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Szinte alig van olyan család, 
ahol ne kapnának valami-
lyen többletforrást február-
ban annak köszönhetően, 
hogy – az Európai Unióban 
is egészen páratlan módon 
– 7 százalékot megközelítő 
gazdasági növekedésnek le-
hettünk tanúi az elmúlt esz-
tendőben – fogalmazott Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő, akivel emellett az 
aktuális vírushelyzetről és 
az általa alapított Közösség 
díjról is beszélgettünk.  

– Benne vagyunk a koronaví-
rus-járvány ötödik hullámában. 
Milyen a járványhelyzet Békés 
megyében? 

– Bár országosan na-
gyon magas a napi meg-
betegedések száma, a 
kórházban ápoltak illetve a 
lélegeztetőgépen lévők ará-
nya alacsonyabb a korábbi 
hullámokban tapasztaltnál. 
A szakemberek szerint, bár 
az omikron variáns sokkal 
gyorsabban terjed, mint a 
vírus bármelyik előző vál-
faja, kevésbé betegít meg 
minket. Fontos kiemelni 
azt is, hogy az átoltottság 
folyamatosan nő, sokan 
megkapták már a harma-
dik oltást, ezért is kisebb a 
súlyos megbetegedés koc-
kázata. Békés megyében 
közel két éve regisztrálták 

az első fertőzöttet, azóta – 
a hivatalos adatok szerint – 
úgy minden hetedik Békés 
megyei lakos fertőződött 
meg. Ezzel megyénk még 
mindig a legkevesebb eset-
számot produkáló térségek 
között van. Az elmúlt két 
év viszonylatában, lakos-
ságszám-arányosan a har-
madik legkevésbé fertőzött 
megye vagyunk, a jelenlegi 
hullámban pedig az ötödi-
kek. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy ne kellene 
odafigyelnünk, továbbra is 
vigyáznunk kell magunkra 
és egymásra. Egyébként 
vannak országok, ahol kö-
telezővé teszik a védőoltást 

a teljes felnőtt népesség 
számára, vagy a népesség 
egy részének, másutt pedig 
éppen enyhítenek. Fontos 
tudnivaló, hogy nálunk az ol-
tási igazolvány érvényessé-
gi ideje meghosszabbodik: 
aki két oltást kapott, azok 
számára egyelőre május vé-
géig marad érvényben az ol-
tási igazolvány. Természete-
sen, aki felveszi a harmadik 
oltást is, annál folyamatosan 
érvényes ez az igazolvány. 

– Életbelépett az élelmi-
szerár-stop, ettől azonban 
még nem ugyanazok az árak 
az egyes boltokban. Miért?

Elkészült az új csőzsilip-
rendszer a pósteleki gén-
rezervátumban. A területet 
gondozó egyesület által 
régóta várt beruházást az 
önkormányzat saját forrás-
ból valósította meg. A fej-
lesztésnek köszönhetően 
a génrezervátumban talál-
ható két tó vízszintje sza-
bályozhatóvá vált, ezzel 
segítve a vizes élőhelyek 
megóvását az aszályos 
időszakokban.

Békéscsaba erdővel borított 
területe mintegy 150 hektár-
nyit tesz ki, ebből 9,5 hektár 
a pósteleki génrezervátum. 
A nemrégiben örökerdőnek 
nyilvánított természetvédel-
mi terület megóvása a város 
kiemelt környezetvédelmi fel-
adatai közé tartozik. A jelentős 
számú, mintegy 180 őshonos 

faj élőhelyének megőrzése 
óriási felelősség, ezt a felada-
tot 1993 óta a Körös Klub Ter-
mészet-, Környezetvédő Ter-
mészetbarát Egyesület végzi. 
A szervezet és a békéscsabai 
önkormányzat egy ideje már 
szorosan együttműködik. Ez 
többek között abban nyilvá-
nul meg, hogy a város fásítási 
programjába az egyesület ál-
tal nevelt őshonos fafajok is 
bekerülnek. 

A pósteleki erdő megóvá-
sa érdekében tett erőfeszí-
tések az elmúlt hónapokban 
tovább folytatódtak. Sajnos 
a klímaváltozásnak köszön-
hetően nyaranta meglehető-
sen kevés csapadék hullik, 
ezért az esővíz visszatartá-
sa, a növényállomány és a 
fák öntözése kiemelt feladat-
tá vált a területen. A génre-
zervátumban található vizes 

élőhelyeket ugyan korábban 
mesterségesen alakították 
ki, az eltelt évtizedek alatt 
számos állat- és növényfaj 
lelt otthonra bennük. Ahhoz 
azonban, hogy az itt talál-
ható, különlegesen gazdag 
élővilág megfelelő életkörül-
mények között létezhessen, 
nagy mennyiségű vízre van 
szükség. Korábban ennek 
érdekében a pósteleki né-
gyes csatornából, két kisebb 
csatornát ástak ki a szakem-
berek azért, hogy táplálja a 
két, mesterségesen kialakí-
tott tavat. A Körös Klub Egye-
sület a vízszint szabályozá-
sára egy csőzsilip-rendszer 
kiépítését tartotta a legjobb 
megoldásnak, ez azonban 
idáig forráshiány miatt nem 
készült el. 

Az elsősorban a kikap-
csolódást, aktív pihenést 
szolgáló, több mint 20 kilo-
méter hosszú Wenckheim 
turista- és kerékpárút 
megvalósítása az idei 
esztendőben is gőzerővel 
folytatódik, a többi között 
megépül a szabadkígyósi 
kastélyhoz vezető 4 kilo-
méteres aszfaltcsík is.

– Alföldi város vagyunk síkvi-
déki adottságokkal, amelyek 
alkalmassá teszik települé-
sünket a kerékpározásra. 
Békéscsabán az átlagnál jó-
val többen bicikliznek, a vá-
ros vezetésének felelőssége 
van abban, hogy javítsa az 
infrastruktúrát – fogalmazott 
kérdésünkre Szarvas Péter 
polgármester. Hozzátette, az 
eltelt időszakban nem volt 
olyan év, amikor ne adtak 

volna át új szakaszokat vagy 
ne újítottak volna fel meglé-
vő, műszakilag elavult része-
ket. A beszélgetés helyszí-
nén, a Ligeti soron szintén 
épül egy új szakasz, ami a 
Wenckheim turista- és kerék-
párút szerves része.

A kerékpározás és a ke-
rékpárút építése kapcsán 
érdemes megjegyezni, hogy 
egy ilyen építkezés egyrészt 
a biztonságot szolgálja, ami 
nálunk azért is különösen 
fontos, mert a baleseti sta-
tisztikák alapján a biciklisek 
nem csupán résztvevői, ha-
nem sok esetben okozói is 
a baleseteknek. Alapvető 
feladat tehát a közlekedés-
biztonság javítása, s ennek 
elengedhetetlen feltétele az, 
hogy fizikailag is elkülönüljön 
a kerékpáros-forgalom. A fi-
gyelem azért ettől még nem 

lankadhat, akkor sem, ha a 
bringás ténylegesen külön 
úton halad. A biztonság mel-
lett az egészség megőrzése 
is kiemelt szerepet játszik. 

– Jó hír, hogy a Wenckheim 
turista- és kerékpárút építése 
a 2022-es évben tovább foly-
tatódik, idén meg fog épülni 
a jaminai bányatavaktól a 
szabadkígyósi kastélyig ve-
zető, mintegy négy kilométer 
hosszú szakasz is – részle-
tezte a városvezető, majd 
kitért arra, hogy a legjobb 
esetben a nyáron, a nyár 
végi időszakban lehet majd 
használni ezt az utat. 

– Országos összeha-
sonlításban is megállja a 
helyét az az állítás, hogy 
Békéscsaba ténylegesen 
kerékpárosbarát település. 

Vadász Csaba, a természetbarát egyesület vezetője és Nagy Ferenc alpolgármester Szarvas Péter: A Ligeti sori kerékpár út a Békési utat köti össze a Gyulai úttal
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„ T B ” - S A R O K
Tudnivalók a nyugdíjcélú megállapodásokról

Döntöttek a víziközműről

Jó kezekbe kerül

A január 27-ei soron kívüli 
közgyűlés után csak a Fi-
desz-KDNP frakció tartott 
tájékoztatót. Az ülésen 
hozott döntésekről Hanó 
Miklós alpolgármester és 
Szente Béla önkormányza-
ti képviselő számolt be.

Mint elhangzott, hogy a köz-
gyűlés elmúlt évi tevékeny-
ségének első félévét a ve-
szélyhelyzet határozta meg, a 
munka ennek ellenére nem állt 
meg, összesen 170 döntést 
hoztak a testület tagjai. A kép-
viselők a tájékoztatón megkö-
szönték mindazok munkáját, 
akik az élet bármely területén 
helytálltak a pandémia alatt is. 

Szente Béla elmondta, 
zárt ülésen hoztak döntést 
az évek óta sok problémá-
val küszködő Alföldvíz Zrt. 
ügyében. Áttekintették a 
víziközmű vagyon helyze-
tét és az ahhoz kapcsolódó 
feladat-ellátási kötelezett-
ségeket. Több településhez 

hasonlóan, Békéscsaba Ön-
kormányzata is döntött a 
feladat-ellátási kötelezettség 
és az ahhoz kapcsolódó 
víziközmű-vagyon államra 
történő átruházásáról, ezzel 
biztosítva a további zavar-
talan működést. A képviselő 
hozzátette: bíznak abban, 
hogy hamarosan megtörtén-
nek a szerződéskötések az 
állammal. 

Hanó Miklós elmondta, 
a regionális vállalat több te-
lepülést foglal magában. A 
városok közül a szerződés-
kötésig Békéscsabának 32,8 
százalékos tulajdonjoga van 
a társaságban. Az alpolgár-
mester kiemelte: ezután is 
biztosított lesz, hogy oda-
figyeljenek a várost érintő 
vízmű-fejlesztésekre. Meg-
jegyezte továbbá, hogy jó 
kezekbe kerül az Alföldvíz, 
amely ezentúl Nemezti Víz-
művek Zrt. részeként fog to-
vábbműködni.

Szabó Judit

Újabb bölcsődefejlesztés valósulhat meg Békéscsabán

Soron kívüli közgyűlést tartott a testület
Soron kívüli ülést tartott ja-
nuár 27-én a békéscsabai 
közgyűlés. A képviselő-
testület többek között arról 
döntött, hogy a város pá-
lyázatot nyújt be a Sziglige-
ti utcai bölcsőde felújításá-
ra. A beruházás összesen 
mintegy 43 millió forintból 
valósulhatna meg.

A közgyűlés a soron kívüli 
ülésén hat napirendi pontról 
tárgyalt, melyeket mind a 15 
jelenlevő képviselő egyhan-
gúlag szavazott meg.   

A grémium elfogadta a 
Békés Megye 1. Számú Or-
szággyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Bizottság 
tagjaira és póttagjaira vonat-
kozó személyi javaslatokat. 
Szó volt a békéscsabai Áchim 
L. András lakótelep 32. szám 
alatti ingatlanrésszel kapcso-
latos elővásárlási jog kérdésé-

ről, a testület ebben úgy hatá-
rozott, hogy a város nem kíván 
élni az elővásárlási jogával. 

A közgyűlésen téma volt a 
Kőrösi Csoma Sándor utcá-
ban lévő építési telkek eladá-

sa is. Elhangzott, hogy össze-
sen hat ilyen telekről van szó, 
hármat már korábban sikerült 
értékesíteni, ezeken már zaj-
lik az építkezés. Ezúttal arról 
született döntés, hogy a ma-
radék három telket is értékesí-
teni kívánja az önkormányzat. 

Az ülés negyedik napiren-
di pontjában arról döntöttek a 
képviselők, hogy a város pá-
lyázatot nyújt be a Szigligeti 
utcai bölcsőde részleges fel-
újítására, elsősorban a támo-
gatási intenzitás magas, 75 
százalékos szintje miatt.

– Egy bölcsődei beruhá-
zásra pályázunk, mégpedig 
a Szigligeti utcai, hatos szá-
mú bölcsőde részbeni felújí-
tására. Ha sikerülne, akkor 
mintegy 32 millió forintot 
nyernénk, és ehhez 11,5 mil-

lió forintot kellene saját erő-
ként hozzátenni – ismertette 
a részleteket Szarvas Péter 
polgármester. 

A képviselők megszavaz-
ták a polgármester, illetve az 
alpolgármesterek illetménye-
inek kötelező emelését, va-
lamint utóbbiak esetében a 
költségtérítést is. 

Az Alföldvíz Zrt.-ben Bé-
késcsabának van a legna-
gyobb tulajdoni hányada, 
ez 32,8 százalék. Most zárt 
ülésen tárgyalt a testület a 
víziközmű vagyoni helyze-
téről, az ahhoz kapcsolódó 
feladat-ellátási kötelezettsé-
gek teljesítéséről, valamint 
a vagyonnak és a feladatok-
nak az állam részére történő 
átruházásáról.

Vincze Attila

Határidős és halaszthatatlan ügyek miatt ülésezett a közgyűlés 

A város pályázik a Szigligeti utcai bölcsőde felújítására

A nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idő és nyugdíj-
alapot képező jövedelem 
megszerzése céljából meg-
határozott esetekben meg-
állapodás köthető.

Az a belföldi nagykorú sze-
mély, aki még nem saját 
jogú nyugdíjas, és nem áll 
biztosítási kötelezettséggel 
járó jogviszonyban (például 
nem dolgozik), vagy külföldi 
munkaviszonya nem vehető 
figyelembe a nyugdíj megál-
lapításánál, 22 százaléknyi 
nyugdíjjárulék fizetése mel-
lett megállapodhat a nyug-
díjbiztosítóval. A fizetendő 
járulék összege idén január-
tól havonta legalább 44 000 
forint, de ettől magasabb 
összeg is vállalható.  

Megállapodás kötése to-
vábbra sem kötelező, csak 
lehetőség az érintettek szá-
mára. Ez elsősorban azok 
számára megfontolandó, 
akik több évig, akár évtize-
dekig nem dolgoznak, nem 
szereznek szolgálati időt, de 
időskorban állami nyugdíjhoz 
szeretnének jutni. A teljes 
jogú öregségi nyugdíjra való 
jogosultsághoz jelenleg 20 
év szolgálati idő megszer-
zése szükséges, öregségi 

résznyugdíj viszont már 15 
év után is megállapítható. 

A nyugdíjjogosultsághoz 
nem elegendő a szolgálati idő 
megléte, a nyugdíj megállapí-
tására az öregségi nyugdíjkor-
határ elérésekor lesz mód. A 
nők azonban 40 év jogosult-
sági idő megszerzése esetén, 
életkorra tekintet nélkül élhet-
nek a nyugdíjba vonulás lehe-
tőségével.

Fontos tudni, hogy az az 
öregségi nyugdíjkorhatárt el-
ért személy, akinek az öreg-
ségi nyugdíját kizárólag azért 
nem lehet megállapítani, mert 
a szolgálati ideje nem éri el 
a 20, résznyugdíj esetén pe-
dig a 15 évet, legfeljebb 5 év 

szolgálati idő megszerzése 
céljából szintén megállapo-
dást köthet.  

A megállapodások meg-
kötésére vonatkozó rész-
letes információ elérhető a 
https://nyugdijbiztositas.tcs.
allamkincstar.gov.hu/hu web-
oldalon, de tájékoztatás kér-
hető személyesen Békéscsa-
bán, a Luther u. 3. sz. alatt a 
kormányhivatal nyugdíjbizto-
sítási ügyfélszolgálatán is.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

A Belvár csatlakozott a „CseppetSem” programhoz 

Begyűjtik a használt étolajat
Az Örökös Ökoiskola cí-
met elnyert Békéscsabai 
Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium januárban 
tovább bővítette a környe-
zetvédelmi tevékenységét, 
csatlakozott a CseppetSem 
programhoz.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, eddig Békéscsaba hat 
pontján, a következő helyszí-
neket lehetett leadni a használt 
sütőolajat: a Bartók Béla úti Mol 
benzinkútnál, a Táncsics utca 
6–10. szám alatti Reál üzletnél, 
a Gyár utca 1. szám alatti Mobil 
Petrol kútnál, a Corvin utca 31. 
szám alatti Mol benzinkútnál, a 
Gyulai úti Mol benzinkútnál, va-
lamint a Lencsési út 114. szám 
alatti Reál Fényes ABC-nél.

Most lett egy hetedik gyűj-
tőhely, mivel első iskolaként 
a Belvár is csatlakozott a 
„CseppetSem” programhoz, 
melynek lényege a használt 

étolaj (sütőolaj) begyűjtése, 
szállítása és újrahasznosítása. 
Mindezt egy teljesen magyar 
tulajdonban lévő kft. végzi.

Az iskola nemcsak a ta-
nulók, pedagógusok, szülők, 
hanem a lakosság számára 
is biztosítja a használt étolaj 
leadásának lehetőségét. A 
járványhelyzet miatt ezt úgy 
tudják megoldani, hogy a la-
kosság a főbejáratnál, a két 
ajtó között helyezheti el a fla-
konokat, amit az akcióba be-

vont diákok szükség esetén 
naponta átvisznek a belső 
udvaron elhelyezett nagyobb 
ládába. A középiskolás diákok 
igény esetén ezt a tevékeny-
séget összekapcsolhatják az 
érettségi feltételeként előírt 50 
órás közösségi szolgálat telje-
sítésével is.

Az akció sikeresen indult, 
több intézmény érdeklődött a 
program felől, illetve a lakos-
ság is pozitívan fogadta a kez-
deményezést. 
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Az inspiráció új forrása.
Vadonatúj Kia Sportage Plug-in Hybrid.

A Kia vadonatúj Sportage Plug-in Hybrid modellje amellett, hogy mozgásra 
ösztönöz, fel is tölt kreatív energiával. Elegáns, erős és modern külsejének, 
valamint az elektromos- és a hibrid hajtás összhangjának köszönhetően 
rendkívül hatékony társ vezetés közben.

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A Kia Sportage üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,0-7,2 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 125-163 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási 
értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) 
vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények 
ezektől eltérhetnek, különbségeezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.

Körös Autócentrum Kft.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.
06 (70) 450 0485   06 (20) 512 3944   06 (66) 450 450

Az évek óta húzódó ügy 
végére az önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően 
kerülhetett pont. A hiánypótló 
beruházást idén januárra si-
került megvalósítani.

– A Körösi Vízgazdálko-
dási Társulat kivitelezésé-
ben két csőzsilip épült meg, 
mellyel szabályozhatóvá vált 
a tó vízszintje. Ez azért is 
hasznos, mert ha nincs elég 
vízutánpótlás a csatornából, 
akkor szárazság idején köny-
nyen elapadhat a mederben 
a víz, a zsiliprendszer pedig 
ezt is meg tudja majd akadá-
lyozni – fogalmazott Vadász 
Csaba, a Körös Klub Termé-
szet-, Környezetvédő Termé-
szetbarát Egyesület elnöke.

Kiemelte: a víz azért is 
fontos, hogy a tavak medré-
ben maradjon, mert az évek 
során több védett halfajt is 
felfedeztek már bennük. Rá-
adásul a madarak számára 
is sokkal kiszámíthatóbb, ha 
a nádasban biztonságosan 
tudnak fészkelni, a vízszint 
ingadozása ugyanis rossz 
hatással van a költésre. A 
beruházás mintegy 8 millió 
forintos költségét a békés-
csabai önkormányzat saját 
forrásból biztosította. A ki-

vitelezők az eredeti, áprilisi 
átadáshoz képest jóval ha-
marabb, már januárban befe-
jezték az építkezést. Ez már 
csak azért is jó hír, mert a ta-
vaszi csapadék egy jóval mo-
dernebb rendszerbe kerülhet 
majd be.

– Az építkezés során a 
pósteleki, négyes számú 
csatorna műszaki átalakítá-
sa történt meg: a kivitelezők 
néhány szakaszon beton-
elemekkel zárták közre a 
medret, valamint csőzsilipes 
műszaki megoldás biztosítja 
azt, hogy a csapadék ösz-
szegyűlhessen, ne folyjon el, 
ennek köszönhetően pedig 
sokkal magasabban marad-
hat a vízszint. Így a vizes 

élőhelyek vízellátása sokat 
javulhat a korábbi évekhez 
képest – mondta Nagy Fe-
renc, Békéscsaba alpolgár-
mestere.

Az önkormányzat az el-
múlt időszakban történt fej-
lesztésekkel az élőhelyek 
megóvásán túl azt is sze-
retné elérni, hogy Póstelek 
továbbra is közkedvelt pihe-
nőhely legyen, minél többen 
látogassanak ki ide kerék-
párral vagy akár gyalogtúra 
keretein belül. Azonban a 
legfontosabb cél mégiscsak 
az, hogy ez a közös termé-
szeti kincs a gyermekeink, 
unokáink számára még so-
káig fennmaradhasson.

Vincze Attila

Az infrastruktúra fej-
lesztésével évről-évre több 
a lehetőség a biztonsá-
gos kerékpározásra és a 
Kerékpárosbarát település 
címet is rendre elnyerjük – 
ismertette Szarvas Péter. 

Azt is hozzáfűzte, hogy 
ezt a rangot szeretnék a to-
vábbiakban is megőrizni. 
Békéscsaba nem rendelke-
zik várral, nem tekinthető a 
borturizmus kiemelt célpont-
jának sem, a kulturális turiz-
mus azonban kiemelt szere-
pet játszik és ez még inkább 
így lesz a Munkácsy-negyed 
befejezésével – fejtette ki. 
Azt is elmondta, ha szeret-
nénk turistákat csalogatni a 
városba, akkor a kerékpáro-
zás egy igazán jó hívószó, 
hiszen az aktív turizmus 
nagymértékben növekedett 
az eltelt időszakban. Ren-
getegen választanak olyan 
úticélt szabadidejük eltöl-
tésére, ahol jó lehetőségek 
adódnak a testmozgásra, az 
edzésre, és adott esetben a 
kerékpározásra. 

Hangsúlyozta, hogy a to-
vábbiakban is nagy szerepet 
szánnak a kerékpárút építé-
seknek. A Ligeti soron épülő 
új kerékpárút mindössze 500 
méter hosszú, a jelentősége 
azonban nem elhanyagol-
ható. Ez az aszfaltcsík azért 

játszik nagy szerepet, mert a 
Békési utat köti össze a Gyu-
lai úttal. Nagy figyelmet fordí-
tanak arra, hogy az utcában 
található óvoda környékén 
továbbra is megmaradjanak 
a parkolási lehetőségek. 

Szarvas Péter elmondta, 
hogy ezen a szakaszon ösz-
szesen 21 kiszáradt, elöre-
gedett fát vágtak ki a kerék-
párút építése során, ezeket 
mindenképpen pótolni fog-
ják. A csemeték helyét már 
kijelölték, a kivitelező köte-
lezettsége a fákat elültetni. A 
Wenckheim kerékpárút teljes 
hossza meghaladja a 20 ki-
lométert, ebből több mint 10 
kilométer új építésű; ebbe a 
kategóriába sorolható a Lige-
ti sori fél kilométeres szakasz 
is. A Kétegyházi úton lévő és 
a Kerekegyházi úton lévő, 
valamint a szabadkígyósi 
kastély felé menő utak ösz-
szesen megközelítőleg 6 

kilométert tesznek ki, míg a 
pósteleki kastély és a Gerla 
városrész közötti nagyjából 
2,5 kilométeres. 

A felújítással érintett egy 
legalább 10 kilométer hosszú 
szakasz, s ezen belül külön 
említésre érdemes a legnép-
szerűbb, a Lencsési úti hídtól 
a Veszei hídig húzódó, mint-
egy 4 kilométeres útvonal is. 
Ez utóbbi szélesebb és kor-
szerűbb lett, örömmel hasz-
nálják a bringások. 

Érdemes a személyes vetü-
leteket is megemlíteni, hiszen 
Szarvas Péter is rendszere-
sen kerékpározik. – Nem va-
gyok nagyon vad bringás, in-
kább csak jó időben szeretek 
kerékpározni – fogalmazott, 
téli hidegben és esőben nem 
ül nyeregbe. Kedvenc kerék-
párút-szakasza nincs, szereti 
a várost, és szívesen közleke-
dik kétkerekűvel bárhol. 

Erdei-Kovács Zsolt

A Wenckheim kerékpárút 
építése idén is folytatódik

A csőzsilipekkel szabályozhatóvá vált a tó vízszintje
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Soron kívüli megyegyűlés
Soron kívüli közgyűlést 
tartott januárban a Békés 
Megyei Önkormányzat. Az 
ülésen többek között téma 
volt az idei költségvetés, 
döntöttek a területfejlesz-
tési és határon túli pá-
lyázatokról, valamint szó 
volt arról, hogy a jövőben 
megújulhat Békéscsabán 
a Gyulai úti volt tervező 
iroda épülete is.

A közgyűlésen a képvise-
lők elfogadták a megye ön-
kormányzatának 2022-es 
költségvetését. A testület a 
Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program Plusz 
következő évi pályázatai 
kapcsán is fontos döntéseket 
hozott. Eldőlt, hogy a Békés 
Megyei Önkormányzat és a 
Békés Megyei Kormányhi-
vatal közös foglalkoztatási 
paktuma tovább folytatódik. 
A pályázatnak köszönhetően 
4,2 milliárd forintot lehet for-
dítani a hátrányos helyzetűek 
bértámogatására, valamint 
képzésére.

– A szociálisan hátrányos 
helyzetű emberek képzése 
során egy szakma megtanu-
lásának lehetőségét biztosít-
juk, illetve olyan képessége-
ik fejlesztését, amelyekkel 
könnyebben el tudnak he-
lyezkedni a munkaerőpiacon. 
A kezdeti időszakra olyan 

bértámogatást adunk, amely-
lyel érdekeltté tesszük a vál-
lalkozásokat is abban, hogy 
őket foglalkoztassák – fogal-
mazott Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke. 

Fontos napirendi pont volt 
a békéscsabai, Gyulai út 1. 
szám alatti, volt tervező iroda 
épületének felújítása. Az in-
gatlan a megyei önkormány-
zat tulajdonában van, ezért 
pályázatot nyújtanak be az 
épület energetikai felújítá-
sára. A Munkácsy-negyed 
szívében található ingatlan 
állapota hosszú évek óta 
méltatlan a környezetéhez, 
ezért mihamarabbi renová-
lására van szükség. A ter-
vek szerint az épület a TOP 
Plusz részeként, 442 millió 
forintból, jövőre újulhat meg. 
Az ülésen szó volt továbbá 
egy Romániával közös, ha-
táron átnyúló pályázatról is, 

mellyel kapcsolatban az a 
döntés született, hogy a köz-
gyűlés továbbra is támogatja 
az egészségügyi projektek 
végrehajtását.

– A pályázat nagyon ko-
moly lehetőség, hiszen több 
mint 3 milliárd forint fordítha-
tó majd nagyságrendileg a 
stratégiai projekt megvalósí-
tására. Arad megyével már 
tárgyaltunk, abban állapod-
tunk meg, hogy a román fél 
és mi is egy-egy egészség-
ügyi projektet valósítanánk 
meg és ebben kölcsönösen 
egymás partnerei lennénk – 
magyarázta az elnök.

Zalai Mihály arról tájékoz-
tatott, hogy ebből a forrásból 
a későbbiekben mind a me-
gyei központi kórház, mind 
az orosházi kórház eszköz-
beszerzése, illetve a megyé-
ben található orvosi ügyele-
tek teljes eszközellátása is 
megvalósulhat.

Látható változás a Gőzmalom tér szomszédságában

A „Modern Városok Prog-
ram Munkácsy Mihály 
örökségét ápoló és nép-
szerűsítő fejlesztési pro-
jekt” részeként valósul 
meg a Gyulai úti Ursziny-
Beliczey kúria rehabilitá-
ciója, új épületrész hoz-
záépítésével. A leendő 
épület ad otthont a jövő-
ben a Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínháznak.

A Galéria Invest Kft. építés-
vezetője, Csóti Tibor szá-
molt be a felújítási és építési 
munkák előrehaladásáról. 
Elmondta, hogy a kúria épü-
lete olyan műszaki megoldá-
sokat eredményezett, ame-
lyek hosszas fejtörést, együtt 
gondolkodást kívántak a 

tervező, a megrendelő, a ki-
vitelező, és a majdani üze-
meltető, azaz a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház részé-
ről. A leromlott épület mára 
kezdi felvenni a jövőbeli kül-
sejét. A belső tereket, hom-
lokzati elemeket a kivitelező 
Fajzi Tamás tervei szerint 
építi át, illetve hozza eredeti 
állapotába. A főhomlokza-
ti portikusz kibontásával, a 
Munkácsy Emlékházhoz ha-
sonló épület körvonalazódik.

A nyaktaggal a kúriához 
kapcsolódó új épületrészben 
lesz maga a színházterem. 
A Munkácsy-negyed legna-
gyobb volumenű beruházása 
várhatóan 2022 őszére nyeri 
el végleges külső és belső 
formáját.

A területen dolgozó fe-
lelős kivitelező a Galéria 
Invest Kft. Székhelye: 5600 
Békéscsaba, Irányi u. 2. A 
helyszíni munkák felelős ve-
zetője: Csóti Tibor építésve-
zető.

A beruházási projekttel kap-
csolatos bejelentéseket, kérdé-
seket, észrevételeket e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu cím-
re, illetve postai úton a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft., 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 10., 1. 
emelet 4. számú iroda címre 
lehet küldeni. 

Kérjük, hogy a levélben tett 
bejelentés esetén ne marad-
jon el az értesítési cím pontos 
megjelölése.

Magyarország Kormánya a 
Modern Városok Program-
ban 7 038 999 000 Ft össze-
gű támogatást biztosított 
a békéscsabai útfejleszté-
si célok előkészítésére és 
megvalósítására.

A támogatási összeg elsősor-
ban belterületi, szilárd bur-
kolattal nem rendelkező ut-
cák útépítésére használható 
fel, de a városnak lehetősége 
van a támogatási összeg egy 
részét útfelújítási munkák (el-
avult aszfalburkolat cseré-
je) elvégzésére fordítani. 

A támogatási összeg 
felhasználásával az önkor-
mányzat célja annak a fej-
lesztési programnak a folyta-
tása, amely a XXI. századhoz 
méltó városi úthálózat kiala-
kításához vezet, és az ered-
ménye nyomán a lakossági, 
kommunális igények kielégí-
tése mellett elmondható lesz, 
hogy Békéscsaba városa 
megfelel a modern társadalmi 
elvárásoknak.

A kiviteli munkák március-
tól az útépítés II. ütemével 

bővülnek. 

A fejlesztési program je-
lenlegi állása: 

Útépítés I. ütem (45 utca/
szakasz)

Elkészült összesen 23 utca/
szakasz (a tereprendezési fel-

adatok elvégzése van hátra).
Folyamatban van összesen 
9 utca.

2022. évben kezdődik és 
befejeződik: 13 utca

Útfelújítás (63 utca/sza-
kasz)

Elkészült összesen 34 utca/
szakasz.

2022. évben kezdődik és 
befejeződik 29 utca.

Útépítés II. ütem (38 utca/
szakasz)

A közbeszerzési eljárást 
lebonyolították, a vállalkozá-
si szerződés megkötésről a 
2021. november 4-én ülé-
sezett közgyűlés döntött. A 
nyertes vállalkozóval – a jog-
szabályok szerinti határidőket 
betartva – a vállalkozási szer-
ződést 2021. november 26-án 
megkötötték.

Az útfelújítással és útépítés-
sel érintett utcák/szakaszok 
részletes listája a behir.hu 
portálon tekinthető meg.

A munkaterület átadása 
a kivitelező számára 2021. 
december 6-án megtörtént. 
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 is számítani kell. Kér-
jük a közúton közlekedőket, 
vezessenek óvatosabban 
és figyelmesebben, vegyék 
figyelembe a kihelyezett köz-
úti táblák utasításait.

Kérjük az érintettek türelmét 
és megértését.

A projekt a Modern Város-
ok Programban valósul 
meg.

További információ kérhe-
tő a projekt lebonyolítójá-
tól: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft, 
telefon: 06+36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A projektről bővebb informá-
ciót utfejlesztesbekescsaba.
hu weboldalon olvashatnak.

A projekt részeként megújul a régi Ursziny-Beliczey kúria is

Útfejlesztési program – 
indul a második ütem

– Az árstop azt jelenti, hogy 
a 2,8 százalékos zsírtartalmú 
tej, egyes sertés- és csirkehús 
fajta, valamint a napraforgó ét-
olaj, a búzafinomliszt és a kris-
tálycukor fogyasztói árát egy-
egy adott üzletnek az október 
15-én ott érvényes árszintre 
kellett visszaállítania. Az októ-
ber közepi ár pedig különböző 
lehetett az egyes üzletekben. 
Életben van az üzemanyag ár-
stop is, 480 forinton maximálta 
a kormány a 95-ös oktánszá-
mú benzin és a gázolaj literen-
kénti árát. 

– Februárban a nyugdí-
jasok megkapják a 13. havi 
nyugdíjat, a 25 év alattiaknak a 
napokban utalták az első adó-
mentes fizetésüket, a gyerme-

ket nevelők pedig most kapják 
vissza az elmúlt évben befize-
tett személyi jövedelemadót. 
Mekkora összegről beszélünk 
éves és országos szinten?

– Legalább 600 milliárd fo-
rintra tehető összesen az az 
összeg, ami az adó-visszaté-
rítésből fakadóan kerül vissza 
a családokhoz. A személyi 
jövedelemadó a gyermeket 
nevelőknek az átlagjövede-
lem szintjéig jár vissza, ez 
egy kétszülős család eseté-
ben 1,6 millió forint is lehet. 
A 25 év alattiaknak pedig át-
lagosan 21 százalékkal nő a 
bérük csak attól, hogy a sze-
mélyi jövedelemadót nem kell 
megfizetniük. A nyugdíjasok 
novemberben 80 ezer forin-
tos nyugdíjprémiumot kaptak, 
majd jött a nyugdíjemelés, 

februárban pedig a 13. havi 
nyugdíjat vehetik kézhez. En-
nek köszönhetően 320 milli-
árdnyi többletforrás jut a nyug-
díjasoknak. Ezek nemcsak 
gazdaságpolitikai, hanem tár-
sadalompolitikai intézkedések, 
mint ahogy a minimálbér és a 
garantált bérminimum emelé-
se is az. 

– Ön az elmúlt évben ala-
pította meg a Közösség díjat, 
amellyel a választókerülete 
településein egy-egy közössé-
get, civil szervezetet díjaz. Idén 
is meghirdette az akciót. 

– Kilenc településen egy-
egy, Békéscsabán pedig öt 
ilyen díjat szeretnék átadni. 
Sokáig dolgoztam közössé-
gekkel, magam is több cso-
portnak voltam vezetője vagy 
tagja. Tudom, milyen fontos az 
általuk végzett munka, akár az 
egyén, a kisközösség, vagy a 
település szempontjából. Ezért 
a képviselői tiszteletdíjamból a 
legjobban dolgozó közössé-
geknek idén is felajánlok egy-
egy díjat, egy-egy szerény elis-
merést. Ahogy tavaly, úgy idén 
sem én kívánom meghatá-
rozni, hogy mely szervezetek, 
közösségek kapják meg ezt, 
a döntést azokra a polgárokra 
bízom, akik az adott települé-
sen élnek. Online formában, 
illetve nyomtatott formában is 
lehet szavazni rájuk február 
végéig. Ahogy a múlt évben, 
úgy most is márciusban sze-
retném átadni a díjakat.

Mikóczy Erika

Közösség díjak várnak gazdára
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

So
rs

zá
m Békéscsaba járdahá-

lózatának fejlesztése 
1. ütem - 3. rész - 
helyszín

2021-
ben 
elké-
szült

2022-
ben el-
készült

Jelenleg 
kivitele-
zés alatt 
álló

2022-
ben 
tervezve

Megjegyzés

1 Kőrösi utca X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

2 Akácfa utca X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

3 Széna utca X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

4 Schweidel u.–Zöldfa u. X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

5 Czuczor utca X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

6 Lorántffy u. Dombos–
Vereckei u. között X Aszfaltozás elkészült, padka-

rendezés szükséges.

7 Áchim lakótelep X
Szobor környéki térburkolat 
elkészült, a kapcsolódó 
aszaltburkolattal való illeszke-
dés javítása szükséges.

8 Mezőmegyer, Hadnagy u. X Munkakezdési engedély 
kiadva.

9
Mezőmegyer, Esze Tamás 
u. és Karácsony János u. 
összekötő

X Munkakezdési engedély 
kiadva.

10
Mezőmegyer, Nyárfa u. 
(Szendrey u.–Gárdonyi u. 
között)

X Munkakezdési engedély 
kiadva.

11 Botyánszki Pálné utca X Bontás, földmunka folyamat-
ban.

12 Pulszky utca 18. előtt X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

13 Váczi Mihály utca 22–24. 
előtt X Munkakezdési engedély 

kiadva.

14 Bokor u. páratlan oldal 
(Csillag–Mokry u. között) X Aszfaltozás elkészült, padka-

rendezés szükséges.

15 Kézay u. 1–19-ig páratlan 
oldal, 18-től páros oldal. X Munkakezdési engedély 

kiadva.

16 Német Lajos utca X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

17 Dessewffy u. (Zöldfa 
Botyánszki Pálné u. között) X Aszfaltozás elkészült, padka-

rendezés szükséges.

18 Bibó u. folytatásában (0669 
hrsz.-ú úton) lévő járda X Munkakezdési engedély 

kiadva.

19 Berényi út 132. előtt X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

20 Berényi út 79. előtt X Aszfaltozás elkészült.

21 Lahner utca X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

So
rs

zá
m Békéscsaba járda-

hálózatának fejlesz-
tése 1. ütem - 1. rész 
- helyszín

2021-
ben 
elké-
szült

2022-
ben 
elké-
szült

Jelen-
leg kivi-
telezés 
alatt 
álló

2022-
ben ter-
vezve

Megjegyzés

1 Telep u. X Bontás, földmunka folya-
matban.

2 Sikony út X
Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

3 Bezerédj u. X Aszfaltozás elkészült, pad-
karendezés szükséges.

4 Kórház u. és 
Dedinszky u. X Szegélyezés, betonozás 

folyamatban.

5 Csalogány u. X Munkakezdési engedély 
kiadva.

So
rs

zá
m Békéscsaba járda-

hálózatának fejlesz-
tése 1. ütem - 2. rész 
- helyszín

2021-
ben 
elké-
szült

2022-
ben 
elké-
szült

Jelen-
leg kivi-
telezés 
alatt 
álló

2022-
ben ter-
vezve

Megjegyzés

1 Aulich u. 
(Szőlő u.–Berzsenyi u.) X Munkakezdési engedély 

kiadva.

2 Bajza u 
(Erdélyi sor–egyetem) X Munkakezdési engedély 

kiadva.

3 Berzsenyi u. 
(Erdélyi sor–Málnás u.) X

4 Berzsenyi u. 
(Deák u–Bajza u.) X

5 Forgách utca (Árpád sor – 
Berzsenyi u. között) X Munkakezdési engedély 

kiadva.

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

7 Lencsési 28–38. mögött X Aszfaltozás elkészült, padka-
rendezés szükséges.

8 Szőlő u. 100–114. X Térburkolattal ellátott járda-
szakasz elkészült.

9 Kőmíves K. sor 37.–Virág 
presszó X Aszfaltozás elkészült, padka-

rendezés szükséges.

J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
Békéscsaba járdafejlesztési programjának készültségi szintje

A projekt II. ütemében 39 
járda/járdaszakasz fejlesztése 
valósul meg. A közbeszerzési 
eljárás során nyertes kivitele-
zővel az II. ütem vállalkozási 
szerződéseit aláírták 2021. ok-
tóber 26-án, a munkaterület át-
adására 2021. november 5-én 
került sor. A kivitelezési mun-
kák 2022 második negyedév-
ben kezdődnek.

A projekt III. ütemében 56 
járda/járdaszakasz fejlesztése 
valósul meg. A közbeszerzési 

eljárás során nyertes kivitele-
zővel az III. ütem 7-es, 11-es, 
és 12-es választókörzetre vo-
natkozó vállalkozási szerződé-
seket 2021. november 26-án 
aláírták, a munkaterület átadá-
sára 2021. december 6-án ke-
rült sor. A kivitelezési munkák 
2022 második negyedévben 
kezdődnek.

Megkezdődött a IV. ütem 
keretében megépülő 24 járda/
járdaszakasz kivitelező kivá-
lasztására irányuló közbeszer-

zési eljárás előkészítése is. 
A projekt során a kivitelezési 
munkák folyamatosak lesz-
nek, a tervezett végső befeje-
zési határidő: 2022 év vége. 

A kivitelező az érintett ut-
cák lakóit a kivitelezési munka 
megkezdése előtt legalább 
két héttel korábban, írásban 
is tájékoztatja, megjelölve a 
helyi kapcsolattartójának az 
elérhetőségeit is. A vállalko-
zók a kivitelezés ütemezése 
során figyelembe fogják venni 

a technológiai, tárgyi, személyi 
és szervezési feltételeket.

A „Békéscsaba járdahá-
lózatának fejlesztése” című 
projekt megvalósításával kap-
csolatban folyamatosan tájé-
koztatják a lakosságot. 

A munkavégzéssel kap-
csolatos, bármilyen jel-

legű helyreállítási, illetve 
esetlegesen előforduló 
károkozást követő javítá-
si munkákat a kivitelező 
elvégzi. A helyreállítások, 
javítások előkészítése, ki-
vitelezése időt vesz igény-
be, ezért kérjük a lakosság 
türelmét.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., 
telefonszám: +36-66/452-352.

Projektmenedzsment 
szervezet: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft., 
5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 10., Megyeri Sándor 
projektmenedzser. Telefon-
szám: +36-20/454-5693.

A járdafejlesztési munkák I. ütemének lebonyolítása

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kezdeményezésére, a Közösség a Fejlődé-
sért Egyesület felhívást tesz közzé a „Tiszta udvar rendes ház” elismerő címre.

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címre pályázhat, aki Békéscsaba közigazgatási te-
rületén lévő lakóingatlan tulajdonosa vagy használója. A címet évente legfeljebb 15 pályázó 
nyerheti el.

Az elismerés formája a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm nagyságú, a 
település címerét ábrázoló, falra szerelhető tábla és tárgyjutalom. A táblát az elismerő cím-
mel érintett lakóingatlannak a közterület felé eső homlokzatára kell rögzíteni. A rögzítésről 
a lakóingatlan tulajdonosa, használója gondoskodik.

A Közösség a Fejlődésért Egyesület által felkért szakmai zsűri tavasszal, helyszíni ellenőr-
zés után dönt az elismerő cím adományozásáról. Az ellenőrzés előre egyeztetett időpontban 
történik.

A „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére jogosult:
• az a lakóingatlan-tulajdonos vagy -használó, akinek az ingatlanán található épület, csalá 

       di ház, házrész, tanya, kert, udvar harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez;
• aki a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és – amennyiben ez vonatkozik rá – a  

       települési folyékony-hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást igénybe veszi;
• akinek az ingatlanja jogerős építési engedély alapján épült, és jogerős használatba vételi 

      engedéllyel rendelkezik.

Jelentkezni az itt található jelentkezési lap visszaküldésével lehet levélben a következő cí-
men: Közösség a Fejlődésért Egyesület, 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 7. fszt. 2., továbbá 
e-mailben a rendeshaz2022@gmail.com email címre küldött kitöltött jelentkezési lappal lehet 
(a jelentkezési lap letölthető a https://herczegtamas.hu/tiszta-udvar-rendes-haz weboldalról).

JELENTKEZÉSI  LAP
A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére

1) Pályázatra jelölő (ajánló) neve, címe:
……………………………………………………………………………………..................................
2) Önállóan pályázó/vagy jelölő által ajánlott* ingatlan tulajdonos/használó* neve:
……………………………………………………………………………………..................................
3) Pályázattal érintett lakóingatlan címe:
……………………………………………………………………………………..................................
4) Pályázó/jelölő* telefonszáma:
……………………………………………………………………………………..................................
5) Pályázó/jelölő* e-mail címe:
……………………………………………………………………………………..................................
6) A pályázaton „nevezni” kívánt lakóingatlan leírása, rövid indokolás:
……………………………………………………………………………………..................................
……………………………………………………………………………………..................................

aláírás
tulajdonos / használó/ ajánló*

dátum
.................................................. ..................................................

Tiszta udvar, rendes ház – felhívás

* A megfelelő rész aláhúzandó.
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Válasz tás,  népszavazás 2022

Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban arról tájé-
koztatom Önöket, hogy mi-
ként élhet választójogával az 
a magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár, 
aki személyesen nem tud 
megjelenni a lakcíme szerint 
illetékes szavazókörben.

Szavazás külképviseleten

Az a magyarországi lak-
címmel rendelkező válasz-
tópolgár, aki a szavazás 
napján nem tartózkodik Ma-
gyarország területén, kérheti 
külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételét. A kérelemnek 
2022. március 25. (péntek) 
16 óráig meg kell érkeznie. 
A kérelemben meg kell jelöl-
ni azt a külképviseletet, ahol 
a választópolgár szavazni 
kíván. (Figyelem! A külkép-
viseleti szavazás időpontja 
némely esetben eltér a ma-
gyarországi szavazás idő-
pontjától!) A külképviseletek 
felsorolása és a szavazási 
időpontok megtalálhatók a 
www.valasztas.hu internetes 
oldalon.

A kérelem benyújtható 
személyesen a lakóhely, ille-
tőleg tartózkodási hely sze-
rinti helyi választási irodánál, 
levélben a lakóhely szerinti 
helyi választási irodánál, to-
vábbá elektronikus formában 

ügyfélkapun keresztül vagy a 
www.valasztas.hu oldalon.

A külképviseleten leadott 
szavazatok a szavazást kö-
vető héten az erre kijelölt sza-
vazókörben a helyben leadott 
szavazatokkal együtt kerül-
nek megszámlálásra.

Szavazás a lakhelytől eltérő 
magyarországi településen

Az a választópolgár, aki a 
szavazás napján, Magyaror-
szág területén, de a lakóhelye 
szerinti szavazókör illetékes-
ségi területétől eltérő címen 
tartózkodik, átjelentkezésre 
irányuló kérelmet nyújthat be. 
A kérelemben meg kell jelölni 
azt a magyarországi telepü-
lést (Budapest esetén a kerü-
letet is), ahol a választópolgár 
szavazni kíván. A kérelemnek 
2022. március 25. (péntek) 
16 óráig meg kell érkeznie az 
illetékes választási irodához. 
A kérelem benyújtható sze-
mélyesen a lakóhely, illetőleg 
tartózkodási hely szerinti he-
lyi választási irodánál, levél-
ben a lakóhely szerinti helyi 
választási irodánál, továbbá 
elektronikus formában ügyfél-
kapun keresztül vagy a www.
valasztas.hu oldalon.

Átjelentkezés esetén a 
választópolgár annak a te-
lepülésnek a kijelölt szava-
zókörében szavazhat, aho-
vá az átjelentkezést kérte.  

(Figyelem! Átjelentkezés ese-
tén a helyi választási iroda 
által kijelölt szavazókörben 
lehet szavazni, a választó-
polgár csak a települést vá-
laszthatja meg, a szavazókört 
nem!)

Az átjelentkezéssel leadott 
szavazatok a szavazást kö-
vető héten a lakóhely szerinti 
választókerületbe kerülnek 
elszállításra, ahol az erre kije-
lölt szavazatszámláló bizott-
ság a helyben leadott sza-
vazatokkal együtt számolja 
meg.

Mozgóurnás szavazás

A mozgásában egészségi 
állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogvatartása miatt 
gátolt választópolgár mozgó-
urna iránt kérelmet nyújthat 
be. A kérelemben meg kell 
jelölni azt a címet, ahová a 
választópolgár a mozgóurnát 
kéri.

A választópolgár mozgóur-
na iránti kérelmének

a) a helyi választási iro-
dához

   aa) levélben vagy elekt-
ronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton legkésőbb 
2022. március 30. (szerda) 
16 óráig,

   ab) személyesen vagy 
elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2022. ápri-
lis 1. (péntek) 16 óráig,

   ac) 2022. április 1. (pén-
tek) 16 órát követően elekt-
ronikus azonosítással elekt-
ronikus úton 2022. április 3. 
(vasárnap) 12 óráig,

b) az illetékes szavazat-
számláló bizottsághoz meg-
hatalmazott útján vagy megha-
talmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítésével 
legkésőbb 2022. április 3. (va-
sárnap) 12 óráig kell megér-
keznie. 

Ha a választópolgár a 
mozgóurnát nem annak a 
szavazókörnek az illeté-
kességi területéhez tartozó 
lakcímre kéri, amelyiknek a 
névjegyzékében szerepel, a 
mozgóurnás kérelem egyúttal 
átjelentkezésnek is minősül, 
ezért a kérelem benyújtási 
határideje 2022. március 25. 
(péntek) 16 óra.

Mozgóurna igénylése ese-
tén a szavazatszámláló bi-
zottság két tagja felkeresi a 
szavazás napján a választó-
polgárt a megjelölt címen.

További tájékoztatás, letölt-
hető űrlapok

A választással kapcsolat-
ban bővebb tájékoztatást ta-
lálnak az interneten a www.
bekescsaba.hu internetes 
oldalon, a Választások me-
nüpont alatt. Itt érhetők el 
többféle formátumban a kül-
képviseleti szavazásra, át-

jelentkezésre és mozgóurna 
igénylésére vonatkozó kére-
lemnyomtatványok is.

Választási Bizottság

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlése 2022. január 27. nap-
ján tartott soron kívüli ülésén 
megválasztotta a Békés Me-
gye 1. Számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság tagjait és 
póttagjait. A bizottság január 
28-án megtartotta alakuló 
ülését. A bizottság elnöke dr. 
Styaszni Andrea, elnökhe-
lyettese Tálas József Csaba, 
választott tagja Bogár Éva.

A bizottság legfontosabb 
feladata a választások so-
rán a jelöltek nyilvántartásba 
vétele, a szavazólap adat-
tartalmának jóváhagyása, a 
választókerületi eredmény 
megállapítása és a válasz-
tással kapcsolatos kifogások 
elbírálása.

A bizottság székhelye: 5600 
Békéscsaba, Szent István 
tér 7., elektronikus levélcí-
me: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu.

Választási Iroda

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Helyi Választási Iroda 
(amely egyúttal az ország-
gyűlési egyéni választókerü-
leti választási iroda feladatait 

is ellátja) címe: 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.

A Választási Iroda ügy-
félszolgálati irodája hétfőtől 
péntekig 8 és 16 óra között 
várja a választópolgárokat a 
Békéscsaba, Szent István 
tér 7. fszt. 57. számú irodá-
ban (Haán Lajos tárgyaló). 
Az ügyfélszolgálaton felvilágo-
sítás kérhető, továbbá benyújt-
hatók a külképviseleti névjegy-
zékbe vételre, átjelentkezésre, 
mozgóurna igénylésére irá-
nyuló, valamint az ún. közpon-
ti névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmek. Az ügyfélszolgálati 
iroda közvetlen telefonszáma: 
66/886-653. A Választási Iro-
da honlapja elérhető a www.
bekescsaba.hu oldalon, a Vá-
lasztás menüpont alatt.

A járványhelyzetre te-
kintettel kérjük a Tisztelt 
Választópolgárokat, hogy 
minden olyan eljárásnál, 
amelynél erre e jogszabály 
lehetőséget biztosít, része-
sítsék előnyben az elektroni-
kus ügyintézést. Személyes 
ügyintézés során, az ügyfél-
szolgálaton az orrot és szájat 
eltakaró maszk és kézfer-
tőtlenítő használata köte-
lező. Kérjük továbbá, hogy 
kizárólag egyedül (kísérő 
nélkül) érkezzenek.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda 

vezetője

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turista- 
és kerékpárút kialakítása 
tárgyú projekt keretében 
a kerékpárforgalmi létesít-
mények kivitelezési mun-
kái 2020 augusztus hónap-
ban megkezdődtek, majd 
több ütemben további sza-
kaszokkal bővültek.

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Gerla 
településrész, a Békéscsaba 
és Szabadkígyós közötti föld-
út, Ligeti sor-Sikonyi utca.

Békéscsaba Gerla tele-
pülésrészen, a Csabai út 
és Csalogány utca közötti 
szakaszon a kerékpárút el-
készült. A Magvető utca bur-
kolatjavítása, illetve az utca 
földutas szakaszán az asz-
faltozás befejeződött. 

A gerlai-pósteleki sza-
kaszok forgalomba-helye-
zése folyamatban van, a 
létesítményt csak saját fe-
lelősségre lehet használni. 

A Csabai utca, Csalogány 
utca és a buszmegálló kö-
zötti szakaszon, a 42145-ös 
jelű út burkolatán, a szüksé-
ges helyeken a lokális pá-
lyaszerkezet-csere, valamint 
az aszfaltozás is elkészült. 

A forgalomtechnikai jelzések 
felfestése megtörtént. 

A Szabadkígyós és Bé-
késcsaba földút szakaszon a 
nyomvonal kitűzésével elkez-
dődtek a kiviteli munkák. Az 
útalap készítése folyamatban 
van, jelenleg a munkálatok 
szünetelnek. Amint az időjá-
rás lehetővé teszi, folytatódik 
a kivitelezés.  

A Ligeti soron a sétány ki-
alakítását a téli szünet után 
folytatja a kivitelező a  kö-
vetkező munkák végzésé-
vel: a Ligeti sori óvoda előtti 
parkoló átépítése, a  kivágott 
fák tuskóirtása, a közművek 
feltárása, a földmunkák meg-
kezdése, a meglévő parkolók 
elbontása; majd a második 
ütemben a parkoló teljeskörű 
kivitelezése, illetve a sétány 
zúzottkő alappal történő el-
készítése (a tervezett időtar-
tam 4-5 hét). A kivitelező eh-
hez kapcsolódóan, a Sikonyi 
út mentén egy ideiglenes, 
6-7 férőhelyes parkolóhelyet 
alakít ki zúzottkő felszórás-
sal, hogy a szülők és az in-
tézmény dolgozói le tudjanak 
parkolni a közelben. A teljes 
szakasz építésének határ-
ideje 2022 június eleje.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 

a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létreho-
zott ideiglenes forgalomtech-
nikai kialakításokra. A mun-
kavégzés során kérjük az 
érintettek szíves megértését, 
türelmét és közreműködését.

A fentiek mellett tisztelet-
tel kérjük, hogy a projekt ke-
retében elkészült, pihenést, 
kikapcsolódást szolgáló, 
egyedi tervezésű létesítmé-
nyekre (kilátó, komplex fe-
dett pihenőhelyek, padok, 
asztalok) és a kihelyezett ke-
rékpáros-kellékek épségére 
vigyázzunk, hogy sokáig és 
minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. Sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy a Bánya-
tavaknál lévő új kilátó meg-
rongálódott, ezért ismételten 
kérjük őnöket, hogy óvjuk ér-
tékeinket!

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Építési telkek
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata árverésen kívánja értékesíteni a 
következő ingatlanjait: a Békéscsaba, Kő-
rösi Csoma Sándor utcában található 3 db 
építési telkét.

Ingatlanok adatai:

1. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, az 
árverés időpontja: 2022. március 3., 10.00 óra. 
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 8 100 000 Ft, 
azaz bruttó nyolcmillió-egyszázezer forint a ha-
tályos áfa törvénynek megfelelően.

2. helyrajzi szám: 1495/5, terület: 680 m2, az 
árverés időpontja: 2022. március 3., 10.30 óra.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 8 200 000 Ft, 
azaz bruttó nyolcmillió-kettőszázezer forint a 
hatályos áfa törvénynek megfelelően.

3. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2, az 
árverés időpontja: 2022. március 3., 11.00 óra.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 10 000 000 Ft, 
azaz bruttó tízmillió forint a hatályos áfa tör-
vénynek megfelelően.

Az árverések helyszíne: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint 
Munkácsy Mihály tárgyaló.

A hirdetés részletes szövege a város inter-
netes weblapján (www.bekescsaba.hu) az Ak-
tualitások/Eladásra, hasznosításra kínált 
ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon 
található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblá-
ján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Tele-
fonszám: 66/886-511.

http://www.bekescsaba.hu
http://www.bekescsaba.hu
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Nyolcadik alkalommal rendezett informatív Egyetem napot a diákságnak az EBI

Korábbi és jelenlegi egyetemisták válaszoltak a végzősöknek
Egyetem napot tartott az 
Egyesület Békéscsaba If-
júságáért (EBI) febuár 4-én 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A program fő 
célja az volt, hogy a civil 
szervezet tagjai tájékoztas-
sák a diákokat a legfrissebb 
felvételivel kapcsolatos té-
mákról, illetve megválaszol-
ják azokat a kérdéseket, 
amelyek a felsőoktatási in-
tézményekbe jelentkezőket 
foglalkoztatják.

Az érettségire való felkészü-
lés, az egyetemi felvételi és a 
hallgatók élete volt a fókusz-
ban a nyolcadik alkalommal 
életre hívott programon. Az 
Egyesület Békéscsaba Ifjú-
ságáért projektmenedzsere 
elmondta: az eseményen a 

jelenlegi és a korábbi egyete-
misták kiscsoportos foglalko-
zásokon tájékoztatták a csa-
bai középiskolásokat. Magyar 
István András kiemelte: fon-
tosnak tartják, hogy a február 
15-ei felsőoktatási jelentkezési 
határidő előtt bemutassák a 
továbbtanulásban rejlő lehe-
tőségeket, problémákat és ki-
hívásokat, amelyek elősegítik 
a diákok tudatos, felkészült 
továbbtanulását. Hozzátette: 
az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is mintegy 120 tanuló vett 
részt az eseményen.

– A járványhelyzet ellené-
re tavaly is megrendeztük a 
programokat, akkor az online 
térben. Az Egyetem nap lé-
nyege az, hogy összefoglaljuk 
a jelenlegi felvételi szabályokat 
a diákságnak, ezzel is segít-

ve őket. Kisebb csoportokra 
oszlunk, amelyekben korábbi, 
illetve jelenlegi egyetemisták 
próbálnak választ adni a felme-
rülő kérdésekre például arra, 
hogy mi az a Neptun, mik a 
kreditek, mi a megajánlott jegy, 
a szabadon és kötelezően vá-
lasztott tárgyak. Ezek érdeklik 
a 11. és 12. osztályos csabai 
középiskolásokat, mi pedig 
örülünk neki, hogy bátran for-
dulnak hozzánk, ha segítségre 
van szükségük – fogalmazott 
Magyar István András.

A projektmenedzser arról is 
beszélt, hogy a jövőben is sze-
retnék folytatni az országosan  
egyedi felvételi tájékoztatót, 
ahol a felsőoktatásba készülők 
első kézből kaphatnak rele-
váns, naprakész információkat.

Papp Ádám
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Fotók a Csabagyöngye múlt évéről

Pillanatok
A közelmúltban nyílt meg, 
és március 31-éig látható 
a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban a Pilla-
natok című tárlat, amely-
nek anyagát az intézmény 
2021-es eseményein ké-
szült fotók alkotják.

Öt fotós huszonhét fényképe 
látható a Csabagyöngye Pa-
noráma termében. A tárlat a 
múlt év legfőbb momentuma-
it idézi meg, főszerepben az 
előadásokon, koncerteken 
megörökített érzelmekkel. A 
kiállítást Kontos-Harcsa Bog-
lárka, a Csabagyöngye kiállí-
tás-szervezője álmodta meg. 

– Remek emberek dol-
goznak nálunk, akik renge-
teg energiát fektetnek abba, 
hogy szép video-anyagok és 
jó fotók készüljenek a rendez-
vényeinkről. Úgy gondoltuk, 
hogy ezt meg kell mutatnunk 
a nagyközönségnek is. A Pa-
noráma teremben látható ké-
peket Kónya Kincső, Fábián 
Réka, Petri László (Lackás), 
Balázs Levente és Zoltai Sán-
dor készítette – tudtuk meg 
Kontos-Harcsa Boglárkától. 

Forczek Győző igazgató-
helyettes kiemelte: a tárlat 

rendkívül fontos számukra, 
hiszen a fotókon keresztül 
szeretnék a Csabagyöngye 
eseményeit még több em-
berhez eljuttatni.

– A fényképek akár olyan 
hatást képesek kiváltani, hogy 
az ország másik részeiről 
is idevágynak azok, akik az 
adott eseményen nem tudtak 
részt venni. Óriási jelentősége 
van az összes eseményfotó-
nak – mondta Forczek Győző. 

A tervek szerint folytatják 
majd ezt a kezdeményezést, 
és 2023 januárjában össze-
állítanak egy hasonló kiállí-
tást a 2022-es esztendőről. 

P. Á.

Ünnepi Bárka-est a Sík Ferenc Kamaraszínházban

Bárka-díjat kapott Márton László,  
Győrei Zsolt és Wehner Tibor 

A kultúra hete zárásaként, 
január 24-én rendezték 
meg az ünnepi Bárka-estet 
a Sík Ferenc Kamaraszín-
házban. A rendezvényen 
a Bárka szerkesztősége 
értékelte az előző év lap-
számait és mutatta be az 
idei első számot, továbbá 
átadták a Bárka-díjakat is.

Az ünnepi Bárka-estet hagyo-
mányosan a magyar kultúra 
napjához közeli időpontban 
tartják. A rendezvényen a 
megjelenteket Seregi Zoltán, 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház igazgatója köszöntötte, 
majd Elek Tibor, a Bárka 
folyóirat és a barkaonline.
hu főszerkesztője, valamint 
a Bárka szerkesztői – Far-
kas Wellmann Éva, Gyarmati 
Gabriella, Kiss László és Szil 
Ágnes – tekintettek vissza 
a 2021-es esztendőre. Elek 
Tibor kiemelte: ez a lap leg-
fontosabb ünnepe, ilyenkor 
értékelik az elmúlt évben 
megjelent hat számot, továb-
bá a tavalyi programjaikat, 
tevékenységeiket.

– Nehezített körülmények 
között, pandémiás élethelyzet-
ben kellett helytállnunk. Voltak 
olyan lapok, amelyek szüne-
teltették megjelenésüket bizo-
nyos időszakokban, de nekünk 
szerencsére sikerült megjelen-
tetni mind a hat számot. Ezek 
a lapok méltóak az előző évek, 
évtizedek kiadványaihoz. Ta-
valy sajnos az irodalmi prog-
ramjaink, rendezvényeink egy 
része elmaradt, tavasszal és 
ősszel is kevesebbet tartot-

tunk, mint általában szoktunk. 
Bízunk benne, hogy idén eze-
ket is megtarthatjuk, hiszen 
jubilálunk is, most lépünk a 
Bárka 30. évfolyamába – fo-
galmazott a főszerkesztő.

Minden évben az ünnepi 
Bárka-est ad alkalmat a Bár-
ka-díjak átadására. 2021-ben 
Győrei Zsolt költő és író, va-
lamint Wehner Tibor író, mű-
vészettörténész kapta meg 
az elismerést. Mivel tavaly el-
maradt ez az esemény, ezért 

most vehette át Márton László 
író, drámaíró, műfordító is a 
2020-as év díját. Szarvas Pé-
ter pedig polgármesteri díjban 
részesítette Csillag Tamás fi-
atal költőt, aki rendszeresen 
publikál különböző irodalmi 
folyóiratokban.

Az új Bárka helyi szerzőinek 
és a díjazottaknak a műveiből 
Kovács Edit és Bartus Gyula 
Jászai Mari-díjas színművé-
szek olvastak fel részleteket. 

Papp Ádám
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Wehner Tibor, Márton László, Győrei Zsolt, Szarvas Péter és Elek Tibor

Farkas Wellmann Éva, Kiss László, Elek Tibor, Szil Ágnes 
és Gyarmati Gabriella

A Szlovák Állami Népi Együttes gálaműsoráról készült 
fotó is szerepel a tárlaton

Csillag Tamás költőnek Szarvas Péter adott át polgármes-
teri díjat a Bárka rendezvényén

Perlrott Csaba Vilmossal folytatódott a Munkácsy blue chip
Perlrott Csaba Vilmos, a 
20. század honi festésze-
tét megújító alkotó, 142 
évvel ezelőtt született Bé-
késcsabán. Az évforduló 
szolgáltatott apropót arra, 
hogy a festő legnagyobb 
szakértője és az egyik leg-
nagyobb rajongója üljön 
le beszélgetni a Munkácsy 
blue chip elnevezésű ren-
dezvényen.

Perlrott Csaba Vilmos sze-
mélye és művészete több 
szempontból is érdekes. 
Természetesen nem csupán 
azért, mert a csabai alkotó 
szülőháza a Szabadság tér 
20–22. szám alatt lévő épü-
let, vagyis a Békéscsabai 

Médiacentrum főhadiszállá-
sának helyén volt.

Perlrott a magyar piktú-
ra jelentős mestere volt, akit 
a 20. századi honi festészet 
megújítójának tekintünk. Al-
kotómunkája az erdélyi Nagy-
bányához, a kor művészeti fő-
városának számító Párizshoz, 
Kecskeméthez és Szentend-
réhez kötötte.

A ma már magyar aukciós 
sztárnak számító mester első 
jelentős kiállítása 1907-ben, 
mindössze 27 éves korában 
volt. Idén pedig február 2-án 
vele folytatódott a Munká-
csy blue chip névre keresz-
telt sorozat, melynek ezúttal 
Szarvas Péter polgármester és 
Basics Beatrix művészettörté-

nész volt a vendége. A Munká-
csy Mihály Múzeumban tartott 
beszélgetés címe: „Perlrott 
Csaba Vilmosról szubjektíven 
/ Perlrott Csaba Vilmosról ob-
jektíven” volt. Mint Szarvas 
Péter elmondta, már tinédzser 
korában kialakult benne az az 
érzés, hogy jó dolog művé-
szettel foglalkozni. 

A középiskola utolsó évé-
ben és az egyetemi évek alatt 
is sokat járt múzeumba, ekko-
riban kezdte elmélyíteni művé-
szeti ismereteit. A nagybányai 
művésztelep alkotóival, illetve 
az ő munkáikkal is ekkoriban 
kezdett megismerkedni, ennek 
a körnek volt kiemelkedő alak-
ja Perlrott.

Erdei-Kovács Zsolt

Forczek Győző 

Gyarmati Gabriella, Szarvas Péter és Basics Beatrix a múzeumban
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MESÉLŐ MÚZEUM Az elmúlás iparosai 4.

Havran Pál asztalosmester és temetkezési vállalkozóVirtusból legenda

Talán nincs olyan csabai, 
aki ne hallott volna Áchim 
L. András radikális hangú 
parasztpolitikusról. 

A hozzá kapcsolódó törté-
netek közül egyet Molnár 
M. Eszter mesél el: „Nos, 
Áchimnak meg az volt a 
szokása, hogy vasárnap dél-
után, mikor az urak kiültek a 
Fiume kávéház elé kávézni, 
süteményezni, a homokfutó-
ján ülve, két tüzes lovával bo-
rogatni kezdte az asztalokat. 
A megrémült vendégsereg 
még jóformán magához sem 
tért, amikor a mesterien hajtó 
Áchim az utolsó pillanatban 
elrántotta lovait és kacagva 
tovább porzott.” Máskor a 
birtokán dolgozókat viccelte 
meg kínos, igazságot feltáró, 
vitriolos tréfával. 

A Békés megyében talán 
kevéssé ismert, a magyar 
sportlovaglás megalapítójá-
nak tartott Zubovics Fedor 
huszárkapitány, feltaláló, mű-
gyűjtő, oroszlánvadász és 
közismert párbajhős, hason-

lóan hetyke történetek fősze-
replője. Ő volt az, aki csupán 
14 napot szánva a mutatvány-
ra, Caradoc névre hallgató 
kancájával Bécsből Párizsba 
vágtatott, ahol a lelkes tömeg 
éljenezve fogadta az újdonsült 
világrekordert. Maga feltalálta 
nyergében, a jégtáblák zajló 
áradásában, kétszer is átúsz-
ta a Dunát. Neki köszönheti 
a hadiipar a szárazföldi tor-
pedót, amelynek használatát 
oktatta is. 

Máskor azonban a lova 
hátán vágtatott be a békés 
Vác üzleteibe, és ha ez nem 
lett volna elég, nem az ajtón, 
hanem az ablakon ugratva 
távozott. Verőcén bérelt kas-
télyában, tigriscsíkos brazíliai 
vérebeivel vette magát körül, 
a parkban pedig majmokat és 
aligátorokat tartott. És még 
sorolhatnánk Áchim L. András 
és Zubovics Fedor kalandos 
cselekedeteit...

Jogos lehet a kérdés, hogy 
fűthet-e valakit a XIX. század 
utolsó harmadában és a szá-
zadforduló utáni első évtized-

ben a vidéki Magyarországon 
az az ambíció, hogy polgár-
pukkasztó renitens legyen. 
Közben hőseink talán nem is 
gondolták, hogy cselekede-
teikkel a halhatatlanságból is 
csippentenek maguknak egy 
keveset... És, hogy miképpen 
reagál ilyen tettekre a társa-
dalom? Egyszerű. Legendát 
gyárt a történtekből.

A csabai garabonciás, 
Schéner Mihály, Áchim halá-
lának 65. évfordulóján, 1976-
ban megfestette az Áchim 
L. András életét olyannyira 
jellemző felnőttes csínyek 
közül a fent idézettet. A mű-
tárgy ritkán kerül közönség 
elé, de a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeum Áchim 
L. Andrásról objektíven című 
kiállításában, Munkácsy Mi-
hály születésnapjáig, 2022. 
február 20-áig még látható. 
Csak ajánlani tudom, mert 
a kiállítás érdekes, a kép 
pedig, mondanom sem kell, 
remek...

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész

Schéner Mihály: Áchim L. András megijeszti az urakat a korzón (1976; Munkácsy Mihály 
Múzeum, fotó: Petrovszki Zoltán) Havran Pál épület- és 

bútorasztalos 1830 körül 
született, és 1850-ben 
vagy 1852-ben alapított 
saját műhelyt, „első b.-
csabai temetkezési in-
tézet”–nek mondva (va-
lószínűleg tényleg ez 
lehetett az első városi 
temetkezési vállalat).

Havran Pálnak nyolc gyer-
meke született nejétől, Such 
Karolintól, de nem mindegyi-
kük érte meg a felnőtt kort. 

1886-ban az Ipartestület 
alapítói között volt, ő töltöt-
te be először annak elnöki 
tisztségét. Ugyanekkor az 
aradi kereskedelmi- és ipar-
kamara ipartanácsába is 
beválasztották, valamint a 
helyi képviselő-választáson 
kerületi alelnök volt. Több 
tanulója nyert kiváló helye-
zést munkakiállításon, egy 
segédje pedig állami kitün-
tetésben is részesült.

Havran Pál reklámhir-
detése szerint asztalos-
műhelyt, bútorlerakatot és 
koporsóraktárat működte-

tett, utóbbiak között hazai 
gyártmányú, különböző szí-
nű és alakú, valamint lak-
kozott darabok is elérhetők 
voltak. (Vagyis különböző 
árfekvésben a csabai tár-
sadalom széles rétegeinek 
tudott szolgáltatást nyújta-
ni.) Kaphatóak voltak nála, 
préselt fém-, vagy szárított-
virág-koszorúk, valamint ko-
porsómatracokat, párnákat, 
ravatalt, ravataltakarót, gyer-
tyatartót, fáklyát is lehetett 
nála venni. Azaz egy komp-
lett temetés minden kelléke 
megvásárolható volt nála 
az olcsóbbtól a drágábbig. 
Mindezt jól bizonyítja, hogy 
amikor 1902-ben elhunyt 
Beliczey István, volt várme-
gyei főispán, országgyűlési 
képviselő, a Békésmegyei 
Gazdasági Egylet elnöke, 
akkor az ő temetését „ko-
moly és díszes pompával” 
Havran Pál rendezte, ami 
nagyon komoly, felelősség-
teljes megbízatást jelentett.

De hajlított nádfonatú 
székek, kerti fotelek, „tuli-
pántos bútorok” is szerepel-

tek a hirdetéseiben. Emel-
lett vidéki megrendeléseket 
is teljesítettek, amelyeket 
gyakran más településeken 
dolgozó „ügynökeik”, vagyis 
a képviseletük révén szer-
veztek meg és teljesítettek a 
hozzá hasonló vállalkozók. 

A regionális és a városi 
lapokban is hirdettek. Egy 
1881-ben feladott hirdeté-
sében olvasható, hogy saját 
lakása és üzlete a Fő út 865. 
szám alatt volt, a mai járá-
si hivatal és kormányablak 
épületének középtengelye 
helyén, pontosan szemben 
az egykori Michnay-féle 
lerakattal. 

Havran Pál 1906-ban 
hunyt el agyszélhűdésben. 
Villanyerőre átalakított üze-
mét – 1872-ben született, 
és a háborút is megjárt – fia 
vette át már 1899-ben, de 
még jóval az apa halála után 
is „és Fia” néven hirdette 
cégét. A telefonvonallal ellá-
tott üzlet akkori címe Ferenc 
József tér 15. volt, azonos a 
korábban említettel. 

Szalay Ágnes

Óbudai 
Danubia 
Zenekar

Jegyár: 4 400 Ft

Jegyek válthatók a Filharmónia 
Magyarország irodájában (Andrássy út 8., 
a Szultán kenyeres és a Márka Mánia 
ruhaüzlet között), online 
a www.jegymester.hu oldalon, 
valamint a hangverseny előtt 
a helyszínen.

A műsor-, időpont-, helyszín- és 
szereplőváltoztatás jogátfenntartjuk,  
melynek függvényében a jegyár is változhat.

Pusker Júlia - hegedű
vezényel: Hámori Máté

2022.

feb.18.
19:00
Csabagyöngye 
Kulturális Központ 
Békéscsaba
filharmonia.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: 
Békéscsabán, Gerlán, a Tisza István utcában található 
1 db építési telkét.

Az ingatlan adatai:

1. helyrajzi szám: belterület 18528 hrsz., területe: 
1061 m2. Az árverés időpontja: 2022. február 8., kedd 
10 óra. Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1 540 000 Ft, 
azaz egymillió-ötszáznegyvenezer forint, a hatályos áfa-
törvénynek megfelelően.

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.) földszint, Munkácsy Mihály tárgyaló.

A hirdetés részletes szövege a város internetes weblapján 
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra, hasznosí-
tásra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon talál-
ható, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Stratégiai–Fejlesztési Osztálya 
szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

FELCSÍK HÁZHOZ JÖN
2022. február 23-án, szerdán, 19 órakor 

a Meseházban Tradicionális zenei gyökereket 
improvizációval ötvöző zene érkezik keletről

Ségercz Ferenc & Vitályos Lehel feat, Mohamad Zatari 
előadásában. A sepsiszentgyörgyi Fabatka egyesület és a 

Meseház közös projektje.
HAGYOMÁNYŐRZŐ FARSANGI MASKARÁS KÓSZÁLÁS
2022. február 27-én, vasárnap, 16 órakor maskarások 

gyülekezője a Nemzetiségi Klubházban.
A maskarás menet úticélja a Kupak Söröző (Békéscsaba, 

Szent István tér 8.). A farsangi maskarásokhoz lehet 
csatlakozni, vagy jelentkezni  Kovács Mihálynál, a 

kovacsmisibcs@gmail.com e-mail címen. Szervezők: 
Meseház, Közös Pont Egyesület, Pásztorfurulya kör.

FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS A MESEHÁZBAN
Iskolai és óvodás csoportok számára ajánlott kézműves 
foglalkozásaink: Farsangi álarc, csőrös, maszk, busó, 
bohóc, zajkeltő, dekoráció. A részvétel díja 400 Ft/fő, 

ami egyféle választott foglalkozást tartalmaz.
Igény szerint kihelyezett foglalkozást is meg tudunk 
valósítani, díja 500 Ft/fő. Egyeztetés, jelentkezés a  

326-370 telefonszámon, Veres Krisztina.

Csabai életképek
A nagy csabai árvíz – 2. rész 

Ismeretterjesztő előadás
Február 21., hétfő 14.30 óra - Szelekovszky László természetvédelmi főtaná-

csos előadása Sissi a magyarok királynője címmel a Nyugdíjas klubban.

Szívből jövő fotózás
Február 14., hétfő 8-tól 18 óráig – Szívből jövő fotózás Valentin napon –  a 
tavalyi nagy sikerre való tekintettel a közösségi ház bejárata előtt ismételten 

felállítjuk a Lencsési legnagyobb szívét. Bárki elkészítheti párjával a 
szerelmesek napján szelfijét vagy fotóját.

Kiállítás
Február 18-tól Dafkó Brigitta békéscsabai alkotó Emlékek című kiállítása 

tekinthető meg a közösségi ház nagytermében március 4-ig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Farsangi programok
Február 24., csütörtök 18.30-tól – Taekbo edzés jelmezben, játékos 

gyakorlatokkal, a végén farsangi fánk fogyasztásával.
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett edző.

Február 25-től a Tavaszi zsongás című csipkekiállítás tekinthető meg a 
közösségi ház előterében. Az anyagot a  Lencsési Csipkeverő klub tagjainak 

munkáiból állította össze Tóthné Kiss Szilvia klubvezető.
A kiállítás megtekinthető március 25-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Február 26., szombat 10–12 óra – Mesekuckó családi játszóház és jelmez-
verseny – tréfás álarcok, bohókás fejrevalók,  kiszebáb készítése. Mindenki dí-
jat kap, aki jelmezben érkezik, a legötletesebb jelmezes különdíjban részesül! 

A foglalkozást Ujj Éva, és Baranyai Erzsébet óvónő vezeti. 
Február 26., szombat 10 óra – Csöröge készítése, sütése, kóstolása – Müller 

Tiborné, a Nyugdíjas klubunk tagjának közreműködésével.
Február 26., szombat 15–19 óra – a Természetjáró kör Télbúcsúztató –

tavaszváró foglalkozása. A program végén téltemető tűzgyújtás.
Február 28., hétfő 17 óra – Farsangi ételek paleo módra címmel, bemutató-

val és kóstolóval egybekötött előadást tart Luptovics Dezsőné klubvezető. 

Induló tanfolyam
Intim torna tanfolyam indul február 23-án, 18 órakor. A képzés 10 órás, 
a foglalkozások szerdai napokon 18–19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek 

Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 13 500 Ft/fő. Jelentkezni a helyszínen 
lehet, a fent jelzett időpontban, a részvételi díj befizetésével.

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Fábry Károly békéscsabai 
ügyvéd és újságíró 1921. 
december 17-én egy 12 
részből álló sorozatot in-
dított el a Körösvidékben, 
melynek fő témája az 1888-
as csabai árvíz volt. 

Az első rész erről is szólt, de 
az 1921. december 25-én 
megjelent második fejezet-
ben nem az árvízről volt szó. 
Ebben a részben olyan csalá-
dokról írt, amelyek a település 
alapítása óta itt éltek. Kiderült, 
hogy az „Urszinyi, az Uhrinyi, 
Karassiay, Mudrony, Szemián, 
Simay stb. családoknak vagy 
magvaszakadt, vagy kiköltöz-
tek utódaik”. Mivel egy város 
története az ott élő családok 
története, ezért is nagyon fon-
tos, hogy jegyezzék fel a tette-
iket és őrizzék meg azokat az 
utókor számára. 

Négy napot kellett várni a 
következő rész megjelené-
sére, melyben már az ere-
deti témáról, az árvízről volt 
szó. Mint írta, 1888-ban a 
veszedelem egyre nagyobb 
lett, egyre több víz zúdult a 
település felé. Szegedről ér-

kezett a segítség a „pionirok” 
formájában. Ők voltak azok, 
akik eleinte csak „szalad-
gáltak ide-oda, de kevesen 
voltak ahhoz, hogy a hosszú 
vonalon véges végig gyorsan 
gátakat emelhessenek, hát 
szépen lerakták mentő csó-
nakjaikat az utcákon”. Fábry 
szerint szörnyű látványt jelen-
tettek a mentőcsónakok és a 
katonai pontonok a település 
különböző részeiben, például 
az Orosházi úton, a városhá-
za előtt, a Zöldfa vendéglő 
előtt (mai Baross utca – Szar-
vasi út sarka). Szomorú volt a 
városban 1888. március 15-
e, hiszen az ünneplés és az 
emlékezés helyett mindenki 
arról beszélt, hogy vajon hol 
fog áttörni az áradat. Az a 
rémhír is körbejárt a város-
ban, hogy a sikonyiak vagy 
a békésiek szándékosan át 
akarják vágni a gátat Csa-
ba felé, nehogy az ő házaik 
pusztuljanak el. Békéscsa-
bán szinte mindenki talpon 
volt, éjszaka fáklyákkal járták 
a védműveket és az elöljárók 
is folyamatosan üléseztek, 
hozták a döntéseket. 

Egy anekdota is született 
ezzel kapcsolatban, melyet 
Fábry megosztott olvasóival. 
Egy fiatal esküdtnek, Lipták-
nak, minden éjszaka be kel-
lett mennie a városházára, 
többet volt házon kívül, mint 
odahaza. Ezt viszont megun-
ta menyecskéje és kérdőre 
vonta férjét, hogy „hol csava-
rog minden éjjel?” Szegény 
esküdt hiába bizonygatta, 
hogy hivatalos ügyben jár el, 
nem hitt neki. Megpróbálta 
elvicceskedni a dolgot, és 
a legközelebbi kérdés-zu-
hatagra a következőképpen 
felelt: „No most azt határoz-
tuk, hogy ezentúl az legyen 
a rend, hogy az öreg aludjon 
a fiatallal, a fiatal pedig az 
öreggel”. Asszonykája elpi-
rult a hallottakon, nem úgy a 
kemence mellett pihenő „ma-
móka”, aki „csípőjére csapja 
a kezeit s dühös elevenség-
gel kiabálja rá a menyecské-
re: Csi hm! esi ghm, afe zato 
len tak bude, ako vrchnosf 
urídila! (Akár hm! akár ghm! 
azért csak ugy lesz, ahogy a 
felsőbbség rendelte.)”

Ugrai Gábor

Idén is lesz maskarás felvonulás és kiszebáb-égetés 

Télbúcsúztató programok

Színes farsangi programok-
kal várja az érdeklődőket 
februárban a Csabagyön-
gye Kulturális Központ. A 
szervezők 12 rendezvény-
nyel készülnek, és össze-
sen 4-5 ezer látogatóra szá-
mítanak.

Szente Béla, a kulturális 
központ igazgatója a Csabai 
Farsang tájékoztatóján ki-
emelte, hogy a Csabagyön-
gye farsangi programjai két 
évtizedes múltra tekintenek 
vissza. Míg korábban egy-
hetes eseménysorozatként, 
ma már hosszabb fesztivál-

ként tekintenek a farsangi 
időszakra. 

Kotroczó Henrietta, a Bé-
késcsabai Turisztikai Egye-
sület elnökhelyettese arról 
beszélt, hogy idén több alka-
lommal is egy-egy hosszú hét-
végére szóló, komplex turiszti-
kai programcsomagot állítanak 
össze, így tervezik ezt február 
végére is.

– Szeretnénk együttműköd-
ni olyan intézményekkel, turisz-
tikai szolgáltatókkal, amelyek a 
kulturális, illetve a gasztronó-
miai hagyományok ápolását is 
fontosnak tartják, hiszen ezek 
a város fő turisztikai kínálatá-

nak elemei. Ilyen szempontból 
a Csabai Farsang rendezvény-
sorozata tökéletes választás. 
A február 25-e és 27-e közötti 
hétvégén az események fó-
kuszában a gasztronómia áll 
majd – fogalmazott.

Forczek Győző, a Csaba-
gyöngye igazgatóhelyettese 
hangsúlyozta, hogy a lehető 
legszínesebb programsorozat-
tal készülnek.

– A Tavaszi Fesztiváltól 
vagy éppen az Őszi Művé-
szeti Hetektől eltérően, itt egy 
lazább, kötetlenebb rendez-
vénysorozatot terveztünk: a 
könnyűzenéé, a nevetésé, va-
lamint a hagyományoké lesz a 
főszerep – számolt be az igaz-
gatóhelyettes. 

A Csabai Farsangon feb-
ruár 2-án itt járt a L'art pour 
L'art társulat, de a követke-
zőkben is olyan ismert elő-
adók lépnek fel, mint a Fábry 
Sándor vagy Demjén Ferenc. 
Emellett lesz családi musi-
cal, „pálinkarnevál”, gyermek 
led show, valamint maskarás 
felvonulás és télűző kisze-
báb-égetés is. 

Vincze Attila
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Király M. Alexandra, Forczek Győző, Szente Béla és  
Kotroczó Henrietta ismertette a programokat
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HEGYESTŰ

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel 
élményekkel!
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Ezüstérmes lett az Andrássy gimnázium csapata 
Békéscsabán rendezték az országos röplabda diákolimpia 5–6. korcsoportos döntőjét

Január utolsó hétvégéjén 
Békéscsaba adott otthont 
az országos röplabda diák-
olimpia 5–6. korcsoportos 
döntőjének.

Immár a 35. tanévben ren-
dezik meg az országos di-
ákolimpiai döntőket. Az 5-6. 
korcsoportos kézilabdázók 
Balatonfüreden találkoztak, 
míg ugyanennek a korosz-
tálynak a röplabdázói Békés-
csabán mérkőzhettek meg 
egymással a diákolimpián.

Az esemény megnyitóján, 
a Békéscsabai Röplabda Aka-
démián Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő elmond-
ta: jó látni, hogy az országos 
diákprogram döntőjének az 
a megyeszékhely ad otthont, 
ahol a röplabda terén kiváló 
szakmai munka és európai 
színvonalú infrastruktúra van. 

– Kívánom, hogy ugyan-
olyan élményekkel, izgalmak-
kal teli eseményként maradjon 
meg a versenyzők emlékei 
közt ez a néhány Békéscsa-
bán töltött nap, mint ahogyan 
én emlékszem vissza az évti-
zedekkel ezelőtt Oroszlányban 

lezajlott országos sakk diák-
olimpiára, ahol kisiskolásként 
képviseltem egykori iskolámat, 
falumat és Békés megyét – fo-
galmazott Herczeg Tamás.

Varga Tamás alpolgármes-
ter örömtelinek nevezte, hogy 
két év kihagyást követően is-
mét megrendezhették a diák-
olimpiát. Hozzátette, hogy az 
eseményen az ország legjobb 
korosztályos röplabdásai mér-
hették össze tudásukat. A Ma-
gyar Diáksport Szövetség dél-
alföldi regionális irodavezetője, 
Vincze József elmondta, hogy 
Békéscsaba 2019-ben pályáz-
ta meg a 2020-as diákolimpiai 
döntő megrendezését, de erre 
a járványhelyzet miatt csak 
2022-ben került sor. 

A diákolimpiai döntőre 8 
megyéből 15 iskola tanulói 
kvalifikálták magukat, ez mint-
egy 200 fiatalt jelent. Az első 
két napon a csoportmérkőzé-
seket rendezték meg, az utolsó 
napon pedig a helyosztókat és 
a finálét. Mindez két helyszínen 
zajlott, a Békéscsabai Röplab-
da Akadémián és a BSZC Vá-
sárhelyi Pál Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma tornatermében.

Az 5–6. korcsoportos 
röplabda diákolimpia leg-
jobbjai végül a következők 
lettek: a lánycsapatok kö-
zül az 1. a Gödöllői Török 
Ignác Gimnázium, 2. a Bé-
késcsabai Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégium, 3. 
a Balatonfüredi Szent Bene-
dek Gimnázium, Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollé-
gium csapata. A fiúcsapa-
toknál 1. a Kecskeméti Bo-
lyai János Gimnázium, 2. a 
Kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnázium, 3. a Szolno-
ki SZC Jendrassik György 
Gépipari Technikum. 

Papp Ádám Az Andrássy gimnázium csapata Pap Csaba testnevelővel (b) és Nagy Attila edzővel (j)

Orsi a siketlimpiára készül
Viszonylag későn, 13 éve-
sen kezdett el versenyszerű-
en úszni a Békéscsabai Elő-
re Úszó Klubnál Zsilinszki 
Orsi, aki májusban indul a 
második siketlimpiáján. 

Orsitól megtudtuk, hogy már 
négyévesen elkezdett úszni, 
de jó ideig ezt csak hobbi 
szinten űzte. Majd amikor 
Kozma Zoltántól, az egyik 
társától megtudta, hogy si-
keteknek is rendeznek nem-
zetközi versenyeket, egyre 
jobban érdekelte az úszás. 
Eleinte nem bízott magában, 
Zoli viszont annál inkább és 
be is ajánlotta Lázár Olga 
edzőhöz, egyedüli siket 
sportolóként.

Mint meséli, mivel a sike-
teknek külön nem rendeznek 
országos úszóversenyt – a 
kis létszám miatt – így a nem-
zetközi speciális versenyeken 
tudott eredményeket elérni.  

– 2017-ben, a törökországi 
siketlimpián 200 méter pillan-
gón 6. helyezett lettem. Majd 
a következő évben, Lengyel-
országban, szintén 200 méter 
pillén a 4., 100 méter pillén a 
6., 400 méter vegyesen a 8. 
voltam. Legutóbb, 2021-ben 
pedig a Gliwicében rendezett 
rövidpályás bajnokságon 200 
méter pillangón 4., 200 mellen 
5. és 50 méter mellen 6. let-
tem – sorolja a sikereit. 

Orsi a halló úszókkal együtt 
jár edzésekre és Szarvas Já-
nos edzővel nagyon jól tudnak 
együtt dolgozni. 

– Noha jelelni nem tud, jól 
használja a gesztusokat. Ha 
mutat valamit, akkor tudom, 
hogy miről van szó. Nem biz-
tos, hogy egy másik siket ér-
tené ezt, mert sajátos a kom-
munikációnk. Persze előfordul 
az is, hogy félreértek valamit, 
de ő mindig nagyon türelmes 
– avat be a részletekbe Orsi.  

Az idei siketlimpiát má-
jus 1–15-e között a brazíliai 
Caxias do Sulban rendezik 
meg, az úszás május 2-a és 
9-e között lesz. (A beszélge-
tésben Szlaukó-Fischer Nóra, 
a Békés Megyei Jelnyelvi Tol-
mácsszolgálat jelnyelvi tol-
mácsa volt a segítségünkre.)

Such Tamás
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BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

Büszke a tanítványaira
Több világbajnoki címe 
van, mint Michael Schu-
machernek vagy Lewis Ha-
miltonnak. Igaz, hogy nem 
a Forma 1-ben, hanem 
kick-boxban, de ez semmit 
nem von le az érdemeiből.

A jelenleg edzőként és test-
nevelőként tevékenykedő 
sportemberrel annak kap-
csán beszélgettünk, hogy a 
legutóbbi tisztújító közgyűlé-
sén a Magyar Kick-Box Szö-
vetség elnökségi tagjának 
választották. 

– Végigjártam a ranglétrát 
– fogalmaz a sportszakmai 
szervezet elnökségi tagságá-
val, a kinevezéssel összefüg-
gésben. Az edzői tevékeny-
séget 2003-2004 óta végzi, 
sokat látott, sokat tapasztalt, 
és ahogyan mondja: nagyon 
büszke a „gyerekeire”.

Azt is mondja, hogy van 
még mit tanulnia, de úgy érzi, 

jó nyomon jár. A most 47 éves 
sportember az Erzsébethelyi 
Általános Iskola Rózsa utcai 
telephelyén testnevelő tanár. 
Láthatóan szereti azt, amit 
csinál, igazán jól érzi magát 
a bőrében. Vannak tervei, 
és mint kifejtette: már bele-
szagolt az efféle szakmai 
munkába. A munkatársaival 
együtt idén második alka-
lommal rendeznek országos 
diákolimpiát Békéscsabán. A 
két évvel ezelőtti igazán si-
keres volt, s most azt kapta 
feladatul, hogy a március 12-
én, a városi sportcsarnokban 
tartandó esemény is flottul 
menjen. 

Karrierje kezdetéről tud-
ható, hogy hamar önmagára 
talált, mint kifejezte: nagyon 
jó csapatba, nagyon jó edző-
höz, Gregor Lászlóhoz került, 
aki kiemelt figyelmet fordított 
rá. Jöttek sorra az eredmé-
nyek, de egyáltalán nem érzi 

azt, hogy emiatt bármit is fel 
kellett volna áldoznia. Nem 
volt különleges teher számá-
ra, hogy minden edzésen ott 
kellett lennie. – Nem érzem 
azt, hogy valamit elveszítet-
tem volna akár a gyermekko-
romban vagy a fiatalkorom-
ban – húzta alá.

Erdei-Kovács Zsolt

Nyílt edzés a torna klubnál
Nyílt tehetségkutató edzé-

seket tart a Torna Club Bé-
késcsaba azzal a céllal, hogy 
felkutassa a jövő ígéretes tor-
nász kislányait. Az egyesület 
az elmúlt időszakban nehe-
zebb időket élt meg, hiszen 
a járvány miatt nem toboroz-
hatott az óvodákban, illetve 
a Bukfencparádét sem tart-
hatta meg, így a nyílt napok 
segítségével is szeretnének 
újabb tehetségeket találni. 
Aki január 31-én vagy febru-
ár 9-én lemaradt, de szeretne 
részt venni egy nyílt edzésen, 
február 14-én 16.30 órától, 
a Kórház utca 6. szám alatt 
még megteheti. A klubnál 
történtek strukturális változá-

sok, visszatért az egyesület 
kötelékébe Varga Adrienn, 
aki tagja volt az 1996-os, at-
lantai olimpia válogatott ke-
retnek, valamint 1998-ban 
ugrásban Eb-aranyat nyert 

Szentpéterváron. Az egykori 
kiváló tornász szakmai veze-
tőként segíti a csabai klubot, 
illetve átvette a gyermeket 
váró Mitykó Bianka Szabina 
feladatait.

Zsilinszki Orsolya Debreczeni Dezső
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A P R Ó K
A Lencsési lakótelepen ízlésesen felújított, 2 szobás, 

téglablokkos lakás eladó. Telefon: 50/124-2632

Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, MZ, 
Jawa, Csepel stb. – lehet hiányos, üzemképtelen is: 20/572-
5142..

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Csaba u. 7.

Telefon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

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

SZ: 9:00-13:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

BÉKÉSCSABA

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

KÉT HÉTIG!

 „BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”
Békéscsaba önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba haza-
vár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint 
a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba haza-
vár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztön-
díj pályázatban elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege 
félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és feb-
ruártól júniusig) havi 50 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor 
folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél 
megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatási pályá-
zatban elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri 
400 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 
napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt számlára.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email címre.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. már-
cius 16.

A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető 
Békéscsaba város honlapjáról. Kérjük, hogy a borítékra írják 
rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy 
„Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 
2022. április 20.

A pályázat feltételeiről bővebben a bekescsaba.hu webolda-
lon, a pályázati hírek között olvashatnak. 

Békéscsaba napjainkban
Józsa István Soma, a fent 
nevezett Facebook csoport 
alapítója és adminisztrátora 
szíves örömest állt rendel-
kezésre azzal összefüggés-
ben, hogy egyrészt mit le-
het, mit érdemes tudni róla, 
másrészt pedig az immár 
közel 26 ezer tagot számláló 
közösségről.

Az alapító a „Békéscsaba 
a múltban” csoportot tíz év-
vel ezelőtt hozta létre, ebből 
szökkent szárba a Békéscsa-
ba napjainkban közösség. 
A múltbéli dolgok, emlékek 
felidézésére született csoport 
jelenleg mintegy 15 ezer tagot 
számlál, s minden bizonnyal 
van átfedés, de azért ez már 
így is meglehetős tömeget 
jelent. Józsa István Somát 
mindig érdekelte a város múlt-
ja, valamint a város vasútjá-

nak a múltja is. Ez utóbbihoz 
kapcsolódóan van egy hob-
biprojektje, ami Alföldi Kerti 
Gazdasági Vasutak néven 
fut. A kezdeti iskolaévek, va-
lamint egy vasúti végzettség 
megszerzése után a Miskolci 
Egyetemen, történelem sza-
kon szerzett diplomát.

A „Békéscsaba a múltban” 
egy évtizeddel ezelőtt jött létre. 
Sokan voltak, akik itt kezdtek 
el érdeklődni arról, hogy a bolt 
nyitva van-e vagy, hogy az 
adott orvos mikor rendel – is-
mertette, kiemelve: rájött arra, 
hogy erős igény van a napi 
aktualitásokra, az alapvető 
információk közzétételére, a 
hírek megosztására. A „Bé-
késcsaba napjainkban” erre 
az igényre rímelve jött létre, 
2013-ban. A csoportban tö-
rekednek a pártatlanságra, s 
mint mondta, szerkesztőtár-

saival együtt egyáltalán nem 
haragtartók, egy véglegesnek 
látszó bannolást követően is 
kaphat második esélyt a delik-
vens. A szabályokat azonban 
komolyan veszik.

Végezetül egy emlékezetes 
esetet mesélt: volt egy hölgy, 
aki sokszor volt bántó, és 
gyakorta ütött meg kötekedő 

hangnemet kommentjeiben. 
Olyan hozzászólásokat közölt, 
amelyek többnyire veszekedé-
seket okoztak, emiatt ki kellett 
tiltani. Később kérte, hadd ke-
rüljön vissza, aminek Soma 
természetesen eleget tett. A 
hölgy utóbb az egyik legked-
vesebb tag lett.

E. K. Zs.

Szepsi-Szente Éva: A hang a lélek tükre
Jó vele beszélgetni. Még 
telefonon is. A személyes, 
közvetlen benyomások min-
den esetben meghatáro-
zóak, de vele ilyen módon 
nyugodt szívvel kivételt le-
het tenni, hiszen sugárzó 
személyisége az éteren át 
is érezteti jótékony hatását. 
Egyszerű kedvesség és 
főként közvetlen, de nem 
bántó őszinteség jellemzi. 
Szepsi-Szente Éva Kisanna.

Beszédtechnika tanárként 
végzett áldásos tevékenysé-
ge hozzájárul ahhoz, hogy 
jobban megértsük egymást, 
jobban meg tudjuk értetni 
magunkat, és jobban meg 
tudjuk érteni magunkat és a 
körülöttünk lévő világot. Nem 
a szem, hanem a hang a lélek 
tükre – vallja, hiszen a lelki-
állapotunk félreérthetetlenül 

kiolvasható, vagyis inkább ki-
hallható a hangunkból, s ab-
ból, ahogyan szólunk. Ebben 
a vetületben a Békéscsabai 
Médiacentrum munkatársai, 
valamint a színház magoncai 
is sokat köszönhetnek neki.

A tavalyi év számára első-
sorban a családról szólt, sze-
rencsésen alakult, hogy a sze-
rencsétlen körülmények miatt 
a szeretteivel töltött idő a több-
szörösére nőtt. A színpad, a 
fellépés hiányzott ugyan neki, 
de egyébként is szívesen van 
otthon, szívesen tartózkodik „a 
saját kis csigaházában. 

A tanítás szintén nagy sze-
repet játszik Évi életében, az 
egyik tantárgya a már említett 
beszédtechnika, a másik pedig 
a színház- és drámatörténet. 
Mint kitért rá, ezeket egészen 
jól lehetett online oktatni, így 
ebben nem szenvedett hiányt.

A 2022-es évtől elsősor-
ban egészséget, békességet 
és boldogságot vár és ezt kí-
vánja mindenkinek. Az előző 
évet is megköszönte Isten-
nek; hálás szívvel tudta le és 
fogadja a következőt. 

– Világbajnok családom 
van. A kisfiam három és fél 
éves, de szerencsére él még 

a 90 év feletti nagymamám 
és a másik ágon a nagypa-
pám is. Értük és szüleimért, 
testvéreimért, a férjemért, 
gyermekeimért mind-mind 
nagyon hálás vagyok – fog-
lalta össze, kiegészítve az-
zal, hogy sok-sok mosoly-
gós, boldog embert kíván.

Erdei-Kovács Zsolt

Aki teheti, segítsen 
Leventének

Január 28-án írtunk a Békés-
csabai Médiacentrum behir.
hu portálján arról, hogy Ká-
vézzunk Leviért! elnevezés-
sel gyűjtést indult Móricz 
Levente Csehországban el-
végzendő műtétjére. Alig há-
rom nap múlva felgyorsultak 
az események.   

Hegedűs Tímea fia, Móricz 
Levente 2012-ben született. A 
fiú születésekor komplikációk 
léptek fel, koponyaűri vérzése, 
majd teljes agyi bevérzése lett, 
melynek következtében máig 
24 órás felügyeletet igényel. 
Márciusban egy olyan műtétre, 
majd utána terápiára van kilá-
tásuk, ami jelentősen javíthat 
Levente életminőségén: fájdal-
mai csökkennének és fejleszt-
hetőbb lenne. A műtétet Cseh-
országban tudják elvégezni, és 
1,5 millió forintba kerül. Hogy 
összejöjjön a pénz, gyűjtés 
indult Kávézzunk Leviért! elne-
vezéssel. Ennek híre Tóth Zol-
tán jóvoltából jutott el rengeteg 
emberhez, a Békéscsabai Mé-
diacentrumhoz is, így született 
meg a cikkünk a behiren. 

Január 31-én már arról ér-
tesültünk, hogy Tóth Zoltánt 
megkereste egy ismerőse, aki 
megkérdezte, mennyi pénz 
hiányzik a műtéthez. Mint ki-
derült, mintegy 400 ezer fo-
rint gyűlt össze pár nap alatt, 
Valach Róbert pedig úgy dön-

tött, hogy felajánlja a további 
1,1 millió forintot.

Megkeresésünkre Valach 
Róbert vállalta, hogy mond 
pár szót, főként azért, hogy 
másokat is adományozásra 
buzdítson.

– Négy gyermekem van, és 
mindig nagyon megérint, ha 
azt látom, hogy egy gyermek 
beteg. Több embernek segí-
tett már az általunk vezetett 
cég (Val-Bau Építőipari Kft.), 
minden évben szánunk forrá-
sokat arra, hogy támogassuk 
a rászorulókat, a beteg vagy 
fogyatékkal élő gyermekeket. 
Amikor olvastam Tóth Zoltán 
megosztását Hegedűs Tíme-
áról és a kisfiáról, szíven ütött, 
hogy gyűjteniük kell a műtét-
re, és rögtön léptem is... Ezen 
felül szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik valamilyen 
formában segítettek a család-
nak. A legnagyobb elismerés 
persze az édesanyának és a 
kis Levinek jár, akik együtt küz-
denek nap, mint nap – mond-
ta Valach Róbert, hozzátéve, 
hogy Levinek a műtét után is 
terápiákra lesz szüksége, aki 
tud, segítsen ebben.   

A támogatás Levi szám-
lájára történő utalással le-
hetséges: Móricz Levente, 
OTP, számlaszám 11773353-
01417784, közlemény: Ká-
vézzunk Leviért adomány.

Mikóczy Erika
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G L O K Á L I S  S A R O K
Elmúlás és újjászületés

Az élet körforgása a szüle-
téssel kezdődik, a növekedés 
időszakain át egészen a halá-
lig, majd a bomlásig tart. Ez a 
természetes ciklus zajlik a nö-
vényekben, az emberekben 
és az állatokban egyaránt. A 
mikrobák a szerves anyago-
kat az élet építőköveire bont-
ják le, így azok rendelkezésre 
állnak az újjászületéshez. 
Emberként küzdünk azért, 
hogy az élet körforgása kitel-
jesedjen.

A globális gondolkodás rendszer-
szemléletet feltételez. Ez különö-
sen igaz manapság, mert minden 
politikai, gazdasági, társadalmi 
tudás kontextusa globálissá vált. 
„Az egész több, mint a részek ösz-
szessége”, ami azt jelenti, hogy a 
tulajdonságok az egész szervező-
déséből erednek, és visszahatnak 
a részekre. Például a víz a hidro-
gén és az oxigén tulajdonsága-
inak az eredője, ugyanakkor az 
egész is kevesebb, mint részeinek 
összege, mivel a részeknek lehet-
nek olyan tulajdonságaik, amelye-
ket épp az egész szerveződése 
gátol. Mindannyian látunk már 
suhanó madárrajt, dolgos hangya-

bolyt vagy forgószelet. Ezek mind 
csodálatos rendszerek, amelyeket 
a részek összessége éltet.

Az erdő például tökéletes rend-
szerként működik. Semmi sem 
vész kárba, és minden újrahasz-
nosul: a levegő, a föld, a víz. A 
fotoszintézis a növényi élet alapja, 
amelyből az állati élet táplálkozik, 
amely, amikor elpusztul, táplálja a 
növényi életet.

A természetes rendszerek zár-
tak és minden ciklikus, nincs "hul-
ladék" és mindennek célja van. 
Az évszakok változnak. Ősszel 
és télen az élővilág kicsit lelassul, 
raktároz, hogy aztán tavasszal, 
új erőre kapva ismét teljes vita-
litással éljen tovább. Ismétlődés 
helyett, megújulás. Mindig valami 

új fejlődik ki: új ágak, levelek és vi-
rágok, hernyóból pillangók.

Mi is így működünk. Társas 
lényként, különböző minőségű és 
mennyiségű kapcsolatokon ke-
resztül hol erősítjük, hol gyengítjük 
magunkat és egymást. Együttmű-
ködünk. A kooperáció lehet erő-
sebb, gyengébb, hosszabb vagy 
rövidebb is. El is múlhat. Kellett, 
működött, de már nincs szükség 
rá. Át is alakulhat. Ahogy a termé-
szetben, úgy a társadalmi rend-
szerekben sincs végső elmúlás, 
csak megújulás. Az erdőt alkotó 
fákat éltető talajorganizmusok, ha 
egy fa az enyészeté lesz, segíte-
nek a szerves anyagot lebontani, 
mígnem egy új csíra táplálékává 
nem válnak. A természet tanul-
ságokkal szolgál. Mai projekt-
szemléletű világunkban hívhatjuk 
akár jó gyakorlatoknak is. Vegyük 
át ezeket a leckéket, alkalmaz-
zuk a társas kapcsolatainkra, az 
együttműködéseink során is. Ha 
nem működik már, engedjük el, a 
tapasztalatokkal és tudással fel-
vértezve újuljunk meg, menjünk 
tovább a nagy cél érdekében.

Mi így gondolkozunk globáli-
san és működünk együtt lokálisan.

Dr. Duray Balázs

Szigeti Csaba osztályvezető, 
újságíró és négy kötet szerzője

Szigeti Csaba újságíró több 
helyi lapnál is dolgozott, majd 
a polgármesteri hivatal sport-
csoportjának a vezetője lett, 
2021. december közepétől 
pedig az oktatási, közműve-
lődési és sportosztály veze-
tőjévé nevezték ki. Munkája 
mellett eddig négy könyvet 
publikált. Nem mellesleg pe-
dig 2002 és 2012 között – a 
2004-es női kézilabda Eb mel-
lett – tucatnyi válogatott kézi- 
és vízilabdameccset, tornát 
hozott a városba. (Mintegy 30 
éves ismeretségünk okán te-
geződünk.) 

– Mesélted, hogy már gyerek-
ként végigkommentáltál egy-egy 
gombfoci meccset. Hogyan lettél 
később sportújságíró? 

– A Békés Megyei Hírlap-
nál kezdtem a közéleti rovatnál. 
Néhány hónapot dolgoztam ott, 
majd a Napi Délkelet megkere-
sésére átmentem oda, közben 
elvégeztem a Bálint György 
újságíró iskolát, és jött a kato-
naság. 1994 májusában indult 
A Nap, ahol azonnal alkalmaz-
tak, miközben még három hó-
napom volt a seregből. Jó volt 
ott dolgozni a Bod testvérekkel, 
Malatyinszki Andrással (aki je-
lenleg Herczeg Tamás ország-

gyűlési képviselő sajtósa) és 
Dancs Lacival (aki 1998 és 2002 
között Gyula polgármestere volt). 
Hihetetlenül inspiráltuk egymást. 
De a munkám során olyan tehet-
séges újságírókkal is dolgozhat-
tam, mint Grecsó Krisztián, Kiss 
Ottó, Korbely Gyuri, Bakulya 
Misi, Pocsaji Ricsi és még so-
rolhatnám. Eleinte A Napnál is 
közélettel foglalkoztam, majd 
megkérdezte a főszerkesztő, 
vállalnám-e a sportot. Hát hogy-
ne vállaltam volna, mindig is erre 
vágytam. 

 – A napilapos munka mellett, 
hogyan tudtad megírni az első, 
Aranycsinálók című tornász-
könyvedet? 

– A ’90-es évek vége felé 
Dankó Béla (ma országgyűlési 
képviselő) volt a tornaklub ügy-
vezetője. Felvetette, hogy 50 
éves lesz a csabai tornasport. 
Mi lenne, ha készülne egy könyv 
a történetéről? Gyűjteni kezdtem 
az információkat, akkor még ne-
hezebb volt, mert semmilyen 
adat nem volt digitalizálva. Sze-
rencsére nagyon jó viszonyban 
voltam/vagyok a tornászok-
kal, de a legtöbb segítséget 
Unyatinszkiné Karakas Julikától, 
Ónodi Heni egyik edzőjétől kap-
tam akkor. Leginkább munka 
után és éjszaka írtam a könyvet. 

– Aztán jött a Pásztor József-
ről, majd az olimpiákról szóló 
kötet, tavaly pedig a Viharsarki 
sporthistóriák. 

– Kovács Géza, az Elő-
re akkori vezetője kapacitált, 
hogy jelenjen meg egy kötet 
a legnagyszerűbb csabai lab-
darúgóról és legsikeresebb 
edzőről. 1997-re, a klub meg-
alakulásának 85. évfordulójára 
terveztük, de a Pásztor végül 
csak 2012-ben jelent meg. Az 
Egy város, ötkarika, ezernyi 
történet pedig 2017-ben látott 
napvilágot. Nagy álmom volt, 
hogy Békéscsabán legyen egy 
sporttörténeti gyűjtemény. Az 
első kiállítást mindenképpen 
valami konkrétumhoz akartam 
kötni. Ekkor találtam ki, hogy 
a békéscsabaiak az olimpiá-
kon témakörre húzom rá. Meg-
kerestem a még élő olimpiai 
résztvevőket, relikviákat kértem 
tőlük, illetve a segítségükkel 
összeraktam az élettörténetü-
ket, melyeket a kiállított tárgyak 
mellett-fölött el lehetett olvas-
ni. Amikor megnyílt a kiállítás, 
Bökfi Jani azt mondta, „Csaba, 
ezeket könyvben kellene meg-
jelentetni!”. Csak mosolyogtam, 
mert akkor még nem sok esélyt 
láttam rá, de aztán ebből is va-
lóság lett. A Békés Megyei Hír-
lap főszerkesztője, egykori kollé-
gám, Pocsaji Ricsi pedig később 
azt vetette fel, hogy az olvasók 
szeretik a helyi sporttörténeti 
írásokat, így havonta egyet-ket-
tőt írtam. Amikor összegyűlt már 
elég sok, akkor Nagy László, 
a Mening Zrt. vezérigazgatója 
kapacitált, hogy érdemes lenne 
könyvben is kiadni. Végül öt-
venkét élettörténet jött össze a 
Viharsarki sporthistóriákba. 

(A cikk teljes terjedelemben 
a behir.hu oldalon olvasható.)

Such Tamás
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Az időjárás függvényében, legkésőbb 2022. február 28-ig 
történik meg a Szent István téren található ostorfák ifjító galy-
lyazására és a korona erőteljes visszametszése. A gallyazási 
munkák indokoltságát a térfigyelő kamerák, közvilágítási osz-
lopok és lámpatestek közelsége, a fák jelenlegi koronájának 
könnyítése, az esetleges száraz részek eltávolítása adja. 
Ezzel a fák élettartama is meghosszabbodhat. A gallyazási 
munka során keletkezett vágási felületek sebkezelését a fák 
egészségének megőrzése érdekében a vállalkozó elvégzi. A 
munkavégzés során adódó kellemetlenségek miatt az önkor-
mányzat a lakosság szíves türelmét és megértését kéri. 

Gallyazás
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B É K É S C S A B A  A N N O
Csabai farsangi báli mustra 1880-ból

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Szerelmes darabok a Jókai színházban
A Békésmegyei Közlöny 
egy gyakornok újságíróval 
indult vasárnap éjfél felé 
báli látogatásra 1880-ban. 
Több mint 140 év múltával, 
rövidítve idézzük vissza, 
milyen volt a vigadozók 
bálja anno.

A februári hideg, havas va-
sárnap éjfél felé, ketten ban-
dukoltak a csabai főutcán. Az 
„Új világ” elnevezésű kocs-
mához érkeztek, ez volt az 
egyik farsangi bál színhelye. 
Az ajtón belépve egy kam-
raszerű helyiségben találták 
magukat, a félhomályt egy 
petróleumlámpa fénye adta.  
Ez volt a kocsma, innen be-
lépti díjat fizetve mehettek a 
fülledt levegőjű táncterembe, 
ahol már vígan ropták a tán-
cot a vendégek. Egy barna, 
kackiás kinézetű „Hébécske” 
elibük termett és tudakolta, 
mit parancsolnak az urak? 
„Két feketekávét, ha van”, 
mondta az újságíró kísérője 
– majd a rendelést felvevő 
gyorsan távozott. A látoga-
tók lassan hozzászoktak a 
gőz borította félhomályhoz, 
s végigtekinthettek a tánco-
lók díszes seregén. A há-
rom cigányból állt a zenekar 
ekkor éppen kínkeservesen 
lassú melódiákat játszott. A 
jelenlévő ifjúság nagyrészt 
hetyke kocsis legényekből 

és deli termetű hentesekből 
állt, akik hevesen forgatták a 
hölgyeket. 

Látták, amint bejött a tánc-
terembe egy pedrett bajszú 
gavallér, s egy hölgyhöz lé-
pett, akinek arcáról az izzadt-
ság a pirosító utolsó nyomát 
is letörölte. Elkapta a hölgyet, 
s a terem közepére repítette, 
ahol vígan ropták a táncot. A 
tudósítók visszamentek kávé-
jukért a kocsmároshoz. Ott 
ült egy legény, aki búsan né-
zett a boroskancsójára, majd 
kiitta a maradékát, ezután 
gyorsan kitántorgott a hideg 
éjszakába. 

A látogatók is továbbálltak 
egy másik kocsmába, melyet 
Petőfinek hívtak. Belépve, 
egy borízű hang éktelen ordí-
tozása tudatta velük, igyanak 
boroskancsójukból, melyet 

elibük tolt. A táncteremben 
már tarkább volt a nagyérde-
mű. Parasztlegények és mar-
hapásztorok, jóval éjfél után, 
szilaj kedvükben csaknem 
egymásnak ugrottak. Azon-
ban a rendőrség jelenlevő né-
hány markos tagja megsze-
lídítette őket. A bálteremben 
vígan táncoltak a párok. Nyu-
galom volt, azonban néhány 
perc elteltével borzasztó zaj 
kerekedett, pártok alakultak, 
a hölgyek sikoltoztak, az erő-
sebb nem káromkodott, majd 
jött egy-két jól irányzott ütés – 
a rendőrök azonban véget vet 
a csatának. 

Már csaknem hajnalodott, 
amikor a farsangi bálláto-
gatók elindulnak hazafelé. 
Ilyenek voltak farsangi bálok 
1880-ban. 

Gécs Béla

Egykor a ligeti pavilon is mulatságok helyszínéül szolgált

Tartalmas heteket tartoga-
tott január vége és február ele-
je a Jókai színház társulatának. 
Tamási Áron Énekes madará-
val vártuk a színház ínyenceit 
a múlt hónap végén. Az erdélyi 
szerző szerelmes történetében 
Liszi Melinda, Földesi Ágnes 
Villő, Katkó Ferenc, Csomós 
Lajos lépett színpadra, a két fi-
atal szerelmest Szabó Lajos és 
Nádra Kitti alakítja. 

A klasszikus darabot Tege 
Antal rendező formálta mo-
dernné. Ebben nem kis része 
van a népzenétől az alternatív 
folkig húzódó zenei világnak, 
az erre az alkalomra toborzott 
zenekarnak és vezetőjének, 
Gulyás Leventének, valamint 
a két szólóénekesnek, Szente 
Évának és Gerner Csabának. 
Az izgalmas látványvilággal 
színpadra álmodott Énekes 
madarat február 18-áig találják 
a színház műsorán, érdemes 
mihamarabb jegyet váltani.

Nagy sikerrel mutattuk be 
február 1-jén a Trianon című 
rockoperát Budapesten, a 
József Attila Színházban. A 
millenniumtól a rendszervál-
tozásig játszódó darabot a fő-
városi közönség állótapssal ju-
talmazta. Ugyanaznap szintén 
a színházszerető közönség 
kitüntető érdeklődése övezte 
a Szibériai csárdást, amely vi-
szonzásul a fővárosból Békés-
csabára érkezett.

Valentin napra kedves 
ajándék lehet egy közös szín-
házlátogatás. Két szerelmes 
stúdiódarabot, a Családi ágyat 
és a Váratlan találkozásokat 
ajánljuk az önök figyelmébe, 
mindkettő egy-egy pár életébe 
enged betekintést. A Családi 
ágy című darab Fehér Tímea 
és Bartus Gyula szereplésé-
vel egy házaspár története: 
Agnest és Michaelt esküvőjük 
napján ismerjük meg, részesei 
leszünk kapcsolatuk rezdülé-
seinek: a gyerekek születésé-
nek, kisebb-nagyobb párkap-
csolati döccenőiknek, mígnem 
elérkezünk velük ahhoz a nap-
hoz, amikor Amerikába költöz-
nek. A Családi ágyat február 
9-e és 11-e között tudják meg-
tekinteni. 

A Váratlan találkozások 
házaspárjának életében nin-
csenek kisebb problémák – 
ugyanis rögtön a darab elején 
elválnak, útjaik azonban a há-

rom közös gyerek miatt gyak-
ran kereszteződnek, megható 
és nevettető helyzeteket egy-
aránt hozva magukkal. A da-
rabban Földesi Ágnes Villőt és 
Tege Antalt láthatják február 
23-a és 26-a között, minden 
este. A stúdió-előadásainkra 
csak korlátozott számban tu-
dunk jegyet biztosítani!

Mindeközben két új darab 
próbái folynak párhuzamosan 
a színházban: a Tihany tündér 
című mesejáték a gyerekek 
számára kínál majd igényes 
kikapcsolódást, Petőfi Sándor 
János vitéze pedig Koltay Gá-
bor rendezésében bérletes, 
nagyszínpadi produkcióként 
az egész családot kíván-
ja megszólítani. A Kacsóh 
Pongrác-melódiákat érintet-
lenül hagyva, modern ze-
nei formanyelvet használva, 
látványos színpadi világban 
élvezhetjük Petőfi elbeszélő 
költeményét március elejétől.  
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