
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXXII. évfolyam, 6. szám     2022. március 24.

Csabai Mérleg

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Rengeteg adományt gyűjtenek az ukrán menekülteknek

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT Választás, népszavazás 2022

Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban adok tájékoztatást az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára 

kitűzött általános választásával és az azzal egy eljárásban lebonyolításra kerülő országos 
népszavazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A szavazás ideje

Szavazni 2022. április 3. napján reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor sor-
ban álló választópolgárok még szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizottság 
a szavazást lezárja.

A mozgóurnás szavazás

A mozgásában gátolt választópolgárnak még a szavazás napján is van lehetősége mozgó-
urnát kérni 12.00 óráig a www.valasztas.hu oldalon keresztül elektronikusan vagy írásban 
az illetékes szavazatszámláló bizottságnál. A választópolgár kizárólag saját szavazókörének 
illetékességi területére kérhet mozgóurnát.

A szavazókörök

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavaza-
tát. A szavazás napját megelőzően kipostázott valamennyi értesítőn feltüntetésre került a 
választópolgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen olvassák el az értesítést, 
aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság 
visszautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk 
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy az alábbi szavazókörök címe meg-
változott:

Fenntartóváltás okán változott továbbá a 32. és 36. számú szavazókörök elnevezése Bap-
tista Általános Iskolára, ugyanakkor a cím továbbra is Szent László utca 17.

A Nemzeti Választási Iroda által kiküldésre kerülő értesítők már az új szavazóköri helyszíneket 
tartalmazták.

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a korábbi választásoktól eltérően, a Békéscsabán átje-
lentkezéssel szavazó választópolgárok részére – a szavazás gördülékeny lebonyolítása érde-
kében – külön szavazókör került kijelölésre. Ennek megfelelően az átjelentkezéssel Békéscsa-
bán szavazókat a 69. számú szavazókörben várják, a Széchenyi 
utca 4. szám alatti Csabagyöngye Kulturális Központban. FOLYTATÁS A 4. OLDALON

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

Szavazókör sorszáma Korábbi helyszín Új helyszín

16. szavazókör Kétegyházi út 3. 
(Inkubátorház)

Kétegyházi út 1. 
(Esélyteremtési Igazgatóság)

20. szavazókör Petőfi u. 1. 
(Petőfi Utcai Általános Iskola)

Wlassics sétány 4/1. 
(Százszorszép Óvoda)

23. szavazókör Petőfi u. 1. 
(Petőfi Utcai Általános Iskola)

Andrássy út 56. 
(Andrássy Gimnázium)

58. szavazókör Dobozi út 178. 
(Réti Sas Italbolt)

Dobozi út 208. 
(Fallabda Centrum)

Újabb fásítási program 
Békéscsabán: „VárosFa”

Békéscsaba önkormányza-
ta elkötelezett a város zöld-
területeinek, 150 hektáros 
erődállományának bővíté-
se, valamint a jelenleg 63 
ezer közterületen álló fa szá-
mának növelése iránt, ezért 
a napokban újabb 20 fát ül-
tettek el a Lencsési lakóte-
lepen a „VárosFa” program 
keretében. 

„VárosFa” néven Békéscsabán 
is elindult a MOL – Új Európa 
Alapítvány, az Agrárminiszté-
rium, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége és az Országos 
Erdészeti Egyesület közös 
fenntarthatósági programja. 
Ennek keretében a Lencsési 
lakótelep Pásztor utca mellet-
ti terén összesen húsz darab 
fát ültettek el a szakemberek. 
Szarvas Péter polgármester el-

mondta, hogy az önkormány-
zat minden lehetőséget megra-
gad, hogy tovább bővíthesse a 
város már így is jelentős mére-
tű, 150 hektáros faállományát. 
Hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat továbbra is kiemelt 
ügyként kezeli a település fá-
sításának kérdését, valamint a 
közterületeken álló 63 ezer fa 
számának növelését. 

– Számos olyan esemény 
volt már a közelmúltban, és 
elmondhatjuk, hogy a jövőben 
is lesz, amellyel a városlakók 
számára jelezzük, hogy fon-
tosnak tartjuk az erdősítés és 
fásítás folytatását a városban. 
Szeretnénk, ha a jövő gene-
rációi éreznék azt, hogy olyan 
környezetet kapnak majd tő-
lünk, amelyre büszkék lehet-
nek, és igazi zöld városként 
lehet majd tekinteni Békéscsa-

bára a jövőben is – fogalma-
zott Szarvas Péter.

– Most 15 darab szilfát és 
5 darab platánfát ültettünk el, 
mégpedig azért, mert ezek 
a fafajták nagyon jól bírják a 
városi környezetet, illetve jól 
tudnak alkalmazkodni az itteni 
körülményekhez. A nagy mé-
retű fák idővel a tér arculatát is 
megváltoztatják: árnyékosab-
bá, tagoltabbá, élhetőbbé te-
szik majd az itt lakók számára 
– ismertette. 

A húsz fa folyamatos gon-
dozása a Békéscsabai Város-
gazdálkodási Kft. feladata. A 
szakemberek szerint a frissen 
elültetett fák nagyjából 10 év 
múlva már komolyabb hatást 
gyakorolnak majd a tér mikro-
klímájára.

Az elmúlt hetekben is kéz-
zelfoghatóvá vált a térség 
fejlődése, ugyanis több 
beruházást adtak át a me-
gyében. Csorváson az álta-
lános iskolát fejlesztették, 
Békéscsabán pályaorientá-
ciós központot és Agrárud-
vart nyitottak. Emellett arra 
is kiemelt figyelem irányul, 
hogy a térségből segítség 
jusson az Ukrajnában dúló 
háború károsultjaihoz. Er-
ről Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselővel be-
szélgettünk.

– A háború kitörése  után 
több szerveződés is elindult 
a károsultak megsegítésére, 
azonban a sok civil felajánlást 
koordinálni is kell. Hogyan 
történik mindez?

– Részben koordinálni kell 
a felajánlásokat, részben fel 
kell készülni egy rosszabb 
forgatókönyvre is, mivel 3–4 
millió között van azoknak az 
Ukrajnából menekülőknek a 
száma, akik nyugatra, Len-
gyelország, Szlovákia, Ma-
gyarország és a környező 
országok felé indultak. Ma-
gyarországon az ország tör-
ténetének eddigi legnagyobb 
humanitárius akciója zajlik, 
amelyről nem tudjuk, hogy 
meddig tart. Március 17-én 
reggelig 450 ezren lépték át 
a magyar határt, döntő több-
ségük innen tovább megy, ez 
igaz azokra is, akik a román-
magyar határon érkeznek 
vasúton Békés megyébe. Fel 
kell készülnünk arra, hogy 
változik a helyzet, mivel most 

már nem csak a háború elől, 
hanem a háborúból is mene-
külnek. Ha nyugatabbra hú-
zódnak a harcok, akkor Kár-
pátalját is elérhetik, és még 
rosszabbra is számíthatunk. 
Egyelőre kevesen érkeznek 
Békésbe, döntő többségük 
vagy családtagnál, vagy ma-
gánházaknál vendégeskedik, 
de készül a védelmi bizottság 
rosszabb helyzetre is, ami-
kor három segítségpontot 
hoz létre. Ezek alkalmasak 
lesznek arra, hogy nagyobb 
számú menekültet fogad-
janak. A magánszemélyek, 
közösségek, piaci szereplők, 
önkormányzatok és az állam 
jelentős forrást nyújt támo-
gatásként, részben a mene-
külőknek, részben azoknak, 
akik Ukrajnában maradtak. 

Sokféle lehet ez a segít-
ségnyújtás, amely például 
tolmácsolásban, segélyszál-
lítmányok fuvarozásában, 
egészségügyi segítségnyúj-
tásban, szállás biztosításá-
ban nyilvánul meg. A magyar 
kormány álláspontja világos: 
Magyarországnak nem sza-
bad belesodródnia a hábo-
rúba, nem küldünk magyar 
katonákat Ukrajnába és azt 
sem engedjük, hogy Kár-
pátalja irányába halált hozó 
fegyvereket szállítsanak. Ez 
a kárpátaljai magyarok biz-
tonságát is szolgálja. Az 
Országgyűlés határozatban 
ítéli el Oroszországot, mint 
agresszort és kiáll Ukrajna 
területi integritása mellett.



Továbbra is a tervezett 
ütemnek megfelelően ha-
ladnak a békéscsabai útfej-
lesztési program kivitele-
zési munkálataival. 

Magyarország Kormánya a 
Modern Városok Program 
keretében 7 038 999 000 Ft 
összegű támogatást biztosí-
tott a békéscsabai útfejlesz-
tési célok előkészítésére és 
megvalósítására.

A támogatási összeg el-
sősorban belterületi, szi-
lárd burkolattal nem ren-
delkező utcák útépítésére 
használható fel, de a város-
nak lehetősége van a támo-
gatási összeg egy részét 
útfelújítási munkák (elavult 
aszfalburkolat cseréje) el-
végzésére fordítani. 

A támogatási összeg 
felhasználásával az ön-
kormányzat célja annak a 
fejlesztési programnak a 
folytatása, amely a XXI. szá-
zadhoz méltó városi útháló-
zat kialakításához vezet, és 
az eredménye nyomán – a 
lakossági, kommunális igé-
nyek kielégítése mellett – 
elmondható lesz, hogy Bé-
késcsaba városa megfelel 
a modern társadalmi elvárá-
soknak.

A kiviteli munkák feb-
ruár elejétől folytatódtak, 
továbbá márciustól foko-
zatosan az útépítés II. üte-
mével bővültek. 

A fejlesztési program je-
lenlegi állása és a megvaló-
sítás tervezett ütemezése

1. Útépítés I. ütem (45 
utca/szakasz): A kivitelezési 
munkák előrehaladása foly-
tán 23 utcában az útépítmé-
nyek elkészültek, amelyből 
10 utcában a végleges terep-
rendezési munkálatokat az I. 
félévben végzik el. Jelenleg 
20 utcában folynak kivite-
lezési munkálatok. További 
2 utcában március hónap-
ban kezdődnek meg a kiviteli 
munkálatok, és tervezetten 
még az I. félévben elkészül-
nek a közlekedési építmé-
nyek: Almás sor, Jácint sor.

2. Útfelújítás (63 utca/
szakasz): Az útfelújítási 
munkákkal 34 utcában elké-
szültek. Jelenleg 27 utcában 
folynak kivitelezési mun-
kálatok. További 2 utcában 
március-április hónapban 
kezdődnek meg az útfelújítá-
si munkálatok, és tervezetten 
még ebben a félévben elké-
szülnek: Selyemakác utca, 
Fília Alapítványhoz vezető út.

3. Útépítés II. ütem (38 
utca/szakasz): Március hó-
napban 5 utcában vízveze-
ték-rekonstrukciós munkála-
tok végzésével megkezdődött 
az útépítés II. ütem helyszíne-
inek előkészítése. A további 
17 utcában fokozatosan 
kezdik meg az útépítési mun-
kákat, amelyeket tervezetten 
az I. félévben be is fejeznek. 

További 16 utcában a 
munkakezdés tervezett idő-
pontja: 2022. július 1.

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

Felhívjuk a lakosok figyel-
mét a fejlesztéssel érintett 
területeken a munkagépek 
jelenlétére, valamint a köz-
úti forgalomban az építési 
anyagok beszállítása miatt 
a tehergépjármű forgalom 
megnövekedésére is szá-
mítani kell. Kérjük a közúton 
közlekedőket, vezessenek 
óvatosabban és figyelme-
sebben, vegyék figyelembe a 
kihelyezett közúti táblák uta-
sításait. Kérjük az érintettek 
türelmét és megértését.

A projekt a Modern Vá-
rosok 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 informá-
ciót a utfejlesztesbekescsaba.
hu weboldalon olvashatnak.
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Hulladékszállítás Békéscsabán
Az alábbiakban olvashatók a 2022. II. negyedévi tervezett hulladékszállítási információk. Az ürí-
tési napokon a kukákat reggel 6 órára, gyűjtésre alkalmas állapotban szíveskedjenek kihelyezni.

K – kommunális hulladék,  SZ – szelektív hulladék, Z – zöldhulladék,  L - lomtalanítás

A szelektív hulladék gyűjté-
sének és szállításának terve-
zett időpontjai: április 7., május 
5., június 2. (csütörtöki napok).

A zöldhulladék gyűjtése és 
szállítása: a zöldhulladékot min-
den héten, szerdán szállítja el a 
DAREH BÁZIS Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Zrt.

Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy a zöldhulladék-
gyűjtőpont továbbra is elérhe-
tő, munkanapokon 7 és 17 óra 
között a Békéscsaba, Külterület 
0763/192 hrsz. alatt (M47-es, Me-
zőberény felé vezető útról letérve) 
a hulladékválogatómű bejáratánál.

Ügyfélszolgálati informá-
ciók: A járvány terjedésének, va-

lamint a személyes kontaktusok 
számának csökkentése érdeké-
ben csak előzetes időpontfog-
lalással lehet ügyet intézni a Bé-
késcsaba Kinizsi utca 4–6. szám 
alatti központi ügyfélszolgálati 
irodában. 

Időpontfoglalás: dareh.hu 
A központi ügyfélszolgálat 
elérhetősége: 5600 Békéscsa-
ba, Kinizsi u. 4–6. Telefon: +36 
66/447-150. Email elérhetőségek:  
a hulladékszállítással kapcsolatos 
kérdések, információk kezelése: 
szallitasi-informaciok@grnkft.
hu; lakossági ügyfeleink számára 
adásvétel bejelentése, szünetel-
tetési kérelmek, átírási kérelmek 
és egyéb, általános információk 

(fizetési felszólításokkal kapcso-
latos adategyeztetés, egyenleg-
lekérdezés, edényméret változta-
tás) kezelése: ugyfelszolgalat@
grnkft.hu; közületi ügyfelek részé-
re (szerződésekkel, szerződéses 
feltételekkel, közületi számlákkal, 
egyenleglekérdezéssel, edény-
méret változtatással kapcsolatos 
kérdések, információk kezelése):  
uzletiugyfel@grnkft.hu

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás információiról és az 
ügyintézésről a www.dareh.hu ol-
dalon nyújtunk folyamatos és rész-
letes tájékoztatást.

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Zrt.

Ú T F E J L E S Z T É SJÁ RDA FE JLE S Z TÉ S
A tervezett ütemben halad a munkaA járdafejlesztés készültségi szintje 

A projekt I. ütemében 35 járda/
járdaszakasz fejlesztése valósul 
meg. A járdafejlesztési munkák 
I. ütemének készültségi szintjét 
a behir.hu portálon található 
táblázatokban tekinthetik meg. 

A projekt II. ütemében 39 
járda/járdaszakasz fejlesztése 
valósul meg. A közbeszerzési el-
járás során nyertes kivitelezővel 
az II. ütem vállalkozási szerződé-
seit aláírták 2021. október 26-án, 
a munkaterület átadására 2021. 
november 5-én került sor. A kivi-
telezési munkák megkezdődtek. 
A Kisfényesi utcán a kivitelezés 
utcaszakaszonként más előreha-
ladottsági állapotban, ütemesen 
folyik. A Bojtár utcán a munka sze-
gélyezéssel, betonozással aszfal-
tozásra előkészítve. Bontás, illetve 
földmunka folyik a Dobos István, 
illetve a Csikós utcában. A Györ-
kei utcában a járdalapok lerakása 
megtörtént. A Damjanich utcában 
bontás, illetve földmunka folyik.

A projekt III. ütemében 56 
járda/járdaszakasz fejlesztése 

valósul meg. A közbeszerzési el-
járás során nyertes kivitelezővel 
az III. ütem 7-es, 11-es és 12-es 
választókörzetre vonatkozó vál-
lalkozási szerződéseket 2021. 
november 26-án aláírták, a mun-
katerület átadására 2021. dec-
ember 6-án került sor. Bontás, 
földmunka folyik a Csengeri ut-
cában, Kápolna utcában, Áchim 
utcában, Kis Tabán utcában és 
az Alsó Körös soron. Szegélye-
zéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve a Szent Imre 
utcában, Lipták András utcában, 
Szent László utcában Zsíros ut-
cában, illetve a Marik utcában.

A IV. ütem keretében 24 jár-
da/járdaszakasz valósul meg. 
A közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel a vállalko-
zási szerződéseket 2022. febru-
ár 3-án aláírták, a munkaterület 
átadására 2022. február 11-én 
került sor.

A kivitelező az érintett utcák 
lakóit a kivitelezési munka meg-
kezdése előtt legalább két héttel 

korábban, írásban is tájékoztatja, 
megjelölve a helyi kapcsolattartó-
jának az elérhetőségeit is. A vál-
lalkozók a kivitelezés ütemezése 
során figyelembe veszik a tech-
nológiai, tárgyi, személyi és szer-
vezési feltételeket. A „Békéscsa-
ba járdahálózatának fejlesztése” 
című projekt megvalósításával 
kapcsolatban folyamatosan tájé-
koztatják a lakosságot. 

A munkavégzéssel kapcsola-
tos, bármilyen jellegű helyreállítá-
si, illetve esetlegesen előforduló 
károkozást követő javítási munká-
kat a kivitelező elvégzi. A helyre-
állítások, javítások előkészítése, 
kivitelezése időt vesz igénybe, 
ezért kérjük a lakosság türelmét.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., tele-
fonszám: +36-66/452-352. Pro-
jektmenedzsment szervezet: 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft., 5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 10., Megyeri 
Sándor projektmenedzser. Tele-
fonszám: +36-20/454-5693. 

A nyugdíj adategyeztetési 
eljárás kiemelt célja, hogy 
az ügyfelek a nyugdíjbiz-
tosítási nyilvántartásban 
szereplő adataikról részle-
tes és pontos tájékoztatást 
kapjanak. 

Naptári évenként egyszer 
bárki kérheti a nyugdíjbizto-
sítási adatainak igazolását. 
A kormányhivatal az eljá-
rás megindítását követő öt 
napon belül egy részletes 
kimutatást küld az ügyfél ré-
szére, amely tartalmazza a 
nyugdíjbiztosítási hatósági 
nyilvántartásban megtalálha-
tó adatokat. Az ügyfél hatvan 
napon belül észrevételt tehet 
a kimutatásra és benyújthat-
ja az általa közölt, nyilvántar-
tásban nem szereplő adato-
kat igazoló okiratokat.

Az eljárás során szükség 
esetén megtörténik az eset-
legesen téves, hibás adatok 
javítása, így a jövőbeni nyug-
díj-megállapítás folyamata 
gyorsabbá és egyszerűbbé 
válik. A nyugdíj adategyezte-
tés minden esetben határo-
zattal zárul, mely tartalmaz-
za az elismerhető szolgálati 
időt, a Nők 40 kedvezményes 
nyugdíjához a jogosultsági 

időt, a korkedvezményes időt 
és a nyugdíj alapjául szolgá-
ló kereseteket is. 

Az 1965 előtt született kor-
osztály esetében a hivatalból 
indult adategyeztetési eljárás 
az ügyek döntő többségében 
már befejeződött, így őket már 
csak a nyugdíjkorhatár betöl-
tése előtt három évvel keresik 
hivatalból adategyeztetésre.

Fontos tudni, hogy éven-
te egy alkalommal életkortól 
függetlenül, illeték- és költség-
mentesen kérhető a nyugdíj-
biztosítási adatok igazolása. 
Az ügyfelek kizárólag elekt-
ronikus úton, Ügyfélkapun, a 
www.magyarorszag.hu/szuf_

szolg_lista?kategoria=NY.TA 
honlapon elérhető, az erre a 
célra rendszeresített „Nyug-
díjbiztosítási nyilvántartásban 
szereplő adatok egyeztetése 
iránti kérelem” űrlap kitöltésé-
vel nyújthatják be kérelmüket. 
További információ személye-
sen Békéscsabán, a Luther u. 
3. szám alatt, a kormányhiva-
tal nyugdíjbiztosítási ügyfél-
szolgálatán is kérhető.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Átadták a Légi- és Gépipari Képzőközpontot
Ünnepélyes keretek között 
adták át március 18-án a 
Kétegyházi úton található 
Légi- és Gépipari Képzőköz-
pontot. Az európai vetület-
ben is különlegesnek szá-
mító intézmény mintegy 2,5 
milliárd forintból jött létre.

A Békéscsabai Szakképzési 
Centrum (BSZC) kötelékébe 
tartozó intézmény nagysza-
bású átadó ünnepségén Pal-
kovics László innovációs és 
technológiai miniszter, Her-
czeg Tamás, Békéscsaba és 
térsége országgyűlési kép-
viselője, dr. Kovács József, 
Gyula és térsége ország-
gyűlési képviselője, Szarvas 
Péter polgármester, Mucsi 
Balázs, a BSZC főigazgatója, 
Andreas Stoeckle, az Airbus 
Helicopters Hungary ügyve-
zető igazgatója és Kiss-Rigó 
László, Szeged-Csanád me-
gyei püspök is tiszteletét tette.

Az innovációs és technoló-
giai ügyekért felelős miniszter 
nemrégiben megtekintette azt 

a két, az Airbushoz kapcsolha-
tó gyárépületet, amelyek szo-
rosan kötődnek a békéscsabai 
beruházáshoz. Kiemelte, hogy 
a csabai repülőtér fejlesztésé-
nek a koncepciója elkészült, 
ezt követően fel fogják gyorsí-
tani a tervezési folyamatot.

Palkovics László hangsú-
lyozta: a magyar gazdaságot 
nyugodt szívvel lehet high-tech 
gazdaságnak nevezni, mivel a 
magyar ipar közel 70 százalé-
ka ebbe a kategóriába tartozik.

Kitért arra is, hogy a szak-
képzés átalakítása jó döntés 
volt, mert az eltelt két eszten-
dőben 10–10 százalékkal nőtt 
a jelentkezők száma. Az volt 
az első lépés, hogy egyeztet-
tek a vállalkozói igényekről, 
megkérdezték, mit szeretné-
nek az iskoláktól. Ezután el 
kellett magyarázniuk a szülők-
nek, hogy a szakképzésnek 
van jövője és létjogosultsága. 
Majd pedig ösztöndíjrendszert 
hoztak létre. A szisztéma át-
alakításának fontos elemét 
képezte a tanárok megbe-
csülése, ami részben anyagi, 
részben pedig erkölcsi meg-
becsülést jelent – sorolta.

Herczeg Tamás szerint jó 
úton haladunk ahhoz, hogy 
Békéscsaba egy évtized alatt 
elérje Kecskemét gazdasági 
fejlettségi szintjét. Ahogyan 
fogalmazott: szerencsés csil-
lagzat figyelhető meg, mert 
az a kormányzati szándék, 

hogy Békés megye, a me-
gyeszékhely és a térség a 
légiipar egyik hazai központ-
ja legyen. Ennek eléréséhez 
pedig olyan intézményekre 
van szükség, mint az új kép-
zőközpont, ahol öt új szakot 
indítanak, amelyek igény 
szerint tovább bővíthetők. 

Békéscsaba végre nem 
„kávéscsésze megyeszék-
hely” – jegyezte meg Szarvas 
Péter polgármester, aki a 
kifejezés magyarázataként 
hozzáfűzte, hogy régen úgy 
tűnt, a döntéshozók az or-
szág térképe fölé hajolva, 
rátették a csészét a megye-
székhelyre, valahogy nem 
vettek róla tudomást. Ez 
most nem így történik, hiszen 
számos fontos beruházást 
hajtanak végre – szögezte le, 
részletezve: ipari park, kép-
zőközpont, útfejlesztés való-
sult meg.

Erdei-Kovács Zsolt

Petőfi Klub Csabán

Petőfi Klub alakul Békéscsa-
bán, erről Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő, Var-
ga Tamás alpolgármester, 
Szente Béla, a Csabagyön-
gye igazgatója, valamint 
Csibor Márton, a Nemzeti 
Művelődési Intézet megyei 
igazgatója adott tájékozta-
tást a Jaminai Közösségi 
Házban, március 17-én.

– Az Országgyűlés a 2022-
2023-as évet Petőfi emlék-
évnek nyilvánította a bicen-
tenárium alkalmából. Idén 
országszerte száz telepü-
lés kapcsolódik a költővel 
kapcsolatos programsoro-
zathoz: Békés megyéből 
Békéscsaba, Gyula és Gyo-
maendrőd. A tervek szerint 
jövőre további száz telepü-
lés csatlakozik majd a kez-
deményezéshez – mondta 
el Herczeg Tamás.  

Varga Tamás alpolgár-
mester kiemelte, hogy Bé-
késcsaba mindig fontosnak 
tartotta a jeles évfordulók 
méltó megünneplését, ezért 

csatlakozott a város az or-
szágos kezdeményezéshez. 

Most országszerte, így 
Békéscsabán is a költővel 
kapcsolatos kulturális ese-
ményeket szerveznek, 40 
héten keresztül valósulnak 
meg a magyar kultúrát bemu-
tató, illetve azt népszerűsítő 
programok. 

– Az egyik fontos elem a 
Csabagyöngye már meglévő, 
a Petőfi Klub szellemiségébe 
illeszkedő programokból áll 
majd. A programok másik ré-
sze az országos tartalomszol-
gáltató partnereiktől érkezik. 
A Déryné Program, a Filhar-
mónia Magyarország, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum különböző, 
a magyar kultúrát népszerűsí-
tő, a magyar nyelv szépségét 
bemutató programokat hoz 
Békéscsabára – emelte ki Csi-
bor Márton. 

Szente Béla hozzátet-
te, hogy a programsorozat, 
amelynek fő célja a közösség 
építése, a Csabagyöngye te-
lephelyein is jelen lesz. 

Papp Ádám

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z ATBővült a Pásztor utcai bölcsőde
Hamarosan birtokba vehe-
tik a gyermekek a Lencsési 
lakótelepen található, ön-
kormányzati fenntartású,    
Pásztor utcai bölcsőde új 
épületszárnyát. A beruhá-
zás végének közeledtét jelzi, 
hogy az intézmény már csak 
a működési engedély kiadá-
sára vár. A családbarát in-
tézkedés által 12 fővel bővül 
az intézmény kapacitása.

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
részeként, 200 millió forintos 
európai uniós forrásból meg-
valósuló beruházás során 
egy 12 férőhelyes csoport-
szobát és hozzá kapcsoló-
dó kiszolgáló helyiségeket 
alakítanak ki. A beruházás 
során a kivitelezők egy új, 
234 négyzetméteres épület-
részt csatolnak hozzá a már 
meglévő épülethez, továbbá 
elvégzik a bölcsőde akadály-
mentesítését is. 

Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta, hogy Békés-
csabán egyre több gyermek 
születik, így az utóbbi időben 
szükségessé vált a bölcső-
dei férőhelyek számának nö-
velése. Emlékeztetett, hogy 
a közelmúltban a Belvárosi 
Százszorszép Bölcsődében, 
illetve a jaminai bölcsődében 
összesen 56 fővel bővült a 
férőhelyek száma, a mostani 
fejlesztésnek köszönhetően 
pedig a Lencsési bölcsőde 

is még több gyermeket tud 
majd fogadni. 

– A beruházás már a vége 
felé közeledik, zajlik a hasz-
nálatbavételi eljárás, nagyjá-
ból másfél-két hónap múlva 
lehet majd birtokba venni az 
intézmény új szárnyát. A ki-
vitelező minden jogszabályi 
előírást betartva, határidőre 
végzett az építkezéssel – fo-
galmazott a városvezető.

Csányi Illés, a Hajrá Bé-
késcsaba Egyesület képvi-
selője hangsúlyozta, hogy a 
Pásztor utcai bölcsőde fej-
lesztése minden, a Lencsési 
lakótelepen és környékén élő 
kisgyermekes család számá-
ra fontos beruházás. 

– A körzetemben élő édes-
anyák mindig megelégedés-
sel, elismeréssel beszélnek a 
bölcsőde kisgyermek nevelői-
ről, akik minden nap odaadás-

sal és szeretettel gondozzák 
a rájuk bízott kisgyermekeket. 
A szülők már nagyon várják, 
hogy a bölcsőde új épületszár-
nya is megkapja a működési 
engedélyt, hiszen a plusz 12 
férőhely mindegyikére nagy 
igény van a szülők részéről – 
részletezte a képviselő.

Hozzátette, hogy a beruhá-
zás által tovább mérséklődik 
majd a bölcsődére várakozó 
családok száma, ami segíti a 
kisgyermeket nevelők mun-
kavállalását. A pályázat ré-
szeként eszközbeszerzés is 
történt, így a csoportszoba 
teljesen új bútorokkal és fej-
lesztő játékokkal gazdagodik. 
Az új épületszárnyhoz egy 
udvarrész is társul játszóesz-
közökkel, ahol a friss levegőn, 
kellemes körülmények között 
játszhatnak a legkisebbek.

Vincze A.

Petőfi emlékév – megbeszélés a Jaminai Közösségi Házban

Csány Illés: A kibővített rész plusz 12 férőhelyére nagy 
igény van a Lencsési lakótelepen

Nemsokára fogadhatják a gyermekeket 

A „Neked Zöldül” fenn-
tarthatósági programsorozat 
első fázisában, a tavaszi 
mintaültetés a megyeszék-
helyek és a megyei jogú vá-
rosok számára jelent lehető-
séget az együttműködésre, 
így kapcsolódhatott be a 
programba Békéscsaba is. A 
második fázisban pedig már 
minden, tízezer lakos feletti 
település benyújthatja majd 
a pályázatát, a két fázisban 
való részvétel ugyanakkor 
nem zárja ki egymást. A ta-
vaszi időszakban 500 darab, 
ősszel pedig további 6500 
darab egységcsomagot osz-
tanak szét a települések 
zöldítésére országszerte. A 
városok a nagyméretű sorfák 

mellett az ültetéshez szüksé-
ges kiegészítőket, útmutatót 
és szakmai tanácsadást is 
kapnak. A mintaültetések 
során öt fafajta közül lehet 
választani, így amerikai hárs, 
fehér eper, közönséges nyír, 
platán és pusztaszil is díszít-
heti a jövőben a nyertes vá-
rosokat. Az érintett települé-
seken emellett óvodásoknak 
és iskolásoknak szóló edu-
kációs programokat is szer-
veznek, támogatva a fiatalok 
további ismeretszerzését a 
fenntarthatóság és környe-
zettudatosság területén.

A programban a települé-
sek választják ki az ültetési 
helyszíneket, szerzik be a 
szükséges engedélyeket, biz-
tosítják a fák tárolását, önté-
zését a szállítás és az ültetés 

közötti időszakban, továbbá 
a települések ültetik el a fá-
kat egy előre egyeztetett idő-
pontban. Szani Zsolt, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület 
megyei titkára számolt be a 
faültetés szakmai részleteiről. 
Mint mondta, olyan fafajtákat 
választottak ki, amelyek ki-
fejezetten jól tolerálják a he-
lyi viszonyokat. Hozzátette, 
hogy a mai városi közegben 
a közterületek intenzív hasz-
nálatban vannak, így alapos 
vizsgálatot igényel, hogy mi-
lyen fajtájú fákat lehet ültetni. 
Át kellett tehát gondolni, hogy 
a városi életkörülményeket, 
különösen az ültetés helyszí-
nének adottságait jól toleráló, 
méretükben is alkalmas nö-
vényeket válasszák ki. 

Vincze Attila

Újabb fásítási program Békéscsabán: „VárosFa”
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Az átjelentkezéskor kapott 
értesítő már ezt a címet tartal-
mazza.

A Békéscsabán települé-
si szintű lakcímbejelentéssel 
rendelkezők az Irányi u. 14. 
szám alatt található, Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában 
lévő, 29. számú szavazókör-
ben adhatják le szavazatukat.

A választópolgár  
azonosítása

A szavazást megelőzően a 
szavazatszámláló ellenőrzi a 
választópolgár 

• személyazonosságát és 
• személyi azonosítóját (ko-

rábbi elnevezéssel: személyi 
számát) vagy lakcímét.

A szavazni kívánó állam-
polgároknak ehhez az alábbi 
– magyar hatóságok által kiál-
lított – okmányokat kell bemu-
tatniuk:

a) személyazonosság iga-
zolására:

aa) személyazonosító iga-
zolvány,
ab) útlevél vagy
ac) (kártya formátumú) ve-
zetői engedély

b) személyi azonosító igazo-
lására:

ba) lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány (a hátol-
dala a személyi azonosítót 
igazolja) 
vagy
bb) hatósági bizonyítvány 
vagy igazolás a személyi 
azonosító jelről

c) lakcím igazolására:
ca) lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány,
cb) lakcímbejelentő lap 
Átvételi elismervény ré-
sze, amelyet a hatóság 
érkeztetett vagy
cc) lakcím igazolására is 
alkalmas személyazono-
sító igazolvány (olyan régi 
típusú személyazonosító 
igazolvány, amely érvé-
nyes lakcímbejegyzést is 
tartalmaz).

A 2020. március 11. napja 
előtt lejárt okmányok nem 
tekintendők érvényesnek. 
Kérjük, hogy szükség esetén 
gondoskodjanak a Járási Hi-
vatal Kormányablak Osztályá-
nál az okmányok cseréjéről 
vagy pótlásáról. Érvénytelen 
okmánnyal ugyanis nem iga-
zolható megfelelően a sze-
mélyazonosság, illetőleg a 
személyi azonosító vagy lak-
cím, ezért az adott választó-
polgár nem szavazhat.

Járványügyi intézkedések

A hatályos jogszabályi ren-
delkezések szerint a szavazás 
során a szájmaszk használa-
ta nem kötelező. Ugyanakkor 
kérjük a választópolgárokat, 
hogy – mások és saját maguk 
egészségének védelme érde-
kében – vegyék igénybe a sza-
vazókörök bejáratánál kihelye-
zett kézfertőtlenítőket, és a 
szavazókör területén töreked-
jenek a legalább 1,5 méteres 
védőtávolság megtartására.

A szavazás

A választópolgár azono-
sítását követően a szavazat-
számláló bizottság lebélyegzi 
a szavazólapokat és átadja 
a választópolgárnak. Ennek 
megtörténtét a választópolgár 
köteles a névjegyzékben saját 
kezű aláírásával igazolni. Az 
aláírás megtagadása esetén 
a szavazatszámláló bizottság 
a választópolgárt visszauta-
sítja. A szavazólap az előze-
tesen kisorsolt sorrendben 
tartalmazza a jelöltek, illetőleg 
a nyilvántartásba vett listák 
nevét. 

Szavazni kizárólag szemé-
lyesen lehet. A szavazáshoz 
– titkosságának biztosítása 
érdekében – szavazófülke 
áll rendelkezésre, de annak 
használata nem kötelező. Aki 
nem tud olvasni, testi fogya-
tékossága van vagy egyéb ok 
akadályozza a szavazásban, 
más választópolgár – ennek 
hiányában a szavazatszámláló 

bizottság két tagjának együttes 
– segítségét veheti igénybe. 
Érvényesen szavazni a jelölt 
neve melletti körbe tollal írt két, 
egymást metsző vonallal lehet. 
Ha a választópolgár a szava-
zólap kitöltését elrontotta, és 
ezt az urnába helyezése előtt 
jelzi, a bizottságtól a rontott 
szavazólap helyett – egy alka-
lommal – másik szavazólapot 
kérhet. A szavazólapot az ur-
nába kell dobni. A szavazólap-
hoz kapott boríték használata 
nem kötelező.

Választási kampány a  
szavazás napján

Választási kampánytevé-
kenységet 2022. április 3. 
napján 19 óráig lehet folytatni, 
azonban a szavazás napjára 
több korlátozást is előír a vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény:

• A szavazóhelyiségben, a 
szavazóhelyiséget magá-
ban foglaló épületben és 
annak bejáratától számított 

150 méteres távolságon be-
lül – közterületen – válasz-
tási kampánytevékenység 
nem folytatható.
• Médiaszolgáltató nem te-
het közzé politikai reklámot.
• Nem tartható választási 
gyűlés.
• Közvélemény-kutató a 
szavazóhelyiségbe nem 
léphet be, kizárólag a he-
lyiségből kilépőket kérdez-
heti meg, és közvélemény-
kutatási eredmény csak a 
szavazás lezárását köve-
tően tehető közzé.

Információk az interneten

A választással kapcsola-
tos legfontosabb információk, 
a választási szervek elérhe-
tőségei és döntései megta-
lálhatók a Nemzeti Választá-
si Iroda honlapján, a www.
valasztas.hu címen, valamint 
a valasztas.bekescsaba.hu 
oldalon.

Dr. Bacsa Vendel jegyző, 
a Választási Iroda vezetője

Válasz tás,  népszavazás 2022

Április 3-án országgyűlési képviselőt választunk 

S e g í t ü n k  v á l a s z t a n i

Békéscsaba polgárai április 3-án országgyűlési képviselőt választanak. A Békéscsa-
bai Médiacentrum – és a kötelékébe tartozó Csabai Mérleg, valamint a behir.hu – va-
lamennyi jelöltnek felajánlotta a térítésmentes megjelenés lehetőségét, de ezzel csak 
három jelölt élt, így őket tudjuk bemutatni. 

Békés Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tizen-
egy egyéni képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. 

A sorsolás alapján a jelöltek a következő sorrendben lesznek a szavazólapon:

Három jelölt élt a térítésmentes bemutatkozás lehetőségével

Szerkesztőségünk a szokványos választás előtti bemutatkozások helyett egy képviselője-
lölteknek szóló totót készített, amelyet szerettünk volna minden jelöltnek eljuttatni. Hat jelölt 
azonban nem járult hozzá, hogy a Békéscsabai Helyi Választási Iroda kiadja az elérhetőségét 
a médiacentrumnak a bemutatkozás térítésmentesen megjelenése céljából. 

Öt jelölt járult hozzá az elérhetősége kiadásához, ők a következők: 
Herczeg Tamás  Fidesz, KDNP
Stummer János  DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd
Gyebnár Dávid Mi Hazánk
Szegedi Éva  Megoldás Mozgalom
Debreczeni Gergő Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Az öt jelöltet emailben és telefonon is megkerestük, a behiren és a Csabai Mérlegben tör-
ténő térítésmentes megjelenés miatt. 

Stummer János megkeresésünkre közölte, hogy a behir.hu portálon és a Csabai Mérleg-
ben sem kíván élni a felajánlott lehetőséggel, semmilyen formában.

Szegedi Éva, igent mondott a bemutatkozásra, azonban – többszöri kérésünk ellenére – 
az lapzártánkig nem érkezett meg. Amennyiben válaszait a választások előtt elküldi, azt a 
behiren közzétesszük.

Jelölt Jelölő szervezet

Herczeg Tamás FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség; Ke-
reszténydemokrata Néppárt

Csurár Ibolya független jelölt

Stummer János

Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom, LMP – Magyarország 
Zöld Pártja; Magyar Szocialista Párt; Mo-
mentum Mozgalom; Párbeszéd Magyaror-
szágért 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

Képviselőjelölti totó
13+1 kérdés

1. Legutóbb milyen előadást, kiállítást vagy koncertet látott, hallott Békéscsa-
ba kulturális intézményeiben?

2. Szokott-e a helyi könyvtár(ak)ba járni, vannak-e kedvenc helyi szerzői?

3. Élőben melyik hazai sporteseményt nézte meg utoljára?

4. Melyik sportegyesület nyári, főtéri bemutatkozása tetszett a legjobban, ha 
van kisebb gyermeke, melyikbe járatja (járatná)?

5. Van-e kedvenc séta- vagy bringaútvonala Békéscsabán és a környéken?

6. Vannak-e olyan csabai civil közösségek, ahova szívesen eljár, vagy ahol 
önkéntesként dolgozik?

7. Részt vett-e faültetési, -locsolási vagy szemétszedési akcióban Békéscsa-
ba területén?

8. Legutóbb melyik önkormányzati ülésen vett részt? Nyújtott-e be bármilyen 
javaslatot bármely önkormányzati döntéshez?

9. Javasolta-e út- és járdaszakaszok felújítását, közterület akadálymentesíté-
sét bármely önkormányzati képviselőn keresztül?

10. Volt-e már bármilyen helyi stratégiához vagy fejlesztési tervhez csabai pol-
gárként írásban benyújtott javaslata?

11. Milyen városüzemeltetési és/vagy szociálpolitikai ügyben járt el a csabai 
városházán?

12. Tartott-e Békéscsabán lakossági fórumot? Teremtett-e már fórumot közös-
ségi tervezéshez, a lakosok által fontosnak ítélt csabai ügyekben?

13. Milyen más módon lépett fel a Békéscsabán és a körzetben élők érdekében 
az elmúlt időszakban?

13+1. Van-e kedvenc békéscsabai színésze, zenekara, festője, cukrászdája, ká-
vézója?

A jelölteknek a kérdésekre adott válaszait a kérdések sorszáma szerint tesszük közzé az 
5. oldalon. 

A megjelenés adott keretei miatt a Csabai Mérlegben közzétett válaszokat szükség esetén rö-
vidítettük, a behir.hu portálon azonban teljes terjedelemben – változtatás nélkül – olvashatják 
azokat a választást megelőző napokban. 
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A tizenegy jelöltből hárman éltek a térítésmentes bemutatkozás lehetőségével

S e g í t ü n k  v á l a s z t a n i

Szerettük volna olvasóinknak a választókerület mind a 11 képviselőjelöltjét bemutatni, 
hogy így is segítsünk választani, azonban végül csak hárman éltek ezzel a lehetőséggel. A 
nyilvántartásba vett jelöltek közül Csurár Ibolya, Faragó Anett, Szekerczés András, Faragó 
Betti, Faragó Lajos Gergely és Faragó Gergely nem járult hozzá, hogy a Békéscsabai Helyi 
Választási Iroda kiadja az elérhetőségüket a médiacentrumnak, a térítésmentes bemutatko-

zás céljából. Így öt jelöltnek küldtük el a megjelenés alapjául szolgáló képviselőjelölti totót. 
Stummer János megkeresésünkre közölte, hogy nem kíván élni a felajánlott lehetőséggel, 
Szegedi Éva válaszai pedig lapzártánkig nem érkeztek meg, így Herczeg Tamás, Gyebnár 
Dávid és Debreczeni Gergő válaszait olvashatják az alábbiakban (a képviselőjelöltit totó 
kérdéseit a 4. oldalon találják).

Herczeg Tamás, Fidesz-KDNP

Gyebnár Dávid, Mi Hazánk

1. Legutóbb március 16-án, a Jókai színház Színészünnepén jártam. Március 20-án a 30 éves 
színistúdió gálaműsora a szívemnek is ünnep volt, és alkalmat adott sok régi ismerőssel való 
találkozásra. Márciusban a Munkácsy Mihály Múzeumban a Mézes gondolatok, a könyvtár-
ban a 70 éves a Békés Megyei Könyvtár programon voltam, a Lencsési Közösségi Házban 
a Márvány Fotóműhellyel közösen hirdetett Csak tiszta forrásból című kiállítást néztem meg.
2. A megyei könyvtár mellett a mezőmegyeri fiókkönyvtárban jártam néhány hete. Rend-
szeresen olvasok helyi szerzőket, nagy tisztelője és időnként szerzője is vagyok a Bárka 
folyóiratnak. Örömmel veszem a kezembe Grecsó Krisztián könyveit, az Istennek nehéz című 
novellája megrendítő írás. Örülök, hogy hamarosan újra jön Csabára, megbeszéltük, hogy 
talán sikerül majd meginnunk együtt egy-egy Csabagyöngye fröccsöt.
3. Március 9-én a kézis lányok Dunaújváros elleni kupameccsén szurkoltam. A röpis lányok 
Vasas és a Kaposvár elleni meccsein is ott voltam a sportcsarnokban.
4. A nyári bemutatókon a röpisek, a majorettcsoport, a szabad tornászok, táncosok bemuta-
tója tetszett a legjobban a családnak.
5. Ha tehetem, a képviselői irodámba is biciklivel járok. Esténként néha elkerekezek a Ken-
derföldekig. Szeretünk a gyönyörűséges Élővíz-csatorna partján kerékpározni.
6. Korábbi munkámból kifolyólag kiváló kapcsolatot ápolok a csabai civilekkel. Legutóbb a 
Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör összejövetelén jártam. A feleségemmel a 60 
ezer Fa Békéscsabán Egyesület tagjai vagyunk. Alkalmanként az AE Egyesület és a Csaba-
gyöngye keretei között önkénteskedem.
7. A Nevelj föl egy fát mozgalmat meghonosítva, a Lencsésin, Mezőmegyeren és a belváros-
ban ültettünk fát. A családommal – több ezer csabaival együtt – a nyári estéken jártuk a várost 
és locsoltuk a fákat. Szemétszedési akciókban is részt veszek és magam is szerveztem már 
ilyen megmozdulásokat.
8. Létrehoztam egy egyeztető fórumot, ahova rendszeresen konzultációra hívom a városveze-
tést, a képviselőket, hogy a város számára fontos ügyekben véleményt és információt cseréljünk. 

Ilyenkor kapok feladatot, hogy milyen ügyekben járjak el a kor-
mánynál. Rendszeresen részt veszek az önkormányzati ülése-
ken, legutóbb a február 24-ei közgyűlésen is jelen voltam.
9. A hivatali szervek, képviselők felé írásban is továbbítottam 
lakossági kéréseket.
10. Békéscsaba fejlesztési stratégiáinak kidolgozásában 
több alkalommal dolgoztam. A városfejlesztési stratégia, a la-
káskoncepció, a helyi esélyegyenlőségi program, a kulturális 
stratégia és az ifjúsági koncepció megalapozásában is részt 
vettem.
11. Több ma is élő rendelet elkészítésében közreműködtem, 
szociális tanácsnokként nyolc évig volt folyamatos munka-
kapcsolatom a szociálpolitikai osztállyal. A városüzemeltetés minden területével kapcsolat-
ban elérnek a polgárok, kéréseiket eljuttatom az illetékes osztálynak.
12. A Körös Hotel egykori épülete helyének jó funkciót kell találni, ez ügyben indítottam közös-
ségi tervezést a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület és a 60 ezer fa Békés-
csabán Egyesülettel együttműködve. Legutóbb március 18-án, a Lencsési Közösségi Házban 
tartottam lakossági fórumot.
13. Nehéz, de inkább lehetetlen tételesen felsorolni a képviselői munkám során a választóke-
rületben élők életét segítő ügyekben írt leveleket, javaslatokat, kezdeményezéseket. Számuk 
meghaladja a százat.
13+1. A színészek közül Bartus Gyulával barátok vagyunk. A mai zenekarok közül a 
Grandmothers Jam a kedvencem, de szívesen hallgatom a Körösparti Vasutas Koncert Fú-
vószenekart is. A csabai festők, képzőművészek közül mindenkit nagyra becsülök. Kedvenc 
cukrászdánk a Ricsi fagyizó és a Cafe One. Sok kávét iszom, néha betérek a Petrovszki cuk-
rászdába, a piacon pedig nem hagyom ki a Reform Cukrászda hosszú kávéját.

1. Alvin és a Mókusok koncert a Csabagyöngyében, még a járványidőszak előtt. Azt követően egy 
rendelettel kitiltottak engem és sok más egészséges csabai lakost mindenféle rendezvényről. 
2. Nem szoktam könyvtárba járni, főleg vásárolom a könyveket. Helyi szerzők tekintetében 
az ismereteim hiányosak. Sajnálatosnak tartom, hogy az iskolai oktatásban nem fordítanak 
elég figyelmet erre.
3. Nagy futballrajongó vagyok, egy időben kijártam Csaba-meccsekre is, de nem igazán vol-
tam megelégedve a pályán produkált teljesítménnyel. Meggyőződésem, hogy gyökeres átala-
kításra van szükség a klubfutball terén, valamint az utánpótlásképzésre is nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni, hogy a magyar fiatalokat részesítsék előnyben a csapatok. Ugyanakkor őket 
megfelelő nevelésben is kell részesíteni, hogy ne szálljanak el maguktól. 
4. Nem válaszolt. 
5. Konkrét útvonalat nem tudnék mondani, de kifejezetten örülök annak, hogy Csabán és a 
megyében kiterjedt kerékpárút-hálózat épült ki, így bringával gyakorlatilag bárhová el lehet 
jutni. Amilyen rosszak az autóútjaink, olyan jók a kerékpárútjaink. 
6. A civil közösségem és az önkéntes munkám alapjait is a Mi Hazánk békéscsabai tagszer-
vezete adja.
7. Szemétszedésen részt vettem, igaz, nem városi szervezésben. Többször felhívtam a figyel-
met illegális szemétlerakó-helyekre is, ám legnagyobb sajnálatomra a városvezetés részéről 
azóta sem történt érdemi lépés ezek felszámolására, és a tettesek előkerítésére. 
8-9-10. 15-30 éves politikai múltra visszatekintő vetélytársaimmal ellentétben politikai moz-
galmunk és én is még csak a szárnyainkat bontogatjuk. De, ami késik, nem múlik.
11. Noha a kezdeményezés nem hozzám, hanem a Mi Hazánk Mozgalom elnökéhez, Toroczkai 
Lászlóhoz kapcsolódik, támogatom, hiszen a városunkat is érinti. Toroczkai László Ásotthalom 

polgármestereként levélben kérte fel az ország valamennyi 
regnáló városvezetőjét, hogy az oltásterror következtében ki-
rúgatott lakosok számára az önkormányzat áprilisig biztosítson 
munkát és jövedelmet. Sajnálatos módon nincs tudomásom 
arról, hogy akár Szarvas Péter, akár egyetlen önkormányzati 
képviselő a kezdeményezés mellé állt volna.
12. Több lakossági fórumunk is volt az elmúlt években, ahol 
felszólaltam, a város legégetőbb kérdéseiről beszéltem. Idén 
januárban pedig közel teltházas lakossági fórumot tartottunk 
Toroczkai Lászlóval. 
13.  Az elmúlt két évben a kisebb lokális gondokat elmosta az 
általános bizonytalanság és egzisztenciális válság. Legutóbb 
tavaly decemberben tartottunk nagyszabású demonstrációt a Kossuth téren a covid-vakcinák 
kötelezővé tétele ellen. Magasabb fórumokra továbbítottam azok problémáit, akik emiatt ve-
szítették el az állásukat. Biztosítottam őket arról, hogy amennyiben a Mi Hazánk Mozgalmon 
múlik, nem csak azt érjük el, hogy visszakapják munkájukat, hanem feltett szándékunk, hogy 
az állam kárpótlást fizessen nekik. Szerintünk azokat is megilleti a kárpótlás, akik kényszer 
hatására oltatták be magukat, vagy azokat, akik önként vették fel az oltást, de az hosszú 
távú mellékhatásokat okozott náluk. Az első csatát megnyertük: sorozatos demonstrációink-
nak köszönhetően a kormány a választások előtt megijedt, és átmenetileg eltörölte a legtöbb 
kényszerítő intézkedést.  
13+1. A Nihil zenekar régi nagy kedvencem. Örömmel olvastam, hogy ismét összeálltak. Ab-
ban is bízom, hogy lesz majd olyan fiatal zenekar, amely hírét viszi városunknak.

Debreczeni Gergő, Magyar Kétfarkú Kutya Párt
1. Az ajánlásgyűjtés hetében a Csaba Center előtt hallgattam az utcazenészeket. Azóta folya-
matosan alszunk és pihenjük a fáradalmakat, így azóta nem sikerült máshova eljutnom. 
2. A Google helyi könyvtárnak számít?  
3. Láttam egy nagyon kedvesnek tűnő hölgyet a vonat után futni pár napja. Az ő küzdelme 
szerintem elég komoly sportesemény volt. Amennyiben lenne rá lehetőség meghonosítanám, 
mint magyar nemzeti sportot, a vonat vagy busz után futást. Szerintem lenne benne potenciál, 
és pár éven belül akár olimpiai sportággá nőhetné ki magát. 
4. Megvallom, ezt az eseményt teljesen elkerültem. Amennyiben lenne kisebb gyermekem, 
biztosan ő döntené el, hova járna, és nem én mondanám meg neki, hogy mit csináljon. 
5. Van egy hatalmas kedvencem ebben a kérdésben: méltán híres „a világ legrövidebb bi-
cikliútja”, ami a Kossuth térrel szemben található, a pékség mellett. Remek kikapcsolódás az 
egész családnak, én ajánlom mindenkinek.  
6. Sajnos a jelenlegi helyzetben, ha önkéntes „munka” jut az eszembe, csakis a mostani 
menekültválságra tudok gondolni. Mindenkinek a segítsége jól jön, aki rá tud szánni akár pár 
órát vagy fél napot. Tudom, hogy nehéz feljutni Budapestre, és ott segíteni, de az Ukrajnából 
menekülő emberek megsegítése fontos, és ezt jelenleg civil szervezetek és az MKKP látja 
el a Nyugati és Keleti pályaudvaron. Én is elutaztam, hogy tudjak segíteni és mindenkit erre 
bíztatok. Jelen körülmények között talán ez a legfontosabb civil vagy önkéntes „munka” amit 
egy ember tehet.
7. A szemetet mindig összeszedem, ha találok az utcán, elég jó hobbi. Csak lassan kevés 
van, ezért megkérek mindenkit, nyugodtan szemeteljen, hogy ha arra járok, legyen mit fel-
vennem. Ezen felül múlt májusban a pártnak gorillakertészkedett, és ennek keretein belül 
virágokat ültettünk. 

9. Javasolni nem szeretünk, hiszen már számtalan civil meg-
teszi, mire hozzánk eljut egy töredezett járdaszakasz. Ezeket 
mi lefestjük, ezzel hívva fel rá a figyelmet, hiszen mi ebben 
vagyunk jók. Cselekszünk, és nem csak beszélünk a problé-
mákról. Illetve egy RÓSÁNÉKATÉKA pályázat keretein belül, 
pár lelkes civil négy-szín térköveket készít, amelyekből sze-
retnénk a körzetben is telepíteni.   
12. Elég gyakran tartunk klubokat a helyi passzivistáknak, és 
bárkinek, aki szeretne eljönni. A legutóbbi éppen az ajánlás-
gyűjtés előtt volt. Ezek hasonló feladatot látnak el, mint egy 
lakossági fórum.  
13. Úgy vélem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt minden projektje 
ilyen. A felújított kosárpalánk, a csabai Vulkán, amit még folytatunk, a gorillakertészet, a Kék 
mikró vagy a szabadfogas. Minden projektünk alapja három dolog. Legyen szép, hasznos 
vagy vicces, és ezekből legalább kettőnek teljesülnie kell. Legutóbb pedig bal lábbal léptem 
fel, pedig jobblábas vagyok.    
13+1. Nem szeretek kedvencekről beszélni, hiszen rengeteg kiváló és figyelemreméltó ember 
és hely található Békéscsabán, akiket és amelyeket nem szeretnék rangsorolni.  
8., 10., 11. Általában önkormányzatokon kívül dolgoztunk eddig, egy közös projektet szeret-
tünk volna az önkormányzattal. Egy kutyafuttatót szerettünk volna építeni Békéscsabán, első 
helyszínötletünk a repülőhíd Jamina felőli oldala volt, viszont nyitottak voltunk arra, hogy oda 
telepítsük át, ahol az önkormányzat helyet biztosít. Ebben a projektben nem kaptunk segítsé-
get a várostól, ezért sajnos ez a kutyafuttató nem fog megvalósulni.  
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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In memoriam
Dr. Ferenczi Attila †

 B É K É S  M E G Y E I  K O R M Á N Y H I V A T A L

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Agrárudvar született Békéscsabán
Összesen több mint 437 
millió forint hazai és uniós 
forrásból valósult meg a 
Szabolcs utca 34., a Szer-
dahelyi utca 2., illetve 2/5. 
szám alatti ingatlanok át-
alakítása, fejlesztése és 
energetikai korszerűsítése. 
A beruházást dr. Uzsák Ka-
talin és dr. Viski József he-
lyettes államtitkár, Takács 
Árpád kormánymegbízott 
és Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő adta át 
ünnepélyes keretek között 
március 8-án.

Így mostantól  zömében egy 
telephelyen találják a meg a 
gazdálkodók a Békés Megyei 
Kormányhivatal agrárigaz-
gatási szervezeti egységeit. 
A továbbiakban ugyanis az 
Agrárudvarban érhető el az 
agrárügyi, illetve az agár- és 
vidékfejlesztést támogató fő-
osztály, valamint az élelmi-
szerlánc-biztonsági és állat-
egészségügyi főosztály is.

Agrárium nélkül nincs vi-
dék, vidék nélkül nincsen 
Magyarország – hangsúlyoz-
ta dr. Uzsák Katalin. A most 
megvalósult beruházásnak 
köszönhetően a jövőben a há-
rom főosztály és a gazdálko-
dók is élvezhetik a centralizált 
működés előnyeit – emelte ki 
a Miniszterelnökség területi 
közigazgatás működtetéséért 

felelős helyettes államtitkára. 
A kormány továbbra is elköte-
lezett a közigazgatás-fejlesz-
tés és a bürokráciacsökken-
tés ügyében. Ennek jegyében 
az utóbbi időszakban nagy 
lendületet kaptak a különbö-
ző online-fejlesztések, mes-
terséges intelligencia pultokat 
telepítettek a kormányhivata-
lokba, megkezdte működését 
az e-bejelentő rendszer. A 
Közigazgatás- és Közszol-
gáltatás-fejlesztés Operatív 
Program folytatása a Di-
gitális Megújulás Operatív 
Program. Jelenleg országo-
san 311 kormányablak és 20 
okmányiroda áll az ügyfelek 
rendelkezésére, de tovább 
folytatódik a kormányablak-
hálózat bővítése. Idén e célra 
980 millió forint áll rendelke-
zésre. Ebből 212 millió forint 
Békés megyébe érkezik, az 
eleki és battonyai kormány-
ablak kialakítására – nyoma-
tékosította dr. Uzsák Katalin. 
Uniós forrásból 2012 óta 
500 kormányhivatali ingatlan 
energetikai korszerűsítése 
valósult meg 46 milliárd forint 
értékben. Tavalyelőtt 41, míg 
tavaly 21 épület korszerűsíté-
se történt meg – tette hozzá a 
helyettes államtitkár.

Az átmeneti időszakot kö-
vető uniós költségvetési cik-
lusban a magyar kormány 
anyagi áldozatvállalásának, a 

nemzeti önrész növelésének 
köszönhetőn soha nem látott 
nagyságrendű forrást, mintegy 
8000 milliárd forintott biztosított 
a magyar vidék fejlesztésére. 
Mindezt úgy, hogy folytatódott 
a kedvezőtlen tendencia és 
az európai uniós agrártámo-
gatások volumene csökkent 
– hívta fel figyelmet dr. Viski 
József. A források hatékony 
felhasználása és az agrárium, 
a magyar vidék fejlesztése ér-
dekében a közelmúltban Bé-
kés megyében is bővítettük a 
szakterületen tevékenykedő 
kollégák számát – szólt a lét-

számfejlesztésről is az Agrár-
minisztérium vidékfejlesztési 
programok végrehajtásáért fe-
lelős helyettes államtitkára. Az 
agrártámogatások rendszere 
rendkívül összetett, s a szak-
területen dolgozó kollégák 
több ügyféllel dolgoznak, mint 
az összes többi operatív prog-
ram együttvéve – fogalmazott 
a helyettes államtitkár.

A koronavírus okozta világ-
járvány ellenére a tavalyi a le-
gek éve volt a Békés megyei 
agrárigazgatásban. A gaz-
dálkodók a legtöbb egységes 
kérelmet nyújtották be és re-

kordösszegű, 59 milliárd forint 
támogatásban részesültek – 
mondta pohárköszöntőjében 
Takács Árpád. Az agrárium 
szereplőivel való együttmű-
ködés a Békés Megyei Kor-
mányhivatal esetében kon-
cepcionális kérdés, állapotbeli 
kötelesség – tette hozzá a kor-
mánymegbízott.

Születésnap és névadó ün-
nepség a mai. A megvalósított 
beruházásnak köszönhetően 
a gazdálkodók a jövőben Bé-
késcsabán, egy helyszínen, a 
most született Agrárudvarban 
intézhetik az agrárigazga-

tással kapcsolatos ügyeiket 
– hangsúlyozta Herczeg Ta-
más. Az ország éléskamrájá-
nak nevezett Békés megye e 
beruházással a közigazgatás 
fejlesztésén túlmenően ener-
getikai és klímavédelmi célo-
kat is szolgál – tudatta az or-
szággyűlési képviselő.

A kormányhivatal a beru-
házásra hazai forrásból brut-
tó 272 millió, a Környezet- és 
Energetikai Hatékonysági 
Operatív Program keretében, 
uniós forrásból több mint 165 
millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert. 

A több mint 437 millió forintból megvalósított beruházást Takács Árpád (b) kormánymegbízott, dr. Uzsák Katalin te-
rületi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és dr. Viski 
József vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár adta át.

Elhunyt dr. Ferenczi Attila 
háziorvos, egészségügyi me-
nedzser, aki három évtizeden 
át gyógyította a békéscsabai-
akat, és – egy ciklus kihagyá-
sával – 1994 óta képviselte 
a közgyűlésben a Lencsési 
lakótelepen élőket. Szeptem-
berben lett volna 61 éves.

A jelenlegi ciklusban dr. 
Ferenczi Attila a pénzügyi, 
gazdasági és tulajdonosi 
bizottság elnökeként, a Jó-
zsef Attila Lakótelepi Rész-
önkormányzat vezetőjeként, 
korábban tanácsnokként is 
segített ott, ahol csak tehet-
te. Szinte minden területen 
otthon volt, a költségvetés 
megalkotásától a városfej-
lesztésen, a kisvállalkozók 
támogatásán, a környezet-
védelmen és sporton át (a 
Békéscsabai Atlétikai Club 
elnökeként is tevékenyke-
dett) az egészségügy leg-
fontosabb kérdéseiig.

Munkájának köszönhető-
en vezették be Csabán a 2 
éven aluli és a serdülőkorú 
gyermekek agyhártyagyulla-
dás elleni védőoltásának tá-
mogatását, és méhnyakrák 
elleni védőoltás támogatási 
rendszerét. A gyermeket vál-
laló családok segítését szol-
gálja ma is, a nevéhez fű-
ződő CsabaBaba program. 
Teljes erőbedobással dol-
gozott, komoly szerepe volt 

abban, hogy az elmúlt idő-
szakban Békéscsaba városa 
jelentős mértékben fejlődött.

Emellett mindig időt 
fordított arra is, hogy sze-
mélyesen informálódjon a 
város lakóitól. Rendszeres 
vendége volt többek között 
a Lencsési Közösségi Ház 
rendezvényeinek, a körze-
tében működő kluboknak, 
gyakran ellátogatott az óvo-
dába, és díjjal lepte meg a 
Lencséi iskola végzőseit.

Korábban így fogalma-
zott: „Igyekszem a közössé-
get erősítő rendezvényeken 
részt venni, vagy legalább 
támogatni azokat. Hiszen 
nemcsak a fejlődésnek, 
vagy a fák növekedésének 
voltam tanúja a Lencsésin, 
hanem orvosként a felnö-
vekvő nemzedékeket is 
megismertem. Van olyan 
betegem, akivel először fi-
atalemberként találkoztam, 
ma pedig már a gyereke is 
hozzám jár. Jó érzés lát-
ni például azt, hogy sokan 
használják a Szabó Pál té-
ren a fitneszparkot, vagy 
hogy szaporodnak a fák a 
téren. 2012 óta, a kezde-
ményezésemre a Lencsési 
iskola végzősei fát ültetnek 
a parkban, és remélem, 
vissza-visszajárnak meg-
nézni, és felidézni a szép 
emlékeket. Óriási élmény 

így részese lenni a lakótelep 
életének, nyomon követve 
generációk sorsát…”

Dr. Ferenczi Attila három 
évtizeden át békéscsabaiak 
ezreit gyógyította. Munkájá-
ért korábban Pro-Sanitate 
díjat, Békéscsabai Hűségdí-
jat, majd címzetes főorvosi 
címet kapott, alig pár napja 
pedig Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje kitüntetéssel 
ismerték el tevékenységét.

Egy ideje már tudtuk, hogy 
beteg, de mélyen legbelül azt 
gondoltuk, hogy egy olyan 
nagy küzdő, mint ő, ezzel is 
megbirkózik. Nehéz elhinni, 
nehéz tudomásul venni, hogy 
nem így lett…

Dr. Ferenczi Attila beírta 
magát Békéscsaba törté-
netének könyvébe. Emlékét 
megőrizzük.

– A háború kirobbanásakor 
sokan bíztak abban, hogy ha-
mar vége lesz, de ez nem így 
alakult. Nem tudhatjuk, med-
dig tart, sőt, a helyzet akár még 
a mostaninál is rosszabbra for-
dulhat. Lankad-e az adakozási 
kedv? Amikor kitört a háború, 
hirtelen nagymennyiségű ado-
mány gyűlt fel, amelyre folya-
matosan szükség van.

– Adománygyűjtő pontok 
létesültek a határ közelében, 
a napokban is indult egy se-
gélyszállítmány az Együtt Me-
zőmegyerért Egyesület jóvol-
tából, de se szeri se száma a 
segítőszándékú közösségek-
nek. Érdemes tisztában lenni 
azzal, mire van szükség, mert 
az jelenti az igazi segítséget. 
Az a tapasztalat, hogy Békés 
megyében a sok-sok adomá-
nyozó így jár el.

– Több fejlesztést zárult le, 
van folyamatban vagy tervezés 
alatt. Mit emelne ki közülük? 

– Megvalósulhat egy na-
gyon régen várt békéscsabai 
tornateremépítés. Az András-
sy gimnáziumnak régi, rossz 
minőségű és kicsi a torna-
terme. Az elmúlt héten jelent 
meg a Magyar Közlönyben, 
hogy a kormány kilencven-
millió forintot biztosít az ön-
kormányzatnak arra, hogy 
ennek a tornateremnek a ter-
vezése elkezdődjön. Létrejött 
a Szerdaihelyi és a Szabolcs 
utca találkozásánál az Ag-
rárudvar, ami azért fontos és 

előnyös, mert az agráriumban 
dolgozó ezrek, akik az itt nyúj-
tott szolgáltatásokat igénybe 
veszik, egy térben intézhetik 
az agrárigazgatáshoz tartozó 
ügyeiket. Kialakították a mun-
kaügyi főosztályhoz tartozó 
pályaorientációs tanácsadó 
épületét is, amely már nyáron 
elkezdte a működését, de a 
járvány miatt most történt meg 
a hivatalos átadása. Ha a pá-
lyaorientáció jól sikerül, akkor 
nagy eséllyel a pályaválasztás 
is jól sikerül. Ha segítséget ka-
punk, jobb esélyünk van arra, 
hogy jól találjuk meg az első 
vagy akár a többedik munka-
helyünket, ezt a célt szolgálja a 
határmenti együttműködés ré-
vén most befejeződött projekt.

– A kormány szándéka az 
új munkahelyek teremtése, 
amelyhez ezek a beruházá-
sok is hozzájárulnak. Hogyan 
értékelné az elmúlt évek 
eredményeit?

– Két évig tartott a járvány, 
és azt reméljük, hogy most 
már vége van. Ez mindent 
felborított az egész világon. A 
kormánynak az volt a vállalá-
sa, hogy ahány munkahelyet a 
pandémia elvett, annyit terem-
tünk Magyarországon. Ez a 
cél teljesült, az utolsó békeév-
hez képest ma többet termel a 
magyar gazdaság, ám a mun-
kanélküliség az országos át-
laghoz képest magasabb Bé-
kés megyében, még ha ez a 
szám a közép-békési térség-
ben alacsonyabb is a megyei 
átlagnál. Azzal, hogy fejlődik a 
szakképzési rendszerünk, és 
azzal, hogy elérhetőbbé válik 
Békés megye, azt tapasztal-
juk, hogy megnőtt a befektetői 
igény Békéscsaba iránt. Ez a 
közeljövőben azt eredménye-
zi, hogy dinamikusabban fejlő-
dik a gazdaság és növekszik a 
foglalkoztatottság.

Varga Diána

Rengeteg adományt gyűjtenek 

A kormány forrást biztosít az Andrássy gimnázium tornater-
mének tervezésére
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Például állítsunk be egy fogast! – Impro Fesztivál 2022

„A könyvtár dolgozói egyfajta szolgálatot teljesítenek az olvasók felé”

Hetven éves a Békés Megyei Könyvtár

Fennállásának 70. évfor-
dulóját ünnepelte márci-
us 9-én a Békés Megyei 
Könyvtár. Hét évtizede Bé-
késcsabán alakult meg az 
első, megyei feladatokat is 
ellátó könyvtár az ország-
ban, amely mintául szol-
gált más megyék számára.

Rakonczás Szilvia, a könyv-
tár igazgatója elmondta, hogy 
1952. március 9-én nyitották 
a könyvtárat Békéscsabán. 
1958-ban, Lipták Pál igaz-

gató közreműködésével be-
vezették a szabadpolcos 
rendszert, 1961-ben külön 
részlegként gyermekkönyv-
tár létesült, 1964-ben pedig 
megnyílt az első hazai zenei 
könyvtár az intézményben. 
Az 1950-es évektől motor-
kerékpárral, később műve-
lődési autóval biztosították 
emellett a tanyaközpontok 
könyvtári ellátását is.

– Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy most is vannak 
olyan kreatív, újító szellemű 

könyvtáros kollégáim, akik 
folytatják azt a Lipták Pál 
által hozott szellemiséget, 
hogy az olvasó az első. Ér-
tük szerzünk be könyveket, 
újságokat, nekik szervezünk 
programokat – emelte ki 
Rakonczás Szilvia. 

Az ünnepségen, archív 
fényképeken és egyéni törté-
neteken keresztül idézték fel 
az intézmény elmúlt hét év-
tizedét. A jeles eseményen 
részt vett a könyvtár koráb-
ban meghatározó szerepet 

betöltő vezetője, dr. Ambrus 
Zoltán is, aki 1985-től 2008-
ig töltötte be az igazgatói 
posztot az intézményben.

– Érdekes időszak, a le-
hetőségek periódusa volt 
az. Azt azonban töredelme-
sen be kell vallanom, hogy 
a lendületet az akkoriban itt 
dolgozó kollégákkal együtt 
biztosítottuk – fogalmazott 
dr. Ambrus Zoltán. 

A Békés Megyei Önkor-
mányzat alelnöke, Szebellédi 
Zoltán azokat az időket idéz-
te fel, amikor még a megye 
volt az intézmény fenntartója. 

– Szeretnék gratulálni és 
köszönetet mondani a min-
denkori könyvtári dolgozók-
nak, hiszen egyfajta szolgá-
latot teljesítenek az olvasók 
felé – emelte ki Szebellédi 
Zoltán.

Az esemény végén a 
résztvevők egy diavetítés se-
gítségével visszatekinthettek 
a könyvtár elmúlt 70 évére. 
Ezután ismert, helyi szerep-
lők video-üzenetben emlé-
keztek meg az a Békés Me-
gyei Könyvtár hét évtizedes 
tevékenységéről.

Vincze Attila

Rakonczás Szilvia: Kollégáim ma is újító szelleműekAmbrus Zoltán 1985-2008-ig volt a könyvtár igazgatója

Mennyi csudálatos hóbort 
létezik! Például van, aki 
Impro Fesztiválra jár. Egy 
a lényeg: bárhová is me-
gyünk, feltöltődve lépjünk ki 
a történés kapuján. 

A Magyar Szín-Játékos Szö-
vetség és a Féling Színház 
március 12-én ismét a Csa-
bagyöngye falai közé hozta – 
Lengyel Pál emléke előtt tisz-
telegve – az Impro Fesztivált. 
Steinwender József, a rendez-
vény szervezője és fővilágosí-
tója elmondta, a járvány miatt 
idén csak három (négyfős) 
csapat érkezett. Név szerint a 
következők: TANK, Improlik és 
Hunglish.

Az utóbbi – nomen est 
omen – egy angol-magyar 
közgés csoportosulás volt, 
mivel Emily Gyemánt, a tanár-
nőjük csak angolul beszélt a 
jelenetekben (illetve azt ki tud-
ta mondani, hogy nyuszi). A 
dolog pikantériája, hogy csak 
hárman voltak, így valaki azt 
javasolta, hogy negyedik sze-
mélynek állítsanak be egy fo-
gast. Ám még a rajt előtt meg-
történt az első improvizáció: 
Goda Csenge, a Féling egyik 
oszloposa beugrott közéjük.

A hatfordulós verseny egy-
egy előadására 10 perc volt a 
felkészülési idő, és a mini tár-
sulatok maximum három per-
cet tölthettek a deszkákon. Az 

időtúllépésért pontlevonás járt.
A Kővágó Dóra, Horváth 

Hajni (korábban mindketten 
a Féling Színház tagjai vol-
tak) és Ancsin Zsuzsi (Csabai 
Színistúdió) alkotta zsűri 1–10 
pont között értékelt. A regioná-
lis versenyről csak egy csapat 
jutott tovább a gödöllői orszá-
gos imprófeszkóra. 

A fővárosi, eredetileg bat-
tonyai származású Formanek 
Csaba drámaíró, színész, ren-
dező, jelen esetben a program 
játékmestere ezúttal (is) közér-
dekű témákat hozott. Többek 
között: miképp lehet három 
percben feldolgozni, hogy el-
törölték a járvány által életbe 
lépett szigorításokat, vagy a 

versenyzőknek pártot kellett 
alapítaniuk.

Elmondása szerint nagyon 
sok múlik azon, hogy az elő-
adók miképp tálalják a cse-
lekményt, megvannak-e a fő 
csomópontok.

– Egy produkció lehet tel-
jesen interaktív – folytatta 
Formanek Csaba –, de olykor 
elég az is, ha a szereplők csak 
a közönség energiájából dol-
goznak. Továbbá akkor izgal-
mas egy jelenet, amikor a játé-
kosok önmagukat is meglepik.

Idén végül, szoros verseny-
ben, az Improlik vitték el a 
pálmát, őket a Hunglish és a 
TANK követte.

Such Tamás

Méltó emlékezés
Ünnep a Mackó-Kuckó oviban

A Csabagyöngyében, az idei Impro Fesztiválon az Improlik 
csapata vitte el a pálmát

A legifjabb korosztály is 
alaposan felkészült nem-
zeti ünnepünk méltó meg-
ünneplésére.

Március 10-én ellátogattunk a 
Mackó-Kuckó Óvodába, ahol 
a Maci csoport óvodásai gon-
doskodtak az ünnepi műsor-
ról. Az intézményben immár 
hagyomány, hogy a nagycso-
portosok külön műsorral ké-
szülnek a többieknek. Az elő-
adás nagy sikert aratott, ami 
után a gyerekek letűzhették 
az általuk díszített zászlókat 
az óvoda udvarán kialakított 

átmeneti emlékmű tövében. 
A csöppségek a saját ma-
guk által készített trikolórokat 
március 11-én a Kossuth té-
ren is elhelyezhették. Az em-
lékműnél ezzel egyidőben a 
Békés Megyei Károlyi-huszár 
és Honvéd Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesület tagjai 
teljesítettek szolgálatot. Ösz-
szesen mintegy félezer óvo-
dás érkezett, akik így velük 
is találkozhattak, és széle-
sebb körű ismereteket sze-
rezhettek az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc 
eseményeiről.
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MESÉLŐ MÚZEUM Regdon Sándor építész nevéhez 

kötődik a Nádor SzállodaMunkácsy blue chip – Mi is ez? 

 
 

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 Nádor Szállodáé az egyet-
len épület terve Békéscsa-
bán – tudomásunk szerint 
–, amely Regdon Sándor 
építészhez kötődik. 

Ádám (Áchim) Gusztáv csa-
bai mérnök szerint a Szent Ist-
ván tér 10. szám alatti városi 
bérházat is Regdon tervezte, 
de a korabeli lapok szerint a 
Szlavicsek és Kondorossy 
párosé az érdem (ahogyan 
ezt Dénes Attila is kiemelte a 
házról írt cikkében.) A szállo-
da városkép-formáló jellege 
miatt dióhéjban bemutatjuk a 
ház tervezőjét, tevékenységét 
és családját.

A Regdonok Elzász-Lo-
tharingiából származó francia 
ajkú bevándorolt család vol-
tak, akik a karlócai békekötés 
(1699) után jöttek Bánátba, 
majd innen szóródtak szét. E 
család tagja volt Regdon Sán-
dor (1859–1918) műépítész 
is. Valószínűleg atyja lehetett 
Regdon István (1811–1880) 
szén- és fakereskedő, aki a 
híres szegedi Regdon-fürdőt 

alapította 1877-ben. (A város 
első folyami uszodáját egyéb-
ként 1940-ben bontottak le.) 
Regdon István valószínűleg 
már szegedi lehetett. Tíz gyer-
meke született, köztük a ké-
sőbbi építész.

A fiatal Regdon Sándor 
Aradra kerülésének körül-
ményei nem ismertek. Épí-
tészmérnökként ott is tevé-
kenykedett, például az aradi 
vagongyárat ő építette. Az 
iparosok címjegyzéke 1892-
ben Arad szabad kir. város 
építőiparosa és vállalkozói 
közé sorolta. Ebben az idő-
szakban tervezte a csabai Ná-
dort, 27 éves korában. 1901-
ben már szegediként jelölték 
őt a lapok, és a szegedi sze-
cessziós építészet egyik je-
lentős alakjává vált, meghatá-
rozó szerepet töltött be a helyi 
polgári társadalomban. Több 
egylet, gazdasági szervezet 
elnökségében foglalt helyet, 
részt vett a helyi esküdtszéki 
ítélkezésben, törvényhatósági 
bizottsági tag volt, de bekerült 
a képviselő-testületbe is.

1915-ben leánya, Irén kü-
lönös módon ment férjhez, 
katona vőlegénye a harctér-
ről ugyanis nem kapott eltá-
vozási engedélyt. Miniszteri 
engedéllyel volt lehetséges, 
hogy a menyasszony kül-
földre utazzon, de a frontra 
nem mehetett kedveséhez. 
Úgyhogy egy köztes helyen, 
úgynevezett „helyettesített” 
vőlegény „segítségével”, egy 
tábori lelkész áldásával kí-
sérve tudták megtartani az 
esküvőt. A vőlegény barátja 
volt a „helyettes”.

Regdon Sándor fia, ifjabb 
Sándor Marosvásárhelyen 
szerzett ügyvédi diplomát, 
Szegeden nyitott irodát 
1913-ban. István nevű fia 
szintén építész lett, és az 
építészcégbe társként maga 
mellé vette atyja. 

Regdon Sándor Buda-
pesten hunyt el a Szent Já-
nos kórházban, 1918-ban, 
gyomorrák következtében, 
özvegye 1945-ben. Négy 
gyermekük volt.

Szalay Ágnes

6 2022. január 22.

A békéscsabai TAPPE Hulladékgazdálkodási,
Köztisztasági, Szolgáltató Kft.

állást hirdet azonnali kezdéssel
rakodómunkás

munkakörökben
békéscsabai telephelyére.

•   Az állás betöltéséhez 8. általános iskolai végzettség szükséges, 
valamint erkölcsi bizonyítvány.

•  Béren kívüli juttatás: jutalmazási rendszer alapján.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a balog.zoltan@grnkft.hu 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a balog.zoltan@grnkft.hu, vagy 
a 06-30-218-5638-as telefonszámon lehet.

A Munkácsy Mihály Múzeum 
Munkácsy blue chip címmel 
egy izgalmasnak ígérkező 
sorozatot indított a szelle-
mi ínyencségek kedvelői 
számára. A Munkácsy blue 
chip egy olyan programso-
rozat, amelyre művészeket, 
kutatókat, tudósokat, múze-
umépítőket, műgyűjtőket, 
egyszóval nagy álmodókat 
hív meg az intézmény azzal 
a céllal, hogy megosszák 
velünk gondolataikat, feltár-
ják törekvéseiket, bemutas-
sák műveiket. Hogy megis-
merhessük őket…

Március 17-én a múzeum a 
Munkácsy blue chip sorozat 
Ezüstfényű életmű című prog-
ramjára invitálta az érdeklő-
dőket, Ezüst György festő-
művész (Békéscsaba, 1935. 
április 4. – 2017. június 21.), 
Csabai retrospektív című kiál-
lításához kapcsolódóan.

Ezüst György: festőmű-
vész, művészetszervező, mű-
vésztelep- és galériaalapító, 
pedagógus és tehetséggon-

dozó mecénás volt. Hogyan 
férhetett bele ennyi minden 
egyetlen emberéletbe? Köny-
nyen, csak akarnia kellett. 
Ugyanis Ezüst György ter-
mékeny alkotó évtizedeinek 
két kulcsfogalma a tehetség 
és az akarat volt. Nagy igye-
kezettel és kellő tudatosság-
gal építette fel művészetét 
és pályáját. Tulajdonképpen 
egy csabai szlovák család-
ból származó self-made man 
volt. Életében az első termé-
szetesen az alkotómunka és 
a család volt, mindkét terüle-
ten – ahogyan mondani szok-
ták – jól teljesített… 

A rendezvényen azok 
vettek részt, akik kíváncsiak 
voltak arra, milyen módszert 
alkalmazott Ezüst György, 
hogy ilyen jól sikerült minden, 
amihez fogott, hogy volt-e va-
lamilyen trükkje a mindenna-
pokra, hogy mi állt népszerű-
ségének hátterében. Az est 
folyamán Ezüst Gy. Zoltán 
illusztrált előadásával idéztük 
meg Ezüst György személyét 
és életének helyszíneit, Egri 

Mária Móra Ferenc-díjas mű-
vészettörténész, a budapesti 
Vasarely Múzeum nyugalma-
zott igazgatója segítségével 
pedig tényfeltáró kalandozás-
sal jártuk körül az Ezüst-élet-
műben végbement változás-
sorozatot.

És hogyan tovább? Nagy-
csütörtökön, április 14-én, 
17 órakor a Munkácsy blue 
chip sorozat következő ese-
ményére invitáljuk az ünnep-
re való készülődés jegyé-
ben, a húsvét szentségében 
megmerítkezni akarókat. Az 
est során Kutyej Pál Gábor 
evangélikus lelkész és az 
Alföld Quartet irányítja figyel-
münket a Krisztussal történ-
tekre és az események em-
beriségre gyakorolt hatására. 
A múzeum természetesen 
nem engedheti el az Áhítat 
másképpen… című est ven-
dégeit anélkül, hogy Mun-
kácsy Mihály Krisztus szen-
vedéstörténetét feldolgozó 
képhármasáról hallanának…

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész

Ezüst György Uszályok című, 1965-ben született akvarellje a múzeum gyűjteményében

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális, 
Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottsága soron kívüli ülésén 
döntött  

– a civil, egyházi és nemzetiségi szervezetek 2022. évi 
pályázati kiírásáról, valamint a közművelődési és művé-
szeti szervezetek pályázati kiírásáról.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági és 
Sportbizottsága soron kívüli ülésén döntött  

– a 2022. évi sporttámogatások felosztásáról, pályáza-
tok kiírásáról, valamint a 2022. évi ifjúsági feladatok ellátá-
sára szóló pályázati felhívásról.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 8. 
A részletes pályázati felhívások és a pályázati űrlapok letölt-
hetőek a www.bekescsaba.hu oldalról a pályázatok menü-
pont alatt.

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK
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Csabai életképek
A nagy csabai árvíz – 5. rész 

Kiállítások
A határainkon belül és túl élő és alkotó magyar fotósok számára huszadik 

alkalommal meghirdetett „Csak tiszta forrásból…” című fotópályázat zsűri-
zett anyagából összeállított kiállítás megtekinthető április 11-ig, 

hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Tavaszi zsongás címmel a Csipkeverő klub munkáiból összeállított tárlat 

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

Fotóséta
Március 26., kedd -  Tavaszi este a belvárosban – a Márvány Fotóműhely 

fotósétája Katona Péter, a Műhely vezetőjének szakmai irányításával. 
Találkozás a Kossuth téren 18 órakor.

Ismeretterjesztő előadás
Március 28., hétfő 14.30 óra – A Nyugdíjas klub vendége dr. Borgula 

Ilona nyugalmazott tanár. Vetítéssel egybekötött előadásának címe 
Kirándulás Dél-Tirolban. 

Április 4., hétfő 14.30 óra – Mitykó György közművelődési szakember
előadása Az orvoslás története címmel a Nyugdíjas klubban.

Metszési bemutató 
Április 4., hétfő 16 óra – Szőlőmetszési bemutató –  Erdei Lajos, a 

Mohácsy Mátyás Kertbarát kör vezetője tart bemutatóval egybekötött 
előadást fényesi kertjében.

Húsvéti családi játszóház
Április 9., szombat 10–12 óráig – Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal, a 
különféle tojásfestési technikákkal és ünnepi kellékek készítése. Foglalkozás-

vezetők: Ujj Éva és Baranyai Erzsébet. Belépődíj: 3 db főtt tojás.

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

Megemlékezés a Kossuth téren

Fábry Károly 1922 január-
jában fejezte be tárcáját 
az 1888-as csabai árvízről, 
részletezve, „hogy mene-
kült meg a város az utolsó 
pillanatban a végveszede-
lemtől”. 

Az Élővíz-csatorna partja és 
a nyúlgátak már alig bírták a 
víz nyomását, félő volt, hogy 
bárhol átszakadhat a védmű. 
Fábry írása szerint Békés-
csaba legmagasabb pontja 
az evangélikus nagytemplom 
hátsó küszöbe volt, a maga 
88 méterével. Arra biztatta ol-
vasóit, hogy nézzenek végig 
a környező utcákon és maguk 
is tapasztalhatják, hogy az 
utcák lejtenek. Az árvíz utol-
só napjaiban azonban a víz 
magassága elérte a 88 mé-
ter 75 cm-t, „vagyis a csator-
nába be-hatolt viz szine már 
magasabban állott, mint a 
nagytemplom hátsó ajtajának 
küszöbe”. Ha ez a víztömeg 
rászakad a városra, teljes bi-
zonyossággal tönkreteszi azt. 
A legnagyobb veszedelem 
a Békési út felől fenyegetett, 
nem véletlen tehát, hogy ott 
volt a legtöbb gátőr, aki éj-
jel-nappal vigyázta a töltést. 
Esténként, a szalonnasütés 
közben azonban felmerült 

bennük, hogy a legjobb meg-
oldás talán az lenne, ha Bé-
késföldvár (Murony), Mezőbe-
rény felé szakadna át a gát, 
hiszen ezáltal Békéscsaba 
megmenekülne. Fábry ehhez 
a részhez sietett hozzátenni, 
hogy „embernek, istenfélő jó 
léleknek nem szabad ilyenre 
gondolni, még kevésbé az 
ilyet megtenni”. 

Az emberek egyszer csak 
hallották, hogy zubog a víz, 
áttört a gát! Bármennyire 
igyekeztek, nem tudták be-
tömni a rést és a víz szabadon 
zúdult Kisrétre, Dobozmegyer 
(Mezőmegyer) irányába. Haj-
nalban a békésföldvári vasút-
állomáson azt hallották, hogy 

zúgva közelít valami, de nem 
tudták eldönteni, hogy mi az. 
Árvíz biztosan nem lehet – 
nyugtatták magukat, „hiszen 
a környékünkön sincs és so-
hasem volt víz”. Az áradat 
azonban megérkezett hozzá-
juk, átcsapott a vasúti töltésen 
és elöntötte a környékbeli föl-
deket, és tanyákat. „És most 
töprengjetek jó csabaiak, 
nem-e az Isten kegyelme volt 
az, ami Csabát megmentette 
és nem-e csoda volt, hogy 
megmenekült?” Nem biztos, 
hogy Isten kegyelme mentet-
te meg a csabaiakat. Fábry 
Károly megemlítette, hogy 
a városban sokáig tartotta 
magát az a hiedelem, hogy 
egy bizonyos B. L. vágta át a 
gátat és ezzel mentette meg 
Csabát. Ezt természetesen 
senki sem tudta bizonyítani, 
„pedig talán az az illető meg-
érdemelte volna a város — 
háláját is”. 

A következő évben, 1889-
ben megépült a körgát, de 
árvíz azóta nem fenyegette 
Békéscsabát. 1998-ban a 
körgát és a Lencsési út talál-
kozásánál állítottak kopjafát 
és avattak emléktáblát a nagy 
csabai árvíz emlékére. 

Ugrai Gábor
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Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Ukrán Önkormányza-
ta mécsesgyújtással egybe-
kötött megemlékezést tartott 
az Ukrajnában zajló háború 
áldozatainak tiszteletére már-
cius 8-án, a Kossuth téren. 
Potapenko Attila, a nemzetisé-
gi önkormányzat elnöke hang-
súlyozta, háborús időkben 
kulcsfontosságú az összefo-
gás és a segítségnyújtás, ezért 
a 2022. évi költségvetésük 80 
százalékát a háború elől me-
nekülő és az Ukrajna területén 
maradt emberek megsegítésé-

re fordítják. Továbbá gyűjtenek 
is számukra; az adományokat 
a Magyarországi Ukrán Görög 

Katolikus Egyház Alapítvány 
várja a 10103173-51719700-
01005004 számlaszámon.

Mi lehet a Szent István téri 
Invitel székház épületében?

Békéscsabai fórumokon, 
olvasói levelekben, de az ut-
cán is nap, mint nap azt kér-
dezik egymástól és tőlünk 
az emberek, hogy vajon mi 
lesz az Invitel székház épü-
letében? Utánajártunk.

Jó néhány hete zajlanak a 
József Attila utca és a Szent 
István tér metszéspontjánál 
lévő, ex-Invitel székház külső 
és homlokzati munkálatai. Az 
egykori Postapalota saroképü-
letének külső dizájnja hamaro-
san ragyogni fog.

Mindehhez Grósz György, a 
BGSZ Holding Kft. egyik tulaj-
donosa hozzátette: több ötlet 
is felmerült azzal kapcsolat-

ban, hogy mi legyen az épület 
belső funkciója.

– Lehet irodaház – sorolja 
–, rendezvényközpont, szállo-
da, idősek otthona, magánkli-
nika vagy bármi… Igen bármi! 
Azt szeretnénk, ha a csabaiak 
ötleteket adnának az ingatlan 
praktikus belső funkciójára.

Önnek van ötlete? Küld-
je el a postapalota5600@
gmail.com email címre!

Az elmúlt évtizedekben a 
Postapalotát már szimplán 
postának vagy nagypostának 
nevezték. Majd a (nagy)pos-
ta 1979-ben átbútorozott az 
átlósan szemközti, újonnan 
épült, Szabadság téri ingat-
lanba. Attól fogva a Postapa-
lotát régi postának hívják.

A mostani felújítás kap-
csán láthatjuk, hogy a palo-
ta homlokzatán a korábbi M 
KIR. POSTAHIVATAL felirat 
összemosódik a MAGYAR 
K… (egyelőre tovább nem 
bontották) betűivel. 

Such Tamás

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2022. március 30-án, szerdán, 18 órakor

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

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
 2022. március 31, csütörtök, 19.00

ELEK ISTVÁN QUARTET
Elek István – szaxofon, Weisz János – zongora, Molnár Péter – 

nagybőgő, Cseh Balázs – dob.
Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Az előadás a  program keretében valósul meg.  

APÁRÓL FIÚRA 
családi hagyományőrző délután 2022. április 2-án, szombaton, 
14-17 óráig, a Meseházban. Kalendárium: húsvéti népszokások, 
locsolóversek. Műhelymunka: tojásírás, tojásfestés. Nagymama 

kamrája: sárgatúró. Főtt tojást mindenki hozzon magával!

HÚSVÉTI FOGLALKOZÁSOK A MESEHÁZBAN
Iskolai és óvodás csoportok számára ajánlott kézműves 

foglalkozásaink: Agyagozás, textil-tulipán, fűszermag ültetés 
cserépbe,  tojástartó tyúkanyó, tojásfestés, húsvéti tojásdíszítés.
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 Krisztinánál.
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Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rende-
zett ünnepségek méltó alkalmat 
nyújtottak arra, hogy állami kitün-
tetéseket adjanak át a saját terüle-
tükön kiemelkedően tevékenykedő 
szakembereknek, művészeknek. 
Békéscsabáról is örvendetesen so-
kan kaptak magas rangú elismeré-
seket, ezúttal egy dicsőségtablón 
mutatjuk be a kitüntetetteket.

A díjazottaknak a Békéscsabai 
Médiacentrum nevében szívből 
gratulálunk!

(Fotók forrása: a Békéscsabai 
Jókai Színház, valamint a kitünte-
tettek facebook oldala.) 

Banner Zoltán művészettörté-
nész, író, előadóművész, Németh 
Lajos-díj 

Dr. Ferenczi Attila háziorvos, 
egészségügyi menedzser, Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje

Mlinár Pál, a Viharsarok Tánc-
színház ügyvezető igazgatója, 
Magyar Arany Érdemkereszt

Szente Béla, a Csabagyöngye 
igazgatója, Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt polgári tagozat

Komáromi Anett, a Jókai szín-
ház színésze, Magyar Ezüst 
Érdemkereszt 

Csomós Lajos, a Békéscsabai 
Jókai Színház színésze, Jászai 
Mari-díj

Vacsi Dávid, a Jókai színház mű-
szaki vezetője, Magyar Bronz 
Érdemkereszt

Bartus Gyula, a Jókai színház szí-
nésze, Magyarország Érdemes 
művésze díj

Vámos Zoltán, a Jókai színház 
videotárának vezetője, Magyar 
Ezüst Érdemkereszt

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal főigazgató-
ja, Miniszteri Elismerő Oklevél

Czitor Attila, a Jókai szín-
ház színésze, Magyar Ezüst 
Érdemkereszt 

Prohászka Béla Venesz-díjas 
mesterszakács, Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetés

Tarsoly Krisztina, a Jókai szín-
ház színésze, Magyar Ezüst 
Érdemkereszt 

Laurinyecz Zoltán, a Jókai szín-
ház festőtárának vezetője, Ma-
gyar Bronz Érdemkereszt 

Csak tiszta forrásból 
Immár huszadik alkalom-
mal szervezték meg a Csak 
tiszta forrásból néven is-
mert pályázatot és kiállí-
tást. A felhívásra több mint 
700 fekete-fehér alkotás ér-
kezett szerte a Kárpát-me-
dencéből, amelyek közül 
70 tekinthető meg a Féja 
Géza téri intézményben.

Az eseményt Takács Péter 
nyitotta meg. A közösségi 
ház vezetője beszédében 
történeti vetületbe helyezte a 
tárlatot. Mint fogalmazott: két 
évtizeddel ezelőtt Bazsó Imre 
kezdeményezte a pályázat 
életre hívását, aki ugyan már 
nem lehet jelen, az emlékét 
azonban tisztelettel ápolják. 
Hozzátette: kibővítette az öt-
letet azzal, hogy a fekete-fe-
hér képeket a Kárpát-meden-
cei magyar fotóművészektől 
várják. Az első pályázatra 
közel félezer alkotás érkezett, 
jelen pályázatra pedig már 
több mint 700.

Az április 11-ig megtekint-
hető tárlat március 15-e dél-
utánján tartott megnyitóján 

Szarvas Péter is tiszteletét 
tette, aki elmondta, öröm-
mel tölti el, hogy a fotózás 
békéscsabai ünnepén vehet 
részt. A városvezető köszön-
tőjében kifejtette, hogy ez a 
nemzeti ünnepünk az, amely 
mindenki számára egyaránt 
kedves. Nemre, korra, nem-
zetiségi és vallási hovatar-
tozásra való tekintet nélkül 
mindenki egyformán, csupa 
szívvel ünnepli – tette hozzá.

Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője az 
általa alapított Közösségi dí-
jat adta át. Kitért arra is, hogy 
az elismerést tavaly év ele-
jén hozta létre, s külön a te-

lepülésrészre is kiírta. Szavai 
szerint a 71 lehetséges jelölt 
közül a Fitt-N Taekbo Team 
kapta a legtöbb voksot, az el-
ismerést Skumáthné Harmati 
Nikolett vehette át.

A Csak tiszta forrásból el-
nevezésű megmérettetést a 
zsűri döntése szerint 2022-
ben egy budapesti pályázó, 
Tóth Tamás Bezárva című 
képe nyerte. A második egy 
bajai alkotó, Fischbackné Hor-
váth Ildikó munkája lett. A har-
madik helyre egy pécsi fotós, 
Kiss Imre Hóvihar című képe 
került. A 2022-es pályázatra 
158 szerző 785 fotót nevezett.

Erdei-Kovács Zsolt

Á l l a m i  e l i s m e r é s e k e t  v e h e t t e k á t 

Kísérőprogramok a múzeumban
A Munkácsy Mihály Mú-
zeumban kézműves fog-
lalkozásokkal, viselet- és 
fegyverbemutatóval, gyűj-
teményi bemutatóval várták 
az érdeklődőket március 
15-én. Emellett lehetőség 
volt kokárda- és zászlóké-
szítésre, de nyomtathattak 
korabeli nyomdagépekkel is 
1848-as dokumentumokat 
az érdeklődők.

Mint azt Forrainé Kovács Már-
ta, a múzeum történésze el-
mondta, az elmúlt két évben a 
koronavírus-járvány miatt nem 
tudtak ilyen rendezvényeket 
tartani. Nagyon örültek annak, 

hogy, a városi ünnepi progra-
mok kísérőrendezvényeként a 
múzeum is színes programok-
kal fogadhatta az érdeklődőket

A történész hozzátette: egy 
időszaki kiállítást hoztak létre, 

ahol olyan Békés megyéhez 
köthető dokumentumokat mu-
tatnak be, amelyek ehhez az 
eseményhez köthetőek. A ki-
állítás április első hetéig tekint-
hető meg a múzeumban.
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„Azokat ünnepeljük, akiknek a haza mindennél fontosabb”

Életteli forgatag, igazi közösségi esemény volt az idei március 15-e
Verőfényes napsütés, kelle-
mes, kora tavaszi idő, vala-
mint az alkalomhoz illő mű-
sor fogadta a Szent István 
térre érkező csabaiakat és a 
vendégeket március 15-én. 
Az érdeklődők szép szám-
mal jöttek, a Kossuth téri 
térzene, majd a koszorúzás 
után a néptáncosok és más 
hagyományőrzők felvonulá-
sa vonzotta a tekinteteket. 
Életteli forgatag kerekedett, 
rég nem tapasztalt közössé-
gi esemény volt Békéscsa-
bán a forradalom és szabad-
ságharc ünnepe.

A katonai tiszteletadás mel-
lett vezényelt zászlófelvonást 
követően Herczeg Tamás, a 
térség országgyűlési képvise-
lője Petőfi Sándor Voltak feje-
delmek című versének sorával 
köszöntötte a megjelenteket. 
Említést tett a szabadság-
harc helyi alakjairól, azokról 
a bátrakról is, akik az életüket 
áldozták a hazáért. Emlékez-
tetett arra, hogy az akkor 24 
ezres lélekszámú Csabán, 
1848 nyarán, az első nagy 
mozgósítás alkalmával 1700 
önkéntes férfit írtak össze. 
Hangsúlyozta, nem volt hiába-
való az áldozatuk, előmozdí-
tották a nemzet ügyét.

Mint mondta, magasztos, 
emelkedett hangulatú nap ez, 
és akkor is az volt, amikor az 

állam korlátok közé szorította 
az emlékezést. Hozzátette: a 
csabai olyan emelt fővel járó 
büszke ember, aki nem hagyja 
magát megtéveszteni, felelős-
séget vállal és mindig részt 
vesz a közügyek alakításában. 

– Azokat ünnepeljük, akik-
nek a haza mindennél fonto-
sabb volt, azokat, akik a füg-
getlenséget és a szabadságot 
választották és elég erősek 
voltak ahhoz, hogy ezért meg 
is küzdjenek – foglalta össze, 
leszögezve: hozzájuk hason-
lóan mi sem hagyhatjuk, hogy 
elvesszen az, amit az elődeink 
elértek. Beszédében feltette a 
kérdést, illik-e március 15-én 
politikáról beszélni? Válasza 
szerint igen, hiszen március 
15-e maga a politika – fogal-
mazott. Petőfi és társai nem 
féltek a kívülről jövő vélemény-
terrortól és a fegyveres táma-
dástól, nem roppantak össze a 
kihívások súlya alatt, ellenben 
megragadták saját sorsukat.

Kiemelte: vigyáznunk kell 
arra, hogy a történelemköny-
vek lapjain úgy szerepeljen 
ez az időszak, hogy az uno-
káink elégedettek lehesse-
nek velünk, a döntéseinkkel, 
az elhatározásainkkal. Meg-
említette azt is, hogy tőlünk 
néhány száz kilométerre há-
ború dúl, ezért ki kell állnunk 
szomszédunk szuverenitása 
mellett. 

– Most hazánk biztonsága, 
nyugalma, békéje a tét, felelő-
sen és megfontoltan kell dön-
tenünk az összetartozás és a 
szolidaritás jegyében. 174 év-
vel ezelőtt is arra volt szükség 
és most is azt kívánjuk, hogy 
legyen felelős nemzeti kor-
mányunk, és Magyarországon, 
valamint itt, Békés megyében 
békében, biztonságban, jólét-
ben élhessünk – foglalta össze 
végül Herczeg Tamás.

Ezután Szarvas Péter pol-
gármester városi kitüntetése-
ket adott át.  

Erdei-Kovács Zsolt

A tavaszias időben a néptáncosok és a hagyományőrzők felvonulása is vonzotta az érdeklődőket

A város, a pártok és szervezetek képviselői is koszorúztak a Kossuth-szobor

„Azokat ünnepeljük, akik a szabadságot választották” A színház Ragyogj te ébredő hazám címmel adott műsortTérzene a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarral

Vánsza Pál Békéscsabai 
Életműdíj kitüntetést kapott, 
amelyet a március 15-ei ün-
nepségen vett át Szarvas 
Péter polgármestertől.

Vánsza Pál 1942. augusztus 
27-én született Békéscsabán, 
szlovák szülők gyermeke-
ként. Általános iskoláit Békés-
csabán végezte. 1960-ban 
cserépkályha-készítő, majd 
villanyszerelő szakmunkás-bi-
zonyítványt szerzett Budapes-
ten, és a fővárosban helyezke-
dett el. Akkoriban ismerkedett 
meg az 1956-os eszmékkel. 
Csabára történt 1964-es haza-
térésétől minden szabadidejét 
a forradalom áldozatainak ku-
tatásával töltötte. 

Békéscsabán a forgácsoló-
ban, majd a Centrum Áruház-
ban dolgozott, azután pedig 
maszek használtcikk-kereske-
dést működtetett.

1985-ben belépett a Bajcsy-
Zsilinszky Baráti Társaságba. 
Itt megtalálta azt a fórumot, 
ahol tenni tudott az igaztalanul 
meghurcolt emberekért és egy 
demokratikus jövő építéséért. 

1988-ban a szervezet megyei 
vezetője lett. Az egy évvel ké-
sőbb létrehozott Politikai Fog-
lyok Országos Szövetsége 
Békés Megyei szervezetének 
alapító tagja, később alelnöke, 
majd 2017-től megyei elnöke. 
Szekcióvezetőként tagja volt a 
Történelmi Igazságtétel Bizott-
ságnak is.

Az elmúlt évtizedekben ku-
tatta az 1956-os forradalom 
és szabadságharccal kap-
csolatos dokumentumokat. 
Tevékenységével elősegítette 
az áldozatok felkutatását és 
rehabilitálást – hozzájárulva, 
hogy az ártatlanul kivégzett, 
meghurcolt emberek család-
tagjai megnyugvást találjanak. 

Számos könyv írója használta 
fel és jelölte meg forrásként 
kutatásait.

Kezdeményezte az ’56-os 
Emlékszoba létrehozását, a ki-
állítást saját anyagaival gazda-
gította. A helyszín rendhagyó 
történelem órák megtartására 
is alkalmas. Vánsza Pál mind 
a Fekete Pál Emlékházban, 
mind az iskolákba ellátogatva 
szívesen osztja meg kutatása 
eredményeit a diákokkal.

Ma is szervezője, aktív 
résztvevője a megemlékezé-
seknek. Rendszeresen tart 
előadásokat, s amikor csak 
teheti, hirdeti az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc esz-
meiségét.

A március 15-ei ünnepsé-
gen Szarvas Péter polgár-
mester nyújtotta át a Békés-
csabáért kitüntetést Gedó 
Györgynek. 

Gedó György 1949. április 23-
án született Újpesten. Orvosi 
tanácsra, anyja betegsége mi-
att került a család Békéscsa-
bára. Gedó György ekkor 2 
esztendős volt. A helyi Békés-
csabai Előre-Építők SK-ban 
ismerkedett meg az ökölvívás 
alapjaival. 16 esztendős korá-
ig élt a városban, ezt követően 
Budapestre került, sportpálya-
futását is a fővárosban foly-
tatta. A legnagyobb sikereit a 
Vasas SC-ben érte el.

Gedó György nyolc alka-
lommal nyert magyar bajnoki 
címet, négy olimpiára (1968, 
1972, 1976, 1980) vívta ki a 
részvételi jogot. Rajta kívül 
nincs még egy olyan magyar 
ökölvívó, aki hasonló muta-
tóval büszkélkedhet. Pálya-
futása csúcsára éppen 50 
esztendővel ezelőtt, 1972-ben 
jutott fel. A müncheni olimpián 
papírsúlyban olimpiai bajnoki 

címet nyert, ő lett a 101. ma-
gyar olimpiai aranyérmes.

Aranyérme mellett kétszer 
volt 5. helyezett az ötkarikás 
játékokon (1976-ban és 1980-
ban). Két alkalommal nyert 
Európa-bajnoki címet, és egy-
szer volt harmadik helyezett. 
Háromszor érdemelte ki az Év 
Ökölvívója címet.

Statisztikai mutatója egé-
szen elképesztő: 597 hivata-
los mérkőzésen összesen 588 
alkalommal győzött, ebből 57-
szer kiütéssel. Sok szakember 
a 70-es évek legjobb amatőr 
ökölvívójának tartja – világvi-
szonylatban!

Gedó Györgynek elévülhe-
tetlen érdemei vannak abban, 

hogy az olimpiai bajnokok 
életjáradékot kaphatnak. Az 
egykori sportoló ma is aktív, 
rendszeresen jár élménybe-
számolókra, sportesemények-
re, a Magyar Olimpiai Akadé-
mia rendezvényeire. A Magyar 
Ökölvívó Szövetség – szakta-
nácsadóként – számít szak-
mai észrevételeire.

Mindig büszke volt csabai 
éveire, nyilatkozataiban rend-
szeresen megemlíti, hogy 
páratlan pályafutása a békési 
megyeszékhelyről indult, az 
ökölvívás alapjait a viharsarki 
szakemberektől sajátította el. 
A mai napig nagyon szívesen 
jön haza gyermekkora színhe-
lyére, Békéscsabára.

Békéscsabai Életműdíjat vehetett át Vánsza Pál Békéscsabáért kitüntetést kapott Gedó György
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S Z É P K O R Ú A K

A P R Ó K
A Lencsési lakótelepen ízlésesen felújított, 2 szobás, tég-

lablokkos 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

Lábápolás (benőtt köröm is) és kézápolás. Házhoz megyek. 
Telefon: 06-70/3670-137.. 

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút kialakí-
tása tárgyú projekt kere-
tében a kerékpárforgalmi 
létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus 
hónapban megkezdőd-
tek, majd több ütemben 
további szakaszokkal bő-
vültek.

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Gerla 
településrész, Békéscsaba 

és Szabadkígyós közötti föld-
út, 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 – buszmegálló közötti 
szakaszán az útburkolaton, 
a szükséges helyeken a lo-
kális pályaszerkezet-csere, 
valamint az aszfaltozás is el-
készült, a forgalomtechnikai 
jelzések felfestése megtör-
tént. A műszaki átadás-átvé-
tel lezárult. 

A Szabadkígyós – Békés-
csaba földútszakaszon az 
útalap készítése folyamatban 
van, folytatódnak a kivite-
lezési munkálatok. A teljes 
szakasz építésének határ-
ideje 2022 június eleje.

A Ligeti soron elkészült a 
kerékpárút és a sétány építé-
se. Az óvoda előtti parkoló át-
építése befejeződött. A pad-
karendezés folyamatban van.  
A teljes szakasz építésének 
határideje 2022 június eleje.

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

A fentiek mellett tisztelet-
tel kérjük, hogy a projekt ke-
retében elkészült, pihenést 
és kikapcsolódást szolgáló, 
egyedi tervezésű létesítmé-
nyekre (kilátó, komplex fe-
dett pihenőhelyek, padok, 
asztalok) és a kihelyezett ke-
rékpáros-kellékek épségére 
vigyázzunk, hogy sokáig és 

minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. 

Felháborodva és megdöb-
benve tapasztaltuk, hogy a 
Bányatavaknál lévő új kilátó 
megrongálódása, valamint a 
kerékpárjavító szerszámok 
eltűnése után, a kihelyezett 
értékes, egyedi tervezésű 4 
padot és 2 asztalt ismeretle-
nek eltulajdonították. Kérjük, 
hogy aki valamilyen informá-
cióval rendelkezik a bútoro-
kat illetően, szíveskedjen azt 
jelezni a polgármesteri hiva-
talban. 

Ismételten kérjük Önöket, hogy 
vigyázzunk a környezetünkre, 
óvjuk közös értékeinket!
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

90

Fekete Bálint Pádi László Béláné

MATASZ közgyűlés

A Magyar Tartalékosok Szö-
vetsége (MATASZ) Békés 
Megyei Szervezete a hely-
őrségi klubban tartotta a 
közelmúltban közgyűlését.

Az ülésen Nagy Zoltán nyu-
galmazott ezredes, a MATASZ 
Békés Megyei Szervezeté-
nek elnöke ismertette, hogy 
2021-ben, a nehéz körülmé-
nyek ellenére is megvalósult 
a programjaik jelentős része, 
sőt, az ejtőernyős verseny 
megrendezésével komoly elő-
relépés történt. Durgó Tamás 
alezredes példa értékűnek 
nevezte a Békés megyei szer-
vezet munkáját. Vállalta, hogy 
a felmerülő kérdéseket közve-
títi az országos elnökség felé. 

Kitért a magyar honvédelem 
időszerű kérdésire is. Gulyás 
László alezredes, alelnök mél-
tatta a 2022-es évre tervezett 
programokat, Lipták József 
alezredes pedig hangsúlyoz-
ta a MATASZ fontos szerepét 
a katonaság és a civil szféra 
kapcsolatában.

A beszámoló és a 2022-
es költségvetés elfogadása 
után további öt évre kapott 
bizalmat a vezetőség: elnök 
Nagy Zoltán ny. ezredes, al-
elnök Gulyás László ny. alez-
redes; titkár: Mohácsi Pál. El-
nökségi tagok: Antal László, 
Gregor László t. százados, 
Strbik Mihály ny. törzszász-
lós, dr. Zahorán János t. or-
vos százados.

Ezeket a padokat és asztalokat lopták el
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és barangolj ezerszínű 
parkjaikban!

KESZTHELY

1030463_VH_Belfoldi_tavaszi_kampany_Csabai_Mérleg_280x409.indd   11030463_VH_Belfoldi_tavaszi_kampany_Csabai_Mérleg_280x409.indd   1 2022. 02. 24.   19:49:482022. 02. 24.   19:49:48



Csabai Mérleg 17Sport /kultúraCsabai Mérleg

Kadet Európa-bajnok 
Gachályi Gréta

Az Alföld Vívó Akadémia 
15 éves párbajtőrözője há-
rom éremmel – közte két 
arannyal - tért haza az új-
vidéki kadet- és junior vívó 
Európa-bajnokságról.

A kontinensviadal az idő-
sebbek küzdelmeivel indult, 
Gachályi Gréta azonban a ru-
tinosabbnak számító riválisok 
ellen is megmutatta, hogy mit 
tud! A juniorok 93 fős mező-
nyében remekül szerepelt, a 
csoportküzdelmek után észt, 
francia, orosz, majd német ri-
válist búcsúztatott. A legjobb 
négy között ugyan 15–8-ra 
kikapott a négy évvel idő-
sebb, többszörös utánpótlás 
Európa-bajnok Muhari Esz-
tertől, azonban így is értékes 
bronzérmet nyert. A csapat-
küzdelmekben tartalékként 
kapott helyet a Büki Lilit, 
Muhari Esztert és Salamon 
Rékát felvonultató magyar 
csapatban, amely kiváló me-
netelés végén, a fináléban a 

németeket is legyőzte és Eu-
rópa-bajnok lett.

Galli Zsolt versenyzője a 
kadet párbajtőrözők 99 fős 
mezőnyében sem ismert le-
győzhetetlen akadályt: a finá-
léba vezető úton szinte senki 
nem tudta megszorítani, töb-
bek között két olasz párbajtő-
rözőt győzött le. A döntőben 
az izraeli Alexandra Kravets 
ellen már 10–6-ra vezetett, 
ugyan riválisa zsinórban négy 
tussal egyenlített, de a magyar 
versenyző végül 15–12-re dia-
dalmaskodott, így első kadét 
kontinensviadalán rögtön a 
legfényesebb érmet akaszt-
hatták a nyakába! A csapat-
versenyben már nem sikerült 
az újabb medálszerzés: a Fá-
bián, Gachályi, Pátri, Wimmer 
összeállítású gárda Svájctól 
38–36-os vereséget szenve-
dett a negyeddöntőben. A mi-
eink Franciaország és Ukrajna 
legyőzését követően az ötödik 
helyen zártak.

Kovács Dávid

Csabai bronz a Magyar Kupában
Óriási küzdelemben lettek dobogósok a röplabdás lányok

Bronzéremmel zárta a női 
röplabda Magyar Kupájá-
nak 2021/22-es kiírását a 
Swietelsky-Békéscsaba. A 
BRSE március 12-én a cím-
védő Fatum Nyíregyháza 
ellen mérkőzött meg a har-
madik helyért, Érden.

A csabai röplabdás lányok a 
sorozat nyolcaddöntőjében 
léptek először pályára, a 
Swietelsky-Békéscsaba első 
ellenfele az NB I listavezető-
je, a Gödöllő volt. Tóth Gábor 
együttese a párharc mindkét 
mérkőzésén, magabiztos já-
tékkal 3:0-ra diadalmaskodott. 
Jöhetett a negyeddöntő, ahol 
a BRSE a szintén Extraligá-
ban szereplő MTK Budapest-
tel mérkőzött meg. A vihar-
sarkiak két alkalommal 3:0-ra 
múlták felül a fővárosiakat, így 
bebiztosították helyüket a leg-
jobb négy csapat között. A so-
rozat elődöntőjében a Vasas 
Óbudán keresztül vezetett vol-

na az út a döntőbe, azonban a 
piros-kékek az első mérkőzé-
sen 3:0-ás, majd a visszavá-
gón 3:2-es győzelmet arattak. 
A csabai lányok így március 
12-én a bronzéremért men-
tek csatába a sorozat tavalyi 
győztese, a Fatum Nyíregyhá-
za ellen.

A bronzcsata első szettjét 
ugyan jól kezdte a Békés-
csaba, a szabolcsiak álltak 
jobban a játszma közepén. 
Öt ponttal is vezetett a nyírsé-
gi csapat, de a BRSE óriásit 
hajrázott és megnyerte az 
első etapot. A második játék-
részben stabilan és magabiz-
tosan röplabdázott a BRSE, 
így 2:0-ra módosította az ál-
lást. A harmadik szettben is 
jól kezdett Tóth Gábor csa-
pata, de a játékrész közepén 
kiegyenlített a Nyíregyháza, 
majd a szabolcsiak jól haj-
ráztak és 2:1-re szépítettek. 
A harmadik etapban szinte 
végig fej-fej mellett haladtak 
a csapatok, majd a Békés-
csaba hajrázott jobban és öt 
mérkőzéslabdához jutottak. A 
Fatum hármat hárított, majd 

Marta Drpa bombájával 3:1-re 
nyerte meg a mérkőzést a Bé-
késcsaba, ami a bronzérmet 
jelentette. A sikernek köszön-
hetően a csabai klub történe-
tének 20. érmét szerezte meg.

– Óriási küzdelem volt, az 
első két szettben nagyon szé-
pen tartottuk a taktikánkat, sőt 
még egy picit tudtunk változ-
tatni is rajta. Aztán a hatalmas 
tempó rányomta a bélyegét a 
harmadik szettre, kicsit meg 
is álltunk, a finom dolgok visz-
szaestek, ott megnehezítet-
tük a saját dolgunkat. Aztán 
a végén megépítettük azt az 
előnyt, amit hála Istennek, 
nem adtunk le – fogalmazott 
Tóth Gábor, a Swietelsky-
Békéscsaba vezetőedzője a 
lefújást követően.

Papp Ádám

Jubilált a Csabai Színistúdió
Fennállásának harminca-
dik évfordulóját ünnepelte 
március 19-20-án a Csabai 
Színistúdió. Az évforduló-
ra változatos programok-
kal készültek. 

A Csabai Színistúdió 1992-ben 
alakult azzal a céllal, hogy az 
általános és középiskolás kor-
osztály közelebb kerülhessen 
a színház világához. Az idejáró 
fiatalok a kezdetektől többrétű 
oktatásban részesültek: a tánc, 
az ének, a beszédművelés 
és a színészmesterség alap-
jait sajátíthatták el az ifjúgási 
házban, majd a Csabagyön-
gyében. A Csabai Színistúdió 
egykori tagjai közül ma többen 
színészek az ország különbö-
ző színházaiban, mások filmes 

pályára kerültek, táncosok 
vagy civil pályán állnak helyt. 

A jubileumon, március 19-
én zenés gyerekműsorral 
várták a kicsiket a színistúdió 
jelenlegi tagjai, valamint Zséka 
és Évi tündér, a fiataloknak 
pedig este a Ricsárdgír ze-
nélt, amelynek énekese a volt 
színistúdiós Tóth Dóri. Vasár-

nap délután tartották a gála-
műsort, ahol az egykori és 
jelenlegi növendékekkel nosz-
talgiázhatott a közönség. 

A gála után Mucsi 12X cím-
mel nyílt fotókiállítás Marosi 
Viktor – egykori színistúdiós 
– alkotásaiból. Viktor még a 
pandémia alatt készített soro-
zatot Mucsi Zoltánról.

Ma már a negyvenes éveiket tapossák a képen látható egykori színistúdiósok

Sportgála csabai győzelmekkel
Március 20-án közel 500 
versenyző és szurkolóik 
lepték el a Petőfi és a Jó-
kai utcát, ekkor tartották 
ugyanis a Budapest Bank 
Nemzetközi Gyalogló és a 
Csaba Center Utcai Futó-
gálát.

A Magyar Atlétikai Szövetség 
döntésének megfelelően a 
szokásosnál közel egy hónap-
pal korábban rendezték meg 
a nagy múltra visszatekintő, 
Európa-bajnokságra és világ-
bajnokságra is kvalifikáló gya-
logló versenyt. Tóth Sándor, 
a Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club  (BCSAC) ügyvezetője 
elmondta, hogy a csabai spor-
tolókon túl érkeztek verseny-
zők Romániából és Szlováki-
ából is. 

A megmérettetésen Oláh 
Barbara a szabadtéri Euró-
pa-bajnoki indulást érő egyé-
ni rekordot gyalogolva lett 
magyar bajnok, a fiatalab-

baknál pedig Zahorán Petra 
győzött (a felnőttek között 
bronzérmes lett), így Petra 
az U23-as világbajnokságon 
való indulását is kiharcolta. 
Az ifjúságiaknál csak csabai-
ak győztek: Kovács Alexand-
ra és Bor Benjámin.  

Mint azt Oláh Barbara el-
mondta, a versenyt megelőző-
en, Portugáliában egy 3 hetes 
edzőtáborban készült fel.

– Az edzőmmel azt be-
széltük meg, hogy erősebb 
versenyirammal kezdek, ami 

szerencsére sikerült. Két-há-
rom holtpontom volt, de min-
dig volt előttem pár fiú, akik 
motiváltak arra, hogy meg-
előzzem őket, és ez sikerült 
is – mondta Oláh Barbara. 

A sportgála része volt a 
futóverseny is, ahol iskolák, 
családi, baráti csapatok is ver-
senyeztek. Megemlékeztek a 
BCSAC napokban elhunyt tár-
sadalmi elnökéről, dr. Ferenczi 
Attiláról is, aki éveken át segí-
tette a klub működését.

Szabó Judit
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Oláh Barbara (középen) Eb-szinttel nyert a bajnokságon
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G L O K Á L I S  S A R O K - Csabai alkalmazkodás

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Szempont 
8.40 Művészbejáró
9.10 Diagnózis
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Csabai Forgatag
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ludovika TV
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Kezdőkör: Békés-

csaba-Pénzügyőr SE 
kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Diagnózis
8.40 Művészbejáró
9.10 Ludovika TV
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Vajdaság kincseinek  
 őrzői

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
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7.20 Aktuális
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9.40 Aktuális
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17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Praktikák
19.00 Híradó

19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Gázfröccs
21.00 Portréfilm 23.
21.50 Így nem játszunk mi
22.30 Aktuális
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6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
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10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV

21.00 Portréfilm 25.
21.55 Máterka
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
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17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
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18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó

20.20 Szomszéd vár
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22.00 A tojásíró
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
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0.00 Képújság
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7.00 Híradó
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9.40 Aktuális
10.00 Híradó
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10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ludovika TV
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szomszéd vár

19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör: Békés-

csaba-Pénzügyőr SE 
kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
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7.00 Híradó
7.20 Aktuális
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9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
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11.00 Képújság
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17.10 Aktuális
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18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör: Békéscsa-
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mérkőzés
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23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
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9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
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18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő

21.00 Portréfilm 24.
21.55 Méhlegelők
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 1920 - Az új Közép-

Európa

22.10 Házi koncert a kultúra 
szárnyain

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kikötő
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: 

Békéscsaba-
Pénzügyőr SE kézi-
labda-mérkőzés

11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Ludovika TV
20.00 Híradó
20.20 Turnébusz

21.20 Jóccakát, anya
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Kikötő
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: Békéscsa-

ba-Siófok labdarúgó-
mérkőzés

11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Turnébusz
21.20 Teleki téri mesék

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Turnébusz
11.20 Képújság
14.00 Hírek
14.10 Aktuális
14.30 Kikötő
15.00 Hunor, Magor nyomán  
 Békésben
16.00 Hírek
16.10 Hosszabbítás
16.30 Praktikák
17.00 Békebeli Budapest
18.00 Hírek

18.10 Aktuális
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Választás 2022
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Turnébusz
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Kifutás

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. március 28., hétfő

2022. április 4., hétfő

2022. március 30., szerda

2022. április 6., szerda

2022. április 1., péntek

2022. április 8, péntek

2022. március 29., kedd

2022. április 5., kedd

2022. március 31., csütörtök

2022. április 7., csütörtök

2022. április 2., szombat

2022. április 9., szombat

2022. április 3., vasárnap

2022. április 10., vasárnap

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Épí-Tech
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 BRSE TV
8.10 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró
9.10 Kezdőkör
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Diagnózis
21.00 Turnébusz

22.00 Hetvenes
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

Ma élnek köztünk olyan 
emberek, akiknek az élet-
minősége már sosem lesz 
olyan, mint a miénk. Ha 
nem cselekszünk azonnal, 
akkor a 2000-es évek vé-
gére természeti és gazda-
sági katasztrófák sorozata 
fogja sújtani a Földön élő 
11 milliárd embert, köztük 
a mi gyerekeinket is, itt 
Békéscsabán. Nem lesz 
elegendő ivóvíz, az utazás 
csak a kiváltságosok hó-
bortja lesz, az egészséges 
élelmiszerért és vízért há-
borúk dúlhantak.

Ez nem egy új sorozat trailer-
je a streaming-csatornán, ha-
nem a legfrissebb tudományos 
jelentés az éghajlatváltozás 
jelenlegi trendjeiről. A tudósok 
szerint már most 3,5 milliárd 

embert rendkívül érintenek 
az éghajlati hatások, és a vi-
lág lakosságának fele súlyos 
vízhiányban szenved minden 
évben. Minden harmadik em-
ber halálos hőstressznek van 
kitéve, és ez az előrejelzések 
szerint a század végére 50–
75%-ra fog növekedni. Éven-
te félmillióval több embert 
fenyeget súlyos áradás, és 
2050-ig egymilliárd tenger-
parton élő ember lesz kitéve 
a veszélynek. 

A most meghozott intéz-
kedések alapvető hatással 
lesznek gyermekeink életé-
nek minőségére.

A szakemberek arra fi-
gyelmeztetnek, hogy az ég-
hajlatváltozás lassítására és 
a hatásaihoz való alkalmaz-
kodásra irányuló globális 
fellépés további késleltetése 

„elszalasztja egy élhető és 
fenntartható jövő lehetősé-
gét”. 2015-ben a világ arra 
szövetkezett, hogy a felme-
legedés iparosodástól szá-
mított szintjét 2–1,5 °C-ra 
mérsékli. Ennek érdekében 
2050-re megújuló energia-
forrásokból kell biztosítani az 
elektromosság 70–85%-át. 
Mindemellett az energiaigé-
nyünk csökkentése, az élel-
miszer-termelés hatékony-
ságának javítása, étrendünk 
módosítása, valamint az 
élelmiszer-hulladék és -pa-
zarlás csökkentése szintén 
hozzájárulnak a globális ki-
bocsátás csökkentéséhez.

A nulla szén-dioxid-ki-
bocsátású üzemanyagokra 
kell áttérnünk. Persze drá-
gább most az új nyílászá-
ró vagy a szigetelés, akár 

a napelem, többet fizetünk 
egy villanyautóért, de végül 
sokkal több pénzt takarítunk 
meg a lakásunk és az autónk 
élettartama során. A villa-
mos energiát nem állíthatjuk 
elő kőolajból, szénből vagy 
földgázból. Az energiaszek-
tort szén-dioxid-mentessé 
kell tegyük. Körbevesznek a 
tiszta energiát adó, kimerít-
hetetlen energiaforrások: a 
napfény, a szél, a földhő és a 
biomassza.  

A városoknak is kitüntetett 
szerepük lesz ebben a harc-
ban, ahol az energiaellátást 
a decentralizált, kis léptékű 
(elosztott) energiarendszerek 
teszik majd lehetővé és az 
emberek zéró-kibocsátású, 
vízmegtartó lakóterületeken 
fognak élni, ahol az épületek 
a tájba illeszkednek, az utakat 

és házakat esővizeket hasz-
nosító csatornák szegélyezik. 

Elegendőek lesznek-e a 
mai lépéseink az éghajlatvál-
tozás közvetlen hatásainak 
megelőzésére vagy mindez 
már késő? A cselekvés job-
bá, biztonságosabbá teszi 

életünket, vagy csak a jövő 
nemzedékei számára jelent 
változást? Mennyibe kerül a 
CO2-kibocsátás csökkentése?

Mi így gondolkozunk glo-
bálisan és alkalmazkodunk 
lokálisan.

Dr. Duray Balázs

Fo
tó

: L
ub

om
irk

in
, U

ns
pl

as
h



20 Csabai MérlegSzínes

B É K É S C S A B A  A N N O
Csabai választások régen

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Új bemutatók a Jókai színházban
Nagy sikerrel mutatta be 

teátrumunk Kiss József ren-
dezésében Az ajtót. A Sza-
bó Magda regényéből szín-
padra alkalmazott darab két 
felnőtt nő bonyodalmakkal 
teli kapcsolatának megren-
dítő lenyomata. Az emberi 
méltóságról, kiszolgáltatott-
ságról és árulásról szóló, 
gyönyörűen színpadra állított 
darab Kovács Edit, Tarsoly 
Krisztina és Bartus Gyula fő-
szereplésével márciusban és 
áprilisban is műsoron marad.

Teátrumunk számos mű-
vészét ismerték el a nemzeti 
ünnep alkalmából. Csomós 
Lajos Jászai Mari-díjat érde-
melt ki munkásságával, míg 
Bartus Gyula – már a Jászai 
Mari-díj birtokában – Érde-
mes művész lett. Magyar 
Ezüst Érdemkeresztet vehe-
tett át Czitor Attila, Komáro-
mi Anett és Tarsoly Krisztina 
színész és Vámos Zoltán, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
videotárának vezetője, míg e 
kitüntetés bronz fokozatával 
ismerték el Laurinyecz Zol-
tánt, a festőtár vezetőjét és 
Vacsi Dávidot, teátrumunk 
műszaki vezetőjét. 

Az Egyesült Államokban 
turnézott társulatunk, hogy 
hozzájáruljon az ottani ma-
gyar közösség méltó ün-
nepléséhez. Seregi Zoltán 
igazgató vezetésével négy 
keleti parti városban, New 

Yorkban, Washingtonban, 
New Brunswickban és Bos-
tonban léptek fel művésze-
ink: Komáromi Anett, Csonka 
Dóra, Nagy Róbert és Pus-
kás Dániel. A fellépéssoro-
zat az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának pályáza-
ta keretében valósult meg, 
a Kaposvári Csiky Gergely 
Színházzal koprodukcióban. 

A napokban mutattuk be 
Sinkó Adrienn Tihany tündér 
című családi darabját, amely 
a gyerekek nyelvén mutatja 
be a trianoni békediktátum 
következményeit. A mese 
tartalmából: Balaton király 
köpenyét szétszaggatták a 
vízimanók. Tihany tündér 
küldetése, hogy visszasze-
rezze az elveszett darabo-
kat, s míg küldetésében jár, 
megtanul barátságot kötni. A 
rendkívül látványos ősbemu-

tató főszereplője Papp Bar-
bara és Ormándy M. Keve, 
rendezője Herczeg T. Tamás.

„Táncolni kell, uram. A 
zene meg majd csak megjön 
valahonnan.” Folytatódik a 
muzsikában bővelkedő évad: 
a Zorba, a görög című Broad-
way-musicalt próbáljuk Radó 
Denise rendezésében. Az 
élőzenés, nagy szereplőgár-
dával, a Viharsarok Táncszín-
ház segédletével színpadra 
vitt életigenlő darab főbb 
szerepeiben Katkó Ferencet, 
Czitor Attilát és Liszi Melindát 
láthatják majd. A Zorba azt 
mutatja be, hogy jöhet bármi, 
ha az ember lelke kész a bol-
dogságra, nem tántoríthatják 
el tőle a körülmények. 

Válasszanak sokszínű mű-
sorunkból, ne feledjék: a bér-
letes előadások jeggyel is láto-
gathatóak!

Csaba jobbágyközség a 
kezdeti időkben a földesúr 
felügyelete alatt állt. Ele-
inte a bírókat a földesúr 
vagy a gazdatisztje nevez-
te ki. Mária Terézia idejétől 
fogva azonban a lakosság 
szabadon választhatott je-
löltet a bírói tisztségre. 

Csaba falu első bírója Bánsz-
ki György volt, akit valószínű 
a helyi kamara nevezett ki. 
Azután választói jogot csak a 
„fekvő javakkal” (házzal, föld-
del) rendelkezők kaptak. A 
bírót 1721-től közfelkiáltással 
vagy a téli kucsmák feldobá-
sával szavazták meg, ahogy a 
jegyzőt és az elöljáróság tag-
jait is. 

A forradalom eredménye-
ként – az elöljáróság lemondá-
sa után – tisztújításra került sor, 
ahol Urszinyi Andor ügyvédet 
választották főbírónak, a nép-
gyűlés pedig közfelkiáltással 
Szinovicz Lajost választotta a 
rendezett tanácsú város első 
polgármesterévé. Az elbukott 
szabadságharc után Csabát 
visszaminősítették községgé. 

Az új városháza felépítése 
után a választás helyszíne 
az emeleti tanácsterem lett, 
ahol a választók az asztalok-
hoz járulva, szavazói listára 
írták fel annak a nevét, akire 
szavaztak. Így történt a sza-
vazás az országgyűlési vá-
lasztásokon is. 

Az 1905. évi országgyű-
lési választáskor szavazati 
jogot csak a 10 forint feletti 
egyenes államadót fizetők, 
a legalább negyed telek bir-
tokosai és az értelmiségiek 
kaptak. Először az indulók – 
dr. Zsilinszky Mihály, Áchim 
L. András és dr. Barabás 
Béla – egyike sem kapta meg 
az abszolút többséget, ezért 
pótválasztásra került sor. 

Dr. Zsilinszky hívei a Fi-
ume előtt gyülekezve, víg 
rigmusokat és hazafias da-
lokat énekelve várták a sza-
vazást. Áchim L. András és 
a Néppárt elnökének hívei 
Jaminából húsz hintóval, 
szekerekkel, kortesnótákat 
skandálva vonultak a Kos-
suth térig, ahol vidáman 
várták a szavazás kezdetét. 
A szavazás hat bizottság 
előtt zajlott a városházán. A 

választók 20-20 fős csopor-
tokban járultak a bizottság 
elé, s ott nevük aláírásával 
szavaztak jelöltjükre. Végül 
Áchim L. András győzött dr. 
Zsilinszky ellen. Öt évvel ké-
sőbb, szintén pótválasztáson 
lett országgyűlési képviselő 
Áchim. 

Békéscsaba várossá ala-
kulása után, a városi képvi-
selő-testületi választáson, 
először hat szavazókörzet-
ben választottak titkos sza-
vazással 10–10 rendes kép-
viselőt, a póttagok száma 
pedig 3-3 volt körzetenként. 
1925-ben már tíz választó-
kerületben szavazhattak a 
csabaiak. A Horthy korszak 
utolsó városi választásán, 
1939-ben, a tíz körzetben 4 
és 3 rendes tag, 4-4 póttag 
választására került sor. 

Gécs Béla
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