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Csabai Mérleg
Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT

Herczeg Tamás: Megszűnt a legtöbb járványügyi korlátozás

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Postaláda a Kenderföldeken

Elérhető az újság

A lakosság kérésére Ádám 
Pál, a Hajrá Békéscsaba 
Egyesület képviselője meg-
szervezte, hogy Kenderföl-
dek két pontján, a Kender 
utcában, valamint a Kereki 
és Fiumei út sarkán újság-
tartó állványokat helyezze-
nek ki. Itt a Csabai Mérleg 
legújabb számai lesznek 
elérhetőek a környék lakói 
számára.

Évek óta problémát jelent, 
hogy a Csabai Mérleg nem 
jut el a város bizonyos külte-
rületeire. Nagy örömünkre a 
lakosság igényli a sárga új-
ságot, ennek sokan hangot is 
adtak, amelynek eredménye-
ként mostantól már a Ken-
derföldeken élők is kézhez 
vehetik a lapot.

Ádám Pál, a Hajrá Bé-
késcsaba Egyesület képvi-
selője, a városüzemeltetési, 
-fejlesztési és környezetvé-
delmi bizottság elnöke min-
den hónap első hétfőjén tart 
fogadónapot a Jaminai Kö-
zösségi Házban. A lakók már 
korábban is megkeresték az-
zal, hogy szeretnék, ha hoz-
zájuk is eljutna a város lapja. 

A kéréseket meghallgatva a 
képviselő két postaládát he-
lyezett el a Kenderföldeken. 
Jaminában él, szívügyének 
tekinti, hogy a külterületen 
élők körülményei is javulja-
nak, és hogy ők se maradja-
nak le a város híreiről. 

– Amikor megválasztottak 
képviselőnek, az első nagy 
kérdés az volt, hogy eljutnak-e 
majd ide is a legfontosabb in-
formációk, eljut-e ide is a sár-
ga újság. Ígéretet tettem az itt 
élőknek, hogy ők is meg fog-
ják kapni a Csabai Mérleget. 
Sikerült elérnem azt, hogy 
területfoglalási engedélyt kap-
junk, így olyan postaládákat 
tudtunk kihelyezni, amelyek-
ből mindenki ki tudja venni 
magának az újságot – tájé-
koztatott Ádám Pál. 

Diós Zsolt, a Békéscsa-
bai Médiacentrum Kft. ügy-
vezetője úgy fogalmazott: jó 
látni, hogy ezután még több 
emberhez eljut majd a sárga 
újság. Követendő példának 
nevezte Ádám Pál kezde-
ményezését, és hozzátette: 
arra törekednek, hogy a többi 
külterületen is hasonló meg-
oldást találjanak. 

két nap alatt 3000 facsemetét telepített az önkormányzat 
Erdők születnek Békéscsabán –

Két helyszínen, két nap alatt 
összesen 3000 fát ültettek 
el az önkormányzat szakem-
berei Békéscsabán. A volt 
ifjúsági tábor mellett 1500 
nyárfát, míg a Mazán László 
utcai városi tulajdonú terü-
leten ugyancsak 1500 darab 
kocsányos tölgy erdészeti 
facsemetét telepített az ön-
kormányzat.

Békéscsaba zöld város, ezt a 
helyiek nap, mint nap tapasz-
talhatják, és egyre inkább ér-
zékelik az ideérkező vendégek 
is. Az önkormányzat számára 
nagy felelősség a város mint-
egy 150 hektáros erdőterületé-
vel való helyes gazdálkodás, a 
lehetőségekhez mérten igyek-
szik is jól bánni vele. Ezen 
természeti erőforrások gondo-
zása, megóvása, fejlesztése 
komoly feladat, amely évről-
évre sok forrást igényel.

Két évvel ezelőtt a volt ifjú-
sági tábor melletti területen, az 
itt található balesetveszélyes 

nyárfaerdőt az erdészeti szak-
emberek kitermelték. A terület 
megtisztításával egyidejűleg 
az önkormányzat elérkezett-
nek látta az időt az erdő újra-
telepítésére. 

– A volt tábornál 1500 er-
dészeti nyárfacsemete elül-
tetését végeztük el, ezzel is 
érzékeltetve, hogy az önkor-
mányzat minden évben ki-

emelten figyeli a kivágott erdők 
helyszíneit, és nemcsak tervet 
készít a fák pótlására, hanem 
cselekvéssel is igyekszik az 
erdők területét növelni Békés-
csabán – fogalmazott Szarvas 
Péter polgármester.

Az erdők telepítését a 
város főkertésze felügyeli. 
Fáriné Szabó Anikó elmond-
ta, hogy a másfélezer facse-
mete elültetése mindössze 
egy napot vett igénybe, kö-
szönhetően annak, hogy a fi-
atal növények számára nem 
kellett mély gödröket ásni. 

– Az ültetés pont ebben a 
méretben a legmegfelelőbb, 
hiszen az egyéves, 60 centi-
méter hosszúságú erdészeti 
csemeték telepítése gépi se-
gítséggel történik. A frissen 
ültetett fák öt év után számíta-
nak majd egybefüggő erdőte-
rületnek – részletezte.

A Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft. többek között 
a megyeszékhely zöldterüle-
teinek kezeléséért is felel, így 
az újonnan ültetett facseme-
ték gondozása már az önkor-
mányzati cég feladata lesz. 

– Mi felügyeljük a fák életét 
egész évben, például ha nagy 
szárazság van, akkor öntöz-
zük majd őket, valamint folya-
matosan tartjuk a kapcsolatot 
azokkal az alvállalkozóinkkal, 
akik ezt a tevékenységet vég-
zik – mondta Balla Ferenc 
ügyvezető.

A nyárfatelepítés után köz-
vetlenül egy másik városi er-
dőségnél, a Mazán László ut-
cai önkormányzati területen is 
hasonló fatelepítés történt: ott 
1500 darab kocsányos tölgy 
csemetét ültettek el a napok-
ban a szakemberek.

Vincze Attila

Herczeg Tamás: A kormány álláspontja az, hogy a fegyve-
res konfliktusban nem szabad részt venni

A járványügyi adatok sze-
rint visszaszorulóban van 
a koronavírus-járvány ötö-
dik hulláma, március 7-től 
megszűnt a legtöbb korlá-
tozás, ugyanakkor ebben 
a hónapban még biztosan 
lesznek oltási akciónapok. 
Többek között erről beszél-
gettünk Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselővel. 

– Közel öt hónapig volt köte-
lező a maszkviselés Magyar-
országon. Mi teszi lehetővé 
azt, hogy a korlátozásokat 
feloldották?

– A járványügyi adatok a 
vírus terjedésének csökke-
nését mutatják: kevesebben 
szorulnak kórházi ellátásra, 
lélegeztetőgép segítségére, 
ezért a korlátozások döntő 

részét meg lehet szüntetni. A 
munkáltatók már nem írhajták 
elő a védőoltást a dolgozó-
iknak, megszűnik a kötelező 
maszkviselés szinte mindenütt 
– kivéve a szociális és egész-
ségügyi intézményeket – és a 
védettségi igazolványokhoz 
kötődő korlátozásoknak is 
vége. Fellélegezhetünk, bár 
az orosz – ukrán háborúnak a 
vírus terjedése szempontjából 
is van kockázata. Az ugyanak-
kor csökkenti a veszélyt, hogy 
a koronavírus mostani típusa 
nem olyan pusztító, mint a ko-
rábbiak voltak. 

– A kormány azt hangsú-
lyozza, hogy ebből a konflik-
tusból ki kell maradni. Hogyan 
látja, milyen esély van erre?

– A kormány álláspontja az, 
hogy a fegyveres konfliktus-

ban nem szabad részt venni, 
ugyanakkor az ország történe-
tének talán legnagyobb huma-
nitárius segítségnyújtási akció-
ja zajlik. Nem tudjuk, hogy egy 
hét, egy hónap múlva, vagy 
később mit okoz ez a konf-
liktus. A magyar társadalom 
felkészült arra, hogy az ukraj-
nai menekülteknek segítsen. 
Érződik a választókerülethez 
tartozó lakosság, valamint a 
települések vezetőinek segítő 
szándéka. Sokan nem csak 
a határ magyar oldalára átjött 
menekülteknek, hanem a kár-
pátaljai magyar testvértelepü-
léseknek is visznek segélykül-
deményeket. 

– Múlt héten jelentették 
be, hogy Békéscsabán ál-
dozatsegítő központot hoz-
nak létre.

– A kormány 2025-ig azt 
szeretné, hogy minden me-
gyében jöjjön létre egy áldo-
zatsegítő központ, amely a 
bűncselekmények, a kapcso-
lati erőszak, valamint az em-
berkereskedelem áldozatait 
támogatja pszichológiai, jogi 
vagy anyagi segítséggel. Sok 
civil, egyházi, önkormányzati 
és állami szervezet foglalkozik 
az áldozatokkal vagy folytat 
prevenciós tevékenységet. Ha 
Békéscsabán létrejön a köz-
pont, iránytűként, zászlóshajó-
ként, koordináló szervezetként 
is kell működnie, amellett, hogy 
alacsonyküszöbű, könnyen el-
érhető egységként támogatja 
azokat, akik valamilyen módon 
áldozattá váltak.
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Válasz tás,  népszavazás 2022

Jelölt Jelölő szervezet

Herczeg Tamás FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség; 
Kereszténydemokrata Néppárt

Csurár Ibolya független jelölt

Stummer János

Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyar-
országért Mozgalom, LMP – Magyar-
ország Zöld Pártja; Magyar Szocialista 
Párt; Momentum Mozgalom; Párbeszéd 
Magyarországért Párt

Faragó Anett független jelölt
Szekerczés András Normális Élet Pártja
Faragó Betti független jelölt
Faragó Lajos Gergely független jelölt
Gyebnár Dávid Mi Hazánk Mozgalom
Faragó Gergely független jelölt
Szegedi Éva Megoldás Mozgalom
Debreczeni Gergő Magyar Kétfarkú Kutya Párt

11 jelöltet vett nyilvántartásba a Választási Bizottság

A Békés Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerüle-
ti Választási Bizottság tizenegy egyéni képviselőjelölt nyilvántar-
tásba vételéről döntött, és elvégezte a jelöltek szavazólapon tör-
ténő sorrendjének sorsolását is. A bizottság az alábbi jelölteket 
vette jogerősen nyilvántartásba:

Kibővült a Választási Bizottság
Lapzártáig két – jelölő szervezet által megbízott – taggal bő-

vült a Békés Megye 1. Számú Országgyűlési Választókerületi 
Választási Bizottság.

A bizottság elnöke dr. Styaszni Andrea, elnökhelyettese Tálas 
József Csaba, választott tagja Bogár Éva. Megbízott tagok: Ár-
gyelán György és dr. Kovács László.

A bizottság székhelye és levélcíme: Békéscsaba, Szent 
István tér 7., elektronikus levélcíme: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu. 

Hamarosan lejáró határidők

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik 
valamely külképviseleten kívánnak szavazni, külképviseleti név-
jegyzékbe vételüket 2022. március 25. (péntek) 16 óráig kérhetik.

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik 
a lakóhelyüktől eltérő belföldi településen kívánnak szavazni, 
2022. március 25. (péntek) 16 óráig nyújthatják be az átjelentke-
zési kérelmet.

Azon választópolgárok mozgóurna iránti kérelme, akik nem a 
lakóhelyük szerinti szavazókör illetékességi területén kívánnak 
mozgóurnával szavazni, egyúttal átjelentkezésnek is minősül, 
ennek megfelelően rájuk a 2022. március 25. (péntek) 16 órai 
határidő irányadó.

Okmányokkal kapcsolatos figyelmeztetés

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy célszerű 
időben ellenőrizni a személyazonosító és lakcímet igazoló ok-
mányaik meglétét és érvényességét. A veszélyhelyzet alatt lejárt 
okmányokat érvényesnek kell tekinteni, ennek megfelelően ha 
az okmányon megjelölt érvényességi idő 2020. március 11. előtti 
időpont, akkor az már nem alkalmas a személyazonosság iga-
zolására. Kérjük, amennyiben szükséges, időben keressék fel a 
Kormányhivatal Kormányablak kirendeltségeit az okmányok pót-
lása érdekében.

Választási Iroda

A Helyi Választási Iroda ügyfélszolgálati irodája hétfőtől 
péntekig, 8 és 16 óra között várja a választópolgárokat a Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. fszt. 57. számú irodában (Haán 
Lajos tárgyaló). Az ügyfélszolgálaton felvilágosítás kérhető, 
továbbá benyújthatók a külképviseleti névjegyzékbe vételre, 
átjelentkezésre, mozgóurna igénylésére irányuló, valamint az 
ún. központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek. Az ügyfél-
szolgálati iroda közvetlen telefonszáma: 66/886-653. A Vá-
lasztási Iroda honlapja elérhető a www.bekescsaba.hu olda-
lon, a Választások menüpont alatt.

A járványhelyzetre tekintettel kérjük a Tisztelt Választópol-
gárokat, hogy minden olyan eljárásnál, amelynél erre a jog-
szabály lehetőséget biztosít, részesítsék előnyben az elekt-
ronikus ügyintézést. Kérjük továbbá, hogy kizárólag egyedül 
(kísérő nélkül) érkezzenek.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, irodavezető

Így dolgozhatunk rokkantsági ellátás mellett

Rokkantsági ellátást vagy 
rehabilitációs ellátást idén 
változatlanul az a 15. élet-
évét betöltött, megváltozott 
munkaképességű személy 
kaphat, akinek az egészsé-
gi állapota 60 százalékos 
vagy kisebb mértékű. 

A rokkantsági ellátásra és a 
rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság további feltéte-
le, hogy az ügyfél a kérelem 
benyújtását megelőző 5 éven 
belül legalább 1095, 10 éven 
belül 2555 nap, vagy 15 éven 
belül 3650 napon át beje-
lentett biztosítási jogviszony-
nyal (munkaviszony, egyéni 
vagy társas vállalkozó stb.) 
rendelkezzen.

Amennyiben a kérelmező 
azon a napon, amelytől az el-
látás megállapításra kerülne, 
rendszeres pénzellátásban, 
például táppénzben, állás-

keresési járadékban része-
sül, az ellátás a rendszeres 
pénzellátás megszüntetését 
követő naptól állapítható 
meg.

Ugyanakkor a megválto-
zott munkaképességű sze-
mélyek a rokkantsági vagy 
rehabilitációs ellátás megál-
lapítását követően, akár napi 
8 órában, jövedelemkorlá-
tozás nélkül dolgozhatnak, 
emiatt az ellátást nem kell 
megszüntetni.

Fontos tudni azonban, 
hogy a rehabilitációs ellátás-
ban részesülő személynek 
idén is tíz napon belül érte-
sítenie kell a rehabilitációs 
hatóságot, ha keresőtevé-
kenységet folytat vagy kere-
sőtevékenysége megszűnt.

A rokkantsági és a rehabi-
litációs ellátás nem minősül 
saját jogú nyugdíjnak, így a 
foglalkoztatásra és a járulék-

fizetésre is eltérő szabályok 
vonatkoznak.  Az öregségi 
nyugdíjas munkavállaló kere-
setéből csak a 15 százalékos 
mértékű személyi jövede-
lemadót kell levonni, míg az 
előbbi ellátásokban részesü-
lők jövedelmét 18,5 százalé-
kos mértékű társadalombiz-
tosítási járulék is terheli. 

A megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátása-
it a rehabilitációs hatóságnál, 
Békéscsabán, a Munkácsy 
utca 4. szám alatt, az erre 
rendszeresített nyomtatvá-
nyon vagy elektronikus űrla-
pon lehet kérelmezni. 

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormány-
zata árverésen kívánja 
értékesíteni a következő 
ingatlanát: a Toldi utcában 
található, Békéscsaba 9185 
helyrajzi számon nyilván-
tartott, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant.

Helyrajzi szám: 9185
Területe, megnevezése: 

732 m2 , beépítetlen terület
Az ingatlan kikiáltási 

ára: bruttó 4 300 000 Ft, 
azaz négymillió-háromszáz-
ezer forint, a hatályos áfatör-
vénynek megfelelően.

Az árverés ideje: 2022. 
április 14., csütörtök 10.00 óra.

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

A hirdetés részletes 
szövege a város interne-
tes honlapján (bekescsaba.

hu) - Aktualitások, Eladásra, 
hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, vala-
mint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának hirdetőtábláján 
megtekinthető. További fel-
világosítással Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Stratégiai – 
Fejlesztési Osztálya szolgál. 
Telefonszám: 66/523-870.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a 
következő ingatlanát: a Mi-
kes és Toldi utca sarkán ta-
lálható, Békéscsaba 9186 
helyrajzi számon nyilván-
tartott beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant.

Helyrajzi szám: 9186
Területe, megnevezése: 

2013 m2 , beépítetlen terület
Az ingatlan kikiáltási 

ára: bruttó 11 825 000 Ft, 

azaz tizenegymillió-nyolc-
százhuszonötezer forint, a 
hatályos áfatörvénynek meg-
felelően.

Az árverés ideje: 2022. 
április 14., csütörtök 11.00 óra.

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

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon-
lapján (www.bekescsaba.
hu)  - Aktualitások, Eladásra, 
hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának hirdetőtábláján megte-
kinthető. További felvilágosí-
tással Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Stratégiai – Fejlesz-
tési Osztálya szolgál. Tele-
fonszám: 66/523-800/3870.

Magyarországon békesség 
van, a nemzetiségek komoly 
értéket képviselnek hazánk-
ban – fogalmazott Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtit-
kára március 4-én, a Szlovák 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégiumban, ahol átad-
ták a sportpályát, és nemze-
tiségi ösztöndíjat vehetett át 
hét diák. 

Soltész Miklós a szlovák is-
kolában emlékeztetett arra, 
mennyi jót megéltünk az elmúlt 
időszakban, de beszélt arról is, 
hogy most olyan háború zajlik 
a szomszédunkban, amelyhez 
hasonlónak csak a legidőseb-
bek voltak tanúi. 

– Szomorú a sok szenve-
dés, a pusztítás és annak a 
következményei is. Most még 
inkább felértékelődik, hogy 
Magyarországon békesség 
van, a nemzetiségek összetar-
tanak, együtt gondolkodnak, 

együtt ünnepelnek, és ha kell, 
együtt tesznek a közösségért – 
fogalmazott Soltész Miklós.

Az államtitkár kiemelte, 
hogy ebből a közös akaratból 
az elmúlt években csodaszép 
dolgok születtek, Békéscsabán 
például felújították az evangéli-
kus templomokat, megújult a 
Szlovák Tájház Áchim-terme. 
Megjegyezte, hogy szintén 
közös akarat, és a nyelv meg-
őrzését segíti a nemzetiségi 
intézmények fejlesztése, és az 
ösztöndíj is. Tíz év alatt 272 ta-
nuló kapta meg a havi 30 ezer 
forinttal járó nemzetiségi tanul-
mányi ösztöndíjat, Békéscsa-
bán most hét, szlovák illetve 
román nemzetiségű diáknak 
adta át az erről szóló oklevelet.

Ezt követően átadták a kor-
mányzati támogatásból kialakí-
tott új iskolai sportpályát. Sol-
tész Miklós ígéretet tett arra, 
hogy ha szükség lesz további 
felújításra, a tornaterem bővíté-
sére, azt a következő években 
is támogatják.

Átadták a pályát
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Ötven milliós fejlesztés
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Lezárult az Építők útja 
fejlesztése, elindult a forgalom

Befejeződött az Építők út-
ján az útépítés, valamint 
a kerékpárforgalmi léte-
sítmény és a kapcsolódó 
közművek kiépítése. A Te-
rület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban 
(TOP) 770 millió forintból 
megvalósult beruházás a 
Lencsési lakótelepet és a 
Kétegyházi utat köti össze.

A városháza dísztermében 
tartott projektzáró rendezvé-
nyen Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő elmondta, 
hogy Békéscsaba útjai a 
megnövekedett autóforga-
lom miatt túlterheltek voltak, 
ezért komplex infrastruktu-
rális fejlesztéssel kellett erre 
megoldást találni.  

Szarvas Péter kiemelte, 
hogy a mobilitás fejlesztése 
kulcskérdéssé vált Békéscsa-
bán, hiszen évről évre nő a 

gépjárművek száma. Emellett 
viszont továbbra is fontos a 
levegő jó minőségének fenn-
tartása, ehhez pedig elenged-
hetetlenek az útfejlesztések.

– Az Építők útja egy igazi 
zöld beruházás. Mostantól 
A-ból B-be úgy tudnak eljut-
ni autók százai, hogy jóval 
rövidebb idő alatt, így keve-
sebb károsanyag-kibocsátás-
sal teszik ezt meg – mondta 
Szarvas Péter. 

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezetője ismertette, hogy 
a projekt három nagy 
műszaki egységből 
tevődött össze: a 
Kétegyházi és a 
Csányi utca ösz-
szekötése, a 
Csányi utca 
kiszélesítése 
és az Ilosvai 
utca útburko-

lat-felújítása, valamint a Dó-
zsa György és Corvin utca út-
burkolatának korszerűsítése. 

– A projekt első szaka-
sza egy 380 méter körüli 
útkorszerűsítéssel járt, több 
mint 550 méteren pedig új 
út épült, egészen a Csányi 
utcáig. Meg kellett oldani a 
teljes szakasz közvilágítá-
sának kiépítését, felújítását, 
valamint a projekt lehetővé 
tette, hogy kerékpárforgalmi 
létesítményeket is kiépítsünk 
– számolt be a részletekről 
Sódar Anita.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a beruhá-
zást a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
által támogatott, a "Békés-
csaba, Építők útja útépítése, 
kerékpárforgalmi létesítmény 
kiépítése a kapcsolódó köz-
műépítésekkel" című projekt 
keretében valósította meg. 
Projektazonosító: TOP-6.1.5-
16-BC1-2017-00001.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Zöldebb lesz az új térségi 
vásártér területe

Ötször annyi fát ültet el a 
békéscsabai önkormányzat 
az új vásárcsarnok, a térsé-
gi vásártér területére, mint 
ahányat ki kell vágni a beru-
házás miatt. Március 1-jén, 
az Illésházi és a Trefort utca 
sarkán számolt be a piac 
környezetének rendezésé-
ről Szarvas Péter polgár-
mester és Szloszjár György 
tájépítész. 

Hetek óta dolgoznak a mun-
kagépek a régi nagybani piac 
területén, jelenleg legfőképp a 
bontási, területrendezési, ala-
pozási munkálatok zajlanak. 
A térségi vásártér kialakítása 
több ütemben folyik: a parko-
lóház elkészült, melynek föld-
szintjére az árusok nemrégi-
ben át is költöztek. 

Szarvas Péter a helyszí-
nen elmondta, hogy a Mo-
dern Városok Programban 
mintegy 8 milliárd forintból 
megvalósuló piacfejlesztés 
a város modernkori törté-
nelmének legnagyobb be-
ruházása. Kiemelte, hogy 
a kivitelezés a tervek sze-
rint halad, a környező utcák 
felújításával együtt, ez azt 
jelenti, hogy a terület 2023 
második felére újulhat meg. 
A városvezető beszélt ar-
ról, hogy ez a beruházás is 
néhány fa kivágásával jár 
együtt, amelyek helyére sok-
kal többet ültetnek majd. 

– A területen 25 fa kivá-
gása válik szükségessé, de 
szeretnénk mindenkit meg-
nyugtatni, hogy a helyszínen 
124 fát ültetünk el – fogalma-
zott Szarvas Péter.

Belvárosi környezetről van 
szó, ahol a tervezésnél figye-
lembe kellett venni a hely sa-
játosságait is. Erről részlete-
sen a kertészeti munkálatokat 
végző Garten Studio tájépí-
tésze számolt be. Szloszjár 
György elmondta, hogy a ter-
vezés során a piac, mint kö-
zösségi találkozóhely kiemelt 
szerepet kapott. A széles sé-
tányok alkalmasak lesznek 
arra, hogy a vásárlók akár a 
szabadidejüket is eltölthes-
sék a környéken. Ezt erősítik 
majd a kihelyezett utcabúto-
rok, illetve hulladékgyűjtők, 
valamint az a nyitott átrium 
is, amely az új piac belsejé-

ben kap helyet. A szakem-
ber elmondta, hogy valóban 
szükség lesz néhány, nem túl 
egészséges fa kivágására, 
mivel azonban lényegében 
eddig nem volt zöldfelület a 
piac ezen részén, a beruhá-
zás végeztével teljesen más 
lesz az összkép. 

– A tervek szerint nem-
hogy új zöldfelületekről be-
szélhetünk, de az egész pro-
jekt arculatát meghatározzák 
majd azok a nagy kazetták, 
amelyek által sokkal zöldebb, 
ilyen értelemben sokkal vá-
rosiasabb, nem pedig keres-
kedelmi, külvárosias kinézetű 
lesz a terület – részletezte a 
tervező, hozzátéve, hogy első-
sorban kőrisfajtákat ültetnek, 
de megjelenik majd a területen 
a mezei és vöröslombú juhar, 
valamint a díszkörte is.

Vincze Attila

SSANGYONG A KÖRÖS AUTÓCENTRUM KÍNÁLATÁBAN
TESZTVEZETÉSI LEHETŐSÉGGEL!

ÚJ SZINT AZ AUTÓZÁSBAN

www.ssangyongkoros.hu

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.        06 (30) 960 86 98       06 (66) 450 450

VÁRJUK ÖNÖKET 
A TELJES MODELL VÁLASZTÉKKAL!
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V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE
A polgármester és a pártok képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket

Békéscsaba képviselő-testülete február 24-én tartotta 
soron következő ülését a városháza dísztermében. A 
közgyűlés után Szarvas Péter polgármester, valamint a 
Fidesz-KDNP, a Szövetség Békéscsabáért, a Hajrá Bé-
késcsaba és a DK képviselői értékelték a legfontosabb 
döntéseket.

Szarvas Péter: Békéscsaba fejlődése töretlen marad 

Szarvas Péter közgyűlés 
utáni tájékoztatóját az elfo-
gadott 2022-es költségvetés 
bemutatásával kezdte. Mint 
elhangzott, a költségvetés fő-
összege 43 milliárd forint, eb-
ből 15 milliárd forintot fordíta-
nak működésre, 28 milliárdot 
pedig fejlesztésekre. 

A működési költségekből 
9 milliárd forintot biztosít az 
önkormányzat a városi in-
tézmények fenntartására. A 
polgármester kiemelte, hogy 
az önkormányzat mind az 
1185 dolgozóját és 104 köz-
foglalkoztatottját meg kívánja tartani. A fejlesztéseket illetően 
elmondta, hogy a 100 százalékban finanszírozott Modern 
Városok Programnak köszönhetően tovább folytatódik a piac 
fejlesztése, az új bábszínház építése, a Wenckheim kerék-
párút kivitelezése, a Munkácsy Emlékház rekonstrukciója, 
valamint a város történetének legnagyobb út- és járdafejlesz-
tési programja is. A további beruházások között – egyebek 
mellett – a bölcsődefejlesztést, az önkormányzati intézmé-
nyeknél parkolók kialakítását, a Kazinczy utcai orvosi rende-
lők felújítását, valamint a Kenderföldeken, Mezőmegyeren és 
a Kastélyszőlőkben az ivóvízhálózat fejlesztését említette. 

Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy kiemelt szerepet kaptak 
a költségvetésben a zöld ügyek, úgy mint a fásítás, a hulla-
dékudvar létrehozása a Kétegyházi úton, az új napelempark 
építése a Szarvasi út mellett, a közterületeken szelektív hul-
ladékgyűjtők kihelyezése, valamint a belvárosi parkok ese-
tében egy öntözőrendszer kiépítése is. Hozzátette: tervezés 
alatt van Békéscsaba elektromos buszprogramja is, amely 
szintén a Modern Városok Programban szerepel. 

Szarvas Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az önkor-
mányzatnak 375 millió forint áll a rendelkezésére, hogy olyan 
beruházásokat hajtson végre, amelyek költségmegtakarítást 
vagy többletbevételeket eredményeznek. Kiemelte, hogy vár-
hatóan a település hitelállománya nem fog bővülni idén. 

Téma volt zárt ülésen az Alföldvíz Zrt. közgyűlése. Szarvas 
Péter arról tájékoztatott, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben 
lévő szolgáltató cég 3,8 milliárd forintos tőkeemeléséhez – 
amelyet a Nemzeti Vízművek Zrt. hajt végre –, a csabai önkor-
mányzat is hozzájárult. Örömét fejezte ki, hogy a cég pénzügyi 
helyzete stabilizálódott, a dolgozók bérrendezése megoldódni 
látszik, és az ivóvízhálózat fejlesztése is folytatódhat majd. 

Fidesz: Fejlesztés-centrikus a 2022-es költségvetés

A februári közgyűlés legfajsúlyosabb témája a város 2022-
es költségvetése volt, amely Hanó Miklós szerint kiegyen-
súlyozott és fejlesztés-centrikus, a koronavírus-járvány és a 
jelenlegi gazdasági nehézségek ellenére is. Az alpolgármes-
ter köszönetét fejezte ki a helyi vállalkozásoknak, amelyek 
jelentős helyi adót fizetnek be minden évben. 

Az alpolgármester beszélt arról, hogy idén is megfelelő 
összegből gazdálkodik a város, a kötelező feladatok elvégzé-
séhez elegendő a keret, és idén is jelentős forrást biztosíta-
nak a nem kötelezően vállalt feladatokra, mint például a sport 
vagy a kultúra támogatása. 

Hanó Miklós kitért arra, hogy az önkormányzat 2022-ben 
jelentős összeget fordít a zöld programokra, nem csupán fá-
sításra és erdősítésre, hanem például az automata öntöző-
rendszerek kiépítésére, valamint a csapadékvíz-elvezető és 
-tároló rendszerre. Beszélt a 20 százalékos önkormányzati 
bérfejlesztésről, valamint a Békéscsabai Városgazdálkodási 
Kft. példa értékű munkájáról is. 

Paláncz György kiemelte, hogy az önkormányzat növel-
ni tudott a diáksport támogatásán, és az ifjúsági ügyekre is 
többet tud fordítani a város. A sporttámogatások idén ha-
sonlóak a tavalyihoz, a képviselő azonban bízik abban, hogy 
kormányzati támogatás esetén további összegekkel tudják 
támogatni a diák-, a tömeg-, és a versenysportot.

A képviselő tájékoztatott arról, hogy az önkormányzat az 
oktatási-nevelési intézmények körüli parkolóhelyek bővíté-
séről készítetett egy felmérést. Főként az általános iskolák 
környékén nehéz közlekedni a reggeli és délutáni órákban. 
A vizsgálatok alapján több belvárosi óvodánál vagy iskolánál 
nem lehetséges a parkolók bővítése, de ahol lehet, ott fel-

mérték ennek a lehetőségét és költségeit. Bízik benne, hogy 
amennyiben meglesz a megfelelő forrás, ez a gond enyhül.

Paláncz György megemlítette, hogy a bringapark bővítésé-
re pályázott az önkormányzat az Országos Bringaprogram-
ban mintegy 13,5 millió forintra, amelyhez ugyanennyi önerő 
szükséges. A fejlesztés által mintegy 300 négyzetméterre 
növelhetik a bringapark nagyságát, és az ott lévő elemek be-
szerzésére is lehetőség nyílik.

Szövetség Békéscsabáért: Reális a költségvetés

A Szövetség Békéscsabáért közgyűlés utáni tájékoztató-
ján elhangzott, hogy a költségvetés tekintetében reálisnak 
látják a kitűzött célokat. Fülöp Csaba kiemelte, hogy a 43 mil-
liárd forintos idei költségvetésből 15 milliárd forint a működé-
si, 28 milliárd forint a fejlesztési hányad.

 – A saját bevételek nagyon fontosak, a helyi iparűzési adó 
az elmúlt évben 3,5 milliárd forintot tett ki, idén ezt 3 szá-
zalékkal szeretné meghaladni a város. Ugyanakkor látni kell, 
hogy a vállalkozások nagy része nincs még túl a koronavírus-
járvány okozta gazdasági sokkon. Emellett energiaár-emel-
kedés nehezíti a vállalkozások működését, valamint emel-
kedtek az anyagárak és a bérek is – ecsetelte Fülöp Csaba.

Az ingatlan-bevételek tekintetében 445 millió forintra számít 
a város. Fülöp Csaba kiemelte továbbá a parkolók létesítését, 
a zöld infrastruktúra-fejlesztést, a hulladékgyűjtők cseréjének 
folytatását. Mint mondta, fontosak azok a kisebb fejlesztések 
is, amelyek javítanak a lakosok életminőségén, mint például a 
padfelújítások, a kátyúzások vagy a játszótér-felújítások. 

A műalkotások és műemlék jellegű épületek felújítása 
szintén szerepel a költségvetésben: 3 millió forintból a Szigli-
geti játszótéren található műalkotásokat újítják fel, amelyeket 
Schéner Mihály, Kossuth-díjas művész készített. Emellett tíz-
millió forintos keretösszeggel segíti az önkormányzat a mű-
emlék jellegű társasházak felújítását.

A szervezet képviselői javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy 
legyen forrás a közterületi kamerarendszer bővítésére, valamint a 
belterületi vízelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldására.

– Óvatos költségvetés született, amely a mostani helyzet-
nek megfelelő. A tervezésnél a járvánnyal terhelt év működé-
sét vették alapul – folytatta Miklós Attila. A képviselő elmond-
ta azt is, hogy tájékoztatási kéréssel fordult a megyeszékhely 
polgármestere felé a gyulai Airbus gyárban létesülő galva-
nizáló üzemmel kapcsolatban, ugyanis az nehézfémekkel, 
és cián-vegyületekkel is dolgozik majd, amely a technológia 
velejárója. Hozzátette: nincs kétsége a felől, hogy az üzem a 
környezetvédelmi előírásokat be fogja tartani, ugyanakkor a 
lakosságot tájékoztatni illik.

Hajrá Békéscsaba: Idén is stabil a költségvetés

A Hajrá Békéscsaba frakcióvezetője, dr. Juhász István 
kiemelte, hogy a járványhelyzet ellenére stabil költségveté-
se lesz a városnak, és a nehéz gazdasági helyzetben sem 
állnak meg a városi fejlesztései, beruházásai, amelyekre a 
támogatásoknak köszönhetően több mint 27 milliárd forint áll 
rendelkezésre.

– Fontosnak tartjuk, hogy a 2022-es költségvetésben a zöl-
dítés érdekében olyan források biztosítása is megtörtént, ami-
lyenekre az elmúlt években nem volt példa. A város közel 30 
millió forint értékben biztosít forrást erdőtelepítésre – fogalma-
zott a civil ügyekért felelős tanácsnok.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a 162 éves gerlai 
kastély vételi jogával a nem kíván érni. Dr. Juhász István el-
mondta: az önkormányzat szabad utat biztosít a tulajdonos-
nak arra, hogy felújítsa a kastélyt. Amennyiben idén elkezdik 
a munkát, a kivitelezés 2024 végéig befejeződhet.

Dr. Szigeti Béla képviselő, az ifjúsági- és sportbizottság el-
nöke kiemelte, hogy stabil és kiszámítható költségvetés lesz 
Békéscsabának 2022-ben is, amely biztosítja a város működé-
sét. Beszélt arról is, hogy az előző évben, egy központi döntés 
értelmében felére csökkent az önkormányzat iparűzési adóból 
származó bevétele, ennek ellenére a várakozásokhoz képest 
nőttek a helyi adóbevételek. Megjegyezte: a költségvetés sta-
bil, a biztonságos működést csak az inflációm hatása és orosz-
ukrán háború gazdasági következményei befolyásolhatják.

– Fontosnak tartom továbbá, hogy a bringaparkot tovább-
fejlesztjük, ami azt jelenti, hogy a MÁV-pálya mögött kialakított 
extrémsport-pálya új elemekkel bővül. A fiatalok számára ez 
egy olyan kulturált hely lesz, ahol sportolhatnak, társaságban 
lehetnek – emelte ki dr. Szigeti Béla. A sportpályát 26 millió 
forintból újítják fel az országos bringapark pályázatban, az ösz-
szeg felét az önkormányzat a költségvetéséből biztosítja. 

DK: Túl sok a pénzvivő beruházás

Dancsó Tibor (Demok-
ratikus Koalíció) képviselő 
szerint Békéscsabán egyen-
súlyban van a költségvetés, 
továbbra is probléma azon-
ban a „pénzhozó és a pénz-
vivő” beruházások arányta-
lansága.

A képviselő a 2016. május 
5-ei Csabai Mérlegből is idé-
zett, abból a cikkből, amelyben 
Orbán Viktor miniszterelnök 
békéscsabai látogatásáról volt 
szó. Dancsó Tibor megjegyez-
te, hogy amikor Orbán Viktor a 
Modern Városok Program mi-
att járt itt, szó volt a hűtőház újjáépítése, a zöldségszárító- és pa-
radicsomsűrítő üzem létrehozásáról is, azonban ezek feledésbe 
merültek, pedig munkahelyteremtő, termelő beruházásokról lett 
volna szó. Hozzátette: a közelmúltban mintegy egymilliárd forint-
ból újították fel a városi sportcsarnokot, ezért nem érti, hogy miért 
van szükség egy új multifunkcionális sportcsarnokra is. 

Problémának nevezte, hogy összesen 8,5 milliárd forintba 
kerül a piacberuházás, pedig szerinte a közelmúltban felújított 
vásárcsarnok és piac is csak piaci napokon van kihasználva. Ne-
hezményezte, hogy a CsabaParkra – amelynek üzemeltetését 
átvette a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. – nincs még komoly 
üzleti terv, és veszteséges a fenntartása. 

– Ha bármelyik veszteséges fejlesztést felemlegetem a köz-
gyűlésen vagy a polgármesternek, azt a választ kapom, hogy 
„a beruházás növeli a város urbanizációs szintjét” – nehezmé-
nyezte Dancsó Tibor. 

A képviselő arról is beszélt, hogy a Life integrált projekt ré-
szeként Jaminában egy levegőminőség-mérő berendezést te-
lepítettek, a beruházáshoz pedig „hozzácsapták” a közösségi 
kerékpáros rendszer kialakítását, üzemeltetését. Mint mondta, 
Nagykanizsán a közelmúltban zárattak be egy ilyen rendszert, 
mert alig vették igénybe. 

Megemlítette a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét is, 
amellyel kapcsolatban furcsállta, hogy egy milliárdos értékeket 
kezelő cég csak 9,8 millió forint adózás előtti eredményt tervez. 
Ahogy fogalmazott, nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen üz-
leti terv gazdaságos, jó működésre sarkalljon. 

Vincze Attila, Papp Ádám, Vári Bianka, Hidvégi Dávid

Szarvas Péter polgármester

Paláncz György és Hanó Miklós (Fidesz-KDNP)

Miklós Attila, Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért)

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

Dancsó Tibor (DK)
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ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S
Elfogadták a büdzsét Parkolókat alakítanának ki
A békéscsabai képviselő-
testület elfogadta a 2022-
es költségvetési rendele-
tet, amely azt rögzíti, hogy 
az önkormányzat az adott 
évben hány forintból gaz-
dálkodhat, milyen kiadásai 
és bevételei lehetnek.

A költségvetés főösszege 43 
milliárd forint, ebből a kiadá-
sok ugyanekkora összeget 
tesznek ki (ez tartalmazza az 
intézményekkel kapcsolatos 
költséget és a fejlesztések 
költségeit is), míg a bevéte-
lek (a finanszírozási bevéte-
lek nélkül) 24,5 milliárd forint 
körül alakulnak. A fennma-
radó 18,5 milliárd forintot az 
önkormányzat az előző évből 
maradt pénzből (14,8 milliárd 

forint) és államkötvényekből 
(3,4 milliárd forint), valamint a 
2020-ban még le nem hívott 
hitelből (249,6 millió forint) 
pótolja.

A városvezetés továbbra 
is az önkormányzat folya-
matos, ésszerű működését, 
a városi zöld infrastruktúra 
színvonalának emelését, va-
lamint a fejlesztések kivitele-
zését és fenntartását jelölte 
meg legfőbb célként. A tar-
talékok összegét 744,5 millió 
forintban határozták meg, 
ennek kisebb része (13 millió 
forint) az általános tartalék, 
a többi forrásnak pedig már 
megvan a helye.

A költségvetést 12 igen és 
2 tartózkodás mellett fogadta 
el a testület.

A képviselő-testület egy 
részletes előterjesztést ol-
vashatott arról, hogy Bé-
késcsaba 35 oktatási-neve-
lési intézménye környékén 
hány új parkolóhely kiala-
kítása lehetséges. Az elő-
terjesztés 264 új hely kiala-
kítását taglalja, ez mintegy 
400 millió forintba kerülne.

A korábbi, közgyűlés által 
hozott döntés értelmében 
megkezdődtek egyes parko-
lók esetében a tervezések, 
felülvizsgálatok és kivitele-
zések. A Dobozi és Puskin 
utcai parkolók kapcsán a fej-
lesztés várhatóan 2022. III. 
negyedévében elkészül. A 
MIVA Bölcsőde parkolóépítési 

terveinek felülvizsgálata folya-
matban van, a kiviteli tervek 
ezt követően készíthetőek el, 
és utána kezdődhet meg a 
parkolók létesítése. A Fő utcai 
óvoda és a Povázsai Máté ut-
cai Mackó-Kuckó Óvoda par-
kolóinak létesítési engedélye 
rendelkezésre áll. A kivitelező 
kiválasztása megkezdődött, 
azonban érdeklődés hiányá-
ban újabb beszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. A ki-
vitelezés várható befejezési 
határideje 2022. III. negyedév. 

A Szigligeti utcai böl-
csőde mögötti területre, a 
Jankay iskola Dedinszky 
utcai telephelyének a kör-
nyezetére a parkolók ter-
vezése megkezdődött. Az 

engedély megszerzését kö-
vetően készíthetőek el a ki-
viteli tervdokumentációk. Az 
Erzsébethelyi iskola Madách 
utcai épületének közelében 
ingatlan-hasznosítással kap-
csolatos probléma merült fel 
a parkoló tervezésekor. A 
grémium azt a verziót fogad-
ta el, hogy az iskolához kö-
zeli kihasználatlan területet 
építenék be parkolónak. 

A közgyűlésen több képvi-
selő is felszólalt annak érde-
kében, hogy ahol lehetséges 
a helybővítés, ott kezdődjön 
el a fejlesztés, miután a bel-
városban a reggeli és délutá-
ni idősávban szinte lehetetlen 
a parkolás a nevelési-oktatási 
intézmények környékén.

Helyi adóbevételek
A költségvetési rendelet 
egyik sarkalatos pontja 
minden évben az, hogy 
milyen bevételei lesz-
nek az önkormányzatnak, 
amelyből finanszírozza 
a kiadásai egy részét. Az 
egyik ilyen eszköz az ipar-
űzési, az építmény- és az 
idegenforgalmi adó.

Az első adónem esetében 
a vállalkozásoknak eddig a 
járulék felét kellet megfizet-
niük azért, hogy mihama-
rabb talpra állhassanak a 
koronavírus-járvány okozta 
visszaesés után. Ez azon-
ban komoly kiesés az önkor-
mányzatoknak, így Békés-
csabának is, hisz a város az 
önként vállalt feladatainak 
jelentős részét korábban eb-
ből az összegből fizette. Ez 
a számokon is látszik: 2020-
hoz képest közel 174 millió 
forinttal kevesebb összeg 

folyt be a városi kasszába 
tavaly. Ha figyelembe vesz-
szük, hogy az önkormányzat 
2,7 milliárd forint bevétellel 
számolt, ehhez képest pe-
dig a vállalkozások közel 
3,5 milliárd forintot fizet-
tek be, akkor emelkedésről 
beszélhetünk.

Az építményadó szem-
pontjából fennállt a veszély, 

hogy az egyes gazdasági 
ágazatok visszaesése fize-
tési nehézséget okoz, de 
úgy tűnik, hogy tavaly ez a 
bevétel a várakozások sze-
rint alakult, sőt, enyhe nö-
vekedést mutatott. Hasonló 
jelenség figyelhető meg az 
iparűzési adó, valamint a 
bírságok és a pótlékok be-
fizetése esetében is. 

CsaBi 3 állomással indulhat
Öt helyett három dokkoló-
állomással indulhat el az 
egyelőre CsaBi nevet vise-
lő békéscsabai közösségi 
kerékpáros rendszer.

Az önkormányzat a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft.-
vel 2017-ben pályázott a 
LIFE integrált programban. 
A projektben tíz hazai önkor-
mányzat, valamint az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgá-

lat, a Mindennapi Kultúráért 
Egyesület és a belga VITO 
szervezet vesz részt. A prog-
ram egyik eleme a CsaBi 
(CsabaiBike) közösségi ke-
rékpáros hálózat kiépítése.

A cél, hogy minél többen 
használják a kétkerekűeket a 
városban, így csökkentve az 
autók károsanyag-kibocsájtá-
sát, hatékony, környezetbarát 
alternatívát biztosítva a lakos-
ság és a látogatók számára.

A tervek szerint helyhez 
rögzített dokkoló-állomáso-
kat építenének, amelyek-
hez kerékpárok tartoznak, a 
kétkerekűt csak innen lehet 
kikölcsönözni és ide kell visz-
szavinni. Az elektromos rá-
segítésű bringák időjárás- és 
vandálállóak lennének. A köz-
gyűlési döntés értelmében, a 
belvárosban, Jaminában és a 
Lencsési lakótelepen alakíta-
nak ki dokkolókat.

Népszerűsítés
Az önkormányzat immár 
évek óta támogatja a bé-
késcsabai fiatalokat dip-
lomájuk megszerzésében, 
illetve segíti Békéscsabán 
az életkezdésüket. 

A felsőoktatási hallgatói ösz-
töndíj mértéke négy féléven 
keresztül havonta 50 000 fo-
rint, az életkezdési támogatás 
összege egyszeri 400 000 
forint. A város vezetése sze-
rint ezt a gondolatot kell erő-
síteni a helyi fiatalok körében. 
Már a középiskolában érde-
mes megszólítani az érintett 
korosztályt, másodlagosan 
a szülőkben kell tudatosíta-
ni a lehetőséget. A program 

népszerűsítése érdekében a 
békéscsabai önkormányzat, 
a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum és a Békéscsabai 
Tankerületi Központ együttmű-
ködést kötött. A közös munka 
célja a pedagógusok segítsé-
gével az ifjúság megszólítása, 
és szülők tájékoztatása. To-
vábbá a város több, a progra-
mot népszerűsítő videót készít 
és azt a diákok platformjain, 
a legnépszerűbb közösségi 
oldalakon teszi közzé. A vá-
rosi ifjúsági szervezeteket is 
bevonnák a népszerűsítésbe 
és a Csabai Garabonciás Na-
pokon és a Csabai Kolbász-
fesztiválon is önálló standon 
jelenne meg a program.

Értékteremtő munka
A szociálpolitikai osztály 
összegezte a békéscsabai 
közfoglalkoztatási program 
2021-es évét. A Békés Me-
gyei Kormányhivatal, illetve 
a Belügyminisztérium tavaly 
összesen 79 millió forinttal 
támogatta az önkormányzat 
közfoglalkoztatását, amely-
hez a város 3,2 millió forint 
önrészt biztosított.

A járdalap- és betonelem-
gyártást végző munkacso-
port 2021-ben 1617 darab 
járdalapot gyártott. Kaszálás, 
parlagfű-mentesítés össze-
sen 759 064 négyzetméteren, 
cserjeirtás 30 354 négyzet-
méter területen történt. 

A közfoglalkoztatottak Bé-
késcsaba 35 hektáros belte-
rületén napi rendszerességgel 
történő hulladékszedéssel, 
illegális hulladéklerakók fel-
számolásával járultak hozzá 
a város környezetének szeb-
bé és élhetőbbé tételéhez. 
2021-ben a közfoglalkoztatot-
tak által tüzelésre előkészített 
1125 mázsa tüzelőanyagot 
225 alkalommal szállították ki 
a rászoruló helyi háztartások 
részére. Az önkormányzat 
idén is részt vesz a közfog-
lalkoztatási programokban, 
amelyek célja, hogy az érin-
tettek hasznos, értékes mun-
kát végezzenek a város fejlő-
dése érdekében.

Kastély

Eladják

A gerlai Wenckheim-
kastélyt 2018 óta tulajdonló 
Alpha Cons Kft. tájékozta-
tása szerint 2024 végéig 
befejeződhet az épület fel-
újítása. A kérdés azért me-
rült fel a közgyűlésen, mert 
az adásvételi szerződésben 
az önkormányzat a felújítási 
kötelezettség teljesítésének 
biztosítékául 2022. márci-
us 24-ig vételi jogot kötött 
ki. Mint kiderült, a tulajdo-
nos és a Gerlai Wenckheim 
Társaság együttműködése 
folyamatos, a civil szervezet 
támogatja a cég törekvéseit. 
Az előterjesztést a grémium 
egyhangúlag elfogadta.

Az önkormányzat tulajdo-
nában álló, 1896-ban épült, 
Andrássy út 38. szám alatti 
ingatlan volt már úttörőház, 
óvoda, átmenetileg közössé-
gi tér, majd ifjúsági központ, 
utóbb pedig a Provident Biz-
tosítónak adták ki egy részét. 
Tavaly, amikor a Mathias 
Corvinus Collegium létrehozta 
békéscsabai központját, jelez-
te, hogy érdeklődik az ingatlan 
iránt, amelyet az önkormány-
zat 280 millió forintért adna el. 
A grémium 14 igen szavazat-
tal emellett döntött.

Az oldalt írták:
Varga Diána, Papp Ádám

CIVINET

Bringa

Az Európai Bizottság kez-
deményezésére alakítottak 
ki egy kapcsolati hálózatot, 
amelyben európai városok 
segítik egymást a közleke-
dési problémák megoldásá-
ban. Hazánkban a CIVINET 
biztosítja a kommunikációt a 
magyarországi, illetve magyar 
nyelvet használó határon túli 
városok között, továbbá a pá-
lyázati lehetőségekhez való 
hozzáférést. A szervezet fel-
ajánlotta annak a lehetőségét, 
hogy Békéscsaba is állandó 
tagja legyen a hálózatának.

Idén is meghirdették az Or-
szágos Bringapark Programot, 
amelyben a már meglévő park 
felújításának támogatására is 
lehet pályázni. Békéscsabán, 
a MÁV-pálya területén bővíte-
nék az extrémsport-pályát. A 
már meglévő aszfalt burkolatú 
pálya mellé egy új, szilárd bur-
kolatú felületet hozhatnak létre, 
amelyre további elemeket he-
lyezhetnek ki. A meglévő pálya 
hat új sportág-specifikus elem-
mel bővülhet. A képviselők 
megszavazták, hogy az ön-
kormányzat 13,5 millió forintra 
pályázzon és hasonló önrészt 
rendeljen a fejlesztéshez.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Átadták a foglalkoztatási osztály 
felújított épületét Békésen

Két európai uniós forrásból 
elnyert, összesen mintegy 
ötven millió forint támoga-
tás felhasználásával valósí-
tották meg a Békési Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tály (Békés, Múzeum köz 
1.) komplex energetikai kor-
szerűsítését. A beruházást 
március 2-án, ünnepélyes 
keretek között Dankó Béla 
országgyűlési képviselő, Ta-
kács Árpád kormánymegbí-
zott és Kálmán Tibor, Békés 
polgármestere adta át.

– A Békés Megyei Kormány-
hivatal szemléletének közép-
pontjában az ember áll: az 
ügyfél, akinek az ügyét intézik, 
és az ügyintéző, aki a mun-
kát végzi. Ezért is örömteli az 
ilyen beruházások megvaló-
sulása, hiszen kollégáink a 
foglalkoztatási osztályon is 
az emberek, az álláskeresők 
ügyeit intézik – hangsúlyozta 
beszédében Takács Árpád. Ti-
zenkét esztendővel ezelőtt Bé-
kés megyében 27 ezer körül 
mozgott a regisztrált álláske-
resők száma. Köszönhetően 
a kormány intézkedéseinek, 
ez a szám 2020 elejére 11 
ezer körülire mérséklődött. 
Aztán a koronavírus-járvány-
nyal az élet közbeszólt, 2020 
júniusára 17 ezerre emelke-

dett a regisztrált álláskeresők 
száma. A kormány hathatós 
gazdaságvédelmi akciótervé-
nek köszönhetően a tendencia 
megfordult, tavaly év végére 
már újfent 11 ezerre mérséklő-
dött az álláskeresők száma. A 
részmunkaidős foglalkoztatás 
támogatásának köszönhetően 
a megyében 363 munkáltató-
nál, mintegy 5500 munkavál-
laló, Békésen 22 foglalkoztató-
nál 205 dolgozó munkahelyét 
sikerült megőrizni. Az önfoglal-
koztatóknak nyújtott kormány-
zati támogatásoknak köszön-
hetőn megyeszerte 2526-an, 
Békésen több mint kétszázan 
őrizhették meg a munkáju-
kat – ismertette az adatokat a 
kormánymegbízott. 

– A Széchenyi 2020 kereté-
ben 12,9 milliárd forint pályá-
zati forrás érkezett Békésre. 
Az külön öröm, hogy 148 sike-
res pályázatnak köszönhetően 
ezen összeg mintegy felét a 

vállalkozások nyerték el. Kö-
szönhetően az önkormányzat, 
a városvezetés töretlen fejlesz-
tési elképzeléseinek Békés fo-
lyamatosan fejlődik – emelte 
ki Dankó Béla országgyűlési 
képviselő.

A Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program 
keretében elnyert több mint 37 
millió forint támogatásból kor-
szerűsítették az épületet. Új 
hőszigetelt ablakokat, és be-
járati ajtót kapott az ingatlan, a 
homlokzati falfelületet, a lába-
zatot és a födémet is hőszige-
telték. A beruházás keretében 
megvalósították a fűtésrend-
szer korszerűsítését, kijavítot-
ták az épület tetőszerkezetét, 
felújították a csapadékvíz-el-
vezető rendszert. Egy másik 
eredményes pályázatnak kö-
szönhetőn, több mint 11 millió 
forintból az épület energiaellá-
tását segítő napelemes rend-
szert telepítettek a tetőre.

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Herczeg Tamás: Megszűnt a 
legtöbb járványügyi korlátozás

– Jelenleg hol kérhetnek, 
kaphatnak segítséget Békés 
megyében a bajbajutottak?

– A rendőrségtől, a kor-
mányhivataltól, az önkor-
mányzati intézményektől, a 
családsegítő szolgálatoktól, 
az egyházi és civil, karitatív 
tevékenységet végző szer-
vezetektől. Ezek munkáját 
is célszerű, ha koordinálja, 
összehangolja, segíti egy 
ilyen központ. Békéscsaba 
és a megye bűnügyi mutatói 
az országos átlaghoz képest 
kedvező helyzetet tükröznek, 
de azt, hogy mekkora a kap-
csolati erőszak áldozatainak 
száma, és milyen súlyosak 
az esetek, valamint azt, hogy 
hány nő, gyermek vagy férfi, 
idős ember válhat áldozattá, 
azt nem tudjuk meghatározni. 
Nagy a szerepe az edukáció-
ban és a megelőzésben egy 
ilyen központnak.

– Kerékpáros akciót hirde-
tett márciusban, honnan jött 
az ötlet, mit takar mindez?

– A békéscsabaiak sokat 
kerékpároznak, egyre több új 
kerékpárút épül és újul meg. A 
munkába vagy iskolába járás 
mellett érdemes önmagában 
a biciklizés jótékony hatásá-
ért is kétkerékűt használni. Az 
akcióval, amit két kerékpáros 
üzlettel indítottunk el, ezt sze-
retnénk segíteni. Én magam 

azt vállaltam, hogy azok közt, 
akik márciusban kerékpárt 
vesznek, kisorsolunk egy-egy 
személyt, aki százezer forint 
erejéig visszakapja a kerékpár 
árát, illetve minden biciklivá-
sárláshoz kétezer forint értékű 
ajándékcsomagot adok, ame-
lyet csengő, lámpa, zár, ülés-
huzat és egyéb eszköz vásár-
lására lehet fordítani.

– Több díj is az ön nevéhez 
fűződik, ezekről mit tudhatunk?

– A Tehetség Díjat azok a 
ballagó gyermekek kaphatják 
meg, akik az általános isko-
lás időszak alatt jó tanulók, 
sportolók, közösségi emberek 
voltak, remek tanulmányi ver-
senyeredményeket értek el 
vagy a művészet terén tehet-
ségesek. Az elismerésekről a 
tantestület, az iskolavezetés 
dönt. A Közösség Díjról febru-
árban szavaztak a települések 

lakói, ők dönthették el, melyek 
az elismerésre érdemes civil 
szervezetek, közösségek. A 
tavaly létrehozott Esély Díjat 
azok kaphatják meg, akikben 
van elszánás, hit, akarat és 
az átlaghoz képest nehezebb 
helyzetek ellenére is boldo-
gulnak, ezzel kivívják sok-sok 
ember elismerését. A Köszö-
net Díj azoknak a szerveze-
teknek szól, amelyekkel az el-
múlt évtizedekben dolgoztam 
közösen. Erről vagy a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatója, vagy a telephelyek 
vezetői döntenek. Mindezek 
mellett idén létrehoztam a 
Szülőföldünkért Díjat, amely 
esetén az értékrendet, a ha-
gyománytiszteletet, a jövőépí-
tést, a szülőföld boldogulása 
érdekében végzett munkát 
szeretném elismerni.

Varga Diána

Áldozatsegítő központ létrehozását Varga Judit igazság-
ügyi miniszter és Herczeg Tamás jelentette be

Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt és Szarvas Péter polgármestert kérdeztük

Fejlődési pályán van Békéscsaba városa
Békéscsaba fejlesztések-
ben bővelkedett az elmúlt 
években, melyek jelentős 
része a továbbiakban is 
folytatódik. Erről Herczeg 
Tamással, a térség ország-
gyűlési képviselőjével és 
Szarvas Péterrel, Békés-
csaba polgármesterével be-
szélgetettünk a 7.Tv Szem-
pont című magazinjában.

– Az M44-es gyorsforgalmi út 
az egyik legjelentősebb Bé-
késcsabát érintő beruházás. 
Mely szakaszok valósultak 
meg, melyek vannak hátra?

Herczeg Tamás: Gazda-
sági, turisztikai és az élhető-
ség, az itthon maradás szem-
pontjából is roppant fontos 
az M44-es út. Békéscsabától 
Lakitelekig már kétszer két sá-
von autózhatunk. Várhatóan 
2025-ig befejeződik az utolsó 
szakasz és Békéscsabától Bu-
dapestig gyorsforgalmi úton, 
illetve autópályán közleked-
hetünk. Folyamatban van a 
megyeszékhely és Lőkösháza 
között a vasútvonal korsze-
rűsítése, a reptérfejlesztést 
követően pedig még tágabb 
horizonton gondolkodhatnak 
majd a Békéscsabán befektet-
ni szándékozók.

Szarvas Péter: A térség két 
évtizede várta ezt a 2017-ben 
indult beruházást. Korábban 
számos befektető jelent volna 
meg Békés megyében és Bé-

késcsabán, ám a város közúti 
megközelítése nehézkes volt. 
Amióta az M44-es első sza-
kaszát átadták, a város és az 
agglomeráció iránti befektetési 
érdeklődés nőtt. Bízom benne, 
hogy ennek a nagyon fontos 
közúti beruházásnak a haszna 
mielőbb látszódik majd.

– Önök is többször utaltak 
rá korábban, hogy történelmi 
jelentőségű út- és járdafejlesz-
tési program zajlik Békéscsa-
bán. Mekkora területről van 
szó, a lakosság szempontjából 
miért fontos ez a beruházás?

H. T.: Korábban összeszá-
moltuk, hogy mekkora forrást 
kellene biztosítania az önkor-
mányzatnak arra, hogy por-
mentes utakat létesítsen, és 
a rossz minőségű járdákat jó 
minőségűre cserélje. Ez a költ-
ség-kalkuláció az alapja a kor-
mányzati támogatásnak. Ezzel 
a lépéssel a város a lakosság 
mindennapjait változtatja jó 
irányba. A Csabán lévő mint-
egy hatszáz utcából, térből há-
romszáz út- és járdaszakasz-
hoz nyúlunk hozzá, és nem 
mellékes, hogy mindezt lakos-
sági, valamint önkormányzati 
önerő nélkül, leszámítva azt 
a költséget, amelyet a város a 
tervezésre költött.

Sz. P.: A magyar kormány-
nak és Herczeg képviselő úr 
közbenjárásának köszönhe-
tően történelmi a fejlesztés. 
Ha a városnak saját forrásból 

kellett volna ezt az út- és jár-
dafejlesztést megvalósítania, 
akkor huszonöt-harminc évet 
kellett volna várnia rá a csa-
baiaknak. Ehelyett szűk két 
év alatt lépünk egy óriásit, 
kilencven új utunk lesz, hat-
vanhárom tönkrement burko-
latú út új felületet kap, és több 
mint százötven helyen járda-
fejlesztést hajtunk végre.

– Az Alföldvíz Zrt. nem-
rég sikeresen integrálódott a 
Nemzeti Vízművek Zrt.-be. Ez 
megnyugvást jelenthet-e a bé-
késcsabaiaknak?

H. T.: Az Alföldvíz Zrt. hely-
zete sok éve problémás az 
alacsony bérek és a fejlesztési 
lehetőségek szűkössége mi-
att. Az állami integráció után 
a békéscsabai önkormányzat 
továbbra is tulajdonos ma-
radt. Fontos körülmény, hogy 
az eddigihez képest további 
húsz százalékos bértömeg 
áll rendelkezésre a társaság 
mintegy ezerkétszáz dolgozó-

jának bérkorrekciójára, vala-
mint a következő hónapokban 
tárgyalások indulnak a további 
fizetésemelésről. A székhely 
továbbra is Békéscsabán 
marad. Bővül majd az ivóvíz-
hálózatunk, és európai uniós 
pályázati lehetőségek nyílnak 
meg a társaság előtt.

Sz. P.: Nagyon fontos Bé-
késcsabán, hogy az ivó- és 
a szennyvíz-szolgáltatásban 
semmilyen probléma ne le-
gyen. Városvezetői és képvi-
selői kötelezettségünk, hogy 
az ezeket a szolgáltatásokat 
végző cég stabilan működjön. 
Azt gondolom, jó döntéseket 
hoztunk azzal, hogy az állam 
átvette a cég feletti irányítást, 
de a városnak megmaradt a 
második legnagyobb tulajdo-
nosi csomagja, tehát bele-
szólásunk, felügyeleti szere-
pünk van most is a társaság 
működésében.

– Mintaprojektnek nevez-
ték korábban a Smart Grid 

rendszer létrehozását, mi-
lyen gondolkodásmód áll a 
projekt mögött?

Sz. P.: A Modern Váro-
sok Programban a magyar 
kormány százszázalékos tá-
mogatásával építettünk egy 
napelemes naperőmű rend-
szert, amely révén nagy, az 
önkormányzat működésében 
lévő fogyasztókat látunk el 
energiával, költségcsökkenés 
mellett. Remélem, minden 
csabai érzékeli azt, hogy igazi 
zöld önkormányzatként műkö-
dünk, sok olyan fejlesztésünk 
van, amely ezt igazolja, pél-
dául az erdősítés, a szelektív 
hulladékgyűjtés, az elektro-
mos buszhálózat kialakítása, 
a geotermikus technológia, 
valamint az Építők útja és a 
Károlyi utca építése, mely le-
rövidíti az utazást.

H. T.: A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program bő 15 milliárdjából 
sok intézmény újult meg és 
vált energia-takarékosabbá. 
A város egyre több megújuló, 
geotermikus- és napenergiát 
használ, és erre is építve át-
alakítja a közösségi közleke-
dést, részben a legkorszerűbb 
buszok beszerzésével. Olyan 
nagyléptékű változás folyama-
tában vagyunk, amely megfe-
lel a klímavédelmi szempon-
toknak és nagymértékben 
módosítva a város energiafel-
használását, a környezetbarát, 

racionális energiafelhaszná-
lás irányába mutat.

– A Munkácsy-negyeden 
évek óta dolgozik az önkor-
mányzat, komoly előre lepések 
történte. Hol tart a projekt, mi-
korra várható a befejezés?

Sz. P.: Munkácsy Mihály 
Magyarország leghíresebb fes-
tője, Békéscsabáról indult a 
világhír felé. A negyed megva-
lósításának közepén tartunk: 
épül a bábszínház, megújul a 
Munkácsy Emlékház, a Réthy 
és a Sztraka híd, köztéri Mun-
kácsy szobrok létesülnek, új, 
állandó kiállítás nyílt a múze-
umban és más attrakciók is 
létrejönnek. Remélem, hogy 
ez a fejlesztés a kulturális tu-
rizmus iránt érdeklődők figyel-
mét Békéscsabára irányítja.

H. T.: A negyed kialakítása 
a békéscsabai kulturális iden-
titás erősítésére is szolgál. 
Ennek erős bázisa kell, hogy 
legyen egyébként a csabai 
felsőoktatás átalakulása is. 
Ma már nem főiskolánk, ha-
nem egyetemünk van. A Gál 
Ferenc Egyetem és a Szege-
di Tudományegyetem együtt 
olyan szakokat indított, ame-
lyeket már nagyon vártunk. Ta-
valy kettőt, ebben az eszten-
dőben hármat, ami azt jelenti, 
hogy mechatronika, valamint 
gépész-mérnöki, illetve infor-
matikai képzésre számíthat-
nak a helyi fiatalok.

Varga Diána
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Premier a 7.Tv-n: Így ünnepeltek a csabaiak 1989. március 15-én

Maskarás felvonulás az Élővíz-csatornán
Elűzték a telet, jöhet a tavasz 

Még az idő is kegyes, illet-
ve jelenesetben kegyetlen 
volt február 26-án azok-
hoz, akik arra vállalkoztak, 
hogy elűzzék a telet: épp 
akkortájt fordult a csalfa 
tavaszból ismét zord télbe, 
amikor a maskarás felvo-
nulás és a kiszebáb-ége-
tés zajlott. 

A rendezvény kiteljesedése 
előtt már jó másfél órával 
korábban elindult Veszelytől 
az Élővíz-csatornán a Bé-
késcsabai Evezőlapátosok 
Baráti Társaságának kilenc 
kenuja. Amikor besiklottak a 
Csabagyöngye elé, a Tűzkör 
Egyesület tagjai teával és 
fánkkal várták őket (és min-
den érdeklődöt).

Zalai Erika, az egyesület 
elnöke a szertartás elején el-
mondta, a hagyományok sze-
rint, szalmával kitömve készült 
a kiszebaba. Majd a jelenlé-
vők megírták az „elengedő 

szalagot” – amire feljegyezték 
mindazt a bánatot, nehézsé-
get, amitől szeretnének meg-
szabadulni –, és rákötötték a 
kiszebabára.

Azt követően Medovarszki 
János, a Megyeri Íjászok 
vezetője hagyományos, régi 
tűzgyújtó technikával belob-
bantotta a tüzet, amelyre 
rátették a kiszebabát. Köz-
ben Lengyel Balázs kikiáltó, 
dobos rigmusai közepette, 
jó néhányan síppal, csörgő-
dobbal, kolomppal kísérték a 

babát az árnyék-bábvilágba: 
„Ég a kisze, lánggal ég,/ bo-
dor füstje felszáll./ Tavaszo-
dik kék az ég,/ meleg a nap-
sugár./ Mire füstje eloszlik,/ a 
hideg köd szétoszlik,/ egész 
kitavaszodik.”

Közben megjegyeztem Me-
dovarszki úrnak, hogy a tót ki-
szét, nyilván Kiszely-babának 
hívják. Ő azonban elárulta, 
hogy a rítus „áldozatának” a 
neve Bröcklichné Kende Ro-
zália volt.

Such Tamás

Értékes kordokumentum 
jutott a Békéscsabai Mé-
diacentrum birtokába. Egy 
neve elhallgatását kérő né-
zőnk és olvasónk videofel-
vételeket készített az egy-
kori ünnepségekről, köztük 
arról az 1989. március 15-ei 
napról is, amikor – hosszú 
idő után újra – munkaszüne-
ti nap lett a forradalom és a 
szabadságharc kitörésének 
évfordulója. Ezt a különle-
ges felvételt idén március 
15-én megosztjuk önökkel, 
a 7.Tv nézőivel.

Mint ismert, a szabadság-
harc bukása után rengetegen 
ápolták titokban annak em-

lékét, azonban március 15-e 
csak 1928-ban vált hivatalo-
san is nemzeti megemléke-
zéssé. Az 1950-es években 
eltörölték ezt az ünnepet, és 
még 1988-ban is gumibottal 
verték szét az emlékezőket. 
A változás szele azonban itt 
is utat tört magának: 1989-
ben már munkaszüneti nap 
lett március 15-e, amelyet a 
rendszerváltozás után az Or-
szággyűlés hivatalos nemzeti 
ünneppé nyilvánított. 

A Békéscsabai Médiacent-
rum birtokába jutott felvételen 
ez az 1989-es március 15-e 
látható. Aki már régebb óta 
tapossa a csabai utcákat, sok 
ismerőst fedezhet fel a 33 éves 

felvételen, de a fiataloknak is 
érdekes lehet látni az akkori 
körülményeket. A Jókai szín-
ház művészeinek műsora pe-
dig még három évtized múltán 
is magával ragadó.

„Pontban délelőtt tíz óra-
kor egyszerre szólaltak meg 
a város templomainak ha-
rangjai, majd az első benyo-
másra bizony bizarrnak tűnő 
ácsolat-színpadon a Jókai 
színház fiatal művészei 
kezdték el mértéktartó, szép 
és illő, a piros betűs nap al-
kalmához felnőni tudó mű-
sorukat, Józsa Mihály szín-
művész rendezésében. Az 
egyetemes magyar líra nem-
zeti és magyarságtudatot 

ébresztő legszebb alkotása-
iból egységes ívvé kovácsolt 
műsort zeneszámok tették 
teljesebbé. Ezen emlékmű-
sor részeként hangzott el 

Szokolay Zoltán főiskolai ta-
nár (Magyar Demokrata Fó-
rum) megemlékező beszéde 
is” – számolt be másnap az 
eseményről a Népújság.

Az 1989-es, több mint 
egyórás március 15-ei fel-
vétel 2022. március 15-én, 
20.20 órától látható a 7.Tv 
műsorán. 

Az 1989-es ünnepen Szokolay Zoltán mondott beszédet A rendező Józsa Mihály volt 

A Békéscsabai Evezőlapátosok Baráti Társaságának kenui a Csabagyöngyénél



 „A kinek életéből ötven 
évet, és pedig folytonosan 
nehéz munkában telt ötven 
évet lehet felmutatni, az 
oly érdemet szerzett ma-
gának, mely előtt önkénte-
len tisztelettel hajlik meg 
minden elfogulatlan em-
ber” – írta 1871-ben Wilim 
Jánosról Zsilinszky Mihály 
államtitkár, az egykori ta-
nítvány.

Azonban kevesen ismerik, 
hogy valójában ki is volt ez 
a kedves arcú ember, aki ta-
lán leginkább Arany Jánosra 
hasonlít a mellékelt metszet 
szerint. 

Dr. Sicz György kertész-
mérnöknek és Kereskényi 
Miklós kutatónak köszönhe-
tően, 2016 óta már többet 
tudunk Wilim János népta-
nító tevékenységéről. Ekkor 
jelent meg ugyanis a Wilim 
János-emlékkötet, melyben 
egy titokzatos módon eltűnt, 
majd megtalált napló adatai 
is napvilágra kerültek. 

Hogy miért is volt Wilim 
János több mint egy egysze-
rű tanító, az kitűnik az életraj-
zából is. 

Túróc megyében, Bisz-
tricskán született, 1800. 
január 19-én, szegény föld-
műves családban. 1821-ben 
Nagykárolyban kezdte tanítói 
pályafutását, majd Mező-
berénybe hívták tanítónak, 
az evangélikus egyházhoz. 
1842-ben, Békéscsabán, az 
akkor megnyílt „kastélyi is-
kola” tanítójává választották, 
ahol évente mintegy 200 
gyermeket okított. Nem csak 
írásra, olvasásra és számo-
lásra tanította meg diákjait, 
hanem példamutató életével 
és tanmeséivel formálta er-
kölcsi érzéküket, jellemüket, 

szépérzéküket. Jeles tanítvá-
nyai közül Zsilinszky Mihály 
államtitkár megírta egykori 
kedves tanítója életrajzát, 
tanári pályájának ötvenedik 
évfordulója alkalmából, 1871-
ben. A nagyszerű tanító nem 
sokkal a köszöntés után, 
1871. június 19-én hunyt el. 
Sírja a békéscsabai Kastélyi 
temetőben található.

A tanítás mellett maga is 
gazdálkodott, és méhészetet 
tartott fenn, ebből szerezvén 
plusz jövedelmet. Igazi neve-
lőként tanította is a gazdálko-
dást, különös hangsúlyt fek-
tetett a gyümölcstermesztés 
elterjesztésére. A Kereskényi 
Miklós által nemrégen fel-
fedezett méhészeti naplója, 

amelynek az írója a „Méh kö-
rüli észrevételek” címet adta, 
egyedülálló művelődéstörté-
neti forrás. Nemcsak a kasos 
méhészkedésről, hanem a 
19. századi tanítói gazdasági 
tevékenységéről és jövedel-
mi viszonyairól is képet ad.

Ez a csodálatosan szép 
betűkkel megírt napló, a 
Békés Megyei Könyvtár-
nak köszönhetően látható a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
Mézes gondolatok című ki-
állításában. 

Mindenkit szeretettel vá-
runk a múzeumba, a kiállítá-
sunk megtekintésére!

Váncsa Klára 
természettudományos 

muzeológus
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MESÉLŐ MÚZEUM Az elmúlás iparosai 6.

Rosenbaum J. és Fia síremlék- és cementáru telepe 2.Wilim János néptanító, a közjó előmozdítója

 
 

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 1. 

66-453-577 
 

Óvodába, iskolába készülőknek 
A szlovák óvoda, iskola és kollégium belső, szeretetteljes légköre, nemzedékről-nemzedékre 
ad több nyelven (magyar, szlovák, angol) életre szóló tudást, meghatározó közösségi élményt 
növendékei számára. 

Ismerjék meg munkánkat! 

 
Óvodába készülőknek:  

Intézményünk négy vegyes életkorú csoportjában, kiváló tárgyi és személyi feltételek mellett, 
tevékenységközpontú pedagógiai programunk alapján dolgozunk. A gyermekek játékosan 
tanulják a szlovák nyelvet, A játékos nyelvtanulás egy életre meghatározza a gyermek 
nyitottságát az új nyelvek iránt. 

Bővebb információk: http://www.szlovak-bcs.edu.hu/, https://szlovakovodabekescsaba.hu/ 

Telefon: 06-20/480-7602 

 

Az általános iskola első osztályába készülőknek:  

Évfolyamonként egy osztályt indítunk. A szlovák nyelv kommunikatív elsajátítása mellett 
kiemelt figyelmet fordítunk az angol nyelvre és a tanulók digitális tudására. Anyanyelvi 
tanárok segítik munkánkat, ingyenes szlovákiai nyelvi táborozások, közösségi programok, 
tenisz-suli, változatos sport és zenei és néptánc foglalkozások színesítik a tanulók 
mindennapjait. 

Bővebb információk: http://www.szlovak-bcs.edu.hu/ 

A Rosenbaum József és 
fia, Ignác által 1891-től kö-
zösen működtetett kőfara-
gó cég valójában nagyon 
sok mindennel foglalko-
zott. Nem csak műfara-
gással, vagy sírkőraktár 
működtetésével.

Cementáru telep is volt, 
konyha- és folyosóburkoló 
cementlapokat lehetett ven-
ni, rendelni lehetett náluk be-
tonlépcsőket, de készítettek 
épületlábazatokat, és minden 
olyat, ami egy városi bérház-
hoz, a polgári életforma lakó-
épületeihez volt szükséges.

1898-ban volt olvasható 
egy hirdetésében, misze-
rint a Rosenbaum J. és Fia 
síremlék- és cementáru te-
lepe a Főtér, Ipar- és Nép-
bank épületében, a város-
háza során található. Azaz 
Rosenbaumék a Szent 
István tér 3. szám alatti 
Laszky – Biener-palotába 
tették át székhelyüket.

Rosenbaum József felesé-
ge 1895 október első felében 
hunyt el, az özvegyen maradt 
férj pedig 1902-ben. Ezután 
már csak a fiuk, Ignác neve 
szerepelt a cégnévben tulaj-
donosként, illetve egy meg-
jegyzés, miszerint atyja a vál-
lalkozást 1866-ban alapította. 
Ez nem lehetetlen, de Csabán 
csak 1879 óta működött. Őt 
magát 1910-ben az Országos 
Magyar Izraelita Közművelő-
dési Egyesület  békéscsabai 
fiókjának igazgatótanácsába 
is beválasztották.

1908-ban ismét egy újabb 
helyen volt megtalálható a 
Rosenbaum-féle sírkőraktár, 
mégpedig a Vasút utcán, a 

Beliczey-házzal szemben. 
Fábry Károly szerint ez „az 
Andrássy út és Beliczey utca 
sarkán, a régi Grüner-féle 
ház” volt, amelyet Grüner 
Márk egykori gabonakeres-
kedő építtetett. Utóbbi a mai 
Mednyánszky utca volt, azaz 
vagy a mai Korzó téri óra, 
vagy a vele szemközti épület 
helyén állt egykori impozáns 
ház lehetett a Grüner-, ké-
sőbb Beliczey-ház. Mind a 
két épület, majdnem erede-
ti állapotában megvolt még 
1962-ben egy légi felvétel 
tanúsága szerint. Az ezek-
kel szemközti oldalon levő 
épületek helyén álló házak 
valamelyikében kapott tehát 
helyet a Rosenbaum-féle 
sírkő lerakat.

Rosenbaum Ignác 1916-
ban hunyt el, mindössze 59 
évesen. A ligeti neológ izrae-
lita temetőben nyugszik. A fe-
lesége Adler Amália az egy-
kori bajai rabbinak, dr. Adler 
Lipótnak volt a leánya, édes-
anyja pedig Joel Ungár paksi 
rabbinak volt gyermeke. Két 
gyermekéről tudunk, Gyuláról 
és Jolánról. Minden bizonnyal 
a fiú vette át apja sírkőraktá-
rát, amely akkor már gépesít-
ve volt, mert 1925-ben már 
erről volt olvasható reklám a 
helyi lapban. 

Közelebbit az özvegyről 
tudunk: özv. Rosenbaumné 
Adler Amália Auschwitz-
ban halt értelmetlen halált, 
1944-ben.

Szalay Ágnes

Rosenbaum Ignác síremléke az izraelita temetőben
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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

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2022. március 16-án, szerdán, 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 17.)

Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc film-aszkéta.

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
2022. március 23-án, szerdán, 19 órakor 

a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 17.)
Tradicionális zenei gyökerek és improvizáció – keletről.

SÉGERCZ FERENC – fúvós hangszerek 
MOHAMAD ZATARI – oud 

VITÁLYOS LEHEL – nagybőgő 

TAVASZI FOGLALKOZÁSOK A MESEHÁZBAN
Iskolai és óvodás csoportok számára ajánlott kézműves 

foglalkozásaink:
Agyagozás, textil tulipán, fűszermag ültetés cserépbe, 

tojástartó tyúkanyó, papírfecske és gólya készítése.
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.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY

19059985-1-04

Csabai életképek
A nagy csabai árvíz – 4. rész 

 „Csak tiszta forrásból…”
Március 15., kedd 15 óra – a határainkon belül és túl élő és alkotó 

magyar fotósok számára XX. alkalommal meghirdetett pályázat kiállításá-
nak megnyitója és díjkiosztó ünnepsége. Beszédet mond Szarvas Péter 
polgármester. A kiállítást megnyitja Katona Péter, a Márvány Fotóműhely 
vezetője. A díjakat átadja Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Ünnepi 

műsort adnak a Bartók Béla zeneiskola tanárai. Megtekinthető április 11-ig, 
hétköznapokon 8-tól 15 óráig.

Kiállítás
Tavaszi zsongás címmel a Csipkeverő klub munkáiból összeállított tárlat 

tekinthető meg a közösségi ház előterében március 25-ig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Metszési bemutató 
Március 21., hétfő 16 óra – Gyümölcsfák termőre metszése –  gyakorlati 

bemutatót tartanak Erdei Lajos, Tóth Sándor és Szelekovszky László, 
a Mohácsy Mátyás Kertbarát kör vezetőségi tagjai a Kendervágó utcán 

(Kígyósi úttól a 3. kert).
Ismeretterjesztő előadás

Március 23.,szerda 14.30-tól – Zelenyánszki Judit és Zsibrita Mária 
vetítéssel egybekötött előadása Szent-Pétervárról a Természetjáró kör 

foglalkozásán. 
Kirándulás

Március 16., szerda – A Természetjáró kör kirándulás Ceglédre. 
Program: a város nevezetességeinek felkeresése, idegenvezetővel. 

Jelentkezési határidő: március 10.
Tornák 

 
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek

minden kedden és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. 
Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.

Alakformáló torna
minden kedden és csütörtökön 17.30-tól 18.30 óráig. 

Vezeti: Kvasz Edit aerobic oktató.
 

Fitt-N Taekbo Team
Fitt mami torna – minden hétfőn 18-tól 19 óráig
Taekbo – minden kedden 18.30-tól 19.30 órái

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

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Kicsit elkalandoztak Fábry 
Károly gondolatai az 1888-
as év történetéről. Az ötö-
dik részben arról írt, hogy 
miért váltották le Beliczey 
Istvánt a főispáni címről. 

Kiderült, hogy a vármegye ve-
zetője továbbra sem volt haj-
landó kimenni a Gyuláról visz-
szaérkező Baross Gábor elé 
a vasútállomásra. Ez nagyon 
nem tetszett a „parancsolni 
szerető vaskezü miniszter-
nek” és bár csak megbízott 
tárcavezető volt, de kijárta 
Tisza Kálmán miniszterelnök-
nél Beliczey menesztését. 

A hatodik részben a csabai 
Népbank bukásáról olvasha-
tunk, míg az 1922. január 8-án 
megjelent Körösvidékben a 
szocializmus volt a téma, és a 
„felfogadott izgatók, a fizetett 
agitátorok, kik nem a nép ja-
vát, hanem csak saját zsebük 
tömését nézik”. 

A nyolcadik fejezet a tö-
megek lélektanáról szólt, és 
kiderült az is, hogy miért va-
gyunk Viharsarok. Ez a gon-

dolatmenet folytatódott to-
vább a kilencedik részben is. 

Január 15-én, a 10. rész 
végén Fábry elnézést kért a 
„türelmetlen fiatal olvasónő-
től”, hogy elkanyarodott az 
alaptémától és folytatta az 
árvíz történetét. Ahogy írta, 
Békéscsaba megmenekü-
lése annak is köszönhető 
volt, hogy „a böjti szelek az 
egész, hosszú két hét alatt 
mindig nyugatról fújtak ke-
letnek, s a tengerszélességü 
vizet mindig el és vissza 
fújták a gyenge partok és 
még gyarlóbb nyúlgátaktól, 
mert ha csak egyszer is ke-
letről zúdították volna rá a 
beláthatlan vizet az arasznyi 
földhányásokra, azokat ugy 
elseperte volna a víztömeg, 
mint a szalmaszálat”. Az ár 
azonban ennek ellenére is 
csak növekedett és a Felvég 
felől fenyegetett. A vészbi-
zottság azonnal kiadta a pa-
rancsot, hogy oda kell men-
ni segíteni, ott jelölte ki a 
vészgát helyét Sztraka Ernő 
mérnök. Az emberek pedig 

bokáig érő vízben állva la-
pátolták a földet, építették a 
gátat. 

A 11. rész már teljes egé-
szében az árvízről szólt. Eb-
ben Kovács Mátyás alakja 
jelent meg, aki felvégi ház-
tulajdonos lévén kifogásolta 
a gát helyét. Öblös hangján 
felszólította a munkásokat, 
hogy az emelkedőn ássa-
nak. Erre persze Sztraka 
fortyant fel, hogy ki meri az 
ő utasításait felülbírálni. Ko-
vács személyében azonban 
emberére akadta. A gőzmal-
mos nagyapját így jellemezte 
Fábry: „Nem olyan volt ám 
Kovács uram, mint a töb-
bi csabai tót. Amint a neve 
mutatja, talán magyar vér 
csergedezett ereiben, azért 
is szeretett folyton perleked-
ni, pereskedni. Nem ijjedt 
meg sem a felettestől, sem 
a törvénytől. Ha egyik perét 
befejezte, kezdte a másikat”. 
A gátépítés tehát folytatódott 
ott, ahol Kovács szerette vol-
na … (Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

Fontos a szabadság tisztelete, az agresszió elítélése
Az áldozatokra emlékeztek

Az Országgyűlés 2000. jú-
nius 13-án elfogadott hatá-
rozata értelmében, minden 
év február 25-én tartják a 
kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapját. 
1947-ben ezen a napon 
tartóztatták le jogtalanul a 
megszálló szovjet katonai 
hatóságok Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát. 

A Szabadság téri emlékműnél 
a Békéscsabai SZC Nemes 
Tihamér Technikum és Kol-
légium diákjai adtak műsort, 
amelyben elhangzott, hogy 
Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát 1947-ben 
ezen a napon – a kommunis-
tákkal szembeni kiállása miatt 
– a szovjetek letartóztatták és 
a Szovjetunióba vitték. Nyolc 
évet töltött fogságban, először 
a Gulagon, majd 1951. szept-
ember 25-étől az Állambizton-
sági Minisztérium moszkvai 
központi börtönében.

A politikus letartóztatása 
és fogva tartása az első lé-
pés volt azon az úton, amely-
nek során a kommunista párt 
kiiktatta az ellenszegülőket, 
és haladt a totális egypárti 
diktatúra kiépítése felé. Az 
eset ezzel a demokrácia és 
a szabadságjogok semmibe 
vételének jelképévé vált. 

Sánta Elza Hajnalka iroda-
lomtanár elmondta, a műsor 
összeállításában fontosnak 
tartotta, hogy bemutassa a 
diákoknak egy-egy író gon-
dolkodását olyan helyzet-

ben, amikor az embereket és 
a szabadságukat elnyomják.  

Vánsza Pál, a Békés Me-
gyei Politikai Foglyok Szövet-
ségének elnöke hangsúlyoz-
ta, nagyon fontos, hogy a 
diákok körében tudatosítsák, 
mit okozhat az erőszak és a 
háború egy adott országban 
és az emberek életében. 
Fontos továbbá a felelős 
magatartás, valamint a sza-
badság és mások életének 
a tisztelete, valamint az ag-
resszió elítélése. 

Csiffáry Zsuzsanna

Zöld óvoda a Ligeti sori
Zöld óvoda címet nyert el 

a békéscsabai Kölcsey óvo-
da Ligeti sori telephelye. A 
díjat Pribelszki Péterné intéz-
ményvezető a közelmúltban 
vehette át az Agrárminisz-
tériumban. Az óvodavezető 
elmondta, hogy rendkívül 
elkötelezettek a környezeti 
nevelés terén. Változatos, 
játékos tevékenységekkel 
segítenek a gyerekeknek a 
körülöttük lévő világ meg-
ismerésében. A szerzett 
tapasztalatokat – például 
környezettudatosság, újra-
hasznosítás, takarékosság 
– a gyerekek hazaviszik, 
és otthon is kamatoztatják. 

Most épp a csíráztatás zajlik, 
a természetsarokban pedig 
mindennapos az akvárium 

gondozása, valamint a cso-
portok természet-megfigyelő 
sétákat is tartanak.
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FELHÍVÁS
Felhívás Békéscsaba Ki-
váló Pedagógus kitüntetés 
javaslattételére.

 Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlése a helyi kitünteté-
sekről szóló 7/2021. (III.22.) 
önkormányzati rendeletében 
(a továbbiakban: Rendelet) 
szabályozza a helyi pedagó-
gusok munkájának elisme-
résére létrehozott kitüntetés 
adományozásának módját, 
feltételeit.

Évente két kitüntetés ado-
mányozása történik pedagó-
gusnapon.

A kitüntetés annak a 
magánszemélynek adomá-
nyozható, aki Békéscsabán 
legalább tíz éve az oktatás, 
nevelés terén magas szín-
vonalú szakmai munkát 
végez.

A kitüntetett személyre 
javaslatot tehetnek: a pol-
gármester; az alpolgármes-
terek; Békéscsaba Megyei 
Jogú Város önkormányzati 
képviselői; a jegyző; a köz-
gyűlés köznevelési ügyek-
kel foglalkozó bizottságának 
nem képviselő tagjai; a város 
területén működő helyi nem-
zetiségi önkormányzatok; a 
városban működő közne-
velési intézmények veze-

tői, fenntartói, munkahelyi 
kollektívái, nevelőtestületei, 
diákönkormányzatai, szülői 
közösségei; Békéscsabán 
székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező – bírósági nyil-
vántartásba vett – civil szer-
vezetek.

A javaslat tartalmazza:
• az ajánlott személy 

pontos adatait,
• az adományozás alap-

jául szolgáló tevékeny-
ség részletes ismerte-
tését, méltatását.

A javaslathoz mellékelni 
kell a Rendelet 1. melléklete 
szerinti, értelemszerűen ki-
töltött és a javasolt személy 
által aláírt adatkezelési hoz-
zájáruló nyilatkozatot, amely 
elektronikusan elérhető a 
www. bekescsaba.hu/aktua-
litások weboldalon.

A javaslatokat 2022. 
március 31-ig papíralapon 
a Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási, Közművelődési és 
Sport Osztályára (Békés-
csaba, Szent István tér 7.), 
és egyidejűleg elektronikus 
formában is az orodan@
bekescsaba.hu e-mail cím-
re kell megküldeni. A ki-
tüntetés adományozásáról 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlése dönt.

Á  R  V  E  R  É  S  E  K
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: 
a Kinizsi utca 11. szám alatti társasházban található, 
3812/B/1 helyrajzi számon nyilvántartott, műhely, rak-
tár megnevezésű ingatlant.

Helyrajzi szám: 3812/B/1. Területe: 17 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 2 200 000 Ft, azaz 
kettőmillió-kettőszázezer forint, a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően.

Az árverés ideje: 2022. április 7., csütörtök, 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
földszint, Munkácsy tárgyaló. A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitá-
sok, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok 
elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján meg-
tekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3870 mellék.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: 
a Békéscsaba, Szarvasi út 1. szám alatti társasház-
ban található, 4354/A/3 hrsz. alatt felvett, 28 m2 te-
rületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tu-
lajdoni hányadát.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 2 500 000 Ft, azaz 
kettőmillió-ötszázezer forint, a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően.

Az árverés időpontja: 2022. március 17., 10.00 óra 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló.

A hirdetés részletes szövege a város internetes weblap-
ján (www.bekescsaba.hu) az „Aktualitások/Eladásra, hasz-
nosításra kínált ingóságok és ingatlanok” elérési útvonalon 
található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További 
felvilágosítással a Stratégiai – Fejlesztési Osztály szolgál. 
Telefonszám: 66/523-800/5216 mellék.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Erzsé-
bet lakópark mellett található, 11 db építési telkét.

Telekterületek nagysága: 419 m2, 442 m2, 474 m2,  
516 m2, 545 m2, 548 m2.

Az ingatlanok kikiáltási ára/db: bruttó 2 300 000 Ft-
tól bruttó 3 600 000 Ft-ig.

Az árverések ideje: 2022. március 24. napja, telken-
ként külön időpontban.

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló.

A hirdetés részletes szövege a város internetes 
honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladás-
ra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján meg-
tekinthető.  További felvilágosítással Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fej-
lesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TAPPE Kft. az alábbi köztisztasági szolgáltatásokat nyújtja: 

 ÚT- ÉS JÁRDABURKOLATOK SEPRÉSE 
  KÖZUTAK SÁRTALANÍTÁSA, PORTALANÍTÁSA, MOSÁSA 

 KÉZI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE 
 GYALOGJÁRDÁK TÉLI ÜZEMELTETÉSE 

 
[KONTRAKTUS SZERINT MEGHATÁROZOTT MÓDON ÉS TERÜLETEKEN] 

 

 
 

 

 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. • Telefon: +36 66 442 342 • e-mail: iroda@grnkft.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TAPPE Kft. 2021.11.15 – 2022.03.15. között az alábbi téli 
útüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtja: 

 ÚT- ÉS JÁRDABURKOLATOK, KERÉKPÁRUTAK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE 
ÉS HÓELTAKARÍTÁSA 

 
[BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KEZELÉSÉBEN LÉVŐ, KONTRAKTUS SZERINT 

MEGHATÁROZOTT MÓDON ÉS TERÜLETEKEN] 
 

ÜGYELETI FAX/TELEFONSZÁM: 66/241-940 

 
 

 

 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. • Telefon: +36 66 442 342 • e-mail: iroda@grnkft.hu  

Csaba Center 28. Nyílt Utcai Futóverseny 
és 43. Nyílt gyaloglóverseny

Egyéni igazolt és amatőr futás; iskolai, családi és baráti váltóverseny; 20 km-es Gyalogló 
Magyar Bajnokság 2022 (felnőtt egyéni és csapat), U23-as egyéni; Fiatalkorúak Országúti 

Gyalogló Bajnoksága 2022; hivatalos IAAF szintteljesítő verseny a világbajnokságra; 
Magyar Szuper Liga verseny

A verseny ideje: 2022. március 20. vasárnap 9 órától
Helyszín: Csaba Center, Petőfi utca, Jókai utca
Rendező: Kopp Békéscsabai Atlétikai Club

További információ: 
Békéscsabai Atlétikai Club, 
5600 Békéscsaba, Kórház u. 6., 
telefon +36 66/323-634, 
web: bcsac.hu,
e-mail: bcsatletika@gmail.com. 

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

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

A gerlai-pósteleki szaka-
szok forgalomba-helyezése 
folyamatban van, a létesít-
ményt csak saját felelősség-
re 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. Hama-
rosan megkezdődik a műszaki 
átadás-átvétel folyamata. 

A Szabadkígyós és Bé-
késcsaba közötti földútsza-
kaszon az útalap készítése 
folyamatban van, jelenleg 
a munkálatok szünetelnek. 
Amint az időjárás lehetővé 
teszi, folytatódik a kivitelezés.  

A Ligeti soron folyamat-
ban van a kerékpárút és a 
sétány építése, jelenleg az 
aszfaltozás történik. A kivá-
gott fák pótlása megtörtént. 
Az óvoda előtti parkoló át-
építése befejeződött. 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 munkavégzés során 
kérjük az érintettek szíves 
megértését, türelmét és köz-
reműködését.

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

zett kerékpáros kellékek épsé-
gére vigyázzunk, hogy sokáig 
és minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. 

Felháborodva, megdöbben-
ve tapasztaltuk, hogy a Bá-
nyatavaknál lévő új kilátó 
megrongálódásán, valamint 
a kerékpárjavító szerszá-
mok eltűnésén túl, a láto-
gatók örömére kihelyezett 
értékes, egyedi tervezésű, 
4 darab padot és 2 darab 
asztalt ismeretlenek eltu-
lajdonították. Kérjük, hogy 
aki valamilyen információ-
val rendelkezik a bútorokat 
illetően, szíveskedjen azt 
jelezni a polgármesteri hi-
vatalban. Ismételten kérjük 
Önöket, hogy vigyázzunk a 
környezetünkre, óvjuk kö-
zös értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA



14 Csabai MérlegHirdetés

csodasmagyarorszag.hu

VELÜNK ÉLŐ  
ÖRÖKSÉG

Fedezd fel  
a hazai kastélyokat, 

és barangolj ezerszínű 
parkjaikban!

KESZTHELY
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G L O K Á L I S  S A R O K

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.

Lépcsőház-takarítást vállalok. Telefon: 06-30/290-8726. 

Közel ötven éve javítja a csabai órákat

Pódáné Szalai Mária
Édesapja halálát követően 
Pódáné Szalai Mária lett „a 
Szalai órás”. Az órásüzlet 
olyan, mint a piac, a pos-
ta vagy a közért: jönnek-
mennek az emberek. Nem 
egyszer leülnek, és vagy 
mesélnek az életükről. Az 
órás olykor pszichológus 
(is). De a szomszédok is át-
járnak beszélgetni; példá-
ul a fodrász mindennapos 
vendég.

Pódáné Szalai Marika csöp-
pet sem unalmas élete tar-
togatott néhány útelágazást, 
aztán mindig a szikár sors 
döntött, hogy merre menjen. 
Sokáig a Knézich utcai há-
zukban működött az üzlet, 
Marika ott is nőtt fel. (Több 
évtizedes kapcsolatunkból 
kifolyólag tegeződünk.)

– A „békeidőkben” nagyon 
menők voltak a maszekok.

– Apám édesanyámat pél-
dául nem engedte dolgozni, 
mert azt mondta, hogy szé-
gyen, ha egy maszek nem 
tudja eltartani a családját. 
Apám egyébként a bátyámat 
szánta órásnak, de István 
hallani sem akart erről. Ké-
sőbb hűtőgép- és olajkályha-
szerelő, illetve zenész lett. 
Én viszont órás akartam len-
ni, de nekem apu azt mond-
ta, hogy szó sem lehet róla, 
a nők nem tudják ezt a szak-
mát megtanulni.

– Mi tetszett meg az óraja-
vításban?

– Már gyerekkoromban 
följártam a padlásunkra a 
szomszéd gyerekekkel. A 
parasztóráktól kezdve a fali-
órákig rengeteg minden volt 
ott. Szétszedtük őket, pör-
gettyűztünk a kerekekkel, jó 
néhányat tönkre is tettünk. 
Apám az ipari iskolában is 

tanított; amikor közöltem 
vele, hogyha nem vállal, 
akkor elmegyek egy másik 
mesterhez tanulni, akkor fel-
vett. Nem volt semmi kivéte-
lezés; nyáron próbaidőre be 
kellett mennem az üzletbe. 
Beültem, egy hónapon ke-
resztül stiffeket reszeltem és 
fűrészelnem kellett. Apukám 
egyébként csak az órásüzlet-
ben dolgozott, mivel kímélnie 
kellett a kezét, még a kályhá-
ba is anyám gyújtott be.

– Meddig dolgoztál apu-
káddal együtt?

– Nem sokáig, mert any-
nyi munka nem volt, hogy 
két embert eltartson, így el-
mentem az Univerzál vállalat-
hoz adminisztrátornak. Majd 
édesapámnak volt egy nagy 
autóbalesete, és 1975-ben 
meghalt, így átvettem az 
üzletet. Ott kezdtem a Kné-
zich utcai házunkban, amit 
a nyolcvanas évek közepén 
szanáltak, aztán átjöttem 
a Kinizsi utcába. A közvet-
len szomszédom egy ideig  
Rostoványi órás volt.

– Hogy működöt a két du-
dás egymás mellett?

– Teljesen jól. A tanulójuk-
nak, Görbe Lacinak a férjem 
– aki a haláláig velem dolgo-
zott az üzletben – nagyon so-
kat segített. A férjem egyéb-
ként automatizálási mérnök 

és látszerész volt; sokáig 
szemüvegeket is javítottunk.

– Közben volt egy görbe 
utad. Láttam rólad egy zongo-
rás képet.

– Zenei általánosba jártam 
a bátyámmal. Megtanultam 
harmonikázni, zongorázni, fu-
volázni és alapszinten gitároz-
ni, illetve énekkaros is voltam, 
továbbá játszottam a szimfoni-
kusban is. Közben bátyámék 
a középiskolában alakítottak 
egy beatzenekart, és bevettek. 
Általában a táncdalfesztivál 
számait koppintottuk le. Apám 
volt az egyik biztonsági őr a 
koncertjeinken… 

 – Melyek egy jó órás leg-
főbb tulajdonságai?

– A jó kézügyesség és a 
türelem. Talán az utóbbi  a 
legfontosabb, mert hiába van 
sok év gyakorlatom, megesik, 
hogy egy modern órát órákig 
szerelek.

– Mi volt a legnagyobb 
szakmai sikered?

– Nem régiben megjavítot-
tam a Munkácsy Emlékház 
falióráját, ami állítólag valami-
kor zenélt. Elhozták, és sokáig 
nem találtam a szerkezetet. 
Addig molyoltam benne, amíg 
ki nem derítettem, hogy hol 
van elrejtve. 

(A teljes interjú a behir.hu 
oldalon olvasható.)

Such Tamás

Milyen hatással van gyor-
san változó világunk Bé-
késcsabára és csabaiként 
tudjuk-e ezeket a változá-
sokat befolyásolni? A ro-
vat a nagyvilágból érkező 
impulzusok által alakított 
és arra reflektáló helyi 
ügyeinket vizsgálja az 
ökológiai fenntarthatóság 
szemüvegén keresztül.

1935-ben, az akkor már 
négy éve dúló szárazság és 
porvihar miatt, amerikai csa-
ládok százai voltak kényte-
lenek elhagyni gazdaságu-
kat és más területekre utazni 
új munka reményében. A 20. 
század második felében a 
vegyipar által előállított, az 
endokrinrendszert károsí-
tó anyagoktól és különféle 
vegyszerektől, a hideghá-
ború idején az atomtól és 
a nukleáris fenyegetéstől 
rettegett a fél világ. Később 
neve is lett e félelemnek, 
amit 2007-ben írt le először 
a média: öko-szorongás. A 
fiatal zöld aktivisták által be-
vezetett fogalom mára klíma-
szorongás néven bekerült a 
mainstream szókincsbe.

Az éghajlatváltozás nem 
csak a környezetre, de a 
társadalomra és az egyénre 

is hatással van. Tíz ország, 
tízezer 16 és 25 éves kor 
közötti fiataljainak négyötö-
de szerint az emberek nem 
gondoskodtak a bolygóról, 
háromnegyedük ijesztőnek 
tartja a jövőt, és több mint 
fele gondolja úgy, hogy az 
emberiség el van ítélve. 
Tízből négyen tétováznak, 
amikor gyermekvállalásról 
van szó.

Be kell lássuk, hogy az 
emberi lét alapja a természe-
ti környezet. Rachel Carson 
Néma tavasz című művében 
mutat rá erre a viszonyra: 
„Minél tisztábban tudjuk fi-
gyelmünket a világegyetem 
körülöttünk lévő csodáira és 
valóságaira összpontosítani, 
annál kevésbé lesz kedvünk 
azok pusztításhoz. A termé-
szetben semmi sem létezik 
csak úgy, önmagában”.

Az éghajlatváltozás erő-
teljes pszichológiai hatással 
van nem csak azokra, akik-
re közvetlenül hat, hanem a 
híreket és információkat kö-
vetőkre is. Az embereket ak-
kor is megérinti a környezet 
pusztulása, ha fizikailag nem 
is éri őket katasztrófa. Minél 
többször tapasztaljuk, annál 
jobban megértjük, és annál 
sebezhetőbbek vagyunk.

Jogászok egy csoportja 
szerint az öko-szorongás 
nem más, mint az „ön-
kormányzási” jog egy for-
mája, egyfajta önvédelmi 
mechanizmus az állam meg-
felelő gondoskodásának 
hiányában. Ha az éghajlati 
vészhelyzet kezeléséhez 
szükséges intézkedések el-
maradnak, nekünk kell csele-
kednünk. Az öko-szorongás 
bénító érzése gyakran elfedi 
a reményt. Emlékezzünk a 
jó dolgokra és legyünk érte 
hálásak. Akkor jobban meg-
birkózunk a környezeti prob-
lémákkal is.

Kövessük a neves finn 
pszichológus, Panu Pihkala 
tanácsait: ne érezd magad 
gyengének vagy sikertelen-
nek! Becsüld és tiszteld a 
szorongást! Nem vagy egye-
dül, ne maradj egyedül és 
fogadd el az „elme évsza-
kait”, azaz néha csak el kell 
fogadni és át kell élni a sötét, 
melankolikus téli időszakot 
a tavaszra várva. Most ta-
vasz van. Szorongás helyett 
inkább aggódjunk, mert az 
aggodalom életigenlő maga-
tartás. 

Mi így gondolkodunk globá-
lisan és aggódunk lokálisan.

Dr. Duray Balázs

Öko-szorongás, klímaszorongás

Hirdessen 
nálunk!

66/740 700 info@bmc.media.hu
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Segítsünk együtt!
Február 24-én Oroszor-
szág hadműveletet indított 
Ukrajna ellen. A második 
világháború óta ez a leg-
nagyobb katonai konflik-
tus Európában, és ez a 
legnagyobb eszkaláció az 
orosz–ukrán háború 2014-
es kezdete óta. 

Több mint egymillióan – főleg 
nők, gyerekek, idős emberek 
– menekültek el a háború súj-
totta területekről szinte minde-
nüket hátrahagyva, mindössze 
néhány táskával, bőrönddel. 
Közülük százezernél többen 
Magyarországra érkeztek.

Békéscsaba azonnal meg-
mozdult a segítségnyújtás 
érdekében. Különböző civil 
szervezetek, intézmények, kö-
zösségek indítottak adomány-
gyűjtő akciókat a menekültek 
megsegítésére. A város ön-
kormányzata is lépéseket tett. 

– Békéscsaba önkor-
mányzata adományszámlát 
hozott létre az Ukrajnában 
zajló háború elől menekülők 
megsegítésére. Békéscsaba 
MJV Önkormányzata Kárpát-
aljai magyarok megsegítése 
alszámlájára a 11733003-
15345008-80580005 szám-
laszámon várjuk a ma-
gánszemélyek, a vállalatok 
felajánlásait, amit előre is kö-
szönünk.  A város költségve-
téséből biztosítunk továbbá 
egyelőre egymillió forintot, 
melyet a rászoruló kárpátal-
jai családok megsegítésére 

fogunk fordítani – tájékozta-
tott Szarvas Péter.

A polgármester hozzátette, 
hogy megkeresték Békéscsa-
ba testvérvárosa, Ungvár pol-
gármesterét is. Tartós élelmi-
szert, ruhát és gyógyszereket 
küldenek majd a városba, de 
felkészültek arra is, hogy szük-
ség esetén szállást biztosítsa-
nak a háború sújtotta területről 
érkező családoknak sportlé-
tesítményben, vendégházban 
és közösségi házban.  

Bonnyai Sándor szociális 
munkásként évek óta szer-
vez gyűjtéseket a kárpátaljai 
árvaházaknak és rászoruló 
családoknak. Most Határtalan 
szeretet elnevezéssel indított 
akciót a háború sújtotta em-
berek megsegítésére. Ezúttal 
tartós élelmiszereket, (kon-
zervek, étolaj, cukor, tészta, 
rizs stb.), higiéniai termékeket 
(fogkefe, fogkrém, sampon, 
dezodor stb.), nem olvadó 

édességeket (keksz, ropi, sós 
perec stb.) vár,és továbbít a rá-
szorulóknak. 

A Határtalan szeretet ak-
ció gyűjtőpontjai és a gyűj-
tés ideje: Zöld Kosár Biobolt, 
hétfőtől péntekig, 7.30–18 órá-
ig, szombaton 8–13 óráig; Vidia 
Team, hétfőtől péntekig 7.30–
17 óráig, szombaton 7.30–12 
óráig; Szeberényi Gusztáv A. 
Evangélikus Gimnázium, hét-
főtől péntekig, 8–17 óráig; Bé-
késcsabai Evangélikus Egy-
házközség, hétfőtől péntekig, 
8–12 óráig; Jaminai Evangé-
likus Egyházközség, keddtől 
péntekig, 8–12 óráig; Emese 
fodrászat, hétfőtől péntekig, 
8.30–18.30 óráig.

Gyűjtőpontként a Békés-
csabai Médiacentrum is 
csatlakozott, adományaikat 
munkanapokon, 9–17 óra 
között adhatják le a szer-
kesztőségben (Szabadság 
tér 20–22.).

Együttműködési nyilatko-
zatot írt alá március 1-jén 
a békéscsabai önkor-
mányzat, a Békéscsabai 
Szakképzési Centrum és 
a Békéscsabai Tankerüle-
ti Központ. A közös cél a 
Békéscsaba hazavár! fel-
sőoktatási hallgatói ösz-
töndíj és életkezdési tá-
mogatás népszerűsítése.

A városháza dísztermében 
tartott eseményen Szarvas 
Péter polgármester felidézte 
a 2015-ben indított program 
eddig elért eredményeit. 
Mint mondta, hét év alatt 
összesen 106 fiatallal kötött 
szerződést az önkormány-
zat. Kiemelte, hogy a helyi 
közoktatási szereplőkkel 
létrejövő szorosabb együtt-
működés a program kiszéle-
sítését jelenti. 

– Fontos felismerés volt, 
hogy a felsőoktatási intéz-

ményekben továbbtanuló 
fiatalokat sokkal nehezebb 
elérni, mint amikor még itt 
vannak Békéscsabán. A 
középiskolás évek alatt sze-
retnénk eljuttatni hozzájuk 
azokat az alapinformáció-
kat, amelyek a későbbiek-
ben segíthetnek azon dönté-
sükben, hogy Békéscsabát 
válasszák – hangsúlyozta 
Szarvas Péter.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő arról beszélt, 
hogy a csabai közoktatási, 
szakképzési intézményekkel 
való kooperáció még sikere-
sebbé teheti a már eddig is 
szép eredményeket felmutató 
programot.  

– Ez az együttműködés 
része annak a stratégiának, 
amely azt a célt szolgálja, 
hogy a huszonévesek jöjjenek 
haza, jöjjenek ide máshon-
nan, vagy maradjanak itthon 
– fogalmazott a képviselő.

Mucsi Balázs, a Békés-
csabai Szakképzési Cent-
rum főigazgatója elmondta, 
hogy a Békéscsaba hazavár! 
programra egyfajta sikertör-
ténetként tekint, hiszen ezzel 
a fiatalok az életkezdéshez, 
illetve a tanulmányaikhoz 
kapnak plusz támogatást a 
várostól. 

Bánki András, a Békés-
csabai Tankerületi Központ 
vezetője hangsúlyozta: a he-
lyi köznevelési, közoktatási 
intézmények fenntartójaként 
fontosnak tartja azon törek-
vések segítését, amelye-
ket a Békéscsaba hazavár! 
program megtestesít. 

– A megállapodás értel-
mében az Andrássy gimná-
ziumban, a Belvárosi gimná-
ziumban, valamint a Bartók 
szakgimnáziumban helyi tájé-
koztató programok szervezé-
sével igyekszünk népszerűsí-
teni ezt az ösztöndíjprogramot 
a diákok körében – ismertette 
a tankerületi igazgató.

Az eseményen Varga 
Tamás alpolgármester el-
mondta, hogy hamarosan a 
város weboldalán, egy kü-
lön aloldalon keresztül lehet 
részletesen tájékozódni a 
támogatásokról. Tájékozta-
tott arról is, hogy az eddigi 
ösztöndíjasok bevonásával, 
hangsúlyosabb közösségi 
média jelenléttel is népsze-
rűsíteni szeretnék a kezde-
ményezést.

Vincze Attila

Čabiansky Kalendár
Százkettő éve készült az első

A Szlovák Kultúra Há-
zában, a Csabai Szlovákok 
Szervezete és a Magyaror-
szági Szlovákok Kutatóintéze-
te együttműködésével mutat-
ták be március 2-án a 2022. 
évi Čabiansky Kalendárt.  
Krajcsovics Hajnalka, a szlo-
vákok szervezetének, mint 
kiadónak az ügyvezetője, a 
kiadvány főszerkesztője el-
mondta, hogy az első Csa-
bai Kalendárium 102 évvel 
ezelőtt jelent meg Békéscsa-
bán. Ezt a „csabaikumot” sok 
éven át az evangélikus egy-

ház, majd a háborús időszak 
után a szlovákság adta ki. A 
mostani kalendárium külön-
legessége, hogy – részben 
a pandémiához kapcsolódva 
– a nagyanyáink szekrényé-
ben talált „kincseket” hozza 
közelebb és dolgozza fel, va-
lamint Somogyi Józsefnét is 
bemutatja, aki több évtizeden 
át tevékenykedett a városhá-
zán nemzetiségi titkárként, 
és gondozta a nemzetiségi 
kapcsolatokat. A Čabiansky 
Kalendár a Szlovák Kultúra 
Házában vásárolható meg. 

Somogyi Józsefnét a 80. születésnapja alkalmából 
köszöntötték a Čabiansky Kalendár bemutatóján

Átadták a Szlovák Tájház Áchim-termét
„Büszkék vagyunk arra, hogy a tájház egy élő intézmény”

A Szlovák Tájház már ötven 
éve szolgálja a csabai és a 
környező települések szlo-
vák közösségeit. A meg-
újult Áchim-terem a kor 
igényeinek megfelelő helyet 
és lehetőséget ad a város-
ban működő szervezetek, 
csoportok számára, hogy 
otthonra találjanak – fogal-
mazott Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő már-
cius 3-án, az Áchim-terem 
átadóján.

A Szlovák Tájház 1865-ben 
épült, a jelenlegi Áchim-
terem helyén különböző 
gazdasági épületek álltak, 
később kékfestő üzemelt. 
2006-ban a szlovák önkor-
mányzat úgy döntött, hogy 
a hátsó épületrészt lebontja, 
és ott egy közösségi teret 
hoz létre. 2019-ben vetődött 
fel az igény egy nagyszabá-
sú felújítási programra, majd 
kormányzati támogatással, 

az elmúlt két évben, 34 mil-
lió forintból újították fel ter-
met, amelyet most ünnepé-
lyes keretek között adtak át.  

A rendezvényen Paulik 
Antal parlamenti szószó-
ló a szlovák hagyományok 
megőrzésének fontosságát 
emelte ki, Kiszely András, a 
Békéscsaba szlovák önkor-
mányzatának elnöke pedig a 
közösségi tér fontosságáról 
is beszélt. 

– Büszkék vagyunk arra, 
hogy a Szlovák Tájház egy 
élő intézmény, nemcsak 
kiállítótér, hanem számos 
programnak is teret ad. 
Mindemellett az Áchim-te-
rem a csabai szlovákság 
közösségi tere, de más 
városok szlovák civil szer-
vezetei is használják heti 
rendszerességgel, külön-
böző csoportfoglalkozások 
vagy akár énekkari próbák 
alkalmával – tette hozzá Ki-
szely András. 

Az ünnepségen adták át a 
múlt év novemberében oda-
ítélt Békéscsaba Szlováksá-
gáért kitüntetést Lászik Mi-
hálynak, aki rengeteget tett a 
helyi szlovákság érdekképvi-
seletéért, a szlovák nyelv és 
kultúra megmaradásáért. 

A rendezvényen elhangzott 
az is, hogy a helyi szlovák ön-
kormányzat aláírásgyűjtést in-
dított: szeretnék elérni, hogy a 
város posztumusz Békéscsa-
ba Díszpolgára címet adjon 
Áchim L. Andrásnak.  

Csiffáry Zsuzsanna

Kiszely András: A tájház és a megújult Áchim-terem a 
csabai szlovákság közösségi színtere

A kitüntetett Lászik Mihály és Herczeg Tamás A termet Kutyej Pál evangélikus lelkész áldotta meg
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Békéscsaba hazavár!

Herczeg Tamás, Szarvas Péter, Bánki Ándrás, Mucsi Balázs



Útépítés I. ütemének előrehaladása A munkálatok tervezett 
kezdése/folytatása

A munkálatok 
várható befejezése 

Kivitelezési munkafázisok előrehaladása

Vizvezeték 
rekonstruk.

Útalap 
építése

Kötőaszfalt 
terítése

Kopóaszfalt 
terítése

Útpadka 
építés

Építmény 
elkészült

Terep- 
rendezés 
folyamatban

Vadász utca 2/15/2022 6/29/2022
Magvető utca a Gyöngy u. és Napsugár u. között 2/15/2022 6/29/2022
Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között 2/15/2022 6/29/2022
Babits Mihály utca 2/2/2022 6/29/2022
Nádas sor 3/15/2022 6/29/2022
Gyöngy utca a Csabai út és Babits u. között 3/20/2022 6/29/2022
Földműves utca 4/15/2022 6/29/2022 n.r.
Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u. 
között 2/15/2022 6/29/2022 n.r.

Erdélyi sor 2/15/2022 6/29/2022
Csabagyöngye sor 2/15/2022 6/29/2022
Corvin utca 23-25. társasház kiszolgáló útja 2/15/2022 6/29/2022 n.r.
Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között 2/7/2022 6/29/2022
Orgona utca és Csendes utca 2/1/2022 6/29/2022
Körösi utca a Mokry u. és Szekerka u. között 2/15/2022 6/29/2022
Szendrey utca 2/20/2022 6/29/2022
Batsányi utca a Jósika u. és Bessenyei u. között 3/1/2022 6/29/2022 n.r.
Monda utca a Veres P. u. és Báthory u. között 2/1/2022 6/29/2022
Gajdáscs utca a Monda u. és Tavasz u. között 2/7/2022 6/29/2022 n.r.
Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között 2/7/2022 6/29/2022

Útfelújítás előrehaladása - FOLYAMATBAN LÉVŐ MUNKÁLATOK
A munkálatok 
tervezett kezdé-
se/folytatása

A munkálatok 
várható befeje-
zése 

Kivitelezési munkafázisok előrehaladása
Rész műszaki 
átadás-átvételKötőaszfalt 

terítése
Kopóaszfalt 
terítése

Építmény 
elkészült

Tereprende-
zés 

Pásztor utca 58-64. előtt (Féja Géza tér felől) 2/1/2022 5/31/2022
Egyetértés utca teljes hosszban 2/7/2022 5/31/2022
Felső Körös sor 50-60. között 2/1/2022 5/31/2022
Felső Körös sor 65-70. között 2/7/2022 5/31/2022
Feketefenyő utca 7-9. és Lapos u. között 2/7/2022 5/31/2022
Fövenyes utca garázsok előtt és Fövenyes u. 2-26. között 2/7/2022 5/31/2022
Haán Lajos térre vezető út Lencsési út és Haán Lajos tér 23. között 2/7/2022 5/31/2022
Bokor utca Mokry u. és Szél u. között 2/14/2022 5/31/2022
Dr. Francisci Dániel utca teljes hosszban 2/14/2022 5/31/2022
Tildy Zoltán utca Pongrácz András u. és Stromfeld Aurél u. között 2/14/2022 5/31/2022
Franklin utca Veres Péter u. és Illyés Gyula u. között 2/14/2022 5/31/2022
Tompa utca Bercsényi u. és Asztalos u. között 2/21/2022 5/31/2022

Útépítés II. ütem - helyszínek Kiviteli munkák tervezett időtartama 
kezdés befejezés

Görbe utca bekötőút 3/1/2022 6/30/2022
Csalogány utca 3/1/2022 6/30/2022
Kertes utca a Napsugár u. és Kertes u. 33. között 3/1/2022 6/30/2022
Kertes utca a Fecske u. és Gát sor között 3/1/2022 6/30/2022
Fűzfa sor 3/1/2022 6/30/2022
Gát sor 3/1/2022 6/30/2022
Sport utca a Wenckheim tér és Sport u. 15. között 3/1/2022 6/30/2022
Sport utca a Madarász u. és Babits u. között 3/1/2022 6/30/2022
Vak Bottyán utca 3/1/2022 6/30/2022
Áfonya utca 3/1/2022 6/30/2022
Török Ignác utca 3/1/2022 6/30/2022
Pinga utca 3/1/2022 6/30/2022
Borzas Kata utca 3/1/2022 6/30/2022
Harangvirág utca 3/1/2022 6/30/2022
Boglárka utca 3/1/2022 6/30/2022
Ciklámen utca 3/1/2022 6/30/2022
Szöcske utca 3/1/2022 6/30/2022
Buzogány utca 3/1/2022 6/30/2022
Rózsakert utca 3/1/2022 6/30/2022
Bogár utca 3/1/2022 6/30/2022
Tégla sor (Orosházi úthoz csatlakozó 10364/49 és 10364/77 hrsz.-ú út) 3/1/2022 6/30/2022

Ú  T  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
A BÉKÉSCSABAI ÚTFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI 

MÁRCIUSTÓL AZ ÚTÉPÍTÉS II. ÜTEMÉVEL BŐVÜLNEK
Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 7 038 999 000 Ft összegű támogatást biztosított a békéscsabai útfejlesztési célok előkészítésére és megvalósítására.
A támogatási összeg elsősorban belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítésére használható fel, de a városnak lehetősége van a támogatási összeg egy részét útfelújítási 

munkák (elavult aszfalburkolat cseréje) elvégzésére fordítani. 
A támogatási összeg felhasználásával az önkormányzat célja, annak a fejlesztési programnak a folytatása, amely a XXI. századhoz méltó városi úthálózat kialakításához vezet, és az eredménye 

nyomán a lakossági, kommunális igények kielégítése mellett elmondható lesz, hogy Békéscsaba városa megfelel a modern társadalmi elvárásoknak.
A kiviteli munkák február elejétől folytatódtak, továbbá márciustól fokozatosan az útépítés II. ütemével bővülnek. A fejlesztési program jelenlegi állása és a megvalósítás tervezett ütemezése:

Útépítés I. ütem (45 utca/szakasz):

A kivitelezési munkák előrehaladása folytán 23 utcában az útépítménnyel elkészültek, amelyből 10 utcában a végleges tereprendezési munkálatokat az I. félévben végzik el. 
Jelenleg 19 utcában folynak kivitelezési munkálatok, ezek előrehaladását mutatjuk be a táblázatban:

További 3 utcában március hónapban kezdődnek meg a kiviteli munkálatok, és tervezetten még az I. félévben elkészülnek a közlekedési építmények: Almás sor, Jácint sor, Batsányi 
utca a Jósika utca és a Bessenyei utca között.

Útfelújítás (63 utca/szakasz)

Útépítés II. ütem (38 utca/szakasz):

Az útfelújítási munkákkal 34 utcában elkészültek. Jelenleg 12 utcában folynak kivitelezési munkálatok, ezek előrehaladását mutatjuk be a táblázatban:

Március hónapban, 21 utcában fokozatosan kezdik meg az útépítési munkákat:

További 17 utcában a ter-
vezett munkakezdés időpont-
ja: 2022. július 1. Felhívjuk a 
lakosok figyelmét a fejlesztés-
sel érintett területeken a mun-
kagépek jelenlétére, valamint 
arra is, hogy a közúti forgalom-
ban az építési anyagok beszál-
lítása miatt a tehergépjármű-
forgalom megnövekedésére is 
számítani kell.

Kérjük a közúton közle-
kedőket, vezessenek óvato-
sabban és figyelmesebben, 
vegyék figyelembe a kihelye-
zett közúti táblák utasításait. 

Kérjük az érintettek türelmét 
és megértését. A projekt a 
Modern Városok Program 
keretében valósul meg.

További információ kér-
hető a projekt lebonyo-
lítójától: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. 
Telefon: 06 +36-66/241-791. 
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu. 

A projektről bővebb in-
formációt itt olvashatnak: 
utfejlesztesbekescsaba.hu
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Sorszám

Békéscsaba járdaháló-
zatának fejlesztése 1. 
ütem - 2. rész - helyszín

2021-ben 
elkészült

2022-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Aulich u. (Szőlő u. - 
Berzsenyi u.) X Szegélyezéssel, betonozással 

aszfaltozásra előkészítve.

2 Bavjza u. (Erdélyi sor-
Egyetem) X Munkakezdési engedély kiadva.

3 Berzseny u. (Erdélyi sor- 
Málnás u.) X  Bontás, földmunka folyamatban.

4 Berzsenyi u. (Deák u.- 
Bajza u.) X

5 Forgách utca (Árpád sor - 
Berzsenyi u. között) X Bontás, földmunka folyamatban.

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

7 Lencsési 28-38. mögött X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

8 Szőlő u. 100-114. X   Térburkolattal ellátott járdasza-
kasz elkészült.

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

dezés szükséges.

Sorszám

Békéscsaba járdaháló-
zatának fejlesztése 1. 
ütem - 1. rész - helyszín

2021-ben 
elkészült

2022-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Telep u. X Térkő lerakása elkészült, padka-
rendezés szükséges.

2 Sikony út X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

3 Bezerédj u. X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

4. Kórház u.+Dedinszky u. X Térkő lerakása elkészült, padka-
rendezés szükséges. 

5 Csalogány u. X 
Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve, járda-
lap lerakása elkészült.

J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
Békéscsaba járdafejlesztési programja készültségi szintjének bemutatása

A járdafejlesztési munkák I. ütemének lebonyolítása

Sorszám

Békéscsaba járdaháló-
zatának fejlesztése 1. 
ütem - 3. rész - helyszín

2021-ben 
elkészült

2022-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Kőrösi utca X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

2 Akácfa utca X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

3 Széna utca X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

4 Schweidel u. - Zöldfa u. X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

5 Czuczor utca X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

6 Lorántffy u., a Dombos-
Vereckei u. között X   Aszfaltozás elkészült, padkaren-

dezés szükséges.

7 Áchim lakótelep X  

Szobor környéki térburkolat 
elkészült, a kapcsolódó aszaltbur-
kolattal való illeszkedés javítása 
szükséges.

8 Mezőmegyer, Hadnagy 
utca X Szegélyezéssel, betonozással 

aszfaltozásra előkészítve.

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

X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

10
Mezőmegyer, Nyárfa utca 
(Szendrey u. - Gárdonyi. 
u. között)

X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

11 Botyánszki Pálné utca X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

12 Pulszky utca 18. előtt X Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

13 Váczi Mihály utca 22-24. 
előtt X Szegélyezéssel, betonozással 

aszfaltozásra előkészítve.

14
Bokor utca páratlan 
oldal (Csillag u. - Mokry u. 
között)

X Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

15 Kézay utca 1-19-ig párat-
lan oldal, 18-től páros oldal X Szegélyezéssel, betonozással 

aszfaltozásra előkészítve.

16 Német Lajos utca X Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

17
Dessewffy utca (Zöldfa 
u. Botyánszki Pálné u. 
között)

X Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

18
Bibó utca folytatásában 
(0669 hrsz-ú úton) lévő 
járda

X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

19 Berényi út 132. előtt X Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

20 Berényi út 79. előtt X Aszfaltozás elkészült.

21 Lahner utca X Aszfaltozás elkészült, padkaren-
dezés szükséges.

A projekt II. ütemében 
39 járda/járdaszakasz fej-
lesztése valósul meg. A 
közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel a II. 
ütem vállalkozási szerző-
déseit aláírták 2021. októ-
ber 26-án, a munkaterület 
átadására 2021. november 
5-én került sor. A kivitelezé-
si munkák megkezdődtek. 
A Kisfényesi utca Paprika 
u. – Csabagyöngye közötti 
szakaszán szegélyezéssel, 
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve. A Bojtár utcán 
szegélyezéssel, betonozás-
sal aszfaltozásra előkészít-
ve. Bontás, illetve földmunka 
folyik a Csikós utcában.

A projekt III. ütemé-
ben 56 járda/járdaszakasz 

fejlesztése valósul meg. A 
közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel a III. 
ütem 7-es, 11-es, és 12-es 
választókörzetre vonatkozó 
vállalkozási szerződéseket 
2021. november 26-án alá-
írták, a munkaterület átadá-
sára 2021. december 6-án 
került sor. 

Bontás, földmunka folyik 
a Zsíros utcában, a Szent 
László utcában, a Lipták 
András utcában, illetve a 
Szent Imre utcában.

Munkakezdési engedély 
van kiadva a Marik utcára, 
a Bulcsú utcára, a Csengeri 
utcára, és a Kápolna utcára.

A IV. ütem keretében 24 
járda/járdaszakasz valósul 
meg. A közbeszerzési eljárás 

során nyertes kivitelezővel a 
vállalkozási szerződéseket 
2022. február 3-án aláírták, 
a munkaterület átadására 
2022. február 11-én került sor.

A kivitelező az érintett 
utcák lakóit a kivitelezési 
munka megkezdése előtt 
legalább két héttel koráb-
ban, írásban is tájékoztatja, 
megjelölve a helyi kapcso-
lattartójának az elérhetősé-
geit is. A vállalkozók a ki-
vitelezés ütemezése során 
figyelembe fogják venni a 
technológiai, tárgyi, személyi 
és szervezési feltételeket. A 
„Békéscsaba járdahálózatá-
nak fejlesztése” című projekt 
megvalósításával kapcsolat-
ban folyamatosan tájékoztat-
ni fogjuk a lakosságot. 

A munkavégzéssel kap-
csolatos, bármilyen jellegű 
helyreállítási, illetve esetle-
gesen előforduló károkozást 
követő javítási munkákat a 
kivitelező elvégzi. A helyre-
állítások, javítások előkészí-
tése, kivitelezése időt vesz 
igénybe, ezért kérjük a lakos-
ság türelmét.

Kivitelező: HÓDÚT Kft. Te-
lefonszám: +36-66/452-352. 

Projektmenedzsment 
szervezet: Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft., 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 10., Me-
gyeri Sándor projektme-
nedzser. Telefonszám:  
+36-20/454-5693.

L  A  K  Á  S  P  Á  L  Y  Á  Z  A  T
Pályázati felhívás Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata tulajdonában álló bérlaká-
sokban történő elhelyezésre.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévő alábbi 
ifjúsági garzon bérlakásban tör-
ténő elhelyezésre: Dózsa György 
út 7/B. I. em. 6. (egyszobás, 
összkomfortos, 30 m2, bérleti 
díja: 5 449 Ft/hó)

Az ifjúsági garzonházi lakóegy-
ség bérleti jogának elnyerésére 
a 40 év alatti házaspárok/élettár-
sak nyújthatják be pályázatukat. 
A lakóegység bérbeadása nem 

szociális rászorultság alapján 
történik. A pályázat elbírálásá-
nál előnyben részesülnek azok a 
párok, akik: legalább 5 éve békés-
csabai lakóhellyel rendelkeznek és 
ténylegesen a bejelentett lakásban 
laknak; felsőfokú (egyetemi vagy 
főiskolai) végzettségűek; készpénz-
zel, lakás-előtakarékossággal, vagy 
építési telekkel rendelkeznek. A pá-
lyázatot elnyert bérlők kötelesek 
70 000 Ft óvadék megfizetésére.

2. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévő alábbi 
ifjúsági garzon bérlakásban törté-
nő elhelyezésre: Fövenyes u. 1/2. 
fszt. 1. (másfélszobás, összkom-

fortos., 40 m2, bérleti díja: 5 449 
Ft/hó),

Az ifjúsági garzonházi lakóegy-
ség bérleti jogának elnyerésére a 
35 év alatti házaspárok/élettársak 
nyújthatják be pályázatukat. A lakó-
egység bérbeadása nem szociá-
lis rászorultság alapján történik. 
A pályázat elbírálásánál előny-
ben részesülnek azok a párok, 
akik: legalább 5 éve békéscsabai 
lakóhellyel rendelkeznek és tény-
legesen a bejelentett lakásban lak-
nak; felsőfokú (egyetemi vagy főis-
kolai) végzettségűek; készpénzzel, 
6 hónapnál régebben kötött lakás-
előtakarékossággal, vagy építési te-
lekkel rendelkeznek. A pályázatot 

elnyert bérlők kötelesek 70 000 
Ft óvadék megfizetésére.

3. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévő alábbi, 
költségelvű bérlakásban történő el-
helyezésre: Irányi u. 4-6. C. II. em. 
9. (egyszobás, összkomfortos 33 
m²; bérleti díja: 16 665 Ft/hó)

Az önkormányzat költségel-
vű bérleményeire eredményesen 
az pályázhat (egyéb feltételek 
mellett): akinek a nettó együttes 
jövedelme legalább ötszöröse a 
fizetendő lakbér összegének; aki 
minimum havi 10 000 Ft lakás-
előtakarékossági szerződést köt; 
aki megfizeti a bérleti szerződés 

megkötése előtt a meghatározott 
összegű óvadékot (150 000 Ft)  

A pályázaton való részvétel 
részletes feltételeit a pályázati 
adatlap mellékletében szereplő 
tájékoztató tartalmazza.

A pályázat benyújtására el-
sősorban elektronikus úton 
vagy postai úton van lehetőség.

A pályázat polgármesteri hiva-
talba történő beérkezésének ha-
tárideje: 2022. március 18., 12.00 
óra. A határidőn túl beérkezett pá-
lyázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának 
postai címe: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, Szociálpolitikai Osztály, 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 
11-17. A pályázat benyújtásának 
elektronikus címe: szocialis@
bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati adatlap és 
tájékozató a polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztályán igényel-
hető és letölthető a bekescsaba.
hu weblapról a pályázati hírek me-
nüpontban.

A pályázatokról döntés a leg-
közelebbi döntéshozatali eljárás-
ban történik.

Bővebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociálpoliti-
kai osztályán kérhető. Telefon-
szám: 66/886-502.
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B É K É S C S A B A  A N N O
Százhúsz éve épült az új Zöldfa vendéglő és kávéház 

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Amerikában lép fel a színház társulata
A hajdani Csaba községen 
végigvonuló leghosszabb 
utca 1854-ben a Fő utca, a 
mai Corvin utca – Berényi út 
vonalát követte. A Szarvasi 
országút sarkán állt a neve-
zetes Zöldfa kocsma, a fel-
sővégiek és a közeli tanyák 
gazdáinak, ifjainak kedvelt 
helye, bálok helyszíne. A 
névadásra talán a közelben 
lévő terjedelmes, szép fa 
ösztönözte a tulajdonost.

A már ódon, nádfedeles, ko-
pott és omladozó, vályogtéglás 
kocsmát tűzeset hamvasztotta 
el 1900-ban. A községi kép-
viselő-testület és a felsővégi 
gazdaérdekeltség közös hatá-
rozata után, a mérnöki hivatal 
tagja, Ádám Gusztáv készítet-
te az új Zöldfa építési tervét. A 
40 ezer korona értékű építési 
munkára – az 1902 februárjára 
meghirdetett versenytárgya-
lásra – 16 csabai és környék-

beli, de még budapesti építési 
vállalkozó is adott ajánlatot. 

A közgyűlés a legkedvezőb-
bet, Molnár János és Lipták 
János csabai építési vállalko-
zók közös ajánlatát fogadta el. 
A szakipari asztalos, lakatos, 
szobafestő és -mázoló mun-
kákat több iparos nyerte el. A 
márciusban kezdődött építke-
zés közben, sajnálatos baleset-
ben 2 nő és 2 férfi sérült meg.

A felépült, több helyiség-
ből álló vendéglő épületét 
minden külsőség nélkül vette 
tulajdonba Békéscsaba nagy-
községe. A meghirdetett bér-
beadási pályázatot Woczet 
Adolf vendéglős nyerte, aki a 
Zöldfa vendéglő és kávéház 
1902. szeptember 18-án tör-
ténő megnyitását sajtóhirdetés 
útján tudatta a nagyérdemű 
közönséggel. Az épület sarki 
tornyos helyisége sörcsarnok-
ként egy évtizeden át műkö-
dött. Ebbe költözött 1913-ban 
Lőrinczy László Szarvasi úti 
gyógyszertára.

A Zöldfa fél évszázados 
létezése alatt emlékezetes va-
csorákat, nagy tánctermében 
megszámlálhatatlan bált tartot-
tak az államosításig. 1951-től 
az átépült házban a Piért Vál-
lalat működött 1989-ig, azóta 
orvosi rendelőknek ad otthont. 

Gécs Béla

A hajdani Zöldfa épülete 2000 végén

Március 11-én mutatjuk 
be Az ajtó című színművet, 
amely Szabó Magda azonos 
című, népszerű regényének 
színpadra írt változata. A da-
rab két nagyon különböző, 
mégis egymással bensősé-
ges, szeretetteljes kapcso-
latot ápoló, erős nő életét 
mutatja be Kiss József ren-
dezésében. Az előadás főbb 
szerepeiben Kovács Editet, 
Tarsoly Krisztinát és Bartus 
Gyulát láthatják, díszletét 
Horesnyi Balázs, jelmezeit 
Nagy Viktória tervezte, zené-
jét pedig Cári Tibor szerezte. 

Amerikai turnéra indul tár-
sulatunk: a Békéscsabai Jó-
kai Színház és a Kaposvári 
Csiky Gergely Színház közö-
sen tart március 15-ei ünnepi 
műsort New Brunswick ma-
gyar közösségének, március 
13-án. Az USA keleti partján, 
New Yorktól 60 kilométerre 
fekvő városba az EMMI pá-
lyázatának köszönhetően 
utazhat ki és léphet fel a két 
színház társulata; egy hét 
alatt Washingtonban, Bos-
tonban és New Yorkban, az 
ott élő magyar gyerekeknek 
is tartanak előadásokat.

Ajándékműsorral lepi meg 
nézőit a Békéscsabai Jókai 
Színház társulata 2022. már-
cius 16-án. Az est fővédnöke 
Fekete Péter kulturális állam-
titkár, díszvendégei pedig Pitti 
Katalin és Szomor György, 

akik eddig is sok csabai 
produkció sikerének része-
sei voltak. A Színészünnep 
ingyenesen látogatható, ám 
kérjük, előzetesen regiszt-
ráljanak a szervezoiroda@
jokaiszinhaz.hu oldalon.

Vendégjátékra utazik Bu-
dapestre, a Vigadóba a Vitéz 
lélek. Március 24-én – ugyan-
csak Kiss József rendezésé-
ben – a fővárosban láthatják 
Tamási Áron szívmelengető 
darabját, amely a háború 
utáni újrakezdésről mesél, 
Czitor Attilával a főszerep-
ben. Szívesen vesszük, ha a 
fővárosban élő hozzátartozó-
iknak is ajánlják!

Két stúdiódarabunkat, a 
Váratlan találkozásokat és a 
Családi ágyat újra meg lehet 

tekinteni: az előbbit március 
12-én és 17-én, az utóbbit 
18-án és 19-én. 

A gyerekek és a családok 
számára is gondoskodunk iz-
galmas előadásokról. Márci-
us 16–18-ig visszatér a szín-
padra a Fehérlófia, március 
22-én pedig bemutatjuk a Ti-
hany tündért, amely a jelké-
pek nyelvén beszél a trianoni 
döntésről a legkisebbeknek. 
Balaton király szétszagga-
tott palástját széthordták a 
vízimanók – a rendkívül lát-
ványos előadásból kiderül, 
visszakaphatjuk-e még a régi 
kincseket. 

Szeretettel – és gazdag 
kínálattal – várjuk Önöket 
márciusban is a Békéscsabai 
Jókai Színházba!


