A 
megnyitón Varga Tamás, Bé-
késcsaba alpolgármestere 
elmondta: az eseményt az el-
múlt két évben a koronavírus-
járvány miatt nem tudták meg-
rendezni, de örül annak, hogy 
idén ismét a Korzó tér látta 
vendégül a könyvkiadókat, a 
helyi intézményeket.

– Számos előnye van a 
könyvolvasásnak. Az olvasás 
stresszoldó és egy olyan ki-
kapcsolódási lehetőség, amit 
nem tud megadni az okos 

tévé, hiszen az ember a kreati-
vitását, a fantáziáját használja 
egy karakter, egy táj elképze-
lésénél. Sokan szeretnek uta-
zással kapcsolatos könyveket 
olvasni, mert azt mondják, 
hogy ezzel ők is ott vannak az 
adott helyszínen. Úgy gondo-
lom, hogy ez egy utánozhatat-
lan, egyedi élmény – fogalma-
zott az alpolgármester.

Az Ünnepi Könyvhét ötlete 
1929-ben azzal a céllal szü-
letett meg, hogy népszerűsít-
sék az irodalmat és az érté-
kes olvasnivalót. Rakonczás 
Szilvia, a Békés Megyei 
Könyvtár igazgatója elmond-
ta: a Békéscsabai Ünnepi 
Könyvhéttel összefüggésben 
fontosnak tartják, hogy a he-
lyi szerzők és intézmények 
kiadványait bemutassák és 
népszerűsítsék.

– Amiben különbözünk a 
budapesti vagy más vidéki 
városok Ünnepi Könyvheteitől 

az, hogy arra fordítunk nagy 
figyelmet, hogy a helyi szerzők 
bemutatkozhassanak, gondo-
lok a fiatalokra, az első köte-
tesekre vagy azokra, akiknek 
még kötete sincs, csak valami-
lyen verset, novellát jelentettek 
meg. Nem az első szárny-
próbálgatásokat mutatjuk be, 
fontos, hogy értékes legyen 
az, amit írtak. Az is szempont, 
hogy kihozzuk őket az utcára, 
hiszen az ő nevük még nem 
feltétlenül ismert, de itt, a sa-
ját környezetünkben ismerjük 
meg őket – fogalmazott az 
igazgató.

A programsorozat június 
10-én zenés, irodalmi esttel 
folytatódott, majd június 11-
én a Szlovák Tájház udvarán 
a Körös Irodalmi Társaság 
könyvhétzáró irodalmi délután-
ja következett; az esemény 
június 13-án dr. Sicz György 
könyvbemutatójával ért véget.

Papp Ádám



Nekünk, magyaroknak is 
elemi érdekünk, hogy a ter-
ményt el lehessen juttatni oda, 
ahová azt a piacok igénylik. 
Ebben ajánlottuk fel a segítsé-
günket, vasúti szállítmányozás 
révén.  

– Hamarosan lejárna bizo-
nyos élelmiszerek és az üzem-
anyag esetén az árstop. Ezek 
ügyében várható döntés?

– Részben tételenként dönt 
a kormány, részben korábban 
is születtek meghosszabbító 
határozatok. Mindig figyelni 
kell arra, hogy hol tart az inf-
lációs nyomás és mit bír el a 
gazdaság, milyen szintű állami 
beavatkozásra van szükség, 
mivel ez a piacra nincs jó ha-
tással. Ezt a kényszerdön-
tést meg kellett hozni, hiszen 
az üzemagyagárak roppant 
magasak egész Európában. 
Nemcsak a hazai, piaci kö-
rülményeket és a lakosság 
tűrőképességét kell figyelem-
be venni, hanem azt is, hogy 
mindez az európai uniós sza-
bályrendszerbe hogyan fér 
bele. Az üzemagyag-vásárlási 
korlátozás esetében nem az 
autótulajokról van szó, hiszen 
az unióban élő emberek között 
nem lehet különbséget tenni 
üzemanyagvásárláskor. A jár-
művekre vonatkozóan van ár-
különbség, tehát abban, hogy 
az üzemagyagot magyar vagy 
külföldi forgalmi rendszámú 
autóba vásárolják. Az Európai 

Unióval zajlik az egyeztetés 
arról, hogy ez fenntartható-e. 
Azt szeretnénk, hogy a külföldi 
állampolgárok és a piaci sze-
replők ne nálunk vegyék az 
olcsó üzemanyagot, amelyen 
jelentős állami támogatás van 
vagy amely a szolgáltató piaci 
nyereségét csökkenti. Német-
országban negyven éves, Ma-
gyarországon húsz éves re-
kordot döntött az infláció, egy 
világpiaci jelenségről van szó. 
Az állami beavatkozás szük-
séges, nélkülözhetetlen, de a 
módja, mikéntje nehéz kérdés.

– A kormány extraprofit kü-
lönadót vezetett be, ez kiket 
érint, mikortól érvényes és mi-
ért volt rá szükség? 

– Erre a lépésre azért van 
szükség, mert a kormány a 
rezsicsökkentést továbbra is 
szeretné fenntartani, illetve for-
rást kell találni ahhoz, hogy a 
lakossági árak ne szabadulja-
nak el. Ezért aztán a bankok, 
biztosítók, nagy informatikai 
cégek arra lesznek kötelezve, 
hogy a hasznuk egy bizonyos 
százalékát átmenetileg a kö-
zösbe fizessék be. 

- A kormány háborús ve-
szélyhelyzetet hirdetett, így 
továbbra is különleges jog-
rend van érvényben. Ez miért 
volt indokolt?

– A törvényalkotási bizott-
ságban és az Országgyűlés 
plenáris ülésén is foglalkoz-
tunk ezzel a kérdéssel. A 
jogszabály harminchét intéz-
kedési kört tartalmaz, amely 

azt szolgálja, hogy a kormány 
naprakészen, gyorsan, hatá-
rozottan tudjon intézkedni a 
szomszédos háború kapcsán.

– A veszélyhelyzet idején 
nem vesztették el érvényessé-
güket a lejárt okmányok, ezek-
kel most mi a helyzet? 

– A háborús veszélyhelyzet 
bevezetése egyelőre az okmá-
nyok megújítását nem érinti. 
Sokan vannak, akik még min-
dig nem újították meg az ira-
taikat, erre június végéig van 
lehetőségük. Mindenkinek azt 
javasoljuk, hogy ne az utolsó 
napokra halassza a teendőket.

– Nemrég volt a környezet-
védelmi világnap, ezt hogyan 
ünnepelték Békéscsabán?

– Sok kis közösség meg-
emlékezik erről a világnapról. 
Tevékenységük, cselekvése-
ik mutatják meg, hogy nem 
csak nekik, de nekünk, a tár-
sadalomnak, a gazdaságnak 
is óvnia kell a természetet. 
Országos szinten is minta-
értékű a Modern Városok 
Programban megvalósuló, 

békéscsabai, komplex, ener-
getikai projekt, amely jelen-
tős mértékben hozzájárul 
a város és környezete jobb 
klímájához és a kevesebb 
károsanyag-kibocsájtáshoz, 
legyen szó a napenergia és 
a geotermikus energia hasz-
nosításáról, a közvilágítás 
korszerűsítéséről, a közös-
ségi közlekedés fejlesztésé-
ről. Sok olyan köztulajdonú 
ingatlan van, amelynek a 
hőszigetelése megtörtént, de 
példaként említhetjük akár a 
kerékpárúthálózat fejleszté-
sét is, amely arra ösztönöz, 
hogy kerékpárra üljünk és ne 
autóba. Beszélhetünk arról a 
zöldítési, fásítási programról, 
amelyet részben az önkor-
mányzat, részben civil szer-
vezetek – így a Hatvanezer 
Fa Egyesület – valósítanak 
meg a városban és a környé-
ken. Ha mindent összeadunk, 
viszonylag jól állunk, jól bá-
nunk a környezetünkkel és 
elérhetjük a 2030-ra, 2050-re 
kitűzött klímacélokat. 
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„A cél a rezsicsökkentés és 
a családok védelme”

Munkácsy Negyed

Emléktáblát avattak

Június 2-án Szarvas Péter 
polgármester és Bácsmegi 
Gábor igazgató-helyettes 
leplezte le a Munkácsy Mi-
hály Múzeum épületének 
emléktábláját. Az esemény 
apropója az volt, hogy az 
intézmény elnyerte a nagy 
múzeumok kategóriájában 
Az Év Múzeuma 2022 kitün-
tető címet.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, 2022-ben a Mun-
kácsy Mihály Múzeum kapta 
meg Az Év Múzeuma kitünte-
tést. A kulturális intézmény a 
nagyszabású múzeumfejlesz-
tési eredményeiért, látványos, 
szakmailag megalapozott új 
állandó kiállításáért, színvo-
nalas kiadványaiért és a hatá-
ron túli szakmai kapcsolatok 
példaértékű ápolásáért nyerte 
el a díjat.

– Nem lehet megkerülni 
Ando György munkáját és 
személyiségét abban, hogy 
ezt a díjat elnyertük. Ahogy 
mondani szokták: egy ember 

nem állhat félkörben, minden 
egykori és jelenlegi munka-
társunkra szükség volt, hogy 
megkapjuk ezt a rangos, 
szakmai elismerést – fogal-
mazott dr. Bácsmegi Gábor. 

Békéscsaba polgármestere 
örömét fejezte ki, hogy a Mun-
kácsy Mihály Múzeum nívós, 
szakmai elismerésben része-
sült. Szarvas Péter kiemelte: 
a kulturális intézmény több, 
mint 100 éves története során 
számos kitüntetést vett át, de 
az idei díj kitűnik a sorból. A 
polgármester mindenkit arra 
biztatott, hogy tekintse meg a 
múzeum európai színvonalú 
„Egy géniusz diadala – Mun-
kácsy Mihály” című kiállítását, 
illetve az „Utazás TÉRben és 
IDŐben” című tárlatot.

Az esemény zárásaként 
Szarvas Péter polgármester és 
dr. Bácsmegi Gábor igazgató-
helyettes leleplezte a múzeum 
épületének bejáratánál elhe-
lyezett emléktáblát, amely az 
elismerést örökíti meg.

Papp Ádám

Háromváros Kerékpáros Fesztivál
A pünkösdi hétvégén 
Háromváros Kerékpáros 
Fesztivál elnevezéssel ren-
deztek programsorozatot 
Békéscsabán, Békésen és 
Gyulán. A kezdeményezés 
célja a környék látványos-
ságainak bemutatása, vala-
mint az aktív turizmus fel-
lendítése volt. 

Extrémbike-show-val és kerék-
páros túraversennyel kezdő-
dött június 3-án a háromnapos 
Háromváros Kerékpáros Fesz-
tivál Békéscsabán. A megnyi-
tón Szarvas Péter polgármes-
ter hangsúlyozta: minden adott 
ahhoz, hogy egy nagyszerű, 
hagyományteremtő esemény 
induljon útjára. 

– Békéscsaba mindig is ke-
rékpáros város volt. Ez nem 
csupán arról szól, hogy az or-
szágban, arányaiban talán ná-
lunk járnak a legtöbben bicik-
livel az iskolába és munkába, 

hanem arról is, hogy rengete-
gen a sportolás céljából vagy 
a szabadidő hasznos eltöltése 
kedvéért pattannak nyeregbe 
– fogalmazott a városvezető.

A fesztivál részeként voltak 
előadások, játékos programok 
Békéscsabán is. A Szent Ist-
ván téri gasztrotérben ételek 
és italok várták az érdeklődő-
ket, a KerékPárt Bringa Klub 

pedig extrém kerékpárok kiál-
lításával, régi kerékpárokkal, 
valamint oldalkocsis tandembi-
ciklis élményfotózással színe-
sítette a rendezvényt. 

A fesztivál egyik legna-
gyobb programja június 4-én 
az 50 kilométeres Békéscsaba 
- Békés - Gyula - Békéscsa-
ba körtúra volt, amelyre több 
mint kétszázan regisztráltak. 

Opauszki Zoltán, a Békés-
csabai Turisztikai Egyesület 
elnöke a túrán hangsúlyozta: 
a közép-békési térség három 
városa kőhajításnyira van egy-
mástól, mindhárom települé-
sen kiváló az infrastruktúra. 
Adta magát, hogy a fesztivál 
részeként egy kerékpáros kör-
túrát is szervezzenek. 

P. Á.

Veteránok a pajtában

Veteránjármű találkozót és 
kisautó börzét rendeztek pün-
kösd hétfőn a Csabai Rendez-
vénypajtában. Az eseményen 
olyan keleti és nyugati motorok 
fordultak meg, mint a Simson, 
a Jawa, a Riga, a Verhovina 
és Komar. Az autók között 
járva kicsit olyan volt, mintha 
visszamentünk volna jó har-
minc-negyven évet az időben: 
Zsiguli, Skoda, Dacia, Moszk-

vics, Wartburg és Trabant volt 
a kiállítottak között (mint ak-
koriban Békéscsaba utcáin), 
de előfordult egy-két amerikai 
autó is. A motorral hajtott jár-
művek mellett a kerékpárokat 
láthattak az érdeklődők, társ-
rendezvényként pedig kisautó 
börzét tartottak, ahol a kicsik 
és nagyok is megtalálhatták 
kedvenc járműveiket, persze 
csak modell formában. 

„Elérhetjük  2030-ra, 2050-re kitűzött klímacélokat. ”
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6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kvantum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Tűsarok nélkül
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör

21.00 ARTista Café IV.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság
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6.30 Kvantum
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8.40 Művészbejáró
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21.00 Határtalan tudás 1.
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22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör

23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Csabai Forgatag
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 BRSE TV
9.00 Közgyűlés
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szemeszter
21.00 Aggódunk érted 8.
22.05 Székely lelemény

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szemeszter
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Csabai Forgatag
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
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18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
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21.00 Aggódunk érted 9.
22.15 Transzplantáció
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szemeszter
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Csabai Forgatag
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szemeszter
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8.40 Művészbejáró
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9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Tűsarok nélkül
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont 
21.00 EFI Esték 4.
21.45 Eljutni embertől em-

berig
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23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság
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9.10 Kikötő
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10.20 Diagnózis
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ludovika TV
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör

18.30 Szemeszter
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Biketour in Europe 

2015/1.
21.40 Béres József életútja
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek

6.10 Aktuális

6.30 Ludovika TV

7.00 Híradó

7.20 Aktuális

7.40 Diagnózis

8.10 Épí-Tech

8.40 BRSE TV

9.00 Közgyűlés

19.00 Híradó

19.20 Aktuális

20.00 Híradó

20.20 Művészbejáró

21.00 Kezdőkör: Békéscsa-

ba-Kozármisleny SE 

kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális

22.50 Híradó

23.10 Művészbejáró

23.40 Szarvasi híradó

0.00 Képújság
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6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
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10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szempont 
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Portréfilm 33.
21.50 Így nem játszunk mi

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Hosszabbítás
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9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szempont 
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV

18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Csabai Forgatag
21.00 Portréfilm 34.
21.55 Méhlegelők
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Csabai Forgatag
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 01.
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Tűsarok nélkül
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Ludovika TV
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Horgászvízeink Bé-

késben

22.35 Egy malomban őrlünk
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 2.
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Tűsarok nélkül
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Ezüstbojtár
22.25 Madárkórház

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Szemeszter
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 Tűsarok nélkül
21.00 Totemállatok
21.50 Busójárás

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Szemeszter
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 Tűsarok nélkül
21.00 Gogo és George
21.40 Kék,kék,kék

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. június 20., hétfő

2022. június 27., hétfő

2022. június 22., szerda

2022. június 29., szerda

2022. június 24., péntek

2022. július 1, péntek

2022. június 21., kedd

2022. június 28., kedd

2022. június 23., csütörtök

2022. június 30., csütörtök

2022. június 25., szombat

2022. július 2., szombat

2022. június 26., vasárnap

2022. július 3., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. június 20. – július 3

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szemeszter
8.10 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró
9.10 Szempont 
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Tűsarok nélkül
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Diagnózis
21.00 Neve is van  

Budapest 1.

22.00 Tudományos esték 1.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

A Szarvasi Vízi Színház 12. 
évada június 17-én indul. 
A teátrumban a hagyomá-
nyoknak megfelelően min-
den nap lesz valamilyen 
program egészen augusz-
tus 21-ig, és az előadások 
közel fele ingyenes lesz. 

Szarvas újraalapításának 300. 
évfordulóját idén ünnepli a 
város. A programokat a jeles 
évfordulóhoz is kötve szer-
vezték meg. A vízi színház 
egyik létrehozója elmondta, 
hogy minden háromszázadik 
vendég ajándékot kap majd.

– Az ország nincs könnyű 
gazdasági helyzetben, hiszen 
látjuk, hogy a háború, az inflá-
ció és a benzinár-emelkedés 
miatt nehezebb nyárnak né-
zünk elébe. De fontos, hogy 
azokat se zárjuk ki a kultúra 

fogyasztásából, akiknek egy 
vagy több jegy megvásárlása 
nehézséget okozhat. Ezért 
lesznek olyan előadások, 
amelyek térítésmentesen te-
kinthetők meg – emelte ki 
Fekete Péter.

Az évad június 17-én, a 
Trianon című, zenés történel-
mi musicallal indul a Koltay-
testvérek rendezésében, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
előadásában. Seregi Zoltán, 
a teátrum igazgatója úgy fo-
galmazott, hogy a vízi szín-
ház egy csoda.

– Egyrészt csodálatos a 
környezet, maga a színház 
mint építmény, és csoda az 
is, hogy sikerül a nyáron az 
ország minden szegletéből, 
mindenféle műfajú előadá-
sokat idehozni. A csodákhoz 
tartozik továbbá, hogy mi is 

felléphetünk majd itt. Minden 
évben hozunk három-négy 
produkciót, ez most sem lesz 
másképp – fogalmazott Se-
regi Zoltán.

Babák Mihály, Szarvas 
polgármestere az évforduló 
kapcsán megemlítette, hogy 
számos programmal készül-
nek a városban. Kiemelte, 
hogy a kultúrának közösség-
teremtő ereje van, amelyre jó 
példa a vízi színház.  

A programokat Szabó Ká-
rolyné, a Magyar Teátrum 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
sorolta. Mint megtudtuk, a 
kínálatban, a nyár folyamán 
minden korosztály megtalál-
ja majd a kedvére valót. A 
megyeszékhely teátruma a 
Made In Hungáriát jelelt vál-
tozatban mutatja be a siket 
és nagyothalló nézők számá-

ra és fellépnek a gyerekek-
nek szóló Tihany tündérrel is.

A színházi produkciók 
mellett zenés rendezvények, 
gyermekműsorok, cirkuszi 

attrakciók sokasága is várja 
majd a vendégeket. Az évad 
június 17-től augusztus 19-ig 
tart majd, és Juhász Leven-
te – Szente Vajk – Galambos 

Attila Macskafogó című zenés 
gegparádéjával zárul.

A programfüzet megtalálha-
tó a viziszinhaz.hu oldalon.

Szabó Judit

Fo
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találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Gyerekek a szerkesztőségben

Híreket is olvastak

Gyermekcsoport járt a Bé-
késcsabai Médiacentrum 
Kft. szerkesztőségében a 
közelmúltban. A Szeberé-
nyi Gusztáv Adolf Evangé-
likus Általános Iskola har-
madik osztályos tanulói a 
látogatás alkalmával meg-
nézhették a munkafolya-
matokat, de a hírolvasást 
is kipróbálhatták.

A gyerekek első útja a tárgya-
lóba vezetett, ahol Diós Zsolt, 
a médiacentrum ügyvezetője 
köszöntötte a 24 tanulót és 
kísérőjüket, majd bemutatta 
azokat a platformokat, ame-
lyeken a tudósítások meg-
jelennek, vagyis a több mint 
harcminc éves Csabai Mérle-
get, a behir.hu online felületet, 
valamint a 7.Tv-t. 

Ezután a gyerekek átsétál-
tak a stúdióba és szemügy-
re vették a berendezéseket. 
Megnézték a bútorokat, a 
kamerákat, a reflektorokat, a 
háttereket és persze a súgó-
gépet is. Végül valamennyien 
kipróbálhatták néhány percre, 
milyen hírolvasónak lenni. Be-
ülhettek a műsorvezető szé-
kébe, mikrofont kaptak és el-
olvastak néhány hírt a súgóról.

Mire a diákok végeztek 
az olvasással, megérkezett 

a 7.Tv Aktuális magazinjá-
nak vendége, így a gyerekek 
átmentek a szomszédos ve-
zérlőbe. Innen tekinthették 
meg, milyen egy valódi fel-
vétel a rendezői oldalról. A 
tanulók végül a vágó- és a 
hangmondó-szobát is meg-
nézhették. A diákok élvezet-
tel szemlélték az eléjük táru-
ló sok újdonságot.

– Ilyen helyre egy hétköz-
napi ember nagyon ritkán jut 
el, mindnyájan nagyon vár-
tuk ezt az alkalmat. Egyéb-
ként tananyag is a különböző 
foglalkozások megismerése, 
és amit itt láttunk, arról ko-
rábban még nem volt szó – 
mondta Bordás Andrea, pe-
dagógus.

Nem először járt diákcso-
port a médiacentrumban. Diós 
Zsolt ügyvezető elmondta: 
örömmel fogadják a megkere-
séseket, különösen, ha gyer-
mekcsoportról van szó.

– Ők most barátkoznak, 
most ismerkednek a média 
világával. A mai 9 évesek 
már másképp viszonyulnak 
a hagyományos médiához, 
mint amilyen a mi televízi-
ónk, ezért is jó, ha meg tud-
juk nekik mutatni – fogalma-
zott Diós Zsolt.

Vári Bianka

Aki nem lép egyszerre – néptánc évzáró a Szent István téren

Június 1-jén rendezték meg 
az Aki nem lép egyszerre nép-
tánc program évzáróját, az 
aprók táncát a Szent István té-
ren. A programsorozatot 2015-
ben indította el Békéscsaba 

önkormányzata a Hétpróbás 
Néptánciskola közreműködé-
sével, amelynek pedagógusai 
az óvodapedagógusoknak 
segítenek elsajátítani azokat 
az alapokat, amelyekkel a 

néptánc, a népművészet, a 
népi játékok átadását lehetővé 
teszik. A mostani évzárón több 
mint négyszáz óvodás lepte el 
a főteret. A város önkormány-
zati óvodáiba járó gyerekek és 
a néptáncot oktató óvodape-
dagógusok mutatták be a szü-
lőknek és az érdeklődőknek, 
hogy mit tanultak a 2021/22-es 
nevelési évben. Varga Tamás 
alpolgármester hangsúlyozta, 
ez egy olyan egyedülálló prog-
ram, amellyel a népművészet, 
a néptánc és a népzene ha-
gyományai iránt fogékonyab-
bá válnak a gyerekek és ezt a 
tudást továbbviszik vagy akár 
a Hétpróbás Néptánciskola 
tagjaiként még tovább gazda-
gítják majd.  

Papp Ádám

Újabb öt évig Lenkefi Zoltán a bábszínház igazgatója

Bábfesztivál és költözés előtt állnak
A májusi közgyűlésen 
megerősítették pozíció-
jában Lenkefi Zoltánt, aki 
újabb öt évig vezeti a Bé-
késcsabai Napsugár Báb-
színházat. Ennek apropóján 
a jelen és a közeljövő fonto-
sabb kérdéseiről, a bábfesz-
tiválról és a bábszínház új 
otthonáról kérdeztük. 

– Sok minden történt az el-
múlt öt évben, jelenleg pedig 
a Munkácsy Negyedben fo-
lyamatban van a bábszínház 
új otthonának az építése. Ho-
gyan jutottak el eddig?

– A kulturális szektorban 
is sok olyan változás történt, 
ami befolyásolta az életünket. 
Például kivezették a TAO-t és 
helyette pályázati rendszert in-
dítottak. Ha ezek a pályázatok 
nincsenek, akkor ugyan műkö-
dünk, de nem tudunk például 
új mikrobuszt, mobilszínpadot 
vásárolni vagy nem tudunk 
bábfesztivált szervezni. Most 
pedig már épül az új bábszín-
ház is. Orbán Viktor minisz-

terelnök 2016 tavaszán járt 
itt, hogy egyeztesse a város-
vezetéssel a Modern Városok 
Program részeként megvaló-
suló fejlesztési terveket. Ab-
ban az évben augusztusban 
beszéltünk a bábszínházról. 
Úgy alakult, hogy mindenki az 
ügy mellé állt.   

– Most is sűrű időszak jön. 
– Kecskeméten június 11-
étől zajlik a magyarországi 
bábszínházak országos ta-
lálkozója. Ez egy szakmai fó-
rum, ide minden bábszínház 
a saját előadásával megy, 
amelyet a zsűri végignéz, 
majd értékel. Természete-
sen javában készülünk a 
Nemzetközi Bábfesztivál-
ra is. Az összes előadóval 
egyeztettünk, folyamatosan 
kapcsolatban vagyunk velük 
és várjuk majd őket Békés-
csabára. Június 22-től 26-ig 
tart a fesztivál, azután majd 
lesz egy pici pihenő. Nem 
hosszú, mert sok feladat áll 
előttünk a nyáron, több hely-
re megyünk fellépni. Fontos 

a kúriában elinduló kiállítás 
is, pontos tervekké varázsol-
juk az elképzeléseket, és el 
kell indulni a megvalósítás 
irányába. Szép lassan el kell 
kezdeni összepakolni a báb-
színházat, hiszen a mostani 
állás szerint november 9-én 
az építő befejezi a munkála-
tokat, és az engedélyezteté-
seket követően a Munkácsy 
Negyedbe költözünk. Remé-
nyeink szerint jövő februártól 
már talán az előadásokat is 
ott tarthatjuk. 

– Hogyan látja a Munkácsy 
Negyed fejlődését és benne a 
bábszínház szerepét?  

– Szente Bélának, a Csa-
bagyöngye igazgatójának a 
szavaival élve: a Munkácsy 
Negyed lelkét adó intézmé-
nyek régóta működnek. Szá-
mos olyan komoly szakember 
dolgozik Békéscsabán, aki-
nek a munkája nélkül sokkal 
kevesebbet tudnánk megmu-
tatni Békéscsaba kulturális 
életéből. A Munkácsy Negyed 
szerintem éppen ezektől az in-
tézményektől, szakemberektől 
fog jól prosperálni, ráadásul 
már egy megszépült környe-
zetben. Most is folyamatosan 
egyeztetünk, dolgozunk azon, 
hogy jó legyen, a legutóbbi 
közgyűlésen pedig a képvise-
lők a negyed működtetéséhez 
szükséges döntéseket is meg-
hozták. Egyre inkább beke-
rül a köztudatba, a turisztikai 
ügynökség külön helyszínként 
jelöli a Munkácsy Negyedet, 
amely a kulturális kínálata ré-
vén is méltó turisztikai célpont 
lehet. Ebben szeretnénk mi is 
aktívan közreműködni. 

Mikóczy Erika

Több mint négyszáz nagycsoportos ropta a táncot a város szívében

Lenkefi Zoltán újraválasztott igazgató

Utoljára négy éve volt bábfesztivál, most június 22-26-ig tart majd
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MESÉLŐ MÚZEUM Csaba a városiasodás útján 1. 
A modern város alapjai

A város konkrétan definiál-
ható jogi kategória ma, és 
az volt az újkori Magyaror-
szágon is. Kiváltságokkal 
bírt, amelyeket például a 
királytól vagy a terület föl-
desurától kaphatott, s ezek 
különböztették meg egyéb 
településfajtáktól. 

A városok a polgárság jellem-
ző lakhelyei voltak, s e réteg 
megerősödése hazánkban 
a 18., még inkább a 19. szá-
zadra tehető. Munkájuk, élet-
helyük a városhoz kötődött, és 
minél erősebb volt a polgári 
réteg egy városban, az annál 
inkább tetten érhetővé vált an-
nak épületeiben. 

A helyi polgári rétegek ki-
fejlődésében fontos szerepet 
játszott, hogy Csaba 1840-
ben mezővárosi rangot (vá-
sártartási jogot) kapott, amely 
a kereskedelem, a közleke-
dés fejlődésének beindítója 
lett. Kiemelendő az 1845-ben 
megkötött örökváltsági szer-
ződés, mellyel megszabadult 

a feudális kötöttségektől. To-
vábbá a polgári jogegyenlőség 
megteremtésének (1848-49) 
és a jobbágyfelszabadításnak 
(1853) köszönhetően a mo-
dern tőkés termelésre való 
áttérés lehetővé vált, ami ked-
vezett a polgárság megerő-
södésének. E réteg tagjait az 
élethely és az életmód kötötte 
össze és nem a vallási hova-
tartozás vagy a nemesi cím 
megléte. Igényelték a minél 
összkomfortosabb városké-
pet, a modernizáció adta le-
hetőségeket, a tudományos-
technikai újításokat, melyek 
csökkentették a halandósá-
got, kitolták a várható élettar-
tamot. De ők váltak a kultúra 
hordozóivá is magas fokú is-
kolázottságuk révén. 

Először társadalmi fóruma-
ik alakultak meg, az egyletek, 
olvasókörök, a legjelentősebb 
1842-ben, a Csabai Casino. 
Új lendületet a polgárosodás 
folyamatának a vasút 1858-as 
megnyitása adott, fellendítve 
a kereskedelmet és a közle-

kedést: „… van itt egy gyógy-
szertár, kis postahivatal, egy 
városi és egy katonai kórház, 
két halotti gyámegylet, két 
városháza, az egyik új eme-
letes, egy tűzoltó egylet, gőz-
fürdő, szeszgyár, sörház, egy 
gőzmalom, 50 kereskedőbolt, 
asztalos, tímár, csizmadia, 
szűcs, szabó és kovácscéh… 
Az 1842-ben alakult kaszinó-
nak jelenleg 150 részvényes 
tagja van; a népkör részvé-
nyeseinek száma 330” –  írta 
Zombory Gusztáv a „Hazánk 
s a Külföld” című lap hasáb-
jain 1867-ben. A cikk szerzője 
mindezeket a polgárosodás, a 
modernizáció, a magas fokú 
közművelődés jelének tartot-
ta. Volt itt még 2 kisdedóvó, 18 
népiskola, egy leánynevelde, 
egy felsőbb polgári iskola, egy 
négyosztályos algimnázium, 
amint Haan Lajos 1866-ban 
írta a Vasárnapi Újságban, ezt 
kiegészítette azzal is, hogy a 
népkör másfél ezer kötetes 
könyvtárral rendelkezett.

Szalay Ágnes

Zombory Gusztáv: Békés-Csaba a Körös partjáról tekintve (1867. november 14.) 

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.
Síremléktisztítás környe-
zetbarát módon. Telefon: 
20/774-7455, 30/384-1726.

Matematikából korrepetá-
lás, pótvizsgára, pótérett-
ségire felkészítés. 
Telefon: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás. 
Telefon: 70/392-0459.
Lépcsőház-takarítást válla-
lok. Telefon: 06-30/290-8726

Maléter Pál, az 1956-os forradalom 
honvédelmi minisztere

Maléter Pál 1917. szeptember 4-én látta 
meg a napvilágot Eperjesen. A gimnázium 
elvégzése után a prágai egyetem orvos-
tudományi karán tanult, négy szemeszter 
után – tanulmányait megszakítva – haza-
költözött Eperjesre. A későbbiekben Bu-
dapesten folytatta tanulmányait, melyeket 
anyagi okok miatt nem tudott befejezni. 

A magyar állampolgárság megszerzése ér-
dekében katonának jelentkezett, 1940 őszén 
felvették a Ludovika Akadémiára. Maléter 
megjárta a második világháborút, ahol szov-
jet fogságba esett. A háborút követően belé-
pett a Magyar Kommunista Pártba, a forra-
dalom kitöréséig a néphadseregben szolgált.

Az 1956-os eseményeknél a reformerők 
első nagy demonstrációjává vált a rehabilitált 
Rajk Lászlónak és társainak 1956. október 
6-án történt újratemetése. Ezt követően fel-
gyorsultak az események. Országosan több 
egyetem diákjai megfogalmazták követelé-
seiket, a diákok új kormányt akartak Nagy 
Imre vezetésével. Az 1956. október 23-án 
történt budapesti eseményekhez hasonlóan, 
október 24–25-én tömegdemonstrációkra 
került sor több egyetemi városban és a kis-
városokban is. A forradalom első napjaiban 
Malétert a Kilián laktanyába küldték „rendet 
csinálni”, majd értesülve a kormány által el-
rendelt tűzszünetről, beszüntette a felkelők 
elleni harcot. Eközben Nagy Imre meggyőzte 
a párt vezető testületeit, hogy gyökeres po-
litikai fordulatra van szükség. Ezt sikerült a 
szovjetekkel is elfogadtatni. Október 28-án 
Nagy Imre meghirdethette új kormányának 
programját a rádióban. 1956. november 3-án 
Nagy Imre honvédelmi miniszterré nevezte 
ki Maléter Pált, ezt követően ő vezette a tár-
gyalást a tököli szovjet főparancsnokságon a 
szovjet csapatok visszavonulásáról és a Var-
sói Szerződés felbontásáról. Innen azonban 
már szabad emberként nem távozhatott, a 
szovjetek 1957 januárjában kiadták a magyar 
belügyi szerveknek.

A fegyveres ellenállás gócait 1956. nov-
ember 10–11-ére a szovjet hadsereg felszá-
molta, azonban az új hatalommal szembeni 
ellenállás tovább folytatódott. Rendcsináló, 
illetve megtorló alakulatok kezdték átven-

ni a szovjet hadsereg addigi szerepkörét. 
1956 novemberétől 1959 végéig több mint 
35 ezer ember ellen folyt eljárás, 1956 de-
cemberében és 1957 januárjában már ha-
lálos ítéleteket hoztak. A perek közül legna-
gyobb jelentőséggel Nagy Imre és társainak 
a pere bírt. Az 1958 februárjában elindított 
eljárás ugyanezen év júniusára befejeződött. 
A vádlottak közül többek számára az ítélet 
évekre szóló börtönbüntetés volt, azonban 
Maléter Pált, Gimes Miklóst és Nagy Imrét 
halálra ítélték. Az ítéleteket 1958. június 16-
án végre is hajtották, és nyughelyüket – hogy 
senki ne ismerje és látogathassa – az or-
szágos börtön sétálóudvarán földelték el, a 
földhányást lommal fedték be. 1961. február 
24-én a koporsókat kiásták, kátránypapírba 
drótozták, és a közeli Új köztemetőben földel-
ték el újra, jeltelen sírokba. Nagy Imre és már-
tírtársainak újratemetésére 1989. június 16-án 
került sor több százezer fő részvételével.

2013-ban HM rendelet született a Ma-
léter Pál Emlékérem adományozásáról, 
amely az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc ápolása és a honvédelem ügye 
érdekében kiemelkedő munkát végzett sze-
mélyek érdeme.

Forrainé Kovács Márta, történész

Kerékpárt kaptak

Békéscsaba önkormányzata, vállalkozások és magánsze-
mélyek fogtak össze, hogy a városban, a Kano Judo SE-
ben sportoló ukrán gyerekek kerékpárokat kapjanak

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Nyári koncert ajánlatunk:
2022. június 16, csütörtök, 19.00

DUOGENÉSZ3
Igali Csanád – zongora, ének, Pengő Csaba – nagybőgő, 

Cseh Balázs – dob
2022. július 14, csütörtök, 19.00

MASH
Vincent Pongrácz – klarinét, Mahan Mirarab - gitár, fretless, oud

Dés András – ütőhangszerek
A MASH három olyan zenész találkozása, akik határozott, karakteres saját 

hanggal rendelkeznek, de folyamatosan keresik az újat. (AT/HU)
2022. augusztus 11, csütörtök, 19.00

MACSKIN DÁVID TRIO
Macskin Dávid – trombita, elektronika, Sárosi Áron – basszusgitár, 

Telek Attila – dobok
A Macskin Dávid Trió egy eklektikus zenei világba kalauzolja közönségét. 

Dávid a klasszikus zene, Áron és Attila a jazz világából érkezik. A trió tagjai 
egyenként Kínától Európán át az Egyesült Államokig számos országban 

bizonyították már tudásukat. Közös bennük az új, izgalmas hangzások, zenei 
megoldások utáni érdeklődés.

A koncertek rendezője a Meseházi Alapítvány.
Belépő: 500 Ft

Helyszín: Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.
Köszönjük a támogatást! 

KERTMOZI AJÁNLATUNK:
Máthé Ferenc ajánlásával, kéthetente szerdán, 

20 órakor,a Meseház udvarán.
Időpontok: 

2022. június 22.
2022. július 6.
2022. július 20.

2022. augusztus 31.
Eső esetén a vetítés 18 órakor kezdődik, a Nemzetiségi Klubházban 

(Békési út 15.) Érdeklődni a vetítés napján, 17 órától lehet, 
a 326-370 telefonszámon.

Bővebb információ a Meseház Facebook-oldalán.
Belépés díjtalan.
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Csabai életképek
Fábry Károly: Apponyi-utcák IV.

Elindult a csabai küldöttség 
Pestre az örökváltsággal 
kapcsolatban. A deputá-
ció tagjai voltak Omaszta 
Zsigmond elnök, Nagy 
Antal, Prisztavok György, 
Zelenyánszki György, Áchim 
György, Takács Sámuel, 
Vandlik János és Eördögh 
Frigyes „polgártárs”. 

Pesten tárgyaltak Klauzál 
Gábor földművelés-, ipar és 
kereskedelmi miniszterrel és 
Szemere Bertalan belügymi-
niszterrel, Pozsonyban pedig 
Deák Ferenc igazságügyi tár-
cavezetővel, Kossuth Lajos 
pénzügyminiszterrel és ma-
gával a miniszterelnökkel, gróf 
Batthyány Lajossal is. 

A legmegnyugtatóbb vá-
laszt Kossuthtól kapták, „mely 
szerint bizton elvárni lehet-
ne, hogy ami fizetések eddig 
B.csaba részéről — a vált-
ságra nézve történtek — azok 
általában, mind a regalebeliek 
váltsága dijába beszámíttatni 
fognak, minélfogva a helybe-
li úrbéres váltsági terheit is 
egészben az álladalom vállal-
ná fel”. 

Ennél azonban többet is 
tettek a csabaiak „odafent”. 
Őseinknek sikerült találkoz-
niuk „a rendre és csendre 
felügyelő választmány El-
nökével”, aki megköszönte 
a település csatlakozását a 

forradalomhoz. Fábry Károly 
szerint tehát „Csaba tót népe 
szépen és hazafiasan visel-
kedett” 1848-ban ugyanúgy, 
mint a román megszállás 
alatt (1919/20-ban), amikor is 
a többség ragaszkodott Ma-
gyarországhoz. 

Az örökváltási pénzekkel 
kapcsolatos állami támoga-
tás azonban az 1848/49-es 
szabadságharc eseményei 
és kimenete miatt „természe-
tesen elmaradt”. Fábry szerint 
őseink a következő bölcses-
séggel nyugtatták magukat: 
„Hiábavaló minden számítás 
és emberi okosság –, az utol-
só szó mégis mindig a vélet-
lené és szerencséé”. És még 
a legrosszabb hátravolt. Jött 
Haynau rémuralma, majd a 
Bach-rendszer, az osztrákok 
megpróbálták beolvasztani 
Magyarországot a birodalom-
ba. Egyik lépésként eltörölték 

az áprilisi törvények nagy ré-
szét, melynek következtében 
a csabai földesurak követelni 
kezdték a településtől a jussu-
kat. Súlyosbította a helyzetet, 
hogy az örökváltsági pénztár 
„hazafiság és szerencsét-
lenségből” Kossuth-bankók-
ra váltotta vagyonát, mely a 
szabadságharc leverése után 
megsemmisült. 

Kilátástalan helyzetbe ke-
rültek a csabaiak, azért is, 
mert az új hatalom elcsapta 
az addigi elöljárókat és sem-
milyen gyülekezést, megbe-
szélést nem engedélyezett. 
Mégis volt valaki, aki elvállalta 
a császári és királyi megyefő-
nöki posztot: Bonyhády Per-
czel Lajos. Ismerősnek tűnik 
a név? Igen, ő annak a Per-
czel Mórnak a rokona volt, aki 
oly vitézül harcolt a szabad-
ságharc idején. (Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

„A magyar nemzet tagjai összetartoznak”
A nemzeti összetartozás 
napja alkalmából, június 
3-án tartottak megemléke-
zést Csabán. A Trianon-em-
lékműnél a városvezetők, 
szervezetek és egyesületek 
képviselői koszorúztak. 

1920. június 4-én írták alá azt 
a békediktátumot, amely az I. 
világháború lezárása mellett 
megfosztotta Magyarországot 
akkori területének több, mint 
kétharmadától. Az Országgyű-
lés 2010-es döntése alapján 
június 4-e nemcsak a meg-
emlékezés, hanem a nemzeti 
összetartozás napja is.

Június 3-án, a békéscsa-
bai Trianon-emlékű előtt is 
népes tömeg gyűlt össze.

– Ilyenkor emlékezünk a 
nemzeti tragédiára, és kife-
jezzük abbéli szándékunkat 
is, hogy a magyar nemzet 
tagjai összetartoznak a ma-
gyarságukkal, a kultúrájukkal 
és a több, mint 1100 éves 
történelmükkel – fogalmazott 
Szarvas Péter, a város pol-
gármestere.

A megemlékezésen a Bé-
késcsabai Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégium 
tanulói, valamint a Békés-
csabai Petőfi Utcai Általános 

Iskola diákjai adtak műsort 
Trianon arcai címmel. 

Szabó László, az Andrássy 
intézményvezetője beszédé-
ben elmondta: az első világ-
háborút lezáró békediktátum 

aláírása az egyik legsötétebb 
pont a magyar történelemben.

– A történeti Magyarország 
282 ezer négyzetkilométernyi 
területe 93 ezer négyzetkilo-
méterre zsugorodott, a ma-
gyar ajkú lakosság egyharma-
da idegen uralom alá került. Az 
1920-at követő néhány évben 
több mint 400 ezer ember 
tért és menekült vissza az el-
csatolt területekről – emelte ki 
Szabó László.

Az esemény végén a vá-
rosvezetők, a pártok és civil 
szervezetek képviselői helyez-
ték el az emlékezés koszorúit 
és virágait a Trianon-emlékmű 
talapzatánál.

Papp ÁdámA város nevében Varga Tamás, Szarvas Péter és Nagy Ferenc koszorúzott

A középkori Csaba és az erdélyi 
Magyarózd kapcsolata 

Békéscsaba régebbi tör-
ténelmének egyes szálai 
Erdély felé vezetnek. A 19. 
század második felében 
még az erdélyi Magyarózd 
adott otthont olyan okle-
veleknek, melyek a csabai 
helytörténet értékes forrá-
sai. Miről szólnak ezek az 
oklevelek és miként kerül-
hettek a távoli Erdélybe? 
Érdemes megemlékeznünk 
minderről a nemzeti össze-
tartozás napja alkalmából.

Az oklevelek egyikét az aradi 
káptalan adta ki, 1514. január 
7-én. Az okirat arról ad hírt, 
hogy gerlai Ábránffy Péter és 
fivére, Sebestyén a csabai 
birtokon, Békés vármegyé-
ben lévő, három elhagyott 
jobbágytelküket eladomá-
nyozták Radák Balázsnak és 
általa fivéreinek, Tamásnak, 
Mihálynak és Istvánnak. Az 
adománnyal az Ábránffyak 
Radák Balázs hű szolgálatait 
méltányolták, valamint továb-
bi szolgálatokat vártak tőle. 
Sajnos nem derül ki a szöveg-
ből, hogy miben álltak ezek 
a hű szolgálatok. Az oklevél 
megnevezi azokat a csabai 
jobbágyokat is, akik korábban 
az említett telkeken laktak: 

Búza János (Johannes Bwza), 
Ábránffy Péter jobbágya, vala-
mint Kői György és Szabó Ja-
kab (Georgius Kewy et Jacobi 
Zabo), akik Ábránffy Sebes-
tyén jobbágyai voltak. Az aradi 
káptalan által kiállított okleve-
let nem sokkal később, 1514. 
január 18-án II. Ulászló király 
is megerősítette. Királyi okle-
vél is megemlíti tehát Csabát, 
1514-ben! A kéziratok inter-
neten is megtekinthetők: fel-
figyelhetünk rá, hogy a király 
környezetében kiadott oklevél 
írásképe mennyivel tisztább, 
mint a „vidéki” káptalan által 
kiállított okirat. A Radák fivé-
rek az egyik csabai telket ha-
marosan elcserélték Edelesy 
Gergellyel, annak Edelesen 
lévő nemesi udvarházáért. A 
telken kívül 32 forintot is adtak 
érte. Erről is az aradi káptalan 
állított ki oklevelet 1515. április 
30-án.

Ezen források szövegét 
Haan Lajos tette közzé 1870-
ben, Békés vármegye hajda-
na című kiadványa oklevéltári 
részében. Ekként hivatkozik 
rájuk: „Eredetije pergamenen 
a b. Radák család levéltárá-
ban Ozdon.” Szabó Károly, az 
Erdélyi Múzeum könyvtárnoka 
hívta föl Haan Lajos figyelmét 

ezekre az iratokra. (Szabó Ká-
roly is Békés megyei volt, Kö-
röstarcsán született.) A Radák 
család tagjai fontos szerepet 
játszottak Erdély történelmé-
ben. Megszerezték Ózdot – 
mely alatt Magyarózd értendő. 
Házasság útján rokonságba 
kerültek a Pekry családdal, 
akik bizonyos időszakban 
Magyarózdon birtokosok vol-
tak. Radák Ádám felesége 
Pekry Erzsébet Terézia volt. Ő 
Pekry Lőrincnek és Petrőczy 
Kata Szidóniának volt gyer-
meke. Petrőczy Kata Szidó-
niában felvidéki származású 
magyar költőnőt tisztelhetünk, 
verseskönyve a magyarózdi 
kastélyban maradt fenn. Pekry 
Erzsébet a receptkönyve miatt 
is nevezetes.

A Radák család története 
egyfajta hidat képez Csaba és 
Magyarózd között. Csabai vo-
natkozású okleveleik nyilván 
magyarózdi birtokosságuk ré-
vén kerültek az erdélyi telepü-
lésre. Ma a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára 
őrzi ezeket a csabai vonatko-
zású okleveleket és a világhá-
lón is közzé tette azokat, elekt-
ronizált változatban, magyar 
nyelvű összefoglalással.

Dr. Halmágyi Miklós

A magyarózdi Radák-Pekry kastély (fotó: e-nepujsag.ro/Nagy Tibor)
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B É K É S C S A B A  A N N O
A szikes Borjúrét egykori öntöző mintatelepe

Darányi Ignác földműve-
lésügyi miniszter Csaba 
községnek, 1900 tavaszán, 
a szikes Borjúréten – 177 
katasztrális holdon – legelő-
öntözésre államsegélyt biz-
tosított. A terveket az aradi 
kultúrmérnökség készítette.

Korányi kultúrmérnök és Fa-
ragó műszaki tanácsos tervei 
szerint a kijelölt öntözési terü-
leten az Élővíz-csatorna képes 
volt másodpercenként 130 liter 
víz kiemelésére. 

Az első öntözési terveket 
először a tárgyaló bizottság 
véleményezte. Ezt követően 
az aradi kultúrmérnökség fő-
nöke, Veszprémi főmérnök, 
1899. április 5-én mutatta be 
a részletes terveket Csaba 
elöljáróságának. Részletezte, 
hogy a 177 katasztrális holdnyi 

Borjúrét öntözésének költsé-
ge a kalkuláció szerint 14000 
forint, az összeg azonban né-
hány év alatt visszatérül. Az 
előkészületek és az öntözés 
elindítása 1899-re várható. 

Az időpont azonban ké-
sett, az első próbaöntözést 
1900 májusának végén 
tartották. A szivattyúk jól 
működtek, ekkor helyezték 
távolabb a kenderáztató me-
dencéket, melyek vizét az 
Élővíz-csatorna táplálta. 

Valójában a Borjúrét öntö-
zése 1902-ben vette kezde-
tét. Ekkor már az alföldi rétek 
sorában, a terméshozam 
tekintetében a csabai állt az 
első helyen. Míg az alföldi 
öntözetlen rétek évi átlagos 
termése katasztrális holdan-
ként 14 mázsa volt, ez a csa-
bai öntözőtelepen, 1903-ban 

24 métermázsa évi átlagos 
termést hozott. 

1903-ban már országosan 
is sikeres volt a csabai min-
ta-öntözőtelep, ahová több 
megyéből érkeztek látoga-
tók. Előadásokat tartottak 
agrárszakemberek részére, 
ismertették a kitűnő széna-
termés eredményeit. A hall-
gatóság az előadások végén 
megtekintette a borjúréti ön-
tözőtelepet. Ott egy-egy nyá-
ron háromszor öntöztek, és a 
terület két-háromszor annyi 
szénát adott, mint az öntö-
zetlen rétek.

Borjúréten az öntözés 40 
évig működött. 1946-ban a Vi-
harsarok tudósítása szerint víz 
alatt volt az öntözött rét, ame-
lyen 20 holdon rizst termelt a 
Földműves Szövetkezet.

Gécs Béla

Az öntözött rét főcsatornája – egykor országosan is sikeres volt az öntözőtelep

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Sztárparádé a Csabai Nyár előadásain
A Nemzeti Összetartozás 

Napján, június 4-én mutat-
ta be a Békéscsabai Jókai 
Színház Tamási Áron: Vitéz 
lélek című színpadi drámáját 
Farkaslakán, az író szülőfa-
lujában. A Vitéz lélek című 
székely népi játékot erre az 
alkalomra, a Tamási Áron–
emlékévhez kapcsolódva 
újította fel a teátrum, ezzel 
is tisztelegve a 125 éve szü-
letett nagy író munkássága 
előtt. A néhány héttel ezelőtti 
bécsi és a mostani fellépés 
is mutatja, hogy színházunk 
nemzetközi színtéren is jelen 
van előadásaival.

Hatalmas sikerrel mu-
tatkozott be a Furcsa pár, 
amelynek előadásaira alig 
lehet már jegyet kapni. A 
Katkó Ferenc rendezésében, 
Kovács Edit és Fehér Tímea 
főszereplésével bemutatott 
darabban a teátrum hat nagy-
szerű színésznője bizonyítja, 
hogy a komikus vénájukban 
száguld a vér. A bérletesek 
ősszel megnézhetik a dara-
bot, és természetesen jegyet 
váltva is meg lehet majd te-
kinteni a nagyszerű komédiát 
– már most garantálni tudjuk 
a felhőtlen szórakozást.

A Trianon című rockoperá-
val indul a Szarvas Vízi Szín-
ház idei évada június 17-én, 
a Csabai Nyár rendezvényeit 
pedig mi zárjuk: a Made in 
Hungária előadását állóhe-

lyeken ingyenesen tekinthe-
tik meg a város főterén, július 
8-án. A színpad előtti ülőhe-
lyekre kedvező áron, 2000 
Ft-ért válthatnak jegyet. Na-
gyon várjuk Önöket!

Valóságos sztárparádét 
hoz a Csabai Nyár: Nagy-
Kálózy Eszter, Rudolf Péter, 
Hernádi Judit, Kern András, 
Kautzky Armand, Beleznay 
Endre, Pokorny Lia, Őze Áron, 
Janza Kata, Fésűs Nelly, Vas-
tag Tamás és Szomor György, 
valamint fővárosi és vidéki 
színházak társulata áll szín-
padra Békéscsabán – vétek 
lenne otthon maradni! Párat-
lan páros, Csókos asszony,  
Rómeó és Júlia, Szentivánéji 
szerelem – Cirkuszi show, 

Szabadság elvtársak, 1x3 
néha 4, Apácák és Valami 
csaj(ok), Cserháti Zsuzsa és 
Máté Péter dalai, Válaszfalak 
és a már említett Made in Hun-
gária várják a nézőket.

Szeretnénk felhívni néző-
ink figyelmét, hogy a Kern 
András és Hernádi Judit fő-
szereplésével bemutatandó 
Válaszfalak című darabot 
kifejezetten felnőtt nézőink 
figyelmébe ajánljuk. Ameny-
nyiben nem ennek tudatában 
váltottak jegyet erre a darab-
ra, jegyirodánkban a másik 
előadásra cserélhetik!

Június 7-én megkezdtük 
az új bérletek árusítását – vá-
lasszák ki a legjobb helyeket, 
a legmegfelelőbb időpontot!


