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Csabai Mérleg

„Jó érzés, hogy van értéke az eddig elvégzett munkának”
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Herczeg Tamás: Köszönöm, hogy ilyen sokan éltek a  
választás lehetőségével, és köszönöm a bizalmat!

Rendben zajlott a választás és a 
népszavazás Békéscsabán

Munkácsy-negyed

Hamarosan befejeződik a Kórház utcai híd felújítása

Már csak néhány hét és 
újabb gyöngyszemmel gaz-
dagodik városunk. Több hó-
napnyi gondos kivitelezés 
után hamarosan elkészül a 
Kiss Ernő és a Kórház utcát 
összekötő híd felújítása. A 
Modern Városok Program 
támogatásával megvaló-
suló, a Munkácsy-negyed 
részeként zajló beruházás 
a végéhez közeledik. A 
minden pontján impozáns 
látványt nyújtó új átkelőt 
április végén vehetik majd 
birtokba a közlekedők.

Békéscsaba a hidak városa, 
ugyanis több mint tíz olyan 
átkelő található a településen, 
amelyet a közlekedők hasz-
nálhatnak. Nagyon kevés me-
gyeszékhely büszkélkedhet 
hasonlóval, így a városvezetés 
kiemelten fontosnak tartja a 
hidak karbantartását. Ennek 
egyik ékes bizonyítéka, hogy 

a tavalyi évben az önkormány-
zat felújíttatta a sokak által 
használt és kedvelt Málnás 
utcai hidat. A rekonstrukció so-
rán a szakemberek a szétmál-
lott betonelemeket kicserélték, 
a korlát javítását és festését 
elvégezték, illetve a hídfelület 
is új burkolatot kapott. 

Városunkban hamarosan 
egy újabb hídrekonstrukció ér 
véget. A Kiss Ernő és a Kórház 
utcát összekötő híd felújítása – 
a Munkácsy-negyed kialakítá-
sának részeként – 2021-ben 
indult el. A több mint százéves 
átkelő állapota mára jelentő-
sen leromlott, így elkerülhetet-
lenné vált annak teljes átépí-
tése. Az önkormányzat olyan 
tervet fogadott el, amely által 
a nagymúltú híd visszanyeri 
egykori impozáns formáját. A 
munkálatok érintették a hídfő-
kiképzést, de új korlátokat és 
díszkivilágítást is kap az átjáró. 
A nagy volumenű beruházás 

azonban jóval több mint egy 
esztétikai beavatkozás, hiszen 
a kivitelezés során jelentősen 
meg kellett erősíteni a hídpil-
léreket, valamint meg kellett 
oldani egy 400 mm-es víz-
nyomócső elhelyezését is. A 
közlekedés is sokat javul majd 
az új hídon: az útfelületet úgy 
erősítik meg és szélesítik ki a 
szakemberek, hogy a gyalogo-
sok, valamint a kerékpárosok 
és az autósok a korábbiakhoz 
képest jobban elférjenek majd 
egymás mellett.

Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere elmondta, hogy 
már nem kell sokat várni arra, 
hogy a megújult hídon közle-
kedhessünk.

– Március 31-én befeje-
ződött a híd műszaki átadási 
eljárása, áprilisban pedig sor 
kerülhet a hatósági használat-
bavételi eljárásra is.

Békéscsabán is rendben 
zajlott az országgyűlési 
választás és a gyermek-
védelmi népszavazás. Az 
április 3-án éjszaka közölt 
adatok egyelőre előzetes 
eredménynek számítanak, 
az országgyűlési választás 
egyéni eredményét ápri-
lis 9-én állapítják meg az 
országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületi választási 
bizottságok, a választás or-
szágos listás eredményét 
pedig legkésőbb április 
22-éig a Nemzeti Választási 
Bizottság.

Békéscsabán április 3-án 19 
órára mind a 69 szavazókör-
ben befejeződött a szavazás. 
Mint azt dr. Bacsa Vendel, a 
helyi választási iroda vezetője 

elmondta, rendkívüli esemény 
csupán egy esetben történt, 
amikor a reggeli órákban rosz-
szul lett egy szavazatszámláló 
bizottsági tag, akit a mentők 
vittek el. A szavazást azonban 
ott sem kellett felfüggeszteni, 
mivel a bizottság megfelelő 
létszámmal volt jelen.

Dr. Bacsa Vendel tájékoz-
tatott arról, hogy a négy év-
vel ezelőtti választásokhoz 
képest a részvételi arány egy 
százalékkal volt magasabb. 
A nap folyamán délelőtt nagy 
volt a választók aktivitása, 
így néhány helyen előfordult, 
hogy sor alakult ki, valameny-
nyit várniuk kellett a szava-
zóknak. 

A csabai választópolgárok-
nak egészen hosszú szavazó-
lapot kellett a borítékba tenni-

ük, miután az egyéni jelöltre 
szavaztak. Az országban itt 
indultak ugyanis a legtöbben, 
szám szerint 11-en az idei 
országgyűlési választáson. 
Ezzel pedig Békés megye 1. 
számú választókerülete lett 
a rekorder: a mostani válasz-
táson ez volt a leghosszabb 
szavazólap az országban. 

Békéscsabán a legkisebb 
szavazókör a Kereki tanyán 
volt, a 054-es szavazókör-
ben mindössze 163 fő a vá-
lasztásra jogosultak száma, 
közülük 92 fő élt ezzel a le-
hetőséggel. A legnagyobb 
szavazókörben, a Lencsésin 
(062-es) összesen 1087 főt 
vártak, közülük 752-en men-
tek szavazni. 

Herczeg Tamás, Békés 
megye 1. számú választó-
kerületének újraválasztott 
országgyűlési képviselője 
közvetlenül a választások 
befejezése után, a Békés-
csabai Médiacentrumban, a 
7.Tv Aktuális című műsorá-
ban értékelte az április 3-ai 
választás edményeket.

A választás fontos esemény, a 
demokrácia ünnepe, minden 
nehézségével, a kampány-
ban előforduló ellenszenves 
eseményekkel együtt – kezd-
te Herczeg Tamás. 

– Nehéz, intenzív ötven 
napos kampányon vagyunk 
túl, országszerte és Békés 
megyében is sok volt az 

adok-kapok, de ha lenyug-
szanak a kedélyek, tovább 
folytatódhat a megkezdett 
munka – mondta a Fidesz-
KDNP politikusa.

Herczeg Tamás megje-
gyezte: a békéscsabai köz-
pontú 1. számú választóke-
rületben nagy volt a választói 
hajlandóság, egyúttal meg-
köszönte mindenkinek, aki rá 
szavazott és örömét fejezte ki 
amiatt, hogy van értéke an-
nak az elvégzett munkának, 
amelyet az elmúlt négy évben 
végzett a választókerületben. 

– Tudom a teendőket. 
Van olyan intézmény, amely-
nek létrehozására ígéretet 
tettünk, ilyen például az ál-
dozatsegítő központ Békés-

csabán, a rendőrőrs kiala-
kítására Kétegyházán, de 
számos olyan fejlesztés van 
a megyeszékhelyen is, ame-
lyek még befejezetlenek, 
illetve amelyekre további 
forrás lesz szükséges. Há-
rom olyan kétezer lakos alatti 
település van a választóke-
rületemben, amely csatorna-
hálózatot szeretne építeni, a 
szabadkígyósi és a pósteleki 
kastély kapcsán is van teen-
dő, a szakképzési centrum 
légi- és gépipari központja 
is tovább fejlesztendő, van-
nak ipari parkjaink, amelyek 
iránt érdeklődés mutatkozik, 
a tárgyalásokat ebben az 
esetben is folytatnunk kell – 
sorolta Herczeg Tamás.

A képviselő kitért arra 
is, hogy Békéscsabán egy 
új drónközpont jöhet létre, 
amely a gyártás és a fej-
lesztés mellett képzést is 
magában foglal. Mint mond-
ta, a beszállítói érdeklődés 
munkaerőt vonzhat Közép-
Békésbe, valamint magas 
képzési színvonal mellett új 
munkahelyek jönnek majd 
létre. Kitért arra, hogy elem-
zések szerint az orosz-ukrán 
háború miatt roppant nehéz 
időszak vár Magyarországra 
és Európára. Megjegyezte, 
hogy ha hamar véget ér a 
konfliktus, hamarabb kilábal-
hatunk a gazdasági nehéz-
ségből is. 

Varga Diána

Békés megye 1. számú választókerületében újra Herczeg Tamásnak szavaztak bizalmat
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Válasz tás,  népszavazás 2022
Az országgyűlési választás eredményei Értékeltek a képviselőjelöltek

Békés megye 1. számú vá-
lasztókerületében – ahova 
Békéscsaba  Csabaszabadi, 
Csorvás, Gerendás, Kétegy-
háza, Kétsoprony, Kondo-
ros, Szabadkígyós, Telekge-
rendás és Újkígyós tartozik 
– a választópolgárok száma 
összesen 66 108 fő, közülük 
46 003-an (69,59 százalék) 
jelentek meg a választáson. 

A névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok száma 65 853, 
a szavazókörökben megjelent 
választópolgárok száma 45 
846 fő volt. Az urnában és 
beérkezett borítékokban lévő 

szavazólapok száma 45  756, 
az érvénytelen szavazólapok 
száma 653 (1,43%), az érvé-
nyeseké 45 103 (98,57%).

A Békéscsabáról, illetve az 
1. számú választókerületből 
más településre átjelentkezet-
tek, valamint a külképviseleten 
szavazók voksai az eredmény-
ben egyelőre még nincsenek 
benne, azokat április 9-én szá-
molják majd meg.

Az országgyűlési válasz-
táson elért eredmények 
sorrendje 99,01 százalé-
kos feldolgozottságnál a 
következő:

1. Herczeg Tamás
FIDESZ – Magyar Polgári 
Szövetség; Keresztényde-
mokrata Néppárt – 
22 226  szavazat (49,28%).
2. Stummer János
Demokratikus Koalíció; Job-
bik Magyarországért Moz-
galom, LMP – Magyaror-
szág Zöld Pártja; Magyar 
Szocialista Párt; Momentum 
Mozgalom; Párbeszéd Ma-
gyarországért Párt – 
17 648 szavazat (39,13%).
3. Gyebnár Dávid
Mi Hazánk – 3 034 szavazat 
(6,73%).
4. Debreczeni Gergő
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
– 1017 szavazat (2,25%).
5. Szegedi Éva
Megoldás Mozgalom – 421 
szavazat (0,93%).
6. Szekerczés András
Normális Élet Pártja – 377 
szavazat (0,84%).
7. Csurár Ibolya
független – 142 szavazat 
(0,31%).
8. Faragó Anett
független – 104 voks (0,23%).
9. Faragó Betti
független – 83 voks (0,18%).
10. Faragó Gergely
független – 35 voks (0,08%).
11. Faragó Lajos Gergely
független – 16 voks (0,04%). 

A népszavazás békéscsabai eredményei kérdésenként
Az országgyűlési válasz-
tásokkal párhuzamosan 
tartották a kormány által 
kezdeményezett, négykér-
déses gyermekvédelmi 
népszavazást is, de a refe-
rendum végül nem érte el 
az érvényességi küszöböt.

Az országos népszavazás 
akkor lett volna érvényes, 
ha az összes választópolgár 
több mint fele érvényesen 
szavazott volna. Eredményes 
pedig akkor lett volna, ha az 
érvényesen szavazó válasz-
tópolgárok több mint fele a 
megfogalmazott kérdésre 
azonos választ adott volna.

Békéscsabán a névjegy-
zékben szereplő választó-

polgárok száma 46 577 fő. 
Belföldről az ide átjelentke-
zettek száma 605 fő volt, a 
külképviseleti névjegyzékbe 
vett választópolgárok száma 
pedig (akiket innen vettek 
külképviseleti névjegyzékbe) 
395 fő.

A népszavazáson a rész-
vétel 70,99 százalékos (az 
adatok 98,95 százalékos fel-
dolgozottságánál).

A népszavazáson négy 
kérdés szerepelt, az egyes 
kérdésekre adott válaszok 
tekintetében a követke-
ző eredmények születtek 
Békéscsabán: 
1. Támogatja-e Ön, hogy kis-
korú gyermekeknek közne-

velési intézményben a szülő 
hozzájárulása nélkül szexuá-
lis irányultságokat bemutató 
foglalkozást tartsanak?
Érvényesen szavazott:
21 101 fő (46,16%) fő, közü-
lük igennel szavazott 1665 fő 
(7,89%), nemmel 19 346 fő 
(92,11%).
Érvénytelenül szavazott:
11 157 fő (24,40%)
Nem szavazott: 
13 459 fő (29,44%). 

2. Támogatja-e Ön, hogy 
kiskorú gyermekek számára 
nemi átalakító kezeléseket 
népszerűsítsenek?
Érvényesen szavazott:
20 985 fő (45,90%), közü-
lük igennel szavazott 862 

fő (4,11%), nemmel 20 123 
(95,89%).
Érvénytelenül szavazott:
11 273 fő (24,66%).
Nem szavazott:
13 459 fő (29,44%).

3. Támogatja-e Ön, hogy kis-
korú gyermekeknek fejlődé-
süket befolyásoló szexuális 
médiatartalmakat korlátozá-
sok nélkül mutassanak be?
Érvényesen szavazott:
20 938 fő (45,80%) közü-
lük igennel szavazott 993 
fő (4,74%), nemmel 19 945 
(95,26%).
Érvénytelenül szavazott:
11 320 (24,76%).
Nem szavazott:
13 459 fő (29,44%).

4. Támogatja-e Ön, hogy kis-
korú gyermekeknek a nem 
megváltoztatását bemutató 
médiatartalmakat jelenítse-
nek meg?
Érvényesen szavazott:
20 946 fő (45,82%), közü-
lük igennel szavazott 1003 

fő (4,79%), nemmel 19 943 
(95,21%).
Érvénytelenül szavazott:
11 312 fő (24,74%).
Nem szavazott:
13 459 fő (29,44%).

Az oldalt írta Mikóczy 
Erika és Varga Diána

Megérdeklődtük a jelöl-
tektől, hogy mikor mennek 
választani, és ott voltunk 
azoknak a szavazásán, 
akik ehhez hozzájárultak. 
Ők a következők: Herczeg 
Tamás, Gyebnár Dávid, 
Debreczeni Gergő és Sze-
gedi Éva. Választás után 
szintén ők voltak, akik nyi-
latkoztak nekünk (Herczeg 
Tamás értékelését a címla-
pon olvashatják).

Gyebnár Dávid elmondta: 
nagy meglepetés született 
a baloldal számára, hiszen 
erős körzetként számoltak 
Békés megye 1-es számú 
választókerületével. A Mi Ha-
zánk Mozgalom jelöltje sze-
rint rengeteg munka előzte 
meg a választásokat.

– Minimálisan csalódtam, 
mert békéscsabai vagyok, 
ezért a városban több szava-
zatot reméltem. Egy radikális 
párt képviseletében ez mindig 
nehezebb feladat. Úgy látszik, 
hogy itt is érvényes lesz az a 
tendencia, miszerint a pártunk 
elsősorban a falvakban és a 
kis településen erősebb – fo-
galmazott Gyebnár Dávid.

A Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt jelöltje szerint a megyében 
nem vártak ennél több voksot, 
inkább a listás szavazatok-
tól reméltek jobb eredményt. 
Debreczeni Gergő hozzátette: 
a párt célja az volt, hogy bejus-
son a parlamentbe, de ez nem 
sikerült. Kiemelte: a választási 
eredménytől függetlenül foly-
tatják a tevékenységüket a bé-
késcsabai körzetben, ahol az 
előző választáshoz képest nőtt 
a támogatottságuk.

– Ez sajnos most nem volt 
elég a jobb eredményhez, de 
folyamatosan nőtt a támoga-
tottságunk 2018 óta, és nincs 
minden veszve – fogalmazott.

Szegedi Éva, a Megoldás 
Mozgalom képviselőjelöltje 
megjegyezte, hogy a vártnál 

jóval kevesebb szavazatot 
szerzett. Mint mondta: nagyon 
csalódott az eredmény miatt, 
úgy gondolja, hogy az elmúlt 
hetekben sok embert elért, 
több voksra számított.

– Tudtam, hogy a két nagy 
párttal nem tudok csatába 
szállni, de a harmadik hely-
re számítottam azok után, 
amennyit dolgoztunk, és jártuk 

Békéscsaba utcáit. Folyama-
tosan, minden nap felállítottuk 
a sátrunkat a városban, renge-
teg embert elértünk – értékelt 
Szegedi Éva.

Stummer Jánost a választás 
után is próbáltuk elérni, azon-
ban sikertelenül. A jelölt a hiva-
talos közösségi oldalán mon-
dott köszönetet választóinak a 
biztatásért, a támogatásért. 

Gyebnár Dávid: A pártunk inkább a falvakban erős

Debreczeni Gergő: Nőtt a támogatottságunk 2018 óta

Szegedi Éva: Nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt

Szarvas Péter polgármester a Jankay Tibor Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában adta le szavazatát
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Megemlékeztek dr. Ferenczi Attiláról is

Soron kívüli közgyűlés

Soron kívüli közgyűlést tar-
tott március 23-án, a város-
háza dísztermében Békés-
csaba képviselőtestülete. A 
közgyűlésen megemlékez-
tek a március 18-án elhunyt 
dr. Ferenczi Attiláról és ak-
tuális ügyekben döntöttek 
a képviselők. 

Március 18-án, hosszantartó, 
súlyos betegség után elhunyt 
dr. Ferenczi Attila, címzetes 
főorvos, háziorvos, egész-
ségügyi menedzser, aki – egy 
ciklus kihagyásával – 1994 
óta képviselte a békéscsabai 
közgyűlésben a Lencsési la-
kótelepen élőket. A jelenlegi 
ciklusban dr. Ferenczi Attila a 
pénzügyi, gazdasági és tulaj-
donosi bizottság elnökeként, 
a József Attila Lakótelepi 
Részönkormányzat vezető-
jeként, korábban tanácsnok-
ként is segítette a munkát. 

A közgyűlés tagjai néma 
csenddel, majd egyesével, 
egy-egy szál fehér rózsával 
tisztelegtek dr. Ferenczi Atti-
lának a nagyterem közepén 
elhelyezett fényképénél. 

A megemlékezést követő-
en a közgyűlés döntött arról, 
hogy az önkormányzatért 
több évtizeden át kifejtett 
áldozatos, kimagasló tevé-
kenységére tekintettel – a 
gyászoló családdal egyeztet-
ve – dr. Ferenczi Attilát a sa-
ját halottjának tekinti a város.

A képviselők tárgyaltak 
arról, hogy a Békéscsabai 
Kistérségi Egyesített Szoci-
ális Központban az ellátások 
és szolgáltatások intézmé-
nyi térítési díja nem emelke-
dik. Döntöttek továbbá arról, 
hogy a Békéscsabai Család-
segítő és Gyermekjóléti Köz-
pont ellátásaira megállapított 
intézményi térítési díjak, va-

lamint az önkormányzat által 
fenntartott Békéscsabai Élet-
fa Idősek Otthonának térítési 
díjai a tavalyi szinten marad-
nak, emellett megállapították 
a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti ellátá-
sok és a gyermekétkeztetés 
térítési díjait is.  

A közgyűlésen szó volt 
arról, hogy az önkormányzat 
2022-ben összesen hatmillió 
forintot különít el költségveté-
séből hat, nem állami fenn-
tartású, szociális alapszol-
gáltatást nyújtó szervezet 
feladatellátásához. Továbbá 
a képviselők megszavazták 
azt is, hogy a város három, 
közművelődési feladatot el-
látó szervezettel köt megál-
lapodást. Mindhárom szer-
vezet részére a tavalyinál 50 
ezer forinttal többet, 400–
400 ezer forintot biztosítanak 
idén. 

A határidőt betartotta a ki-
vitelező, és a Munkácsy-ne-
gyed ékeként számon tartott 
átkelőt hamarosan átadjuk a 
forgalomnak. Várhatóan ápri-
lis végén lehet majd birtokba 
venni az útfelületet az új hídon 
– tájékoztatott Szarvas Péter.

A városvezető emlékez-
tetett, hogy néhány hónap 
múlva újabb hídrekonstruk-
ció kezdődik Békéscsabán. 
Még várhatóan idén nyáron 
elbontja a kivitelező a Deák 
Ferenc és a József Attila ut-
cát összekötő gyaloghidat. 
Erre leginkább azért van 
szükség, mert a viszonylag 
szűk átkelőn nehezen férnek 
el egymás mellett a gyalogo-

sok és a kerékpárosok. Az 
önkormányzat egy olyan ter-
vet dolgozott ki, amely által a 
jelenlegi 2 méter szélességű 
híd, több mint 5 méteresre 
bővül majd. A híd közepén 
kerékpárutat, az átjáró két 

szélén pedig gyalogos közle-
kedésre alkalmas útfelületet 
alakítanak ki a szakemberek. 
Ha minden a tervek szerint 
alakul, akkor a beruházás 
2023 nyarára készül el.

Vincze Attila

Munkácsy-negyed

Hamarosan befejeződik a Kórház utcai híd felújítása

AZONNALI KÉSZPÉNZES
HASZNÁLTAUTÓ FELVÁSÁRLÁS

AKÁR HITELLEL TERHELTEN IS!

Telefon: 06 (30) 307 00 70
www.opelkoros.huOPEL KÖRÖS    5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.

Telefon 06 (30) 608 77 24     06 (30) 960 86 98

VÁLASSZA KÉSZLETRŐL!

IDÉN ÚJ OPELLEL
JÖN A TAVASZ
BESZÁLLSZ?
OPEL CROSSLAND MODELLEK 
AZONNALI KÉSZLETRŐL!

NE VÁRJ HÓNAPOKIG!
Válassz azonnal elérhető Opel
Corsa és Crossland modelljeinkből!

CROSSLAND
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A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja a la-
kosságot, hogy Békéscsabán, a húsvéti ünnepekre való tekintettel, hulladékgyűjtés 
az alábbiak szerint alakul: 

- 2022. április 15-én, nagypénteken, a megszokott rend szerint történik a kommunális 
(vegyes) hulladékgyűjtés.

- Az I. körzetben 2022. április 16-án, szombaton lesz a kommunális (vegyes) hulladék-
gyűjtés, 2022. április 18., hétfő helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapot-
ban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu ol-
dalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Herczeg Tamás: Jó kezekben 
van az Alföldvíz Zrt.

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő és Szarvas 
Péter polgármester közös 
sajtótájékoztatót tartott az 
Alföldvíz Zrt. székháza előtt, 
március 25-én. Mint elhang-
zott: sikerült stabilizálni a 
cég helyzetét, Békéscsaba 
vízellátása pedig a továb-
biakban is biztosítva lesz, 
illetve jelentős bővülés 
előtt áll.

– Fontos integrációs folya-
mat zajlott le: az Alföldvíz Zrt. 
a Nemzeti Vízművek Zrt.-
hez tartozik a továbbiakban. 
Ennek a lépésnek számos 
előnye van, melyek közül az 
egyik a mintegy 1200 dolgo-
zó bérnövekedése – kezdte 
összefoglalóját Herczeg Ta-
más, hozzátéve, hogy a cég 
dolgozói január 1-jétől visz-
szamenőlegesen, átlagosan 
18 százalékos béremelés-
ben részesültek.

A képviselő az üzembiz-
tonság garanciájaként nem-
csak a szakemberek hozzá-
értő munkáját nevezte meg, 
de azt a tényt is, hogy a már 
többségében állami tulajdon-
ban lévő cég az új státuszá-
ból fakadóan könnyebben 
juthat hozzá fontos és szük-
séges támogatásokhoz.

– Ezekből a támogatások-
ból többek között megújulhat 
a munkavégzéshez elenged-
hetetlen eszközpark – legyen 
szó munkagépekről vagy 

szállítójárművekről –, vagy 
éppen a biztonsági felszerelé-
sek sora. Örömteli az is, hogy 
2023 végéig a Kenderföldek 
városrész lakossága is egész-
séges, vezetékes ivóvízhez 
fog jutni, nekünk, békéscsaba-
iaknak pedig szintén lényeges, 
hogy a szervezet központja to-
vábbra is a megyeszékhelyen 
marad. Szeverényi György ve-
zérigazgató személyében egy 
tapasztalt, a cég belső mű-
ködését jól ismerő szakem-
ber vezeti tovább az Alföldvíz 
Zrt-t. – fogalmazott Herczeg 
Tamás.  

– Békéscsabán jó minő-
ségű az ivóvíz, nincs szük-
ségünk palackozott vízre. 
Többek között ezt is biztosít-
va látjuk a továbbiakra nézve 
annak a másfél éves tárgya-
lássorozatnak köszönhetően, 

amelyre nemrégiben került 
pont. Ennek értelmében a 
békéscsabai vezetékes víz-
szolgáltatást és a szennyvíz-
szolgáltatást végző Alföld-
víz Zrt. is belépett az állami 
víziközmű szolgáltatást végző 
cégek sorába – ismertette 
Szarvas Péter polgármester. 
Mint mondta, lesz forrás a 
megyeszékhely ivóvízhálóza-
tának jelentős fejlesztésére is, 
amely a 2022-ben a Kender-
földekkel induló, nagyjából 5 
éves ütemezett munka révén 
valósulhat meg. A városveze-
tő kiemelte: sok szempontból 
előnyösnek kell tekinteni azt 
a megállapodást, amely Bé-
késcsaba önkormányzata, 
valamint az Alföldvíz Zrt. és a 
Nemzet Vízművek Zrt. között 
jött létre.

D. Nagy Bence

Ünnepi hulladékszállítási rend

Felújították a Jankay iskola 
tetőszerkezetét

Mintegy 70 millió forintból 
újították fel a Jankay Tibor 
Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola Thurzó utcai 
intézményének a tetőszer-
kezetét. A fejlesztés hivata-
los átadóját március 25-én 
tartották.

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő az intézmény 
előtt megtartott tájékoztatón 
elmondta: örömteli, hogy az 
elmúlt években szemmel lát-
hatóan fejlődtek a békéscsa-
bai oktatási-nevelési intézmé-
nyek. Kiemelte, hogy a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskolában kiváló szak-
mai munka folyik, a diákok pél-
daértékű sporteredményeket 
érnek el a megyei és országos 
versenyeken, valamint az in-
tézményben az idegen nyelv 
oktatása is rendkívül magas 
színvonalú. 

A Békéscsabai Tankerületi 
Központ igazgatója elmondta, 

hogy mintegy 70 millió forint 
kormányzati forrásból újult 
meg az intézmény tetőszer-
kezete. Bánki András hang-
súlyozta: az elmúlt években 
minden idők legnagyobb be-
ruházásait hajtották végre. A 
tankerületi központhoz tartozó 
intézményekben 2,2 milliárd 
forintos keretösszegből való-
sítottak meg infrastrukturális 
beruházásokat.

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy ugyan 
a város az épület gazdája, 
a Békéscsabai Tankerüle-
ti Központ jó fenntartója az 
intézménynek, amely kiváló 
szakmai munkával viszi az or-
szágban Békéscsaba jó hírét.

Tirjákné Prisztavok Ág-
nes, a Jankay iskola igazga-
tója emlékeztetett arra, hogy 
az elmúlt években az intéz-
ményük mintegy 130 millió 
forintból energetikai korsze-
rűsítésen esett át. A tetőszer-
kezet felújításával megelőzik 
az épület beázását és ha-
tékonyabban tartják a hőt a 
tantermeikben. A nagy gyer-
meklétszámra való tekintettel 
a továbbiakban Thurzó utcai 
intézményt szeretnék bőví-
teni négy új tanteremmel és 
két csoportbontásra alkalmas 
teremmel. 
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www.szivarvanyaqua.hu

BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

Tisztújítás az agrárkamaránál

A Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara (NAK) valamint 
a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszervezetek Szö-
vetsége (MAGOSZ) közös 
tájékoztatón jelentette be, 
hogy ki váltja a leköszönő 
dr. Kulcsár Lászlót, a NAK 
Békés megyei elnökét. 

Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnö-
ke, elmondta, hogy 2022-ben 
tisztújítást hajtanak végre.

– A ciklus végéhez köze-
ledve dr. Kulcsár László Békés 
megyei elnök úr arról tájékoz-
tatott bennünket, hogy a követ-
kező ciklusra az elnöki tisztsé-
get szeretné átadni másnak 
– közölte Győrffy Balázs.

Az elnök hozzátette, hogy 
a megyei elnök véleményét 
is kikérve, olyan tagot vá-
lasztottak, akiben a követke-

ző ciklus vezetőjét látták. Így 
esett a választás Kozsuch 
Kornél, általános elnökre.  

Kozsuch Kornél megkö-
szönte, hogy erre a megtisz-
telő feladatra őt kérték fel.

– Igyekszem mindent 
megtenni annak érdeké-
ben, hogy a jövőben is tel-
jes erőmmel szolgáljam a 
magyar, ezen belül a Békés 
megyei gazdatársadalmat, 
és azokat, akik bármilyen 
problémával a kamarához 
fordulnak – tette hozzá az ál-
talános elnök.

Dr. Kulcsár László 1992-
ben kezdte pályafutását a 
kamaránál. Mint mondta, 
mindig az volt a cél, hogy 
előre haladjanak, ezt nem 
befolyásolhatta semmi.

– Úgy éreztem, hogy most 
már félre kellene állni, és segí-
teni egy olyan fiatalembert, aki 

szerencsére itt van köztünk. 
Minden támogatást és segít-
séget meg fogok neki adni – 
emelte ki a leköszönő elnök.  

Jakab István, a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszer-
vezetek Szövetségének el-
nöke köszönetet mondott dr. 
Kulcsár Lászlónak eddigi ál-
dozatos munkájáért. 

– Elnök úrral 30 éve dol-
gozunk együtt. Együtt alapí-
tottuk a MAGOSZ-t, együtt 
küzdöttünk, és hihetetlen ne-
héz helyzetekben is helytáll-
tunk. Ezzel egy olyan háttér 
alakulhatott ki, amely ma is 
segíti a magyar gazdákat – 
emelte ki Jakab István.

A tisztújító választások 
május 22-én lesznek, de dr. 
Kulcsár László azután is sze-
repet vállal majd a kamara 
életében.

Szabó Judit

Kozsuch Kornél, Jakab István, a leköszönő dr. Kulcsár László és Győrffy Balázs

„Békéscsaba vízellátása továbbiakban is biztosított lesz”

Nagy Ferenc, Bánki András, Tirjákné Prisztavok Ágnes és 
Herczeg Tamás a Jankay iskolánál
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

B É K É S  M E G Y E I  K O R M Á N Y H I VATA L

Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke és Erdős Nor-
bert, az Agrárminisztérium 
élelmiszerlánc-felügyeletért 
felelős államtitkára március 
29-én, Békéscsabán ismer-
tette az orosházi és a me-
zőkovácsházi járás nyertes 
TOP Plusz pályázatait.

– Oláh Gábor, a Pénzügy-
minisztérium regionális fej-
lesztési programokért felelős 
helyettes államtitkára, az Irá-
nyító Hatóság vezetőjének tá-
jékoztatása alapján, március 
22-én születtek meg a TOP 
Plusz három felhívása ese-
tében a támogatói döntések, 
Békés megyében összesen 
15 milliárd 639 millió forint ér-
tékben – kezdte a tájékoztatót 
Zalai Mihály.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének el-
nöke részletezte, hogy az 
„Élhető települések, az ön-
kormányzati épületek energe-

tikai korszerűsítése, energia 
közösségek és a gyermekne-
velést támogató humán inf-
rastruktúra fejlesztése” felhí-
vásból a bölcsődei és óvodai 
fejlesztésre pályáztak sikere-
sen a megyei települések.

– Az orosházi és a mező-
kovácsházi járásokon belül 20 
települési önkormányzat és két 
országos nemzetiségi önkor-
mányzat valósíthat meg össze-
sen 40 fejlesztést a mostani 
döntés alapján 6 milliárd 188 
millió forintból. Hat önkormány-
zat a későbbiekben megjelenő 
fejlesztésekre adott vagy ad 
be pályázatot, ezért nem sze-
repelnek a mostani nyertesek 
között. A mostani körben vala-
mennyi pályázó pozitív elbírá-
lásban részesült. Az orosházi 
és a mezőkovácsházi járás ön-
kormányzatai, intézményfenn-
tartói számára összességében 
19 milliárd 135 millió forint fej-
lesztési forrás érhető el a mos-
tani és a később megjelenő pá-
lyázatok számára. Lesz mód 

helyi gazdaságfejlesztésére, 
szociális városrehabilitációra, 
belterületi utak, egészségügyi 
és szociális intézmények, köz-
nevelési intézmények fejlesz-
tésére, turisztikai beruházások 
támogatására. Fontos, hogy a 
térségnek olyan országgyűlési 
képviselője legyen a következő 
években, aki felkészültségével, 
kapcsolati tőkéjével, elkötele-
zettségével segíteni tudja az 
orosházi és a mezőkovácsházi 
járás településein megvalósí-
tandó fejlesztéseket – hangsú-
lyozta az elnök.

Erdős Norbert élelmiszer-
lánc-felügyeletért felelős ál-
lamtitkár örömét fejezte ki, 
hogy a pályázat első felhívá-
sában 20 megyei település 
önkormányzata, valamint 
két országos nemzetiségi 
önkormányzat pályázott si-
keresen. Hozzátette: bízik 
abban, hogy a jövőben to-
vábbi nyertes megyei pályá-
zatokról tájékoztathatják a 
közvéleményt.

Miniszteri elismerést kapott a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója

Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető minisz-
ter – dr. Takács Árpád kor-
mánymegbízott javaslatára 
– nemzeti ünnepünk alkal-
mából Miniszteri Elismerő 
Oklevelet adományozott dr. 
Rákóczi Attilának. A Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója az elismerő 
oklevelet március 11-én, a 
Várkert Bazárban megren-
dezett ünnepségen vette át.

Dr. Rákóczi Attila 2017. szept-
ember 1-je óta látja el a Bé-

kés Megyei Kormányhivatal 
főigazgatói teendőit, előtte 
az agrár- és vidékfejlesztést 
támogató főosztályt vezette. 
Közigazgatási pályafutását 
2006-ban a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalnál, 
helyszíni ellenőrként kezdte. 
A ranglétrát végigjárva, 2009-
től ugyanitt osztályvezető-he-
lyettesként dolgozott, 2014-
től a hivatalt vezette.

Dr. Rákóczi Attila környe-
zetgazdálkodási agrármérnö-
ki, növénytermesztő mérnöki, 
környezetvédelmi szakmérnö-

ki és okleveles vidékfejlesztő 
agrármérnöki végzettséggel 
rendelkezik. A Szent István 
Egyetem – a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem 
jogelőd intézménye – Kör-
nyezettudományi Doktori Is-
kolájában, 2016-ban szerzett 
tudományos fokozatot (PhD). 
Ugyanezen esztendőtől ta-
nársegédként, majd 2018-tól 
egyetemi adjunktusként oktat 
az intézményben. Elnöke a 
Kétegyháza és Térsége Gaz-
dakörnek, alelnöke a Békés 
Megyei Értéktár Bizottság 

Agrár- és Élelmiszergazdaság 
Albizottságának. Tagja a Ma-
gyar Földrajzi Társaságnak, 
és a Magyar Természettudo-
mányi Társulatnak. A Magyar 
Tudományos Akadémia köz-
testületi tagja. A Hungarian 
Agricultural Research, illetve 
A Falu tudományos folyóirat 
szerkesztőbizottságának is 
tagja.

2019 márciusa óta ön-
kéntes műveleti tartalékos 
ezredesként segíti a Békés 
Megyei Védelmi Bizottsá-
got vezető dr. Takács Árpád 

kormánymegbízott védelmi 
igazgatási munkáját.

A Miniszteri Elismerő Ok-
levéllel kitüntetett dr. Rákóczi 
Attila főigazgató kormány-
tisztviselői esküjéhez híven a 
közjót szolgálja. Munkássá-
gával, példaértékű hozzáál-
lásával nagyban hozzájárult 
a szolgáltató állam koncepci-
ójának megvalósításához, az 
emberarcú, ügyfélközpontú 
közigazgatás megteremté-
séhez.

Pántya Imre, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal foglal-

koztatási főosztályvezetője 
és Medovarszky Pál közfog-
lalkoztatási osztályvezető az 
elmúlt 10 évben a közfoglal-
koztatási programok megva-
lósításában nyújtott kiemel-
kedő szakmai tevékenysége, 
elkötelezett, lelkiismeretes 
munkája elismeréséül okle-
velet és emlékplakettet vehe-
tett át a Belügyminisztérium-
ban. Az elismeréseket Réthy 
Pál, a szaktárca közfoglal-
koztatási és vízügyi helyettes 
államtitkára adta át a közel-
múltban.

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója nemzeti ünnepünk al-
kalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető minisztertől

A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai te-
vékenységük elismeréseként oklevelet és emlékplakettet vehettek a Békés Megyei 
kormányhivatal munkatársai. Felvételünkön: Pántya Imre főosztályvezető (b), Réthy 
Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, illetve 
Medovarszky Pál közfoglalkoztatási osztályvezető

G L O K Á L I S  S A R O K
Csabai választás

Milyen hatással van gyorsan 
változó világunk Békéscsa-
bára és csabaiként tudjuk-e 
ezeket a változásokat befo-
lyásolni? A rovat a nagyvi-
lágból érkező impulzusok 
által alakított és arra reflek-
táló helyi ügyeinket vizsgál-
ja az ökológiai fenntartható-
ság szemüvegén keresztül.

A demokrácia olyan, mint a fa: 
alulról felfelé növekszik. Volt 
egy választás, ahol csabai-
ak döntöttek arról, hogy mit is 
akarnak valójában. Hogy sze-
retnék látni a város és térsége 
jövőjét, mondjuk 2024-ben, 
2030-ban, esetleg 2050-ben. 
Az eredmény egyértelmű volt, 
nem vártunk mást. 

Békéscsabán, a kilencve-
nes években a város évi 1000-
1200 fát ültetett. 2002-ben a 
megyeszékhely célul tűzte ki, 
hogy három év alatt külterületi, 
erdősítésre alkalmas területe-
ket jelöl ki, és elkezdi a tele-
pülést övező erdőket véderdő-
gyűrűvé kiegészíteni.  

A csabaiak preferenciája 
már 2004-ben nyilvánvaló volt, 
amikor a lakosság közel két-
harmada gondolta közepes-
nél súlyosabb problémának a 
zöldterületek hiányát. Akkor a 
csabaiak közül többen gyűjtöt-
tek volna a környezet védelmé-
re, mint a világbékére. A turiz-
mus fejlesztése érdekében a 
műemlékek és szálláshelyek-
nél is fontosabbnak ítélték a 
természeti környezet állapotát. 
Csabai kutatók és szakértők 

2004-ben megállapították, 
hogy „a környezeti fejleszté-
sek integrálódása az egyéb 
ágazati fejlesztésekbe ma már 
nemcsak EU-kritérium, de a 
fenntartható városfejlesztés 
nélkülözhetetlen eszköze is”.

Épp most mondják, nem 
csak csabai, de szegedi, bu-
dapesti, párizsi, tokiói tudósok 
is, hogy csinálni kellene vég-
re valamit. Vannak fiatalok, 
akiknek eszük ágában sincs 
gyereket szülni erre a világra. 
Járványok, háborúk és kör-
nyezeti katasztrófák nyomasz-
tanak, miközben a társadalom 
csak egy szűk köre él jól.

Ebből lett elegük a csaba-
iaknak és választottak: vagy 
várnak még, vagy aktivizálód-
nak. Érzékelve a problémákat, 
2019-ben, egyszeri hívó szó-
ra tömegek mozdultak meg. 
Akkor 6 hektár erdőt vetettek, 
majd 2020-ban további tízet, 
tavaly tizennégyet. Két év alatt 

1137 facsemetét ültettek el a 
város közterületein, további 
kétezret saját telkeiken. Az el-
múlt 120 év legszárazabb nya-
rán az önkormányzat mellet 
csabaiak százai tartottak élet-
ben közel 2000 facsemetét. E 
cselekvés hiányában biztos, 
hogy nem élték volna túl az 
aszályt.

Fel kell gyorsítani a kö-
zös cselekvéseinket annak 
érdekében, hogy a városla-
kók szükségleteit kielégítsük. 
Folytassuk ezt az utat. Lát-
ható, hogy a helyi fenntartha-
tó cselekvéseinkkel nemcsak 
környezetivédelmi, hanem 
nemzetfenntartó célokat is 
szolgálunk. Ne mástól várjuk 
a megoldást. Döntsünk fele-
lősen és csináljuk meg mi! 
Meg kell szoknunk, hogy a 
város a miénk!

Mi így gondolkozunk globá-
lisan és választunk lokálisan.

Dr. Duray Balázs

Nyertes pályázók Békés megyében
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S

Sorszám Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 
2. ütem - 1. rész (3. vk.) helyszín

2022-ben 
elkészült

Jelenleg ki-
vitelezés alatt 

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Kisfényesi út a Körte sortól a 
Csabagyöngye sorig X

A kivitelezés utcaszakaszonként más 
előrehaladottsági állapotban ütemesem 
folyik.

2 Körte sor (Kisfényesi út -híd 
között) X Munkakezdési engedély kiadva.

3 Györkei utca (a Fényesi u. 154-nél) X Járdalapok lerakása elkészült.

4. Bojtár utca a Dobos István utcá-
tól a Bojtár u. 18-ig X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-

zásra előkészítve.

5 Dobos I. utca Lencsési úttól a 
Bojtár utcáig X A kivitelezés utcaszakaszonként más előre-

haladottsági állapotban, ütemesen folyik.

6 Csikós utca (Bojtár u - Ostoros u.) X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

Sorszám Békéscsaba járdahálózatának  
fejlesztése 
2. ütem - 2. rész (5. vk.) helyszín

Jelenleg ki-
vitelezés alatt 

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Csányi utca páratlan oldal X Munkakezdési engedély kiadva.

2 Wlassics sétány 17-23. belső udvar és 
járda X Munkakezdési engedély kiadva.

Sorszám Békéscsaba járdahálózatának  
fejlesztése 
2. ütem - 2. rész (5. vk.) helyszín

Jelenleg ki-
vitelezés alatt 

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Csengeri u. páratlan oldal X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

2 Szent Imre u. páros oldal X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

3 Lipták u. 2–14. X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

4. Lipták András u. 1-3-5. X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

5 Kápolna u. páratlan oldal X Bontás, földmunka folyamatban.

6 Bulcsú u. páratlan oldal X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

7 Szent László u. páros oldala X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

8 Czakó u. páratlan oldal X Munkakezdési engedély kiadva.
9 Áchim u. páros oldal X Bontás, földmunka folyamatban.

10 Szigetvári u. páratlan oldal X Kivitelezés utcaszakaszonként más előre-
haladottsági állapotban ütemesem folyik.

11 Zsíros u. 8. és 14. X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

12 Rákóczi u. páratlan oldal X Kivitelezés utcaszakaszonként más előre-
haladottsági állapotban ütemesem folyik.

13 Marik u. páros oldal X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

14 Garai u. páratlan oldal X Munkakezdési engedély kiadva.
15 Békési út páratlan oldal X Munkakezdési engedély kiadva.

16 Kis-Tabán u. páros oldal X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

17 Guttenberg u. páratlan oldal X Munkakezdési engedély kiadva.
18 Reök u. páros oldal X Munkakezdési engedély kiadva.
19 Bocskai u. páros oldal X Munkakezdési engedély kiadva.

20 Alsó Körös sor (Kiss Ernő u.-Piski u. 
között) X Kivitelezés utcaszakaszonként más előre-

haladottsági állapotban ütemesem folyik.
Sor-
szám

Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 2. rész (2. 
vk.) helyszín

Jelenleg 
kivitelezés alatt Megjegyzés

1 Bajza u. (Erdélyi sor-Egyetem) X Bontás, földmunka folyamatban.

2 Berzseny u. (Erdélyi sor- 
Málnás u.) X Kivitelezés utcaszakaszonként más előre-

haladottsági állapotban ütemesem folyik.
3 Berzsenyi u. (Deák u-Bajza u.) X Bontás, földmunka folyamatban.

4. Gyulai út-Alkotmány u.-Berzsenyi 
u.-Turzó u. X Bontás, földmunka folyamatban.

Sor-
szám

Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 3. rész (9. 
vk.) helyszín

Jelenleg 
kivitelezés alatt Megjegyzés

1 Kézay utca 1-19-ig páratlan oldal, 
18-tól páros oldal X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-

zásra előkészítve.

A járdafejlesztési munkák I. ütemének lebonyolítása:
A projekt I. ütemében 35 járda/járdaszakasz fejlesztésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás során nyer-

tes kivitelezővel az I. ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. július 23-án, a munkaterület átadása 2021. 
július 29-én megtörtént. A kivitelezési munkák 2021. szeptember 6-án kezdődtek meg.

Az I. ütem 1. részében térkő burkolattal ellátott járda épült a Kórház utcán, a Dedinszky utcán és a Telep 
utcán. Aszfalt burkolatú járda kialakítása történt meg a Sikonyi úton, Bezerédj utcán és a Csalogány 
utcában. A Csalogány utca egy részén járdalapos járda épült. Az érintett területeken a továbbiakban padka-
rendezés elvégzése szükséges.

Az I. ütem 2. részében térkő burkolattal ellátott járda épült a Szőlő utcában. Aszfalt burkolatú járda kiala-
kítása történt meg a Lencsési út 28–38. mögött, és a Kőmíves K. sor 37.-Virág presszó közötti szaka-
szon, az Aulich utcában (Szőlő u-Berzsenyi u. között) és a Forgách utcában (Árpád sor - Berzsenyi u. 
között). Az érintett területeken a továbbiakban padkarendezés elvégzése szükséges.

Az alábbi szakaszokon folynak építési munkák:

Az I. ütem 3. részében térkő burkolattal ellátott járda épült az Áchim lakótelepen az Áchim L. András szo-
bor környékén. Aszfalt burkolatú járda kialakítása történt meg az alábbi területeken: Kőrösi utca, Akácfa utca, 
Széna utca, Schweidel utca - Zöldfa utca, Czuczor utca, Lorántffy u. (Dombos u.-Vereckei u. között), Hadnagy 
utca, Esze Tamás u. és Karácsony János u. összekötő szakasz, Nyárfa utca (Szendrey u. - Gárdonyi. u. kö-
zött), Botyánszki Pálné utca, Pulszky utca 18. előtt, Váczi Mihály utca 22-24. előtt, Bokor utca páratlan oldal 
(Csillag u. - Mokry u. között), Német Lajos utca, Dessewffy utca (Zöldfa u., Botyánszki Pálné u. között), Bibó 
utca folytatásában (0669 hrsz-ú úton), Berényi út 132. előtt, Berényi út 79. előtt, a Lahner utcában. Az érintett 
területeken a továbbiakban padkarendezés elvégzése szükséges.

Az alábbi szakaszokon folynak építési munkák:

A projekt II. ütemében 39 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. A közbeszerzési eljárás során nyer-
tes kivitelezővel az II. ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. október 26-án, a munkaterület átadására 
2021. november 5-én került sor. 

A kivitelezési munkák az alábbi területeken megkezdődtek:

A projekt III. ütemében 56 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. A közbeszerzési eljárás során nyer-
tes kivitelezővel az III. ütem 7-es, 11-es, és 12-es választókörzetre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2021. 
november 26-án aláírták, a munkaterület átadására 2021. december 6-án került sor. 

A kivitelezési munkák az alábbi területeken megkezdődtek:

A IV. ütemben 24 járda/járdaszakasz valósul meg. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel a vállalko-
zási szerződéseket 2022. február 3-án aláírták, a munkaterület átadására 2022. február 11-én került sor.
A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel korábban, írásban 
is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is. A vállalkozók a kivitelezés ütemezése 
során figyelembe veszik a technológiai, tárgyi, személyi és szervezési feltételeket A „Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése” című projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. 

A munkavégzéssel kapcsolatos, bármilyen jellegű helyreállítási, illetve esetlegesen előforduló károkozást követő 
javítási munkákat a kivitelező elvégzi. A helyreállítások, javítások előkészítése, kivitelezése időt vesz igénybe, ezért 
a lakosság türelmét kérik.
Kivitelező: HÓDÚT Kft., telefonszám: +36-66/452-352. Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., Megyeri Sándor projektmenedzser. Telefonszám: 
+36-20/454-5693.

3 Tessedik u.  (Erkel-Aradi) 
Tessedik u. X Munkakezdési engedély kiadva.

4. Bartók B. út 42. (Vozárik u. -Szemere u) X Munkakezdési engedély kiadva.zásra 
előkészítve.

5 Bartók B. út (Petőfi u. - Lepény Pál u.) X Munkakezdési engedély kiadva.

6 Aradi utca páros oldala X Bontás, földmunka folyamatban.

7 Árpád fejedelem tér, megsüllyedt térburkolat X Munkakezdési engedély kiadva.

8 Damjanich u. Bartóktól az 1. számig
+ a 7. szám X Szegélyezéssel, betonozással aszfalto-

zásra előkészítve.

9 4-es Honvéd u. a Tessedik utcától a 4-es 
Honvéd utca 16. számig X Munkakezdési engedély kiadva.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a 
következő ingatlanát: a Toldi 
utcában található, Békés-
csaba 9185 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott, beépí-
tetlen terület megnevezésű 
ingatlant.

Helyrajzi szám: 9185. Te-
rülete, megnevezése: 732 
m2, beépítetlen terület. Az in-

gatlan kikiáltási ára: bruttó 
4  300  000 Ft, azaz négymil-
lió-háromszázezer forint, a 
hatályos áfa törvénynek meg-
felelően. Az árverés ideje: 
2022. április 14., csütörtök, 
10 óra. Az árverés helyszí-
ne: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
(Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) földszint, Munkácsy tár-
gyaló. A hirdetés részletes 
szövege a város internetes 

honlapján (www.bekescsaba.
hu) - Aktualitások, Eladásra, 
hasznosításra kínált ingóságok 
és ingatlanok elérési útvonalon 
található, valamint Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának hirdetőtábláján 
megtekinthető. További felvi-
lágosítással Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Stratégiai – Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefonszám: 
66/523-870.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata árveré-
sen kívánja értékesíteni a kö-
vetkező ingatlanát: a Mikes és 
Toldi utca sarkán található, 
Békéscsaba 9186 helyrajzi 
számon nyilvántartott beépí-
tetlen terület megnevezésű 
ingatlant. 

Helyrajzi szám: 9186. Te-
rülete, megnevezése: 2013 
m2, beépítetlen terület. Az in-

gatlan kikiáltási ára: bruttó 
11 825 000 Ft, azaz tizenegy-
millió-nyolcszázhuszonötezer 
forint, a hatályos áfa törvény-
nek megfelelően. Az árverés 
ideje: 2022. április 14., csütör-
tök 11 óra. Az árverés helyszí-
ne: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
(Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) földszint, Munkácsy tár-
gyaló. A hirdetés részletes 
szövege a város internetes 

honlapján (www.bekescsaba.
hu) - Aktualitások, Eladásra, 
hasznosításra kínált ingóságok 
és ingatlanok elérési útvonalon 
található, valamint Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának hirdetőtábláján 
megtekinthető. További felvi-
lágosítással Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Stratégiai – Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefonszám: 
66/523-800/3870.

Árverés Árverés

Békéscsaba járdafejlesztési programjának készültségi szintje
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

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

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Gerla 
településrész, 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 és buszmegálló közötti 
szakaszán a kivitelezés be-
fejeződött, az útburkolat za-
vartalanul használható. 

A Szabadkígyós – Békés-
csaba földútszakaszon az 
útalap készítése folyamatban 
van, folytatódnak a kivitele-
zési munkálatok. A Szabad-
kígyós felőli részen elkez-
dődött az aszfaltozás is. A 
teljes szakasz építésének 
határideje 2022 június eleje.

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

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

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

A fentiek mellett tisztelettel 
kérjük, hogy a projekt kere-
tében elkészült, pihenést, ki-
kapcsolódást szolgáló, egye-
di tervezésű létesítményekre 
(kilátó, komplex fedett pihe-
nőhelyek, padok, asztalok) és 
a kihelyezett kerékpáros-kel-
lékek épségére vigyázzunk, 
hogy sokáig és minél töb-
ben tudjuk használni azokat, 
mindannyiunk örömére, meg-
elégedésére. 

Amint az elmúlt hetekben 
jeleztük, a Bányatavaknál 
lévő új kilátó megrongálódá-
sa, valamint a kerékpárjavító 
szerszámok eltűnése után, a 
kihelyezett értékes, egyedi 
tervezésű 4 db padot és 2 
db asztalt ismeretlenek el-
tulajdonították. Továbbra is 
kérjük, hogy aki valamilyen 
információval rendelkezik a 
bútorokat illetően, szívesked-
jen jelezni a polgármesteri 
hivatalban. Ismételten kérjük 
Önöket, hogy vigyázzunk a 
környezetünkre, óvjuk közös 
értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Így közlekedtek Ti
Az ORFK - Országos Bal-
eset-megelőzési Bizottság 
idén 29. alkalommal hirdet-
te meg az „Így közlekedtek 
Ti” című rajzpályázatot. A 
Békés megyei óvodákból és 
általános iskolákból beérke-
zett 2254 munkát március 
végén, Békéscsabán érté-
kelte a zsűri. 

– A felhívás célja az, hogy a 
gyermekekkel foglalkozó pe-
dagógusok és szülők a rajzok 
készítése közben gondolkod-
janak, beszélgessenek a fi-
atalokkal a közlekedésről, a 
szabályokról. Valamilyen for-
mában mindenki közlekedik. 
A gyerekek először utasként, 
majd gyalogosként, kerékpá-
rosként jelennek meg a köz-
lekedésben. Nagyon fontos, 
hogy ők is megismerjék az 
alapvető közlekedési szabá-
lyokat, felismerjék a táblát, 
vagy a közlekedési helyze-
teket, amikor például egy 

kereszteződéshez érnek és 
át szeretnének haladni. Ez 
mind a gyermekek bizton-
ságát szolgálja – emelte ki 
Szombati Andrea, a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
sajtószóvivője.

Az alkotások közül Ván Haj-
nalka művészettörténész, Le-
hoczky Péter, a Békés Megyei 
Hírlap munkatársa és Csépai 
Ingrid rendőr alezredes, a 
Békés Megyei Rendőr-főka-
pitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályának alosztály-
vezetője választotta ki azokat 

az alkotásokat, amelyek a leg-
szemléletesebben mutatják 
be a pályázat üzenetét.

A zsűri korosztályonként 
(óvodás, általános iskola 
alsó és felső tagozat) 15-15-
15 pályaművet választott ki, 
ezek április végén jelennek 
meg a Békés Megyei Rend-
őr-főkapitányság Információs 
Portálján, ahol majd szavazni 
lehet a legjobb alkotásokra. 
Korosztályonként a legjobb 
három rajzkészítő részesül 
elismerésben. 

Papp Ádám

Egészség- és környezettudatos intézmények

Ökoiskola címet nyertek

A köznevelési intézmé-
nyek egyik fő célja a kör-
nyezettudatos szemlélet 
érvényesítése. Az ezeket 
a törekvéseket leginkább 
képviselő iskolák egy-
re bővülő köre alkotja az 
ökoiskolák népes táborát. 
A közelmúltban két csabai 
iskola is megkapta ezt az 
elismerő titulust.

Városunkban a legutóbbi 
pályázat eredményeként a 
Békéscsabai Szent László 
Utcai Általános Iskola, vala-
mint az Erzsébethelyi Álta-
lános Iskola érdemelte ki az 
ökoiskola címet. 

Ökoiskola címmel azokat 
a köznevelési intézménye-
ket ismeri el Magyarország 
Kormánya, amelyek a peda-
gógiai programjukban dek-
laráltan, rendszerszinten, a 
mindennapos nevelés-okta-
tás szerves részeként fog-
lalkoznak az egészség- és 
környezettudatosság témá-
jával, és kiemelt figyelmet 
szentelnek a fenntartható-
ságra nevelés ügyének. A 
fenntarthatóság értékeit a 
pedagógusok személyes 
példamutatásán, valamint 
az intézmény környezetbarát 
működtetésén keresztül is 
közvetítik a tanulók számá-

ra, aktív közreműködésre, 
cselekvésre bátorítva őket. 
Az ökoiskoláknak ezáltal 
kiemelten fontos szerepük 
van a Kárpát-medence ter-
mészeti és épített környezeti 
értékeinek a megőrzésében. 

Az Ökoiskola Hálózat 
munkáján túl a fenntartható-
ságra nevelés kompetenci-
ái 2018 óta a pedagógusok 
kompetencia-keretrendsze-
rének részei, a fenntartható-
ság témái beépültek a tan-
tervekbe és a tankönyvekbe, 
továbbá kidolgozták a fenn-
tartható fejlődés szabadon 
választható tantárgy keret-
tantervét is. 

Díjat kapott a Békéscsabai Mentőalapítvány

Elismerés az életmentőknek

Április elején „Szülőföldün-
kért Díjat” adott át Csendes 
Csabának, a Békéscsabai 
Mentőalapítványnak elnöké-
nek Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő. 

Herczeg Tamás számos dí-
jat alapított az elmúlt évek 
során, amelyek listája újabb 
elismeréssel bővült. A most 
első alkalommal átadott Szü-
lőföldünkért Díjat a Békés-
csabai Mentőalapítvány ne-
vében az alapítvány elnöke, 
Csendes Csaba vette át. 

A Békéscsabai Mentőala-
pítvány a jelenlegi kurató-
riumával 2013 óta működik 
a megyeszékhelyen. Azzal 
a céllal hozták létre, hogy a 
helybeli és a környékbeli la-
kosok mentési körülményeit 
javítsák.

A mentőalapítvány elnöke  
kiemelte, hogy a mentőállo-
máson dolgozók körülmé-
nyei is javultak. Elmondta azt 
is, hogy Magyarországon a 
mentés feltételei biztosítva 
vannak, de mindig van újabb 
eszköz, amelynek a beszer-
zéséhez sokszor nehéz for-
rást találni, ezeket igyekszik 
biztosítani az alapítvány.

– Épp ezért örültünk a díj-
nak és a pénzbeli juttatásnak, 
nagyon nagy megtiszteltetés 
ez számunkra. Az alapítvá-
nyunk eddig még nem kapott 
díjat, köszönjük, hogy most 
gondolt ránk az országgyű-
lési képviselő – tette hozzá a 
kuratóriumi elnök.

Herczeg Tamás hangsú-
lyozta, hogy a mentők rend-
kívül fontos feladatot látnak 
el. Az elmúlt években több 

elismerést alapított, azonban 
azok odaítéléséről eddig má-
sok döntöttek. Idén létrehozza 
a Szülőföldünkért Díjat, amely 
esetében ő választja ki, hogy 
ki és miért kapja meg azt.

– Azért a Békéscsabai 
Mentőalapítványra gondol-
tam, mert az ő munkájuk 
mindannyiunk számára a szó 
szoros értelmében létfontos-
ságú. A szülőföldünkön ma-
radás sok feladatot ró ránk. 
Ezeket a mentőszolgálat és 
a mentőalapítvány példaérté-
kűen végzi. Köszönet a mun-
kájukért – emelte ki a térség 
országgyűlési képviselője.

Herczeg Tamás elmondta 
azt is, bárhogyan alakuljon a 
jövő, a díjazást szeretné foly-
tatni, hiszen sokan vannak 
még, akik ezt megérdemlik.

Szabó Judit
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Fotópont lett a Rőzsehordó nő szobra

A vasutas koncertfúvósok április 25-én lépnek fel

A Karthago is itt lesz az április 14-ei rockesten

Forczek Győző és Opauszki Zoltán ismertette a programot A fesztivált a Csaba Big Band koncertje zárja április 30-án

Koncertek, kiállítások, családi programok egy hónapon át

Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ április 1-je és 
április 30-a között, változa-
tos programokkal rendezi 
meg az idei Békéscsabai 
Tavaszi Fesztivált.

Forczek Győző fesztiváligaz-
gató elmondta: igazi össz-
művészeti rendezvénnyel vár-
ják az érdeklődőket. Opauszki 
Zoltán, Békéscsaba turisztikai 
ügyekért felelős tanácsnoka 
hangsúlyozta, hogy a tavaszi 
fesztivál programsorozata erő-
síti az együttműködést a város 
kulturális intézményei között. 
Beszélt arról is, fontos hogy 
sokan megjegyezzék: Békés-
csaba Munkácsy városa! 

A fesztivál egy hónapja 
során helyi tehetségek és or-
szágosan ismert, népszerű 
előadók is fellépnek. Nyitás-
ként április 1-jén a Honeybeast 
adott koncertet, majd április 
negyedikén a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar. Április 
8-án a The Biebers következik, 
9-én az Ismerős Arcok lép fel 
fel, április 14-én pedig Ganxta 

Zolee, a Palmetta, Karthago 
és az Alcohol ad közös tavasz-
köszöntő rock-estet. Április 
16-án koncertezik Borsodi vs. 
Pribojszki, 20-án előadást tart 
Jakupcsek Gabriella, majd 
április 21-én Hajtmann Ildikó 
és Endrész Ferenc estje jön. 
Április 22-én a Carson Coma, 
25-én a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar, április 
28-án Dés László végül április 
30-án a Csaba Big Band szó-
rakoztatja a közönséget. 

A fesztiválnak több társ-
szervezője van, a Békés Me-
gyei Könyvtárban például Lip-
ták Pál-kiállítás lesz, és tárlatot 
szervez a Békéstáji Művészeti 
Társaság. A Jaminai Közössé-
gi Házban Faluhelyi F. László-
ról nyílik kiállítás, a Lencsési 
Közösségi Házban pedig a 
XX. Csak tiszta forrásból fo-
tópályázat alkotásai láthatók. 
Lesz költészet napi megemlé-
kezés, családi táncház, a Bé-
késcsabai Napsugár Bábszín-
ház pedig bemutatja a Virágot 
tépő lány című darabot. 

Csiffáry Zsuzsanna

Március 23-án tartották a 
legújabb Munkácsy-ihleté-
sű köztéri szobor avatóját 
Békéscsabán. A Rőzse-
hordó nő leleplezése egy 
újabb mérföldkő a város 
kulturális negyedének ki-
alakításában.

A Munkácsy-negyedben öt 
Munkácsy ihlette alkotást 
terveznek elhelyezni, a Rő-
zsehordó nő volt a második 
a sorban. A szoboravatón 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy 
nemcsak szépül a belváros, 
hanem új funkciókat nyer, és 
a turisták szempontjából is 
vonzó helyszín lehet. Hozzá-
tette: ha egymás mellé tesz-

szük a közelmúlt fejlesztéseit, 
elmondhatjuk, hogy Békés-
csaba felkerülhet az ország, 
vagy akár Európa kulturális 
térképére.  

Varga Tamás alpolgár-
mester arról beszélt, hogy a 
projektben résztvevőket két 
szempont vezérelte: az egyik 
az volt, hogy ismert Munká-
csy mű jelenjen meg a közté-
ren, a másik pedig az, hogy 
békéscsabai művész legyen 
az alkotója. Így esett a vá-
lasztás Prisztavok Tiborra, 
akinek több alkotása is látha-
tó a városban; többek között 
a Csabagyöngye homlokza-
tát díszítő szőlőlevél. 

– A szobor kompozíciója 
lehetőséget ad arra, hogy 

leüljön mellé a látogató, és 
akár fotót is készítsen vele. 
Innentől válik aktívvá a szo-
bor, hiszen ha a róla készült 
fotó felkerül a világhálóra, 
akkor bárhol a világon lát-
hatják majd, hogy Békéscsa-
bán van egy ilyen alkotás – 
mondta az alpolgármester.

Prisztavok Tibor elmond-
ta, hogy köztéri alkotást ké-
szíteni mindig nagyon nagy 
felelősség. A művészek azért 
is dolgoznak tartós anyagok-
kal, mert bíznak abban, hogy 
az alkotás talán túléli őket, 
sőt, akár több száz éven ke-
resztül mesél arról, hogy mit 
gondolhattak az akkor élők 
az adott korról. 

Vári Bianka

Ke l l emes 

húsveti únnepeket  

kivánúnk önöknek : 

Bekescsábái  

Mediácentrúm!
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Varga Tamás alpolgármester, Prisztavok Tibor, a mű alkotója és Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő leplezte le a szobrot március 23-án
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MESÉLŐ MÚZEUM Csabai életképek
Reviczky Imre Békéscsabán

75 éve, április 12-én kezdődött a kitelepítés

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Telefon:

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

Email:

audiobcs@widex.hu

BÉKÉSCSABA, CSABA UTCA 7.

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

SZERETNÉ JÓL HALLANI A HÚSVÉTI

VERSEKET AZ UNOKÁKTÓL?

JÖJJÖN BE HOZZÁNK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

ÉS PRÓBÁLJA KI

HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!

BEKE1/22/04CSM1

A magyar Országgyűlés 
2012 decemberében nyil-
vánította a Felvidékről ki-
telepített magyarok emlék-
napjává április 12-ét. Azért 
ezt a dátumot választották, 
mert ezen a napon indult a 
szülőföldjükről kitelepített 
felvidéki magyarokat szál-
lító első vonatszerelvény 
Magyarországra.

A második világháború után 
Csehszlovákiában, Edward 
Benes államfő egy nemzeti 
állam létrehozására töreke-
dett, persze a nemzeti ki-
sebbségek nélkül. A Benes 
által 1945-ben életbe lépte-
tett és 1946-ban törvényerő-
re emelkedett dekrétumok 
közül több a Csehszlovákiá-
ban élő magyar és német la-
kosság alapvető jogait korlá-
tozta. A rendeletek lehetővé 
tették, hogy a magyar nem-
zetiségűek földjeit elkoboz-
zák, állásaikból elbocsássák 
őket, hivatalos nyelvhaszná-
latukat betiltották. A cseh-
szlovák kormány célja, a 
magyarság egyoldalú kitele-
pítése volt. Az 1945 júniusi, 
potsdami konferenciához for-

dult ezzel a kéréssel, azon-
ban a nagyhatalmak nem 
engedélyezték a magyar la-
kosság egyoldalú kitelepíté-
sét, csak a lakosságcserét. 
Ezt követően a csehszlová-
kiai magyarok helyzete még 
inkább romlott, a magyar kor-
mány több ízben tiltakozott a 
helyzet ellen, ám a prágai 
kormánynak sikerült a ma-
gyar kormányt megegyezés-
re kényszerítenie. 

A szlovák-magyar „lakos-
ságcsere-egyezményt” 1946. 
február 27-én írták alá Buda-
pesten, és május 14-én fogadta 
el a parlament. Az egyezmény 
értelmében a Csehszlovákiá-
ba önként áttelepülő magyar-

országi szlovákok számával 
megegyező számú magyart 
telepíthetett volna át a cseh-
szlovák kormány.

A magyarországi szlová-
kok körében toborzó kam-
pányt folytattak. „Dél-Szlová-
kia földje, ahová le akarunk 
telepíteni benneteket, ragyo-
gó, bőven termő, zsíros földű 
síkság […] Az a föld csak a 
szlovák ember dolgos kezére 
vár, aki szeretettel művelné 
meg. Rátok vár! Hív benne-
teket! Gyertek!” (Részlet a 
Sloboda című magyarorszá-
gi szlovák lap felhívásából).

A kitelepített magyarokat 
szállító első szerelvény 1947. 
április 12-én, az utolsó 1949. 
június 5-én indult, e két idő-
pont között szinte naponta 
vitték a kijelölt családokat. 
Némi ingóságaikat maguk-
kal vihették ugyan, de hátra 
hagyták házukat, földjeiket, 
amelyeket Magyarországról 
odaköltöztetett szlovákoknak 
adtak át a csehszlovák ha-
tóságok. Százezer magyart 
telepítettek ki Csehszlováki-
ából, ezzel szemben hetven-
ezer szlovák távozott önként 
Magyarországról, közülük Bé-
késcsabáról kilencezer fő tele-
pült át.

Forrainé Kovács Márta 
történész

1947-ben indultak az első vagonok a magyarokkal

A szülőföld hív benneteket ! – csehszlovák politikai plakát 

Az Izrael állam által ala-
pított legmagasabb, nem 
zsidó embernek adomá-
nyozható elismerés a Vi-
lág Igaza kitüntetés. Ezt 
minden olyan személy 
megkaphatja, aki a máso-
dik világháború alatt élete 
kockáztatásával mentette 
a zsidókat a soá alatt. 

Reviczky Imre azért kapta 
meg ezt a kitüntető címet, 
mert 1944-ben, Nagybányán 
több ezer munkaszolgálatos 
embert mentett meg a biztos 
haláltól. A család 1931-ben 
került Békéscsabára, mely 
évek történetét Ádám nevű 
fiuk írta meg Vesztes hábo-
rúk-nyertes csaták című köny-
vében. Ebből kiderült, hogy a 
honvédség rendelte Reviczky 
Imrét városunkba, ahol a 10. 
honvéd gyalogezredhez ke-
rült. Csaba ekkor még mező-
város jellegű volt, hatalmas 
távolságokkal és földszintes 
házakkal. Emeletes épületek-
kel szinte csak a három főté-
ren lehetett találkozni. 

A család a Perényi utcá-
ban (ma Dr. Becsey Oszkár 
utca) kapott lakást. A beil-
leszkedés könnyű volt, Ádám 
nagyon barátságos emberek-
nek írta le a korabeli csabai-
akat. Édesanyja egyik legfon-
tosabb feladata a megfelelő 
boltok kiválasztása volt. A pi-
acon kívül a belvárosban ta-
lálható Kővári és Szellner 
csemegeboltot javasolták ne-
kik, ahol a fűszereket, a lisz-
tet, cukrot és a kávét tudták 
megvásárolni. A Deutsch és 
Kulpin boltban a textilárukat 
és a divatcikkeket szerezték 
be, míg a Bayer-féle sport-
boltban édesapja találta meg 
a vadászathoz szükséges 
kellékeket. Termelőktől sze-
rezték be a tejet és a vajat, a 
piacon vették meg a tojást és 
a zöldségeket. Érdekes, hogy 
az előbb említett boltok több-
ségében úgynevezett vásár-
lókönyvekbe írták be az elvitt 
árukat és fizetni csak havonta 
egyszer kellett. A pék azon-
ban jót mosolygott azon, 
hogy naponta elvittek volna 

egy ropogós friss kenyeret; 
közölte Reviczkyékkel, hogy 
Békéscsabán a cipócska 
2–2,5 kg; a cipó 4 kg és a 
kenyér 7–8 kg, malomkerék 
nagyságú volt. 

A fiú az Irányi utcai isko-
lába (ma Kazinczy Iskola) 
és a Rudolf Főgimnáziumba 
(ma Evangélikus gimnázium) 
járt. A tankönyveket használ-
tan szerezték be Gyöngyösi 
János (a későbbi külügymi-
niszter) akkori könyvesboltjá-
ból. Reviczky Ádámtól nagy 
dicséretet kaptak az evan-
gélikus gimnázium tanárai, 
akiket a nagyhírű sárospa-
taki református gimnázium 
pedagógusaihoz hasonlí-
tott. Dr. Rell Lajos igazgató, 
Áchim Károly tornatanár, dr. 
Czinkotszky Jenő kémiata-
nár és dr. Szeberényi Lajos 
történelemtanár volt rá nagy 
hatással. 

A család életében a csa-
bai évek hamar elrepültek, 
Reviczky Imrét 1938-ban 
Királyhelmecre helyezték át. 

Ugrai Gábor

A P R Ó K
Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, MZ, 
Jawa, Csepel stb. – lehet hiányos, üzemképtelen is.
Telefon: 20/572-5142.

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

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

Musicalduett

Hajtmann Ildikó és End-
rész Ferenc musicalduett 
koncertet ad április 21-én 
19 órától a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. Zon-
gorán közreműködik Gál 
Csaba.

A művészek a nagysikerű 
operaduett előadásuk után 
egy újabb, népszerűnek ígér-
kező vállalkozásba fogtak. 
Világhírű musicalek dallama-
iból összeállított műsorukban 
olyan slágerek hangzanak el, 
melyek az eredeti darabok tör-
ténetétől függetlenül is meg-
állják helyüket a Békéscsabai 
Tavaszi Fesztiválon. A dalok 
mély érzelmeket, tartalmakat 
közvetítenek. Előadásuk kiér-

lelt komolyzenei jártasságot, 
kivételes énektechnikai tudást 
követel. A közönség szóra-
koztatása mellett ez a zenei 
igényesség volt az előadók 
másik célja.

Külön kihívást jelentett a 
kíséret szerepének megvál-
toztatása. A nagyzenekarral 
szemben, jelen esetben csu-
pán egy zongora szól majd. 
Ez viszont az est erősségé-
vé válik, hiszen még inkább 
középpontba kerül a dal, a 
szöveg, a mély érzelmek. Az 
estet színesíti Kővári Emese 
hegedű-, Belicza Károly sza-
xofonjátéka és az Acid Jazz 
Dance Company Tánc Egye-
sület közreműködése, Botta 
Tibor vezetésével.



Eddig ismert forrásaink 
alapján, 1520-as évek végé-
ről valók a csabai kastély-
ról szóló első biztos ada-
tok. Fönnmaradt azonban 
egy kézirat, mely alapján 
feltételezhető: a számunk-
ra fontos kastély talán már 
a 15. század végén is létez-
hetett, és Beatrix királyné 
– Mátyás király özvegye 
– adományozta el a hozzá 
tartozó birtokokat. Miről 
szól ez a kézirat, és meny-
nyiben hiteles?

Az interneten is megtekinthe-
tő oklevél-kivonat a 17. szá-
zadban keletkezhetett, és a 
Dóczy család birtokairól szól. 
A minket érdeklő rész szerint 
Beatrix királyné, több más bir-
tok mellett, a csabai kastély 
– castellum Chaba – birtokát, 
valamint Gerla birtokrészét 
Dóczy Imrének adományozta. 
Az szöveg éppen kivonat vol-
ta miatt felvet értelmezési ne-
hézségeket. Előbb Céczei Kis 
Máté és fivére, Lőrinc, majd 
Dersy Lőrinc és fivére An-
tal dél-alföldi birtokait sorolja 
fel, melyeket Beatrix királyné 
Dóczy Imrének adományo-
zott. A szöveg az adományo-
zás végén említi Csabát és 
Gerlát. Kifejezetten nem árulja 
el, hogy ki volt a tulajdono-
suk, a kivonat végén azonban 
szó esik Czeczey Kis Máté 
és fivére, Lőrinc hűtlenségé-
ről. „…item totalem portionem 
possessionariam castelli Cha-
ba atque pertinentiarum 
suarum et portionem pos-
sessionariam Gerla in de 
Bekes comitatu adiacentes, 
per notam infidelitatis Mathei 
Parvi de Czecze et Laurentii 
fratris eiusdem etc.” „…továb-
bá a Békés megyében fekvő 
csabai kastélynak és tarto-
zékainak a teljes részét és a 
Gerla(i) birtokrészt, Czeczey 
Kis Máté és fivére, Lőrinc stb. 

hűtlensége miatt.” Tehát Beat-
rix adományozásának köze 
lehetett Czeczei Kis Máté hűt-
lenségéhez, de nem kizárt, 
hogy több hűtlenről is van szó, 
például a Dersyekről és má-
sokról: talán Csaba meg nem 
nevezett birtokosáról is. A for-
rás felhasználása során óva-
tosnak kell lennünk, hisz nem 
eredeti, 15. századi oklevéllel 
állunk szemben, hanem 17. 
századi kivonattal. Fontos kér-
dés: ki volt Czeczey Kis Máté, 
és miféle hűtlenségi perbe 
keveredett?

Czeczey Kis Máté Abaúj 
megyei családból származott. 
Jó embere volt Mátyás király-
nak. Az uralkodó viszonylag 
alacsony származású sze-
mélyekre is épített politikája 
során: közéjük tartozott Kis 
Máté is, akit a király több fel-
vidéki vármegye főispánjává 
tett. Kis Máté olyan területeket 
is igazgatott, melyeket Mátyás 
házasságon kívül született 
fiának, Corvin Jánosnak ado-
mányozott. Czeczey Kis Máté 
Mátyás király halála  után – 
1490. április 6. – is hű maradt 
a király fiához. Corvin János 
oldalán, Kinizsi Pál és Báthori 
István csapataival szemben 
harcolva esett el a csontmezei 
csatában, 1490. július 4-én. 
Corvin Jánosnak a vereség 
után le kellet mondania arról, 
hogy apja örökébe lépjen, és 
Magyarország királya legyen. 
1504-ben halt meg. A Corvin 
oldalán halálát lelő Czeczey 
Kis Máté családjának számos 
birtoktól kellett megválniuk a 
csontmezei vereség után.

Forrás igazolja, hogy Beat-
rix királyné, a főpapok és a 
bárók birtokokat vettek el 
Czeczey Kis Mátétól, és ado-
mányozták Dóczy Imrének. 
Erről Nagylucsei Orbán, egri 
püspök egyik oklevele tájé-
koztat bennünket. Orbán püs-
pök 1491. május 17-én kelt ok-

levele szerint Beatrix királyné, 
a főpapok és a bárók Czeczey 
Kis Máté nem kevés birtokát 
Dóczy Imrének adományoz-
ták. Beatrix királynénak ez 
az oklevele nem maradt ránk 
eredetiben, a rá hivatkozó, 
Nagylucsei Orbán által kiadott 
oklevél pedig nem sorolja fel 
tételesen, hogy mely birtoko-
kat koboztak el Czeczey Kis 
Mátétól. Mégis kimondhat-
juk: a csabai kastélyt említő, 
17. századi kézirat – legalább 
részben – visszavezethető egy 
1490-ben, Beatrix királyné ál-
tal kiadott adománylevélre. Az 
óvatosság továbbra is indo-
kolt, hisz fennáll a lehetősége, 
hogy Beatrix királyné 1490-
ben kelt adománylevelén a ké-
sei kivonatoló végrehajtott bi-
zonyos módosításokat. Orbán 
püspök fent említett, 1491-ben 
kelt oklevele szerint egyéb-
ként Dóczy Imre visszaadta a 
neki adományozott birtokokat 
Czeczei Máté fivérének, Lő-
rincnek, és Lőrinc rokonának, 
Korom Bálintnak.

Czeczey Kis Máté elsősor-
ban felvidéki érdekeltségű ne-
mes volt, de neki és fivérének 
voltak dél-alföldi birtokaik is. 
Dóczy Imrével való összetű-
zéséről is van adat az 1480-as 
évekből. A Czeczeyek csabai 
birtokosságáról azonban nem 
tudnak az eddig ismert, kortárs 
források. Csabán a legismer-
tebb birtokosok az Ábránffyak 
voltak a 14. és 16. században. 

Felmerül annak a lehetősége, 
hogy a Czeczeyek zálogba 
kaphatták a csabai és gerlai 
birtokot. Zálogba adásra volt 
példa Csaba és Gerla késő 
középkori történelmében. 
Nem példátlan eset az sem, 
hogy ugyanazt a birtokot kü-
lönböző birtokosok egyaránt 
magukénak vallották. Teljesen 
az sem zárható ki, hogy eset-
leg az Ábránffyaktól is kobzott 
el birtokot Beatrix.

A 17. századi kivonat a 
Dersy fivéreket is említi. Ők 
az 1484. évi oklevél szerint 
Gyula várnagyai voltak. A 
Czeceziekkel együtt talán ők 
is hűtlenségbe estek. A fentiek 
alapján elképzelhető, hogy az 
elvett birtokok részben később 
visszakerültek a korábbi tulaj-
donosokhoz.

Karácsonyi János 1529-re 
teszi a csabai castellum első 
említését. A Csabát említő, 
1508-ban és 1514-ben kelte-
zett források nem beszélnek 
olyan castellumról, mely Csa-
bán állt volna. Ettől azonban 
az még létezhetett! Oklevél 
igazolja, hogy Csaba közelé-
ben, Megyeren volt castellum 
1469-ben. A fent elemzett ok-
levélkivonat alapján valószí-
nűsíthető, hogy a 15. század 
végén, 1490-ben a csabai 
castellum is létezett már. 

(Köszönet dr. Neumann 
Tibornak és Szarka József a 
cikkhez nyújtott segítségért!)

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2022. április 13-án, szerdán, 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 17.)

Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc film-aszkéta.

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
2022. április 21-én, csütörtökön 19 órakor

CSORDÁS GÁBOR TRIO
Csordás Gábor – zongora, Bartók Vince – basszusgitár, 

Fábry Adonisz - dob
Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.

Köszönjük a támogatást!

HÚSVÉTI FOGLALKOZÁSOK A MESEHÁZBAN
Iskolai és óvodás csoportok számára ajánlott kézműves 

foglalkozásaink:
Agyagozás, textiltulipán, fűszermag ültetése 

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.

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

19059985-1-04

Kiállítások

A határainkon belül és túl élő és alkotó magyar fotósok számára huszadik 
alkalommal meghirdetett „Csak tiszta forrásból…” című fotópályázat zsűrizett 

anyagából összeállított kiállítás megtekinthető április 20-ig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Tavaszi zsongás címmel a Csipkeverő klub munkáiból összeállított tárlat 
tekinthető meg a közösségi ház előterében április 11-ig,

hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Húsvéti családi játszóház

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

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

Költészet napi megemlékezés

Április 11., hétfő 16 óra – koszorúzás József Attila Lencsési úti szobránál. 
Verset mondanak a Lencsési Közösségi Ház Nyugdíjas klubjának és Termé-

szetjáró körének tagjai. Közreműködik a Kemény Gitárklub.

Ismeretterjesztő előadások

Április 11., hétfő 14.30 óra – Húsvéti hagyományok címmel Harangozó Imre 
néprajzkutató előadása a Nyugdíjas klubban.

Április 13., szerda 14.30 óra – a Természetjáró kör foglalkozásán Zdolik 
János, a kör tagja tart vetítéssel egybekötött útiélmény beszámolót

Dél-Angliáról.
Április 19., kedd 17 óra – Időutazás. A megyében született fotóművészek 

bemutatása – Müller Miklós (Nicolas Müller 1913–2000) fotóit bemutatja
Gonda Géza fotóművész.

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 óráig.

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

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Beatrix királyné és csabai kastélyKiállítás a Szent István téren

Trianon 100

Trianon 100 Összetartoz-
tunk - Összetartozunk cím-
mel láthattak kiállítást az 
érdeklődők a Szent István 
téren két héten át, március 
végén és április elején. 

A tematikus egységekre 
bontott vándorkiállítás szá-
mos forrás bevonásával, a 
kort megidéző kulisszákkal 
mutatta be a trianoni bé-
kediktátumhoz vezető utat, 
annak következményeit, és 
az államiság megőrzése ér-
dekében tett erőfeszítése-
ket. A kollekciót 2020-ban, 
a trianoni békediktátum 100. 
évfordulóján tervezték elin-
dítani azért, hogy bejárja az 
országot, és 18 városban 
kiállítva bemutassa Magyar-
ország történelmének egyik 
legmeghatározóbb traumá-
ját, és a nemzet túlélési ké-
pességét. Rávilágítson arra 

a példaértékű erőfeszítésre, 
amelynek eredményeképpen 
1920 után elődeink szilárd 
alapokon újraszervezték a 
magyar államot. 

Balogh Gábor, a Terror 
Háza Múzeum történésze a 
kiállításon köszönetet mon-
dott Békéscsabának azért, 
hogy a város befogadta az 
összeállítást. Mint fogalma-
zott, a 2020-as esztendőt 
Magyarország kormánya az 
összetartozás évének nyilvá-
nította, és ennek megfelelő-
en az alapítvány úgy döntött, 
hogy a Várkert Bazárban ta-
lálható, első világháborús ki-
állítás utolsó három terméből 
összeállított tárlatot eljuttatja 
a megyeszékhelyekre. A va-
gon-installációkat a kiállítás 
képeiből, hangjaiból, idé-
zeteiből, vagyis anyagaiból 
gyúrták össze. 

E. K. Zs.
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KITEKINTŐ –Átadták a megújult szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt

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 Hosszabbítás
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
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: 

Békéscsaba-NEKA 
kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Praktikák
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Kikötő
9.10 Művészbejáró
9.40 Csabai Forgatag
10.00 Híradó
10.20 Szélkirály
11.30 Napsugár Bábszínház 6.
12.00 Dima karácsonya
14.00 Öt folyón hazafelé
16.00 Szép magyar énekek
17.00 Kezdőkör: Kaposvár-

BRSE röplabda- 
mérkőzés

19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Zarándoklat

21.00 Cirkuszi szomszédolás
23.05 Híradó
23.25 Csabai Forgatag
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Gázfröccs
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Sztárportré
9.40 Aktuális
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 Kvantum
21.00 Portréfilm 26.
21.55 Aggódunk érted 27.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Szomszéd vár
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Sztárportré
9.40 Aktuális
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 Kezdőkör: Békéscsa-

ba-Szolnoki MÁV FC 
labdarúgó-mérkőzés

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 Épí-Tech
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kvantum
8.10 BRSE TV
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 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár

21.00 Kezdőkör: BRSE-
Kaposvár röplabda-
mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.10 Aktuális
6.30 Ludovika TV
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szomszéd vár
8.10 Épí-Tech
8.40 BRSE TV
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ludovika TV
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör

18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Turnébusz
22.00 Lövéte
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szomszéd vár
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Diagnózis
8.10 Épí-Tech
8.40 BRSE TV
9.10 Gázfröccs
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 Kezdőkör
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör: Békéscsa-

ba-Szolnoki MÁV FC 
labdarúgó-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
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
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 Csabai Forgatag
21.00 Autóstoppal a sza-

badság felé

22.00 Czinka Pannától 
Pegéig 1.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Csabai Forgatag
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 Hosszabbítás
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 Kikötő
21.00 Esterházy
22.00 Czinka Pannától 

Pegéig 2.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
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: 

Békéscsaba-NEKA 
kézilabda-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 Kerékpárral Szeged-
től-Füzérig

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-Szolnoki MÁV FC 
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 Az Öreg Hölgy szeretői

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 Napsugár Bábszínház 7.
12.05 Ludas Matyi a  

cirkuszban
14.00 Terefere 11.
15.45 Varázsfuvola
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 Cirkusz a jégen

23.05 Híradó
23.25 BRSE TV
23.40 Diagnózis

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 Szárnyad árnyékában

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. április 11., hétfő

2022. április 18., hétfő

2022. április 13., szerda

2022. április 20., szerda

2022. április 15., péntek

2022. április 22, péntek

2022. április 12., kedd

2022. április 19., kedd

2022. április 14., csütörtök

2022. április 21., csütörtök

2022. április 16., szombat

2022. április 23., szombat

2022. április 17., vasárnap

2022. április 24., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. április 11.– 2022. április 24.

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 Gázfröccs
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Diagnózis

21.00 Kezdőkör: BRSE-
Kaposvár röplabda-
mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

A felújított szabadkígyósi 
kastély március 19-ei hiva-
talos átadásán Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter arról be-
szélt, hogy február 24-e óta 
szinte mindenhol csak há-
borús hírekkel találkozha-
tunk, mindennek fényében 
különösen értékes a béke, 
a biztonság és az a lehető-
ség, hogy építhetünk.

A szabadkígyósi kastély épü-
letét gróf Wenckheim Frigyes 
és felesége, gróf Wenckheim 
Krisztina megbízásából, Ybl 
Miklós tervei alapján, 1875–
79-ben építették fel, döntően 
német neoreneszánsz stílus-
ban. Az épület földszintjén 
kápolnát, ebédlőt, könyvtá-
rat, női zeneszalont, férfisza-
lont, dolgozószobát és a gróf, 
valamint a grófnő hálószobáit 

helyezték el, az emeleten 
vendégszobákat alakítottak 
ki. A kastély körül többhek-
táros park is létesült, amely 
1949 óta védett. 

A kastélyfelújítás fő célja 
a turisztikai célú hasznosítás 
volt. A rekonstrukció része-
ként megtörtént az épület 
földszinti térsorának teljes 
körű felújítása és restaurálá-
sa, valamint kialakítottak egy 
innovatív, interaktív elemek-
kel és eszközökkel gazdagí-
tott, élményalapú kiállítást, 
amelynek központi témája a 
grófi pár kiterjedt társadalmi 
életének a bemutatása lett.

Gulyás Gergely az át-
adón kiemelte, hogy a vidéki 
Magyarország megújításá-
ért számtalan programot 
indítottak el, ezek egyike a 
Nemzeti Kastély és Nemzeti 
Várprogram, amely egyszerre 

szolgálja a nemzeti örökség 
védelmét és teszi bemutat-
hatóvá a magyar történelem 
jelentős eseményeit, szemé-
lyeit, az épített örökséggel 
összefüggő emlékeket. 

– A program első ütemé-
ben, 60 milliárd forint ráfor-
dítással 30 műemlék, köztük 
18 kastély és 12 vár nyeri 
vissza régi szépségét, kap új 
küldetést, így válva kulturá-
lis, turisztikai csomóponttá, 
koncertek, kulturális rendez-
vények helyszíneivé. Háló-
zatba szervezve pedig sokak 
számára jelenthetnek ezek 
megélhetést – sorolta Gulyás 
Gergely miniszter.

A tárcavezető arra is kitért, 
hogy a szabadkígyósi kastély-
ra elköltött mintegy 3,2 milliárd 
forint több mint fele uniós, kö-
zel fele pedig kormányzati for-
rásból származik. 

Virág Zsolt, a Nemze-
ti Kastély és Nemzeti Vár 
Programért felelős miniszteri 
biztos hangsúlyozta: a prog-

ramok révén értékmegőrzés 
történik, amelynek kapcsán 
fontosnak tartják, hogy a fel-
újítás mellett újjászülessen 

egy-egy épület, ez pedig a 
fizikai és szellemi rehabilitá-
cióval is jár.

Varga Diána
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Földünk legmagasabb csú-
csaira mindenki ámulattal 
tekint, azonban keveseknek 
adatik meg, hogy testközel-
ből tapasztalhassák meg 
annak szépségeit. A csabai 
kötődésű Suhajda Szilárd 
az egyikük. 

– Alföldi születésűként hon-
nan jött a hegymászás iránti 
szenvedélye?

– A természet szeretete 
mindig fontos volt az életem-
ben. Gyerekként a Körösök 
és a Tisza vadregényes tájait 
igyekeztem felfedezni. A csa-
bai belvárosi iskola diákjaként 
vándortáborokba jártunk, so-
kat adott, hogy sátorozva fe-
dezhettük fel a magyar közép-
hegységeket. Amikor később 
Esztergomba mentem főiskolá-
ra, mindennapossá vált a túrá-
zás, majd a hegymászás, elő-
ször a Kárpátokban, aztán az 
Alpok 4 ezres csúcsain. Ekkor 
kezdtem el olvasni a hegymá-

szó irodalom klasszikusait, és 
visszavonhatatlanul megszü-
letett bennem az a vágy, hogy 
lássam ezeket a csúcsokat. 
2012-ben indultam el az első 
ázsiai expedíciómra, amelyet 
azután több követett.

– A világ második legmaga-
sabb hegycsúcsát, a 8611 mé-
teres K2-t már elérte. Milyen 
további tervei vannak?

– 2019-ben, első magyar 
állampolgárként álltam a K2 
csúcsán oxigénpalack nélkül. 
Belekezdtem a The Big Five 
kihívásba, ez Földünk öt leg-
magasabb csúcsának a meg-
mászását jelenti. A legnehe-
zebbnek tartott K2 már sikerült, 
így maradt a Mount Everest 
(8848,8 m) a Kancsendzönga 
(8586 m), a Lhoce (8516 m) és 
a Makalu (8463 m).

– Laikusként azt gondol-
hatnánk, hogy a K2-nél „csak” 
200 méterrel magasabb a 
Mount Everest. Mit jelent ott 
fenn ez a 200 méter?

– A K2-őn az utolsó 150 
vertikális méter megtétele az 
5 órámba került. Óránként 
nagyjából 30 métert tudtam 
emelkedni. Az ember ott kicsit 
„zombi állapotban” mozog, 
minden lelassul. A K2 ma-
gassága fölött még 200 mé-
ter az hatalmas teljesítmény, 
szerintem legalább 5–10 óra 
kell hozzá, és persze onnan 
még vissza is kell jönni. Hogy 
abban a magasságban mi 
fog történni a testünkkel, az 
akkor is kiszámíthatatlan, ha 
már jártunk közel hasonló ma-
gasságokban és szuper fitten 
vágunk bele. Talán kicsit az 
űrsétához hasonló: a hegy 
csúcsán az ember szinte bele-
veszik a semmibe.

Lapzártánk után, április 
6-án, szerdán ismét útnak in-
dult Szilárd. Az új expedicíó 
célja a Lhoce 8516 méteres 
főcsúcsának az élérése oxi-
génpalack nélkül.

Mikóczy Erika

Kézilabda diákolimpiai döntő 

Március utolsó hétvégéjén 
Békéscsaba és Gyula adott 
otthont a 2021/2022-es tan-
év B kategóriás V-VI. korcso-
portos Kézilabda Diákolim-
pia Országos Döntőjének. 

A verseny Gyulán, a Prohászka 
Zsolt Városi Tornacsarnokban, 
a csabai városi sportcsarnok-
ban, valamint a Békéscsabai 
Evangélikus Sportcsarnokban 
zajlott. Molnár Diána, a Békés 
Megyei Diáksport Egyesület 

titkára elmondta, hogy már 
2020-ban elkezdték a sport-
esemény szervezését, ám 
ezt a pandémia miatt csak 
idén tudták megtartani. Kü-
lön választották a lányok és 
a fiúk küzdelmeit, a lánycsa-
patok Gyulán, a fiúcsapatok 
Békéscsabán mérték össze 
erejüket. 

– A diákolimpia egy 35 éves 
sportrendszer. Évről-évre öt-
ven sportágban rendeznek 
diákolimpiát, és körülbelül 

százhatvanezer azoknak az 
iskolásoknak a száma, akik 
elindulnak – emelte ki Erdős 
Dániel, a Magyar Diáksport 
Szövetség ügyvezető 

Varga Tamás alpolgár-
mester elmondta, hogy az 
önkormányzat folyamatosan 
támogatja a Békés Megyei 
Diáksport Szövetség munká-
ját. Hangsúlyozta, hogy va-
lamennyi békéscsabai döntő 
fontos, hisz a sportrendezvé-
nyek résztvevői jobban meg-
ismerhetik városunkat, és jó 
hírét vihetik. 

A lányok versenyében vé-
gül, igen erős mezőnyben az 
első három helyen bonyhádi, 
debreceni és miskolci, a fiúk 
versenyében miskolci, váci 
és budapesti csapatok vé-
geztek. A Békéscsabai And-
rássy Gyula Gimnázium és 
Kollégium fiúcsapata az elő-
kelő, kilencedik helyen zárta 
a döntőt.

Cs. Zs. 
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Lassan a bajnokságaik hajrájába érnek a csabai klubok
Már csak két hónap van 
hátra a csapatsportok ta-
vaszi idényéből, amelyet 
a békéscsabai szurkolók-
nak érdemes figyelemmel 
kísérniük, hiszen három 
együttes is versenyben van 
még a bajnoki cím meg-
szerzéséért. A BRSE beju-
tott az Extraliga elődöntő-
jébe, a Békéscsabai Előre 
NKSE vezeti az NB I/B felső 
házát, míg a Békéscsabai 
Kosárlabda Klub ott lesz 
az NB II keleti csoportjának 
rájátszásában.

A Swietelsky-Békéscsaba 36 
szerzett ponttal megnyer-
te a női röplabda Extraliga 
alapszakaszát, így elsőként 
választhatott ellenfelet a rá-
játszásban. Tóth Gáborék a 
bajnokság utolsó, 8. helyén 
záró DVTK-t választották ki. 
A BRSE a kiírás értelmé-
ben a hazai pályán kezdhet-
te meg a párharcot, amely 
minden esetben az egyik fél 
harmadik győzelméig tart. A 

csabai lányok az első mecs-
cset 3–0-ra nyerték, majd 
Miskolcra látogattak, ahol 
3–1-es győzelmet arattak. 
A Békéscsaba a harmadik 
összecsapáson ismét maga-
biztos 3–0-s győzelmet ara-
tott, így 3–0-s összesítéssel 
bejutott az elődöntőbe. A 
BRSE ellenfele a Fatum Nyír-
egyházát 3–1-gyel búcsúzta-
tó 1.MCM-Diamant Kaposvár 
lesz az elődöntőben, a pár-
harc április 12-én kezdődik 
a csabai városi sportcsar-
nokban. A másik elődöntő-
ben megismétlődik a Magyar 
Kupa-döntő párosítása: a 
Vasas a Szent Benedekkel 
csatázik majd, miután a fü-
rediek 3–0-ra nyertek Újpes-
ten és 3–1-gyel lezárták a 
negyeddöntőt.

A Békéscsabai Előre NKSE 
veretlenül nyerte meg a női 
kézilabda NB I/B alapszaka-
szát, amely még nem jelent 
feljutást, hiszen a rájátszást 
is sikerrel kell vennie a csa-
patnak. A lilák mind a 18 

mérkőzésüket megnyerték, 
ami 36 pontot ért. A ráját-
szásba a keleti és a nyugati 
csoport első 5–5 csapata 
jutott tovább. A Békéscsaba 
16 pontot vitt magával a rá-
játszásba, míg a nyugaton 
ötödikként záró SZISE mind-
össze 3 egységgel kezdte 
a play-offot. Az Előre egy 
SZISE elleni győzelemmel 
kezdte otthon a felsőházat, 
majd idegenben vereséget 
szenvedett a Kozármisleny-
től, ezt követően pedig újabb 
haza diadal született a Pénz-
ügyőr ellen. A csabai lányok 
lapzártánkkor vezették az 
NB I/B összesített tabellá-
ját 20 egységgel, 3 pontos 
előnnyel a 2. NEKA előtt. A 
másodosztályból az első két 
együttes jut fel az NB I-be, 
Papp Bálint csapata pe-
dig ezt bajnokként szeretné 
megtenni a szezon végén.

A Békéscsabai Kosárlab-
da Klub a 2022/23-as idény-
ben az NB II keleti csoportjá-
ban szerepel és továbbra is 

az a célja, hogy magasabb 
osztályba lépjen. Jancsika 
Árpád csapata a Nyíregyhá-
za mögött 2. helyen zárta az 
alapszakaszt, jelenleg pedig 
a csoport rájátszás sorsolá-
sát várja, ami majd április-
ban kezdődik. A viharsarka-
ik mellett a Nyíregyháza, a 
Szolnok és a DEAC II jutott 
tovább. A keleti, a nyugati 
és a közép „A” és közép „B” 
csoport első két helyezettje 
részt vehet a bajnoki címért 
zajló play-offban.  A rájátszás 
első fordulójában a négy első 
helyen végzett csapat egy-
egy második helyen végzett 
csapattal kuparendszerben 
(oda-vissza) dönti el a to-
vábbjutást. A négy továbbjutó 
versenyző csapat háromna-
pos tornán, négyes döntőben, 
körmérkőzéssel dönti el a he-
lyezések sorsát. A bajnokság 
1. helyezettje a 2022/2023-as 
bajnoki évben az NB I/B zöld 
csoportjában indulhat.

A Békéscsaba 1912 Elő-
re a március végi válogatott 

szünetig 29 mérkőzést ját-
szott le a labdarúgó másod-
osztályban, mérlege ekkor 
7 győzelem, 12 döntetlen és 
10 vereség volt. A lilák 33 
ponttal a 14. helyen álltak. 
Az Előrének az márciusban 
utolsó három bajnokiján bra-
vúros teljesítménnyel 7 baj-
noki pontot sikerült gyűjtenie. 
Az együttes kettő, esélye-
sebbnek mondott csapat el-
len győzött, nevezetesen az 
Ajka és feljutásért küzdő Di-
ósgyőr ellen, majd döntetlen 
játszott a kiesés ellen mene-
külő Csákvárral szemben. A 

Békéscsabának erre a tel-
jesítményre van szüksége a 
hátralévő kilenc fordulóban 
is, és akkor bennmaradását 
nem fenyegeti a veszély. 
A 2020/2021-es idényben 
38 ponttal már bent lehe-
tett maradni. Lapzártánkkor  
Schindler Szabolcs együt-
tesének még a Vasas (ven-
dég), Siófok (hazai), Kecs-
kemét (v), Szolnok (h), Pécs 
(v), Győr (h), Nyíregyháza (v), 
Budafok (v) és a III. Kerületi 
TVE (h) mérkőzések voltak 
hátra a bajnokságban.

Hidvégi Dávid

Suhajda Szilárd a csúcsokra tör
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Muzsikaszó mellett fürdött Csaba – 100 éves az Árpád fürdő 
100 éves az Árpád fürdő. 
Egészen pontosan au-
gusztus 1-jén lesz egy 
évszázada, hogy kitár-
ta kapuit a békéscsabai 
strandfürdő. A nagy ese-
ményről a Körösvidék című 
lap 1922. augusztus 2-án 
kelt cikkéből értesülhetünk, 
amelyben a jó tollú szerző 
kifejtette, hogy az egész 
város lázas érdeklődéssel 
várta azt a napot, amikorra a 
megnyitót hirdették.

„A nyitás napja fényesen iga-
zolta, hogy az intézmény iga-
zi közszükségletet elégít ki… 
Nem volt szónoklat, nem volt 
külső ünnepség, de annál 
bensőségesebb öröm sugár-
zott mindazoknak az arcáról, 
akik valóságos elragadtatás-
sal beszéltek a hatalmas me-
dencéről, a kedves és ízléses 
buffetről, s általában az egész 
csabai strandfürdőről” – olvas-

hatjuk a lapban. A hatalmas 
medence, amit olyan nagyon 
várt már a közönség 60 méter 
x 25 méter alapterületű volt, 
amelyet akkor a méretei alap-
ján joggal nevezhettek az Al-
föld legnagyobbikának.

Muzsikaszó mellett fürdött 
Csaba – közlte tehát az újság, 
hozzátéve, hogy Pepi volt az, 
aki a zenét szolgáltatta a több 
száz sütkérezőnek, akik a 
nap forrósította homokban, a 
medence partján pihenték ki 
a munkás hét fáradalmait. A 
plázs ilyen módon nem mai ta-
lálmány, a tengerparti hangulat 
iránti vágy száz évvel ezelőtt is 
ugyanúgy jelen volt. A „buffet” 
és a cukrászda is jól működött, 
pedig nagyon sokan ozson-
náztak a strandfürdőben.

Nem csak a fürdő, de an-
nak vezetője is évfordulót 
ünnepelhet, Zsadon Endre 
15 éve vezeti a patinás intéz-
ményt. Mint elmondta, a fürdő 

tervei 1920-ban készültek el, 
s a Fürdő Részvénytársaság 
térítésmentesen kapta meg a 
várostól az Árpád liget jó ré-
szét. Nem volt kerítés, a 60 x 
25 méteres medencét és az 
azt ölelő homokos plázst 150 
öltöző kabin vette körül, és egy 
ma is meglévő toronyszerű 
épület szolgált főkapuként. 

Ma a fürdő egy-egy igazán 
forgalmas napon akár 3600 
vendéget is tud fogadni, ami 
gyakorlatilag egy nagyobb falu 
lakosságszámának felel meg. 
Óriási a vízigény, ez jelenti az 
egyik legnagyobb költséget. 
Érdekesség, hogy amikor az 
50 méteres medencét töltik fel 
(2200 köbméter), akkor azt je-
lezni szokták a vízmű részére 
azért, hogy az óriási vízfelvé-
tel ne okozzon meglepetést a 
közműtársaságnál. 

Az évforduló arra is jó alapot 
szolgáltat, hogy megnézzük, 
mi volt a helyzet az 1922-es 

esztendőt megelőzően. Ebben 
Ugrai Gábor történelemtanár, 
a Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület elnö-
ke volt segítségünkre. 

– Nagyon csodálkoznánk, 
ha most egy időgép segít-
ségével sikerülne száz évet 
visszamenni az időben és el-
mennénk egy fürdőbe – kezd-
te Ugrai Gábor, hozzátéve: 

a nagyvárosi léthez hozzá-
tartozott a fürdő, de azt nem 
úgy kell elképzelni, mint aho-
gyan ma ismerjük. Az első 
békéscsabai fürdő 1861-ben 
jött létre: egy faházban nagy 
dézsák voltak elhelyezve, a 
dézsákat pedig melegvízzel 
töltötték meg. Gőzt képeztek 
és a gőzben lehetett tusolni 
vagy kádakban lehetett fürde-
ni, tisztálkodni. Jött egy nagy 
árvíz 1888-ban, ami elmosta a 
fürdőt is.

Három évre rá Francsek Ist-
ván, vagy ahogyan az újságok 
emlegették Francsek bácsi 
alapított egy kád- és gőzfürdőt 
a mai Kiss Ernő utcában. Itt a 
fürdés mellett masszázsra és 
elektromos terápiára is lehe-
tőség adódott, de ahogyan az 
egyik lap megemlítette, na-
gyon finom hideg sört is lehe-
tett kapni. Igencsak népszerű 

volt ez a fajta szolgáltatás. A 
város támogatta a kezdemé-
nyezést, a létrehozatalkor 100 
ezer téglát kaptak az építke-
zéshez. 1917-től 1922-ig nem 
volt fürdő Csabán, ezért is volt 
nagy szám, hogy 100 évvel ez-
előtt az Árpád fürdő megnyitot-
ta kapuit a nagyközönség előtt.

Végül pedig, a mai nagy-
közönség kedvéért még egy 
fontos szolgálati közlemény 
mindenképpen szükséges, 
mégpedig a nyári átállás pon-
tos ideje: az Árpád fürdő április 
17-én, azaz húsvét vasárnap-
ján 13 óráig lesz nyitva. Hétfőn 
zárva tartanak, s a munkálatok 
kedden, tehát április 19-én 
kezdődnek el. A legkorábbi 
nyitás április 30-ra várható.

(Az archív fotókat az Árpád 
fürdő igazgatója, Zsadon Endre 
bocsátotta rendelkezésünkre.)

Erdei-Kovács Zsolt

Úti beszámoló

A lengyel-magyar barát-
ság napja alkalmából tar-
tottak képes beszámolót a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ Panoráma ter-
mében, március 21-én. A 
vetítés középpontjában a 
Báthory István Hajós Em-
léktúra volt, amiről Józsa 
Péter kapitány és Szilágyi 
Ferenc első tiszt tájékoz-
tatta a jelenlévőket.

A lengyel–magyar barátság 
napjáról még Lech Kaczyński 
lengyel, és Sólyom László 
magyar köztársasági elnök írt 
alá nyilatkozatot Győrben. A 
magyar Országgyűlés 2007. 
március 12-én, a lengyel 
Szejm pár nappal később, 
március 16-án nyilvánította 
március 23-át a lengyel-ma-
gyar barátság napjának. 

A Csabagyöngye Kulturális 
Központ Leszkó Malgorzata, 
a békéscsabai lengyel nem-
zetiségi önkormányzat elnöke 

hangsúlyozta: egy ilyen ta-
lálkozó, amely a barátságról 
szól, nemcsak a népek kö-
zötti barátságot kell, hogy jel-
képezze, hanem azt is, hogy 
egymással legyünk jóban. 
Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő felhívta a figyelmet 
a két nép közti kapcsolatra, 
kitérve a ukrajnai menekültek 
lengyelországi és magyaror-
szági befogadására is. 

A Báthory István Hajós 
Emléktúráról Józsa Péter 
kapitány és Szilágyi Ferenc 
első tiszt mesélt. Az elmúlt 
években ők már több hajó-
utat megtettek, és az Európát 
érintő csaknem összes ten-
gerre eljutottak a kontinens 
folyóin. A legutóbbi útjukon, 
a lengyel-magyar barátság 
jegyében, a „Szalonta” hajó 
legénysége a lengyel parto-
kat is meglátogatta, ápolva a 
két nemzet közötti, évezredes 
baráti viszonyt.

Cs. Zs.

Ovisok az akadémián

A mesei 77-es szám va-
rázslatában és a labda bű-
völetében telt március 23-a 
délelőttje a Lencsési Óvoda 
nagycsoportos gyermekei 
számára, a Békéscsabai 
Röplabda Akadémián. A Bé-
késcsabai Röplabda Sport-
egyesület és az óvoda évek 
óta tartó, kiváló szakmai kap-
csolatának köszönhetően 
ugyanis újabb nagyszabású 
rendezvény volt, ezúttal az 
Ovi-Sport Közhasznú Ala-
pítvány, valamint a Magyar 
Röplabda Szövetség köz-
reműködésével. Mint azt dr. 

Erdeiné Gergely Emőke óvo-
davezető elmondta, a gyere-
keket a korosztálynak megfe-
lelő játékos feladatok várták, 
amelyeket a BRSE edzői és 
a Lencsési Óvoda pedagó-
gusai állítottak össze. A 6 
állomáson elsősorban lab-
daügyességi gyakorlatokat 
(labdavezetés, labdaterelés, 
átadás és elkapás) végez-
tek az ügyes kis sportolók. A 
feladatok az ovisok különbö-
ző képességeit fejlesztették 
úgy, hogy közben igazán jól 
érezték magukat a gyerekek 
az akadémián.

Kapocs kiállítás

A Csabai Szlovákok Szer-
vezete és Baji Miklós Zol-
tán (BMZ) képzőművész 
együttműködésében indult 
útjára a Kapocs című kiál-
lítás-sorozat. A programfo-
lyam első etapján Szabadi 
Katalin festőművész, költő 
a festményeivel és a verse-
ivel mutatkozott be a Szlo-
vák Kultúra Házában.

– A Kapocs eredendően a 
Békéscsabához a múltjuk 
szálaival kötődő alkotók be-
mutatkozása – mondta BMZ, 
a tálat kurátora. – Noha Sza-
badi Katalin Budapesten 
született, gyermekkora egy 
részét azonban Békésen, 
Csabán és Gyomán töltötte.

A Strapce (szőlőfürt) ci-
terazenekar tagjainak a mu-
zsikájával kezdődött a meg-
nyitó. Krajcsovics Hajnalka, 
a Csabai Szlovákok Szerve-
zetének ügyvezetője megje-
gyezte, nem véletlenül ezek 
a hangszerek szólaltak meg, 
ugyanis a művésznő is cite-

rázott gyermekkorában – ez 
a kapocs. 

A tárlat megnyitóján BMZ 
Szabadi Katalin költeménye-
ket olvasott fel, míg Herczeg 
Tamás egy sajátot adott elő. 
Az országgyűlési képvise-
lő megjegyezte, hogy BMZ 
nyughatatlan, örökké terem-
teni próbáló művész, aki 
nemcsak alkot, hanem má-
soknak is teret nyújt, például 
a Kapocs-sorozat révén. 

Szabadi Katalin jó kéttu-
catnyi festményével kapcso-
latban megemlítette, az alko-
tások több, különálló világot 
mutatnak be. A világosabb 
teremben a színesebb, a ki-
sebb térben sötétebb tónusú, 
hangulatú, és az előtérben a 
gyermekkor világa elevene-
dik meg a képeken.

BMZ hozzáfűzte, hogy az 
alkotó műveiben érezhetők 
a nagy elődök hatásai, Mark 
Chagall lebegő alakjai; Tóth 
Menyhért paraszti világának 
atmoszférája. 

Such Tamás

Szabadi Katalin és Baji Miklós Zoltán a megnyitón
A Csabagyöngye Panoráma termében tartottak képes be-
számolót a lengyel-magyar barátság napján
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Az ukrán határ közeléből 
tudósítottak kollégáink

A Békéscsabai Médiacent-
rum munkatársai, Horváth 
Szabolcs és Kovács Dénes 
több alkalommal forgattak, 
készítettek interjúkat az uk-
rán határ közvetlen köze-
lében felállított logisztikai 
központban. Szerkesztő-ri-
porter és operatőr-vágó kol-
légánk Beregsurányban és 
Barabáson járt.

Interjút készítettek például me-
nekültekkel, de Novák Katalin, 
frissen megválasztott köztár-
sasági elnökkel, Fekete Péter, 
kultúráért felelős államtitkárral, 
valamint Vándor Attilával, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat vészhelyzet-kezelési cso-
portjának munkatársával is. 
Utóbbi elmondta, Kárpátalja 
területén is rengeteg menekült 
van még, ők kivárnak, azon-
ban készen kell állni arra, hogy 
jöhet újabb menekülthullám. 

A beregsurányi központban 
transzportokat szerveznek, 
vagyis különféle szállítóeszkö-
zökre osztják el a beérkezőket, 

majd gondoskodnak a tovább-
szállításukról – több tízezer 
ember továbbjutásáról gon-
doskodtak eddig. A korábbi 
kapacitások tekintetében ez a 
maximális limiten mozgó meg-
terhelés volt, jelenleg viszont 
– Vándor Attila meglátása sze-
rint – ennek a háromszorosát 
is el tudják látni. 

Az érkezők ételt-italt, s ha 
kell orvosi ellátást kapnak. A 
tolmácsok mindenkit megkér-
deznek, hogy mire van még 
szükségük, tudják-e a célál-

lomásukat, ahol ideiglenesen 
letelepednének. Az európai 
nagyvárosokba a szeretet-
szolgálat a saját buszaival is el 
tudja szállítani őket. A Bereg-
surányban berendezett, fűtött 
konténerek, sátrak, pihenési 
és alvási lehetőséggel várják 
a menekülteket, akinek szük-
séges, egészségügyi ellátást 
is kap. A segítők kollégáinknak 
elmondták, hogy ilyen erős 
összefogást és jó együttműkö-
dést soha nem tapasztaltak.

 Erdei-Kovács Zsolt

Anna néni 100 éves
Pataj Jánosné Anna néni a 
napokban töltötte be a 100. 
életévét. Lencsési lakótele-
pi otthonában Szarvas Pé-
ter polgármester, dr. Bacsa 
Vendel jegyző és Csányi Il-
lés önkormányzati képvise-
lő köszöntötte egy csokor 
virággal, a város ajándéká-
val és emléklappal. 

Anna néni több mint húsz 
esztendeje él a Lencsési 
lakótelepen. A legnagyobb 
boldogságot számára három 

gyermeke, négy unokája és 
hét dédunokája jelenti. Ér-
deklik a televízió műsorok, 

különösen a hírek, a régi ma-
gyar filmek és a sorozatok, de 
időnként olvasni is szokott.

Fo
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Tornateremből kialakított szállás Beregsurányban

„ T B ” - S A R O K
Januártól több mint duplájára emelkedett az 

árvaellátás összege
A kormány döntésének kö-
szönhetőn idén januártól 
az árvaellátás legkisebb 
összege több mint kétsze-
resére, havi 50 ezer forint-
ra emelkedett. Az árvaellá-
tás az elhunyt nyugdíjas, 
illetve nyugdíjban nem 
részesülő, de nyugdíjjogo-
sultságot szerzett elhunyt 
személy gyermekének járó 
ellátás.

Az árvaellátás jogszabály-
ban meghatározott feltéte-
lek esetén az örökbe foga-
dott, a nevelt gyermeknek, 
a testvérnek, az unokának is 
megállapítható. 

Árvaellátásban részesül-
het az a gyermek, akinek 
szülője öregségi nyugdíjas-
ként halt meg. Ha a szülő az 
elhalálozáskor még nem volt 
nyugdíjas, de haláláig a nyug-
díjjogosultsághoz szükséges 

szolgálati időt megszerezte, 
gyermeke szintén jogosult 
lesz az árvaellátásra. A jogo-
sultsághoz a 35-45 éves élet-
kor között elhunyt személy 
esetében legalább 10 év, míg 
a 45 éves életkort betöltött 
személy elhalálozása esetén 
15 esztendő szolgálati idő 
igazolása szükséges.

Az árvaellátás a szülő 
halála napjától kezdődően 
a gyermek 16. életévének 
betöltése napjáig jár. Ha a 
gyermek nappali rendszerű 
oktatás keretében iskolában, 
szakképző intézményben 
vagy felsőoktatási intéz-
ményben nappali képzésben 
vesz részt, az árvaellátás a 
tanulmányok tartamára, de 
legfeljebb a huszonötödik 
életév betöltéséig folyósít-
ható. Az árvaellátás egész 
életen át tartó segítséget is 
jelenthet, ugyanis ha a jogo-

sultság megszűnése előtt a 
gyermek megváltozott mun-
kaképességűvé válik, ennek 
tartamára az árvaellátás 
életkorra tekintet nélkül meg-
illeti.  

Az árvaellátás össze-
ge gyermekenként annak a 
nyugdíjnak a harminc szá-
zaléka, ami az elhunytat ha-
lála időpontjában öregségi 
nyugdíjként megillette, vagy 
megillette volna. Hatvan szá-
zalékos mértékű árvaellátás 
jár annak a gyermeknek, aki-
nek mindkét szülője elhunyt, 
vagy akinek életben lévő 
szülője megváltozott munka-
képességű.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály
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B É K É S C S A B A  A N N O
A motorizáció csabai megjelenése

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Zorba, a görög táncol a csabai színpadon
A csabai nép élete hosz-
szú évtizedeken át ugyan-
abban a mederben folyt. A 
főút kövezése, a ló vontatta 
omnibuszok, majd az elő 
bérkocsi megjelenése is be-
szédtéma volt. A huszadik 
század elején az Első Gaz-
dasági Vasút által épített, 
Békésig közlekedő motoros 
vonat és a helyi közlekedés-
ben megjelenő motor azon-
ban már előszele volt a mo-
torizáció megjelenésének.

Nagy feltűnést keltett a csa-
bai utcán az „ördögparipával” 
megjelenő első motorkerék-
páros. Alig egy év múlva, 
1904 nyarán tartottak először 
motorkerékpár-versenyeket 
Csabán. A versenyzés úttö-
rői: Áchim Károly, Bayer Lajos 
műkereskedő, az olasz Ettore 
Bampa, Ős Lajos műasztalos 
és Suk Kálmán téglagyáros 
voltak. Néhány év múlva már 
30 motorkerékpáros indult tú-
rákra. Ők kezdeményezték a 
csabai Alföldi Motoros Club 
megalapítását. 

Megjelentek a külföldi autó-
márkák képviselői is. Az autós 
szakma erősödését jelentette 
az Első Alföldi Mérleg és Gép-
gyár, Klein Vilmos cége. Ami-
kor a cég új tulajdonosa Fara-
gó Sándor lett, az autósokra 
rendezkedtek be. Támogatták 
az autósokat összefogó Alföldi 
Touring Club csabai megala-

kulását. Látványos hírverése 
volt a Magyar Automobil Club 
országos versenyének, amely 
1926 júniusának végén, Csa-
bán haladt át, a közönség ér-
deklődése mellett. Ez évben 
jelent meg az első taxi is a 
Postapalota előtt. Néhány év 
múlva már hét egyforma típu-
sú taxi sorakozott az ottani ta-
xiállomáson (képünkön).

1935. június 3-án, a Ford 
autókaraván érdekes és látvá-
nyos bemutatója érkezett Csa-
bára. Az amerikai Ford művek 
európai körútra indította leg-
jellegzetesebb járműveit. Ez 
a 16 egységből álló autókara-
ván Békéscsabán is bemutató 
kiállítást tartott. Legfeltűnőbb 
az élen haladó, 1904-ből szár-
mazó luxuskocsi volt. Ezután 
következett a négyhengeres, 
Eifel típusú, bordó-feketére 
festett luxus cabrio. A menet-

ben sorra következtek ezután 
a csukott és nyitott luxuskocsik 
és a különféle rendeltetésű 
teherszállító járművek. A me-
netet végül a hatalmas, luxus 
kivitelű, harminc személyes 
autóbusz zárta. 

Az autókaraván a Szent Ist-
ván téren sorakozott fel, ahol a 
közönség órákon át nagy ér-
deklődéssel szemlélte a Ford 
művek gyártmányait. Az autók 
a technikai fejlettség legmaga-
sabb fokán álltak. Az emberek 
megcsodálták a Magyar Ál-
lamvasutak Gépgyárának bu-
dapesti műhelyében készült, 
hétszemélyes luxus limuzinjait 
is. Az amerikai Ford művek tá-
mogatása révén, a megrekedt 
magyar autóipar ezzel új életre 
kelt. A Ford autókaraván be-
mutatója hozzájárult az autók 
népszerűsítéséhez.

Gécs Béla

Gyönyörű kék tenger, vakí-
tó fehérségű házak – mintha 
Égei-tengeri nyaralásra érkez-
nének a Zorba, a görög nézői. 
Katkó Ferenccel a címszerep-
ben mutatjuk be Békéscsabán 
a Broadway-musicalt, melynek 
premierjét április 22-én tartjuk, 
a díszbemutatóra pedig 23-án 
várjuk a közönséget. A zenés 
mű a háborúból éledő, épp 
erőre kapó, felbolydult Görög-
országban játszódik. A mesz-
sziről jött ember, Niko, az író, 
az egyszerű görög emberek 
ismeretlen világába csöppen, 
hogy átvegye a nagybátyjá-
tól örökölt bányát, amelytől 
gyors meggazdagodást re-
mél. Kész szerencse, hogy a 
kikötőben összefut Zorbával, 
aki készségesen ajánlkozik, 
hogy eligazítsa a krétai falu vi-
szonyaiban. Közös kalandjaik 
során mindkettejükre rátalál a 
szerelem, s közben a Sors is 
keverni kezdni a kártyákat. Mit 
tanul meg Niko Zorbától? Azt, 

hogy bármilyen vert helyzetből 
fel lehet állni, ha az ember de-
rűlátóan szemléli az életet. A 
darab rendezője a nemrégiben 
Érdemes művész kitüntetéssel 
elismert Radó Denise; Katkó 
Ferenc mellett a főbb szere-
pekben Czitor Attilát, Liszi Me-
lindát és Nagy Erikát láthatja 
a közönség, az előadásban a 
Viharsarok Táncszínház mű-
vészei is színpadra lépnek, és 
a Rázga Áron vezette zenekar 
gondoskodik a muzsikáról. 

Április 11-e a költészet napja 
jegyében telik majd a Művész 
Kávéházban. Tizenhét órától 
hatvan percen át a Színitanház 
hallgatói, majd két órán keresz-
tül a Jókai színház színmű-
vészei tisztelegnek a magyar 
költészet előtt. Hangoljanak a 
facebook-csatornánkra, köves-
senek bennünket!

Egész áprilisban játsszuk 
Szabó Magda Az ajtó című 
regényéből készült színművet, 
amelyben Szeredás Emerenc 

és az írónő, Magda összefo-
nódó sorsa elevenedik meg. 
Magda fiatal és szép, napjait 
írással és elmélkedéssel tölti, 
épp átlépi a siker küszöbét, 
hosszú szilencium után Kos-
suth-díjat kap. Emerenc, az 
iskolázatlan mindenes a való-
ságban él, pártolja és támogat-
ja az arra szorulókat, és azt re-
méli, életének végén is sikerül 
emberi méltóságát megőriz-
nie. A végzetes napon Magda 
választásra kényszerül, ame-
lyet sok másik, később meg-
bánt döntés követ: a kitünte-
tés átvételére indul, miközben 
immár Emerenc szorulna az ő 
segítségére.  Az előadást Kiss 
József rendezte, főbb szere-
peiben Kovács Edit, Tarsoly 
Krisztina és Bartus Gyula ala-
kítását élvezheti a közönség.

Ne feledjék: a bérletes elő-
adásokra is lehet jegyet vásá-
rolni! Szeretettel várjuk Önöket 
színházi előadásainkra, prog-
ramjainkra!

A Postapolata az előtte parkoló taxikkal
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