
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXXII. évfolyam, 8. szám     2022. április 21.

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

Átvette megbízólevelét Herczeg Tamás országgyűlési képviselő

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

„Egy térség képviselete az Országgyűlésben megtisztelő, egyben nagy felelősséggel járó feladat”

Szarvas Péter polgármester 
üzenete a ballagóknak

Kedves Végzősök! 

A ballagás közös ünnep. Az 
iskola, a család és a település 
ünnepe. Életetek egyik leg-
meghatározóbb élményeként 
fogtok visszagondolni arra a 
napra, amikor elköszöntök 
iskolátoktól, szüleitektől, ba-
rátaitoktól és városotoktól, 
Békéscsabától. A búcsú lezár 
egy időszakot és tudni kell az 
új irány felé fordulni, meglátni 
a feltáruló lehetőségeket és 
élni velük.

Négy, öt, hat vagy éppen 
nyolc együtt töltött középisko-
lás év sok idő, a közös élmé-
nyek egy életre megmaradnak. 
Búcsúzóul elevenítsétek fel az 
órák közötti viccelődések, az 
osztálykirándulások felejthetet-
len emlékeit és a tanítási órá-
kon elhangzott emlékezetes 
poénokat. Bízom benne, hogy 
hiányozni fognak számotokra 
az iskola falain kívül megélt kö-
zös élmények is. Rengeteg jó 

barátra leltetek. Megtapasztal-
tátok, milyen az igazi diákélet. 
Együtt vonultatok iskolátokat 
képviselve a Csabai Gara-
bonciás Napokon. Együtt ka-
cagtatok és sportoltatok a diák 
sportrendezvényeken. Ez az 
idő, amelyet megtöltöttetek 
élményekkel, barátságokkal, 
veletek marad örökre. Köszö-
nöm, hogy az elmúlt években 
élettel töltöttétek meg Békés-
csaba városát. A pezsgő min-
dennapjaitok által vált Békés-
csaba igazi diákvárossá. 

Kettős érzés kavaroghat 
most bennetek. Egyrészt a bú-
csú, az elválás szomorúsága, 
másrészt pedig az előttetek 
álló ismeretlen felfedezésének 
jóleső izgalma. De ne feledjé-
tek, életetek nagy, közös pró-
bája, az érettségi és a szakmai 
vizsgák még előttetek állnak. 
Kívánom, hogy sikeresen áll-
jatok helyt a vizsgákon, akik 
továbbtanulni készülnek, azok-
nak sikeres felvételit kívánok! 

Szüleitekkel és a tanáraitokkal 
együtt drukkolunk nektek!

Kívánom, hogy legyetek 
sikeresek a választott életpá-
lyátokon. Sose felejtsétek el a 
középiskolás éveket. Emlékez-
zetek rá, Békéscsabán mindig 
otthon lesztek, Békéscsaba 
hazavár!

Végezetül Winston Chur-
chill, egykori brit miniszterelnök 
gondolatait fogadjátok tőlem 
útravalónak:

„Az egyetlen útmutató az 
emberhez a lelkiismerete; az 
egyetlen pajzs tetteink becsü-
letességének és őszinteségé-
nek emléke. Nagyon meggon-
dolatlan dolog végigsétálni az 
életen e pajzs nélkül, mert re-
ményeinket olyan gyakran gú-
nyolja ki a kudarc és borulnak 
fel terveink. De ezzel a pajzs-
zsal, még ha játszik is velünk 
a sors, mindig becsületesen 
menetelhetünk.”

Szarvas Péter
polgármester

Herczeg Tamás a választási 
eredmény jogerőre emelke-
dését követően, a városhá-
za Mokos termében vette 
át országgyűlési képviselői 
megbízólevelét. 

Az országgyűlési választás 
szavazatainak 100 százalé-
kos feldolgozottsága mellett, 
Békés megye 1. számú vá-
lasztókerületében Herczeg 
Tamás (Fidesz-KDNP), a 
választókerületet az előző 
ciklusban is képviselő jelölt 
nyerte meg a választást a sza-
vazatok 48,27 százalékával. A 
második legtöbb szavazatot 
(40,05 százalék) Stummer Já-
nos, az ellenzéki összefogás 
jelöltje kapta, utána Gyebnár 

Dávid, a Mi Hazánk jelölte kö-
vetkezett (6,67 százalék). 

Herczeg Tamás a választá-
si eredmény jogerőre emelke-
dését követően, április 12-én, 
ünnepélyes keretek között vet-
te át országgyűlési képviselői 
megbízólevelét az Ország-
gyűlési Egyéni Választókerü-
leti Választási Bizottság elnö-
kétől, dr. Styaszni Andreától. 

– Egy térség képviselete 
az Országgyűlésben megtisz-
telő, de egyben nagy felelős-
séggel járó feladat. Ehhez a 
munkához kaptam ismét fel-
hatalmazást a Békéscsabán, 
Csabaszabadiban, Csorvá-
son, Gerendáson, Kétsop-
ronyban, Kétegyházán, Kon-
doroson, Szabadkígyóson, 

Telekgerendáson és Újkígyó-
son élő szavazópolgároktól 
április 3-án. A következő négy 
évben, az eddigi munka foly-
tatásaként, továbbra is az itt 
élőkkel konzultálva, a telepü-
lési vezetőkkel együttműköd-
ve dolgozom majd a térség 
fejlődéséért, és a lakosság 
életminőségének javításáért – 
fogalmazott Herczeg Tamás. 

A Csabai Mérleg kérdé-
sére az országgyűlési kép-
viselő kifejtette: a választás 
eredménye felhatalmazást 
jelent arra, hogy a munkát 
ugyanúgy kell folytatnia, mint 
eddig. Kitért arra is, hogy a 
baloldali összefogás jelöltje, 
Stummer János volt a leg-
főbb ellenfele. 

– A választást megelőzően 
3–4 százalékos különbséget 
prognosztizáltam köztünk, 
de azt nem tudtam volna 

megmondani, hogy kinek a 
javára – jegyezte meg Her-
czeg Tamás, hozzátéve, 
hogy valamennyi itt élő vá-

lasztópolgár képviselője sze-
retne lenni a parlamentben, 
függetlenül attól, hogy kire 
szavaztak az emberek.

Jaminában, a Mazán László utcai 
önkormányzati területen is folyik az erdősítés

Békéscsaba zöld város. Az 
idelátogatók szinte kivétel 
nélkül megjegyzik, hogy 
milyen szép zöld település 
Békéscsaba. Ahogyan elő-
deink, úgy a jelenlegi ve-
zetés is megtesz mindent 
a zöldfelületek megőrzése, 
gyarapítása érdekében. A 
városnak jelenleg 150 hek-
tárnyi erdeje van, a közte-
rületeken pedig több mint 
63 ezer fa áll, és a közel-
múltban újabb 1500 cse-
metét telepítettek. 

Március elején, két hely-
színen, a Lencsésin, a volt 
ifjúsági tábor területén, il-
letve Jaminában, a Mazán 

László utcai önkormányzati 
területen 1500-1500 erdé-
szeti csemetét telepítettek 
önkormányzati forrásból a 
szakemberek. 

– A Lencsési lakótelepen 
és a Mazán László utcában 
is egy korábbi erdészeti be-
avatkozást követő fapótlás 
miatt ültettük a mintegy 60-
70 centiméteres erdészeti 
csemetéket. Az erdősítésre 
a szakemberek olyan ősho-
nos fafajokat választottak ki 
– a Lencsésin nyárfát, míg 
a Mazán László utcán ko-
csányos tölgyet – amelyek a 
Kárpát-medencében jelenleg 
is előfordulnak, és kiválóan 
alkalmazkodnak a környezeti 

viszonyokhoz – tájékoztatott 
Nagy Ferenc alpolgármester, 
hozzátéve, hogy az erdőte-
lepítés és a fásítás minden-
kinek közös ügye, az egyik 
kiemelt cél pedig Békéscsa-
ba erdővel és fával borított 
területeinek növelése. 

Nagy Ferenc hangsúlyoz-
ta, hogy a város vezetése 
elkötelezett híve a fenntart-
hatóságnak, a környezet-
tudatos gondolkodásmód-
nak. Ezeket a szempontokat 
szem előtt tartják a minden-
napi tevékenységek során 
és településen megvalósuló 
fejlesztések tekintetében is. 

Nagy Ferenc alpolgármester és Ádám Pál, a városüzemeltetési, fejlesztési és környezet-
védelmi bizottság elnöke a Mazán László utcában fásított területen
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Lassan megérkeznek 
az első fecskék 

Az elmúlt két évtizedben 
több mint 50 százalékkal 
csökkent a hazai fecske-
állomány, mára már min-
den második madár eltűnt 
az ereszek alól. A folyamat 
megfordítása közös érde-
künk Békéscsabán is.

Boldog Gusztáv természet-
védelmi őrkerület-vezető el-
mondta, hogy vannak, akik 
nem kedvelik a fecskéket, 
mert piszokkal jár, ha vala-
hol kialakítják az életterüket. 
De van lehetőség arra, hogy 
a madárpiszok ne kerüljön a 
szemünk elé. 

– Ennek a megakadályozá-
sára szolgál az a kis egyszerű 
eszköz, amit fecskepelen-
kának nevezünk. Egy darab 
deszkáról van szó, amit a fé-
szek alá teszünk, így a piszok 
erre a falapra kerül. Ezáltal a 
bejárónkat illetve az ablakpár-
kányunkat megóvjuk. Amikor 

a fészkelésnek vége, ezt a 
fadeszkát könnyen le tudjuk 
takarítani, és várhatjuk vissza 
a fecskéket – fogalmazta meg 
Boldog Gusztáv. 

Semmiféleképpen nem sza-
bad megakadályozni a fecskék 
fészkelését, a madárfészkek 
eltávolításánál pedig figyelem-
be kell venni néhány szabályt.

– Ha a saját épségünket 
veszélyezteti egy fészek, pél-
dául kéményt tömít el, akkor 
azonnal cselekedni kell. Más 
esetben, mivel a fecskék ter-
mészetvédelmi oltalom alatt 
állnak, az ő fészkeik eltávolítá-
sához hatósági engedély kell – 
nyilatkozta a szakember. 

Már most érdemes kihelyez-
ni a fecskepelenkát. Ennek az 
elkészítése, illetve kihelyezése 
nem engedélyköteles. Ezt bár-
ki elkészítheti egy fadeszka, 
szög és kalapács segítségével 
– tette hozzá a szakember.

Csifárry Zsuzsanna

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

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

A kivitelezéssel jelen-
leg érintett szakaszok: 
 Gerla településrész, Békés-
csaba-Szabadkígyós közöt-
ti földút, Ligeti sor-Sikonyi 
utca.

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

A Csabai utca Csalogány 
utca – buszmegálló közötti 
szakaszán a kivitelezés be-

fejeződött, az útburkolat za-
vartalanul használható. 

A Szabadkígyós – Békés-
csaba szakaszon folyamatban 
van a kivitelezés: Békéscsa-
báról a Kerekegyházi úton 
haladva, az út végétől, a ko-
rábban elkészült szakasz foly-
tatásaként a Bányatavak felé 
az aszfaltozás is elkezdődött, 
Szabadkígyós Kastély utca 
felől Békéscsaba irányába 
ugyancsak készül az aszfal-
tozás. A középső szakaszon 
közműkiváltás után az útalap 
készítése van folyamatban. A 
teljes szakasz építésének ha-
tárideje 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 egyedi 
tervezésű létesítményekre (ki-
látó, komplex fedett pihenőhe-
lyek, padok, asztalok), és a ki-
helyezett kerékpáros kellékek 
épségére vigyázzunk, hogy 
sokáig és minél többen tudjuk 
használni mindannyiunk örö-
mére, megelégedésére. 

Amint az elmúlt hetekben 
jeleztük a Bányatavaknál 
lévő új kilátó megrongáló-
dása, valamint a kerékpár-

javító szerszámok eltűné-
se után az értékes, egyedi 
tervezésű 4 db padot és 2 
db asztalt ismeretlenek el-
tulajdonították. Továbbra is 
kérjük, hogy aki valamilyen 
információval rendelkezik a 
bútorokat illetően, szíves-
kedjen jelezni a polgármes-
teri hivatalban. Ismételten 
kérjük Önöket, hogy vigyáz-
zunk a környezetünkre, óv-
juk közös értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

„ T B ” - S A R O K
Kedvezően alakultak a nyugdíjszámítási szabályok

Az átlagkeresetek tavalyi nö-
vekedése kedvező hatással 
volt a nyugdíjak összegének 
alakulására is. Az öregségi 
nyugdíj kiszámításánál az 
1988. január 1-jétől a nyugdí-
jazás kezdő időpontjáig elért 
nyugdíjjárulék alapjául szol-
gáló kereseteket, jövedelme-
ket kell figyelembe venni. 

Idén az 1957-ben született 
korosztály éri el a nyugdíjkor-
határt, ami esetükben a 65. 
életév betöltése. Ugyanakkor 
öregségi teljes nyugdíjra élet-
korától függetlenül továbbra is 
jogosult az a nő, aki legalább 
negyven év jogosultsági idővel 
rendelkezik. 

Az öregségi nyugdíj ösz-
szegét idén változatlanul az 
elismert szolgálati idő és a 
figyelembe vehető havi át-
lagkereset alapján kell meg-
állapítani. A nyugdíj összegét 
ennek megfelelően a ledolgo-
zott évek, gyermekneveléssel 
eltöltött és egyéb, jogszabály-
ban meghatározott időszak 
alapján kell kiszámolni. Pél-

dául, ha valaki 30 év nyug-
díjjogosultsághoz figyelembe 
vehető szolgálati időt szerzett, 
öregségi nyugdíjának össze-
ge az ellátás alapjául szolgáló 
havi átlagkereset 68 százaléka 
lesz. 40 ledolgozott év esetén 
80, 50 év elérésekor pedig 100 
százalékos mértékű az ellátás.

A havi átlagkereset megál-
lapítása során a nyugdíjazást 
megelőző naptári év előtt elért 
keresetet, jövedelmet a nyugdí-
jazást megelőző naptári év ke-
reseti szintjéhez kell igazítani, 
ezt nevezzük valorizációnak. 

Idén a valorizációs szorzó-
számok ismét kedvezően ala-

kultak. A Központi Statisztikai 
Hivatal hivatalos közleménye 
szerint tavaly a decemberi 
bruttó átlagkereset 492 800 
forint volt, 9,7 százalékkal ma-
gasabb, mint egy évvel koráb-
ban. 2021-ben az éves bruttó 
átlagkereset 438 800, a nettó 
pedig 291 800 forintot ért el, 
mindkettő 8,7 százalékkal nőtt 
az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva.

Dávid Ferenc
főosztályvezető Békés 

Megyei Kormányhivatal 
Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 
Főosztály

A Csabai szlovák evangélikusok 
története – könyvbemutató

Bemutatták a békéscsabai 
szlovák önkormányzat leg-
újabb könyvét április 14-én, 
a Szlovák Tájházban. A kiad-
vány a Csabai szlovák evan-
gélikusok története címet 
viseli, és a város 300 éves 
történelmét öleli fel.

A Szlovák Tájház Áchim L. 
Andrásról elnevezett termében 
tartott eseményen megjelente-
ket Békéscsaba alpolgármes-
tere köszöntötte. Varga Tamás 
beszédében hangsúlyozta, 
hogy a békéscsabai szlovák 
önkormányzat az új kiadvány-
nyal egy 21. századi koncepció 
mentén mutatja be a szlovák-
ság gyökereitől napjainkig tar-
tó történetét, olyan trendinek 
számító vizuális eszközökkel, 
melyek segítenek megszólíta-
ni a fiatal korosztályt is. 

– Azzal, hogy ismert vagy a 
város történetében fontos em-
berek életútját, tetteiket jobban 
megismerik az itt lakók, vala-
mint a település történetével is 
tisztában lesznek, ezzel erősö-
dik a kötődés, még inkább ki-
alakul egy identitás, amelynek 
megtartó ereje lehet, ez fontos 

napjainkban – fogalmazott az 
alpolgármester.

Mint ahogy a rendezvé-
nyen elhangzott, a kötet még 
tavaly jelent meg, azonban 
a pandémia miatt csak most 
mutatták be a szélesebb kö-
zönségnek. A könyv egy át-
fogó képet ad Békéscsaba 
elmúlt 300 évéről, egyfajta 
szlovák szemüvegen keresz-
tül. A kötet Szeberényi Lajos 
Zsigmond, a 20. század első 
felében tevékenykedő evan-
gélikus lelkész cikksorozatán 
alapul, melyet akkoriban még 
szlovák nyelven írt. Ezt a mű-
vet felhasználva, kiegészítve 
alkotta meg Kiszely András, 
a békéscsabai szlovák önkor-

mányzat elnöke és Püski-Liker 
Bence szerkesztő-szerző a 
friss változatot.

– A könyv lényege, hogy 
bemutassa azt a várost, 
amelyben élünk, egy olyan 
perspektívából, amelyet nem 
igazán ismerünk. Egy egysze-
rű csabai sokszor nincs tisztá-
ban azzal, hogy kik építették a 
nagytemplomot, kik alakították 
ki azt a mai városképet, amely-
ben nap, mint nap járunk, ők 
mind-mind szlovákok, az elő-
deink voltak – részletezte a mű 
jelentőségét Kiszely András. 

A kötet megvásárolható a 
Szlovák Tájházban, valamint a 
Szlovák Kultúra Házában. 

Vincze Attila
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ZÖLD ÖNKORMÁNYZAT

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Időközi választásMájus elején van a határidő

Április 3-án lezajlott az 
országgyűlési választás 
és az  ugyanazon a napon 
megtartott népszavazás is. 
A hatályban lévő rendelke-
zések szerint a kampány 
során, a köztereken hasz-
nált eszközök, plakátok 
eltávolítására harminc nap 
áll rendelkezésre.

A választás után általában még 
néhány hétig láthatóak a hirde-
tőtáblákra, hirdetőoszlopokra 

kihelyezett választási plaká-
tok. Dr. Bacsa Vendel jegyző, 
a helyi választási iroda veze-
tője a kérdésünkre  elmondta, 
hogy mostanra a kampány 
leginkább az online térbe he-
lyeződött át, a tényleges, papír 
alapú plakátragasztás vissza-
vonulóban van, azonban így 
is jelentős számban tettek ki 
plakátokat Békéscsaba több 
pontján is. 

– Ezeket a plakátokat a 
szavazás napját követő har-

minc napon belül köteles el-
távolítani az, aki kihelyezte, 
vagy akinek az érdekében ki-
helyezték – emelte ki a jegyző. 
Hozzátette, hogy ha ezt nem 
teljesítik a megadott időn belül, 
akkor az önkormányzat elő-
ször felszólítja az érintetteket. 
Amennyiben a felszólításnak 
sem tesznek eleget, abban az 

esetben az önkormányzat jár 
el az ügyben, amelynek költ-
ségét áthárítja az érintettre.

A várost járva szemmel lát-
ható, hogy a legtöbb aktivista 
már leszedte a plakátok nagy 
részét. A még kint levő plaká-
tok eltávolítására bő egy hét áll 
még rendelkezésre.

Szabó Judit

Választási közlemény
A Békéscsabai Helyi Válasz-
tási Bizottság 1/2022. (IV. 13.) 
számú határozatával – Dr. 
Ferenczi Attila önkormány-
zati képviselő elhalálozása 
okán – időközi önkormány-
zati képviselőválasztást tű-
zött ki 2022. június 26. nap-
jára a békéscsabai 4. számú 
egyéni választókerületben.

A választás a 11., 12., 13., 14. 
és 15. szavazókör illetékességi 
területét, vagyis az alábbi bé-
késcsabai területeket érinti:

Ábrahámffy u. (teljes), 
Bethlen u. (teljes), Bojtorján 
u. (teljes), Corvin u. (teljes),  
Csenkesz u. (teljes), Cser 
u. (teljes), Csorba u. (teljes), 
Dózsa György út (páratlan 
oldal 33-45., páros oldal 
36-52), Éger u. (teljes), Fel-
ső-Körös sor (mindkét oldal 
1-33.), Fövenyes u. (teljes), 
Haán Lajos tér (teljes), Ilosvai 
u. (teljes), Kastély u. (teljes), 
Kaszáló köz (teljes), Katica 
u. (teljes), Kisfaludy u. (tel-
jes), Kölcsey u. (teljes), Kőris 
u. (teljes), Lehel u. (teljes), 
Lencsési út (páratlan oldal 
1-53.), Menta u. (teljes), Őzi-
ke u. (teljes), Perje u. (teljes), 
Pipacs köz (teljes), Pitypang 
u. (teljes), Rétköz u. (teljes), 
Révai Miklós u. (páros oldal 
2-12.), Rezeda u. (teljes), Sás 
köz (teljes), Szabó Pál tér 
(teljes), Tessedik u. (páros ol-

dal 2-18.), Tölgyfa u. (teljes), 
Vajda János u. (teljes), Vilim 
u. (teljes).

A választással érintett vá-
lasztópolgárok részére a Nem-
zeti Választási Iroda az értesí-
tőt 2022. május 6. napjáig küldi 
meg. Az értesítő tartalmazza 
a szavazás pontos helyét és 
idejét.

Jelöltet ajánlani a Helyi Vá-
lasztási Irodától igényelhető 
ajánlóíven lehet 2022. május 7. 
és 23. napja között.

A Helyi Választási Iroda 
ügyfélszolgálati munkatársai 
elérhetőek a Polgármesteri 
Hivatal Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7. I. emelet 113. irodá-
jában. Telefonszám: 66/523-
810 és 66/886-620.

A Helyi Választási Bi-
zottság elnöke Gojdárné dr. 
Balázs Katalin, elnökhelyet-
tese Pusztai Istvánné, vá-
lasztott tagja Kalló Márton-
né. A bizottság székhelye: 
Békéscsaba, Szent István 
tér 7., elektronikus levélcí-
me: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu; faxszáma: 
66/523-804. A Választási 
Bizottság határozatai elér-
hetőek a www.bekescsaba.
hu oldalon, a Választások 
menüpontban, a Letölthető 
anyagok almenüben.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Helyi Választási 

Iroda vezetője

Ádám Pál, a városüzemel-
tetési, fejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság elnöke, 
jaminai önkormányzati képvi-
selő megjegyezte, hogy min-
dig is szívügyének tekintette a 
környezet megóvását, a zöld-
felületek ápolását, lehetőség 
szerinti növelését. Kiemelte, 
hogy képviselő-társaival nagy 
hangsúlyt fektetnek a város 
fásítására, a zöld területek 
karbantartására. 

– Köztudott, hogy az el-
múlt esztendőkben több ezer 
erdészeti csemetét telepített 
a város a Mazán László ut-
cai erdőterületen. Bizottsági 
elnökként és jaminai lakos-
ként is támogattam, hogy a 
Mazán László utcai önkor-
mányzati területen további 

1500 kocsányos tölgy erdé-
szeti csemetét telepítsenek. 
A zöldfelületek – a fák a bok-
rok, gyepes területek – min-
dennapjaink szerves részei, 
életterünk alapjai. Azt a leve-
gőt szívjuk, amit a növények 
állítanak elő. Azt fogyaszt-
juk, amit a zöld növények 
megtermelnek.  Úgy gondo-
lom, minden egyes fa sokat 
számít a levegő minősége 
szempontjából – fogalmazott 
a képviselő.

Ádám Pál hozzátette: bízik 
abban, hogy a most elültetett 
fák megfakadnak, és 5 év 
múlva már egy olyan egybe-
függő erdőterületet fognak 
alkotni, ami jelentősen hoz-
zájárul Jamina és az egész 
város jó levegőminőségének 
biztosításához.

M. E.

MUNK ÁCSY-NEGYED
Fél éven belül elkészülhet a város egyik új ékköve, 

a felújított Ursziny-Beliczey kúria 
Javában zajlik a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház 
új otthonának kivitelezése 
a Gyulai úton. A Modern Vá-
rosok Programból finanszí-
rozott projektben amellett, 
hogy egy teljesen új épüle-
tet kap a teátrum, megújul 
az Ursziny-Beliczey kúria 
műemléképülete és annak 
környezete is, amivel a vá-
ros egy fontos értéket ment 
meg. A részletekről Szarvas 
Péter polgármester tájékoz-
tatta a Csaba Mérleget.

A Gyulai úton található 
földszintes, szabadon álló, 
klasszicista kúriát az 1840-
es évek végén építtette 
a szepsi Ursziny család, 
amely jelentős szerepet 
töltött be az akkori csabai 
közéletben. Az épületet az 
évszázad végén felvásárolta 
a Beliczey család, amelynek 
számos tagja vállalt fontos 
szerepet a város és a megye 
vezetésében, az ipartestü-
letben, valamint a kulturális- 
és sportéletben. Közülük a 
legismertebb az a Beliczey 
Miklós volt, aki Békés vár-
megye utolsó főispánja lett, 
és akit 1942-ben Békéscsa-
ba díszpolgárává választot-
tak. A család 1944. március 
19-ig, a német megszállásig 
használta a kúriát. 

– Az épület a 180 éves tör-
ténelme alatt sok híres sze-
mélyhez kötődött. Azonban 
az utóbbi évtizedekben a helyi 
lakosok körében szinte telje-
sen elfelejtődött a kúria, ame-
lyet az elmúlt esztendők során 
benőtt a növényzet. Az önkor-
mányzat az említett okok mi-
att felelősséget érzett abban, 
hogy építészeti értékvédelmi 
szempontok alapján helyreál-
lítsa a kúriát. Úgy döntöttünk, 
hogy a Munkácsy-negyed 
projekt részeként, a Modern 
Városok Program segítségé-
vel megmentjük az épületet. 
Az építészeti értékmentés 
számos példája szemmel lát-
ható az épület környezetében, 
hiszen a kúriával szemben 
már majdnem befejeződött 
a Munkácsy Emlékház teljes 
felújítása, illetve rövidesen el-
indul a Munkácsy Mihály Mú-
zeum homlokzati tatarozása 
is a tető-rekonstrukció után 
– fogalmazott Szarvas Péter, 
hozzátéve, hogy szeretnék 
megmenteni Békéscsaba leg-
fontosabb építészeti emlékeit 
az utókor számára.

A polgármester elmondta, 
hogy a kúria épületének te-
kintetében – a jogszabályok 
értelmében – szinte mindent 
az eredeti állapotára kell visz-
szaállítani, amelyben korábbi 
fotók, tervrajzok segítenek. A 

kivitelezőknek nem volt egy-
szerű már a felújítás meg-
kezdése sem, mivel nem várt 
statikai problémákba ütköztek, 
amelyek plusz feladatokat je-
lentettek. 

– A rekonstrukció mégis jól 
halad, hamarosan elkészül a 
tetőzet és folytatódnak a belső 
munkálatok. A helyiségek is az 
eredeti kiosztásnak és színek-
nek megfelelően készülnek el, 
és az akkori kornak megfelelő 
nyílászárókat helyeznek majd 
be. A felújítás végén – várható-
an fél éven belül – a kúriában 
visszaköszön a 19. század 
polgári hangulata – tájékozta-
tott a polgármester. 

Szarvas Péter megjegyez-
te, hogy a klasszicista épület-
ben szórakoztató- és látoga-
tóközpont kap helyet, valamit 
irodák és raktárhelyiségek 

lesznek. A kivitelezők a kúriá-
ban egy panorámás fogadó-
termet is kialakítanak, amilyen 
régen is megtalálható volt az 
épületben. 

A kúriában továbbá a Bé-
késcsabai Napsugár Báb-
színház kap helyiségeket. A 
bábszínház eddig nem rendel-
kezett saját otthonnal, a Jókai 
színházhoz tartozó épületben 
léptek fel és lépnek fel ma is. 
Most azonban a kúria mellett 
egy modern, minden igényt 
kielégítő épületszárnyat építe-
nek fel, ahol korszerű körülmé-
nyek között fogadhatják majd a 
kicsiket és szüleiket. 

A beruházással együtt a 
kert is teljesen megújul, a régi, 
öreg fák helyett egy szép, lige-
tes környezet fogadja majd a 
látogatókat a kúria mellett.

Hidvégi Dávid

Jaminában is folyik az erdősítés
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ÁRVERÉS – építési telkek

LOMTALANÍTÁS BÉKÉSCSABÁN

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. ér-
tesíti a lakosságot, hogy Békéscsabán

– 2022. május 7-én, szombaton az I.körzetben, 
– 2022. május 14-én, szombaton a II. körzetben lomta    
lanítási napot tart.
Lomtalanítása körzetek
1. körzet: Jamina (Szarvasi út - Budapest vasútvonal - Kereki 

u. által határolt terület), Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Ger-
la, Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, Szója utca és Meteor utca 

2. körzet: Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, 
VI. kerület, Vandhát, Béke -kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, 
Kastély-szőlők 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató 
a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes 
személy ingatlanhasználók háztartásában) feleslegessé 
vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt 
nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és 
szállítja el. A közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, 
egyéb intézményektől, lomhulladékot nem szállít el. 

Kérjük, hogy a lomokat reggel 6 óráig, a lakóház előtti, a 
hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterü-
letre helyezzék ki, ne az úttestre tegyék, mert azzal aka-
dályozhatják a forgalmat.

Lomtalanításkor kirakható hulladék Lomtalanításkor NEM szállítják el
bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétsze-
relt, mozgatható állapotban kommunális hulladék

fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, 
kerítés)

elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, mű-
anyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási hulla-
dék)

műanyag (linóleum) padló zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),

kerti bútor építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., sík-
üveg, ablakkeret üveggel)

ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihe-
lyezve)

építési – bontási tevékenységből származó hulladék 
(drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bon-
tásból származó hulladék)

matrac (szétvágva/összetekerve) fémből készült tárgyak (például fémcső, ágykeret, au-
tóülés)

szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban) fénycső
hordó (fa/műanyag – üres állapotban) gyógyszerhulladék
virágtartó elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék
gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektroni-
kus) gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

műanyag medence
veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék 
(akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védő-
szer, szárazelem, stb.)
ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység kö-
vetkeztében keletkezett fólia
sütőolaj, sütőzsiradék
ömlesztett módon kihelyezett hulladék

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk 
a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél 
szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom 
mérete akkora legyen, hogy azokat a cég munkatársai kézi 
erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladék-
gyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett mó-
don kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő 
hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bon-
tásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan 
kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban 
sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely 
hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után! 

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• egyes hulladéktípusok esetében, a társaság által üze-

meltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részle-
tes feltételei az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.
hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/ 

• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, 
más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részle-
tes tájékoztatást. Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 
4-6., telefon + 36-66/447-150, e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.
hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu. Honlap: www.dareh.hu

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további 
részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a táblázatban az elszállít-
ható és az el nem szállítható hulladékok körét a teljes-

ség igénye nélkül, tájékoztató jelleggel soroltuk fel.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanjait: a 
Békéscsaba, Kőrösi Csoma 
Sándor utcában található 3 
db építési telkét.

Ingatlan adatok:

1. helyrajzi szám: 1495/9, 
terület: 647 m2, az árverés 
időpontja: 2022. május 12. 
10.00 óra.

Az ingatlan kikiáltási ára: 
bruttó 8 700 000 Ft, azaz brut-
tó nyolcmillió-hétszázezer fo-
rint a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően.

2. helyrajzi szám: 1495/8, 
terület: 850 m2, az árverés 
időpontja: 2022. május 12. 
10.30 óra.

Az ingatlan kikiáltási ára: 
bruttó 10 500 000 Ft, azaz 
bruttó tízmillió-ötszázezer fo-
rint a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően.

3. helyrajzi szám: 1495/5, 
terület: 680 m2, az árverés 

időpontja: 2022. május 12. 
11.00 óra.

Az ingatlan kikiáltási ára: 
bruttó 8 500 000 Ft, azaz brut-
tó nyolcmillió-ötszázezer fo-
rint a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően.

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

Aki az árverésen részt kí-
ván venni, annak az árverés 
megkezdéséig a kikiáltási 
ár 10 százalékát letétbe 
kell helyeznie Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának pénz-

tárába, vagy átutalással az 
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11733003-15345008 számú 
bankszámlára teljesíteni.    

A hirdetés részletes 
szövege a város internetes 
weblapján (www.bekescsaba.
hu) az Aktualitások/Eladás-
ra, hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának 
Stratégiai–Fejlesztési Osz-
tálya szolgál. Telefonszám: 
66/886-511. 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Városunkban jelenleg is 
folyamatban vannak útépí-
tési és útfelújítási munká-
latok, amelyek „A Modern 
Városok Program kereté-
ben megvalósuló békés-
csabai útfejlesztési célok 
megvalósítása” című, GF/
JSZF/816/5 (2020) iktató-
számú projektben, valamint 
járdahálózat-fejlesztési 
munkálatok a „Békéscsaba 
járdahálózatának fejleszté-
se (Támogató Okirat szá-
ma: BMÖGF/950-1/2020)” 
tárgyú projektek keretében 
valósulnak meg. 

Az út- és járdahálózat fej-
lesztési programok műszaki 
készültségi foka a tervezet-
teknek megfelelő.

Az útépítési, útfelújítási, va-
lamint járdahálózat-fejlesz-
tési munkálatok (I., II., III. 
ütemek) esetében a felelős 
vállalkozó a: HÓDÚT Kft., 
6060 Tiszakécske, Béke 
utca 150.,

A járdahálózat-fejlesztés 
IV. üteme esetében a fele-
lős vállalkozó: Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonpro-
fit Kft. 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosokat, hogy a projektek 
keretében, a fejlesztéssel 
érintett utcák esetében a mű-
szaki megvalósítás a vállal-
kozási szerződések és azok 
mellékleteiben, valamint a 
jóváhagyott tervdokumen-
tációkban foglalt műszaki 
tartalom alapján történik. A 
kivitelezés során a vállalko-
zók ezekben a dokumen-
tumokban foglalt 
előírásoktól nem 
térhetnek el. 

Felhívjuk a tisz-
telt lakosok figyel-
mét, hogy a projekt 
keretében a munká-
latok elvégzésére a 
megjelölt felelős 
vállalkozók, illetve 
azok alvállalkozói 
jogosultak. A pro-

jektre való hivatkozással a 
vállalkozók (fő- és alvállalko-
zók) nevében, harmadik fél 
általi, a kivitelezési munkák 
elvégzésére tett kezdemé-
nyezés, próbálkozás valótlan. 

Kérjük, hogy az a lakos, aki 
ehhez hasonló megkere-
sést tapasztalt, vagy tény-
legesen csalás áldozatává 
vált, tegyen feljelentést a 
rendőrségen!

Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft. e-mail: 
b c s v a r o s f e j l e s z t e s @
bcsvarosfejlesztes.hu

ÚTFEJLESZTÉS 
BÉKÉSCSABÁN

A tervezett ütemnek meg-
felelően haladnak a békés-
csabai útfejlesztési program 
kivitelezési munkálatai

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

A támogatási összeg el-
sősorban belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utcák útépítésére használható 
fel, de a városnak lehetősé-
ge van a támogatási összeg 
egy részét útfelújítási munkák 
(elavult aszfalburkolat cse-
réje) elvégzésére fordítani. A 
támogatási összeg felhasz-
nálásával az önkormányzat 
célja, annak a fejlesztési prog-
ramnak a folytatása, amely a 
XXI. századhoz méltó városi 
úthálózat kialakításához vezet, 
és az eredménye nyomán a la-
kossági, kommunális igények 
kielégítése mellett elmondható 
lesz, hogy Békéscsaba városa 
megfelel a modern társadalmi 
elvárásoknak.

A kiviteli munkák február 
elejétől folytatódtak, továb-
bá márciustól fokozatosan 
az útépítés II. ütemével bő-
vülnek.

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

1. Útépítés I. ütem (45 
utca/szakasz): A kivitelezési 
munkák előrehaladása folytán 
27 utcában az útépítménnyel 
elkészültek. Jelenleg 18 utcá-
ban folynak kivitelezési mun-
kálatok, ebből 9 utcában elké-
szült az útalap, és megtörtént a 
kötő- és a kopóaszfalt burkola-
tának terítése. Ezekben az ut-
cákban az útpadka építés van 
folyamatban.

2. Útfelújítás (63 utca/sza-
kasz): Az útfelújítási munkák-
kal 34 utcában elkészültek, a 
rész műszaki átadás-átvételi 
eljárás megtörtént. Jelenleg 
28 utcában folynak kivitelezési 
munkálatok a kopóaszfalt-ré-
teg terítésével. A Selyemakác 
utcában is hamarosan meg-
kezdődik az útfelújítási munka.

3. Útépítés II. ütem (38 
utca/szakasz): A kivitelezési 
munkálatok 11 utcában meg-
kezdődtek, 7 utcában vízve-
zeték-rekonstrukciós munká-
latokkal, és 4 utcában már az 
útalap-építés van folyamatban. 
További 12 utcában a munka-
kezdés tervezett időpontja: 
2022. július 1.

Az útfelújítással és út-
építéssel érintett utcák/
szakaszok részletes listája 
a behir.hu portálon és az 
utfejlesztesbekescsaba.
hu oldalon tekinthető meg.

Felhívjuk a lakosok figyel-
mét a fejlesztéssel érintett te-
rületeken a munkagépek jelen-
létére, valamint arra is, hogy a 
közúti forgalomban az építési 
anyagok beszállítása miatt a 
tehergépjármű forgalom meg-
növekedésére is számítani kell.

Kérjük a közúton közleke-
dőket, vezessenek óvatosab-
ban és figyelmesebben, ve-
gyék figyelembe a kihelyezett 
közúti táblák utasításait. Kérjük 
az érintettek türelmét és meg-
értését.

A projekt a Modern Város-
ok Programban valósul meg.

További információ kér-
hető a projekt lebonyolító-
jától: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft., 
telefon 06 +36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A projektről bővebben a 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
weboldalon olvashatnak.
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Békés megye újra összefog!
A Békés Megyei Védelmi 
Bizottság felkérésére újra 
elindította a felajánlások 
koordinálására szolgáló 
weboldalát a Békés Megyei 
Önkormányzat. A honlapot 
még a koronavírus-járvány 
elején hozták létre, most 
pedig új funkciót adtak 
neki.

– A Békés Megyei Önkor-
mányzat 2020-ban, a korona-
vírus-járvány kezdetén hozta 
létre a bekesmegyeosszefog.
hu oldalt azért, hogy össze-
kapcsolja azokat, akik segít-
séget szeretnének nyújtani, 
azokkal, akik a pandémia 
kapcsán valamilyen segít-
ségre szorulnak – fogalma-
zott Zalai Mihály, a megyei 
önkormányzat elnöke, aki 
bejelentette, hogy április ötö-
dikétől új funkcióval indult újra 
a weboldal.

Mint mondta, az önkor-
mányzat most azoknak kí-
ván segítséget nyújtani, akik 
Ukrajnából Magyarországra 
érkeznek, azon belül akár Bé-
kés megyébe, hiszen ide is 
egyre többen utaznak. 

– Emellett szeretnénk 
azoknak is segíteni, akik az 
otthonukban maradtak, kü-
lönösen Kárpátalján. Tudjuk, 

hogy oda még annál is töb-
ben érkeztek, mint ahányan 
elmenekültek onnan, tehát ott 
is sok segítségre van szük-
ség – emelte ki az elnök. 

Zalai Mihály arról is be-
számolt, hogy hat karitatív 
szervezet: a Szeged-Csaná-
di Egyházmegyei Karitász, a 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, a Magyar 
Református Szeretetszolgá-
lat, a Baptista Szeretetszol-
gálat Alapítvány és a Magyar 
Vöröskereszt Békés Megyei 
Szervezete együttműködésé-
vel végzik a segítő munkát. 
Hozzátette: tőlük folyamato-
san kapják az információt, 
hogy milyen segítségre van 
aktuálisan szükség. Ezeket 
az oldal kiemelten kezeli, és 
egy külön keretben jeleníti 

meg. Például gyermekjáték-
ra, gyermekhordozóra, és 
ágyneműre folyamatosan 
szükség van, az oldalon pe-
dig egy kattintással megtehe-
tő a felajánlás. Zalay Mihály, 
az önkormányzat elnöke ki-
emelte, hogy az oldallal gene-
rálni szeretnék a felajánlások 
számát, segíteni szeretnének 
azoknak, akiknek szándékuk-
ban áll adakozni.

– Többféle felajánlást lehet 
tenni, az anyagi támogatáson 
túl mindig szükség van tartós 
élelmiszerekre, főleg olyanok-
ra, amelyeket segédeszköz 
nélkül fel lehet bontani – mond-
ta Zalai Mihály, hozzátéve, 
hogy a Békés Megyei Önkor-
mányzat telefonon is fogadja a 
felajánlásokat, amely után ösz-
szekötik az ajánlattévőt a meg-
felelő segélyszervezettel.

Turisztikai partnerségi találkozó Békéscsabán

Előre az aktív életért 
A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület, valamint az Aktív 
és Ökoturisztikai Fejleszté-
si Központ szervezte meg 
a közelmúltban a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban 
azt a partnerségi találkozót, 
amely bemutatta az Aktív 
Turisztikai Stratégiát. A ta-
lálkozóra Révész Máriusz is 
Békéscsabára látogatott.

A rendezvényen Szarvas 
Péter az egyesület elnöke-
ként és Békéscsaba polgár-
mestereként köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta: a 
térségi települések első em-
bereivel közösen dolgoznak 
azon, hogy a fejlődés fennaka-
dás nélkül mehessen végbe a 
megyében – legyen szó útfel-
újításokról vagy sportlétesít-
mények renoválásáról.

– Az egyesület 20 éves tör-
ténelme során számos turisz-
tikai fejlesztést hajtott végre 
Gyulán, Békésen, Békéscsa-
bán és a Körösök különböző 
szakaszain. Láthatóan egyre 
többen fordulnak Magyaror-
szágon az aktív turizmus felé. 
Keresik az olyan szolgálta-
tásokat, olyan helyszíneket, 
ahol hódolni lehet a kerékpá-
rozásnak, a vízi turizmusnak 
vagy éppen a gyalogló, a mű-
vészeti, kastélylátogató turiz-

musnak. Ezeknek igyekszünk 
eleget tenni a továbbiakban is 
– fogalmazott Szarvas Péter.

Baráth Gergely, az Aktív 
és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ ügyvezetője a Körö-
sök Völgye Natúrpark Egye-
sülettel való kapcsolatukról és 
közös munka előzményeiről 
tájékoztatott.

– Egy három éve alakult 
szervezetet vezetek, amely-
nek az a célja, hogy az ország-
ban olyan desztinációkat ala-
kítsunk, amelyek alkalmasak 
arra, hogy családok, baráti tár-
saságok eltöltsenek egy-egy 
hosszú hétvégét, jól érezzék 
magukat, bejárják a vidéket, 
megismerjék a településeket 
és a természeti szépségeket 
– tette hozzá Baráth Gergely. 

Révész Máriusz, az Aktív 
Magyarországért felelős kor-
mánybiztos elmondta: felada-

tuk és célja a programban, 
hogy az embereknek biztosít-
sák az aktív életmódhoz szük-
séges feltételeket.  

– Turistaházakat, kerékpár-
utakat, vízitúra megállóhelye-
ket újítunk fel vagy létesítünk. 
De nemcsak a turizmussal 
foglalkozunk, hanem próbál-
juk elérni, hogy a városaink 
is élhetőbbek legyenek. Cél-
csoportjaink közé tartoznak a 
gyerekek, fiatalok, idősebbek 
egyaránt. Ennek megfelelően 
bringaparkokat, futóköröket 
építünk. A jégpálya is egyre 
vonzóbb, ezért  támogatjuk 
az ehhez kapcsolódó kezde-
ményezéseket. Mind a gyere-
keknek, mind a felnőtteknek 
lehetőséget kell teremteni a 
mozgásra, aktivitásra, hogy 
egészségesebben éljünk – 
részletezte Révész Máriusz.

Csiffáry Zsuzsanna

Visszatért a ’90-es évek 
legendás zenekara, a Nihil

Újra összeállt az egyko-
ron országos ismertség-
nek örvendő Nihil zenekar 
utódja, a Finis Nihil. A Nihil 
valaha az volt Békéscsa-
bának, Békés megyének, 
mint a Tankcsapda Debre-
cennek, a Kispál és a Borz 
Pécsnek vagy a Quimby 
Dunaújvárosnak.

A zenekar 1989 tavaszán ala-
kult meg Medgyesegyházán, 
a helyi Tóth András, akkori-
ban Gombi, manapság Goffry 
gitározott, Hegyi József, 
Öcsi volt a dobos. Hozzájuk 
csatlakozott a békéscsabai 
Povázsai Szilárd énekesként 
és Prisztavok Tibor basz-
szusgitárosként. Érdekes-
ség, hogy Prisztavok Tibor 
képzőművészként is ismert a 
csabai művészvilágban, aki-
nek több alkotása is látható 
a városban, többek között a 
Csabagyöngye homlokzatát 
díszítő szőlőlevél. Március 
végén leplezték le az első tel-
jes alakot ábrázoló szobrát, 
a Munkácsy Mihály ihlette, 
Rőzsehordó nőt a Munkácsy-
negyed szívében.

A Nihil első korszaka a 
punk jegyében telt. Első hi-
vatalos koncertjüket 1989 
májusában adták a csabai 
Vasutas Művelődési Ház-
ban, a helyi fiatalok által 
működtetett Alternatív Ze-
nei Club szervezésében. A 
hangverseny után híre ment 
a bandának és országszerte 
felléptek.

Szépen-lassan Békés me-
gye legkeresettebb export-
cikkévé váltak, turnéztak a 
Kispál és a Borzzal, az 1990-
es Tégla Művelődési Házban 
megrendezett koncertjükön 
pedig az akkor szárnyait 
bontogató Tankcsapda volt 
az előzenekaruk. Csabai 
fellépéseik több esetben 
összművészeti eseménnyé 
váltak, hiszen koncertjeik al-
kalmával szívesen engedtek 
teret más művészeti ágak 
helyi képviselőinek.

Néhány csendesebb év 
után új demóanyaggal tér-
tek vissza. A kifinomultabb, 
de borongósabb hangzás a 
dark wave hazai élvonalába 
sodorta a csapatot.

1994-ben azonban véget 
ért a történet. A többszöri 
doboscsere, a ki- majd visz-
szalépések, a tagok munkája 
nem engedte, hogy a Békés 
megyei kultusz-zenekar a már 

említett bandák útjára lépjen. 
A zenekar feloszlásakor a há-
rom alapító mellett Mészáros 
Levente ütötte a dobokat.

2019-ben, a zenekar meg-
alapításának 30. évforduló-
ján összeállt a Nihil – a ta-
gok a folytonosság végett a 
Finis Nihil nevet választották 
– azóta is együtt vannak és 
új dalokat írnak. A koronaví-
rus-járvány megnehezítette 
a koncertezést, de a Nihil 
nagy, csabai visszatérése 
megtörtént 2020. novembe-
rében a Black Light Night ne-
vezetű rendezvényen. Azóta 
több helyen felléptek és ad-
tak szobakoncertet is, hogy 
eljuthassanak a régi és az új 
rajongókhoz.

(A Nihil zenekar visszaté-
rését az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért Fe-
lelős Államtitkársága és a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. támogatta.)

Száz éve született Lipták Pál,
a könyvtár egykori igazgatója

Lipták Pál születésének 
100. évfordulója alkalmá-
ból tartott megemlékezést 
és rendezett kiállítást a 
Békés Megyei Könyvtár 
április 14-én. Az esemé-
nyen egy portréfilmet is 
levetítettek az intézmény 
alapítójáról.

A Békés Megyei Könyvtár-
ban tartott megemlékezésen 
Rakonczás Szilvia, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte 
a megjelenteket, majd Varga 
Tamás, Békéscsaba kultúrá-
ért felelős alpolgármestere 
nyitotta meg az eseményt. 
Dr. Ambrus Zoltán nyugal-
mazott könyvtárigazgató 
Egyazon égbolt alatt című 
előadásával irányította rá a 
figyelmet Lipták Pál sokol-
dalúságára, fáradhatatlan-
ságára. Mint fogalmazott: 
emlékeznünk kell sokunk 
mesterére, mert az emberek-

hez való hozzáállása, bánás-
módja, illetve a művészetek 
terén végzett munkássága 
példaértékű. 

Lipták Pál 1949-től az 
Urszinyi-házban működő kör-
zeti könyvtár vezetőjeként dol-
gozott. Irányítása alatt, 1952. 
március 9-én Békéscsabán 
nyílt meg az ország első 
megyei könyvtára. Az intéz-
ményben irodalmi klub, rádió 
és zenegép működött, a köl-
csönző részlegben „válogató-
polcokat”, az olvasóteremben 
kézikönyveket helyeztek el. Itt 
alakították ki a helytörténeti 
köteteket tartalmazó Békési 
Gyűjteményt.

Lipták Pál 1952-től 1985-
ig volt a Békés Megyei 
Könyvtár igazgatója, ez idő 
alatt több újítást is beve-
zetett. Nevéhez fűződik a 
szabadpolcos rendszer és 
az ország első zenei könyv-
tári részlegének kialakítása. 

Az 1961-ben átadott – 1962-
ben és 1964-ben kibővített 
– gyermekkönyvtár az or-
szág első nagy alapterületű, 
önálló gyermekrészlege volt. 
1962-ben nyílt meg a sza-
badpolcos felnőtt könyvtár, 
amelyet a Lipták által terve-
zett bútorokkal rendeztek be.

Könyvtáros pályafutása 
megkoronázásának az 1985. 
augusztus 20-án átadott új 
könyvtárépület tekinthető. 
Jelentős szerepe volt a ter-
vek elkészítésében, meg-
valósításában. 1985 végén 
vonult nyugdíjba, de ezután 
sem szakadt el a könyvtártól: 
artotéka- és kortárs grafikai 
gyűjteményt alakított ki, meg-
teremtette az olvasók számá-
ra a lehetőséget grafikák és 
rajzok kölcsönzésére, és gon-
dozta A hónap műtárgya-so-
rozatot, melyhez ismertetőket 
is készített. Rendszeresen 
szervezett képzőművészeti 
kiállításokat. 

Lipták Pál (1922–2007)
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

a 3G hálózataikat, ami azt jelenti, hogy azokkal a mobiltelefonokkal, amelyek ezeket 
a hálózatokat használják, nem lehet majd elérni az internetet. A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatási programmal segíti az elavult készülékek kor-
szerűbbre cserélését.

A legnagyobb szolgáltatók bejelentették, fokozatosan megszűntetik a 3G hálóza-
taikat, annak érdekében, hogy kapacitásaikat teljes egészében a gyorsabb és jobb 
minőségű internetelérést biztosító 4 és 5G hálózatok építésére fordítsák. A Magyar 
Telekom az év második felére az egész országban megszünteti a 3G-t, a Yettel 2022 
júniusában szintén elindítja az első nagyobb lekapcsolási hullámot.

Eljárt az idő a 3G internetet 
használó mobilkészülékek felett

A hazai mobilszolgáltatók 2022-ben fokozatosan megszüntetik

Mit fogunk érzékelni mindebből?
Aki csak telefonálásra és sms-ezésre használja mobilját, annak nem 
szükséges cserélnie, hiszen ezek a funkciók továbbra is elérhetőek 
lesznek. Akik viszont a 3G-készülékeken adatforgalmat is használnak, 
azoknak érdemes váltaniuk egy sokkal nagyobb adatátvitelt nyújtó 
4- és 5G-s mobilra, enélkül ugyanis – otthoni wifi hiányában vagy az 
utcára kilépve – elérhetetlenné válnak az internetes böngészők, az 
üzenetküldő appok vagy például a GPS-alapú navigáció is.

Mit tegyünk, ha továbbra is 
szeretnénk mobilinternetezni?

Akik mobilinternetet is használnak készülékükön, azoknak érdemes 
a sokkal nagyobb adatátvitelt és így jobb minőségű felhasználói él-
ményt nyújtó 4G- és 5G-képes mobiltelefonokra váltaniuk. A hazai 
4G-hálózat lefedettsége és stabilitása az európai élvonalba tartozik, 
az 5G pedig hamarosan megváltoztatja mindazt, amit a mobilinter-
netről gondolunk. Érdemes tehát most váltani olyan készülékre, ami 
mindezt kihasználni képes.

Ehhez nyújt támogatást az NMHH készülékcsere-támogatási programja. 
A bruttó 20 ezer forintos támogatásra minden magyarországi lakóhellyel 
rendelkező természetes személy jogosult, aki olyan 3G-s vagy 2G-s mobil-
készüléket szeretne korszerű, 4G- vagy 5G-képes okostelefonra cserélni, 
amelyen 2021. július 1. és december 31. között legalább egyszer sikeres 
hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított vagy SMS-t küldött. 

A támogatást a hazai szolgáltatók 
és kereskedők üzleteiben veheti 
igénybe. A részletekről bővebben 
a www.netrefel.hu weboldalon ol-
vashat.
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J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
Békéscsaba járdafejlesztési programjának készültségi szintje

Járdafejlesztési munkák I. ütemének lebonyolítása
A projekt I. ütemében 35 járda/járdaszakasz fejlesztésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás 
során nyertes 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. rész keretében térkő burkolattal ellátott járda épült a Kórház utcán, a Dedinszky 
utcán és a Telep utcán. Aszfaltburkolatú járda kialakítása történt meg a Sikonyi úton, Beze-
rédj utcán és a Csalogány utcában. A Csalogány utca egy részén járdalapos járda épült. Az 
érintett területeken a továbbiakban padkarendezés elvégzése szükséges.
Az I. ütem 2. rész keretében térkő-burkolattal ellátott járda épült a Szőlő utcában. Aszfaltbur-
kolatú járda készült a Lencsési 28–38. mögött, és a Kőmíves K. sor 37.-Virág presszó kö-
zötti szakaszon, 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.

Sorszám

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

2022-ben 
elkészült

Jelenleg kivi-
telezés alatt 

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

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

2 Berzseny u. (Erdélyi sor- 
Málnás u.) X 

Kivitelezés utcaszakaszonként 
más előrehaladottsági állapotban 
ütemesem folyik.

3 Berzsenyi u. (Deák u.-Bajza 
u.) X Bontás, földmunka folyamatban.

4 Gyulai út-Alkotmány u.-
Berzsenyi u.-Turzó u. X Szegélyezéssel, betonozással 

aszfaltozásra előkészítve.
Az I. ütem 3. rész keretében térkő-burkolattal ellátott járda épült az Áchim lakótelepen 

az Áchim L. András szobor környékén. Aszfaltburkolatú 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. között), 
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, Lahner utca, Kézay utca. Az érintett területeken a továbbiakban 
padkarendezés elvégzése szükséges.

A projekt II. ütemében 39 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. A közbeszerzési 
eljárás során nyertes 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.

Sorszám

Békéscsaba járda-
hálózatának fejlesztése 
2. ütem - 1. rész (3. vk.) 
helyszín

2022-ben 
elkészült

Jelenleg kivi-
telezés alatt 

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Kisfényesi út 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. számnál) X Járdalapok lerakása elkészült.

4 Bojtár utca a Dobos István 
utcától a Bojtár 18-ig X Szegélyezéssel, betonozással asz-

faltozásra előkészítve.

5 Dobos I. utca a Lencsési 
úttól a Bojtár utcáig X Szegélyezéssel, betonozással asz-

faltozásra előkészítve.

6 Csikós utca (Bojtár u - Os-
toros u.) X Szegélyezéssel, betonozással asz-

faltozásra előkészítve.

Sorszám

Békéscsaba járda-
hálózatának fejlesztése 
2. ütem - 2. rész (5. vk.) 
helyszín

2022-ben 
elkészült

Jelenleg kivi-
telezés 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.

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

Tessedik u.  X Munkakezdési engedély kiadva.

4 Bartók B. út 42. (Vozárik u. 
-Szemere u) X Bontás, földmunka folyamatban.

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

6 Aradi utca páros oldala X Bontás, földmunka folyamatban.

7 Árpád fejedelem tér meg-
süllyedt térburkolat X Munkakezdési engedély kiadva.

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

faltozásra előkészítve.

9
4-es Honvéd u. a Tessedik 
utcától a 4-es Honvéd utca 
16. számig

X Munkakezdési engedély kiadva.

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatának fejlesz-
tése 
2. ütem - 4. rész (10. vk.) helyszín

2021-ben 
elkészült

2022-ben 
elkészült

Jelenleg kivi-
telezés alatt 

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Jósika u. páratlan oldal 
(Batsányi u. -Franklin u.) X Bontás, földmunka 

folyamatban.

11 Bessenyei u. páros oldal 
(Batsányi u. -Tompa u.) X Bontás, földmunka 

folyamatban.

12 Bessenyei u. páratlan oldal 
(Franklin u. -Batsányi u.) X Bontás, földmunka 

folyamatban.

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

A kivitelezési munkák az alábbi területeken megkezdődtek.

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatá-
nak fejlesztése 3. ütem 8-as 
választókerület - helyszín

2022-ben 
elkészült

Jelenleg kivi-
telezés alatt 

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Csengeri u. páratlan oldal X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

2 Szent Imre u. páros oldal X Aszfaltozás elkészült, padkarende-
zés szükséges.

3 Lipták u. 2-14. X Aszfaltozás elkészült, padkarende-
zés szükséges.

4 Lipták András u. 1-3-5. X Aszfaltozás elkészült, padkarende-
zés szükséges.

5 Kápolna u. páratlan oldal X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

6 Bulcsú u. páratlan oldal X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

7 Szent László u. páros oldala X Aszfaltozás elkészült, padkarende-
zés szükséges.

8 Czakó u. páratlan oldal X Munkakezdési engedély kiadva.

9 Áchim u. páros oldal X
Kivitelezés utcaszakaszonként 
más előrehaladottsági állapotban 
ütemesem folyik.

10 Szigetvári u. páratlan oldal X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

11 Zsíros u. 8. és 14. X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra előkészítve.

12 Rákóczi u. páratlan oldal X Aszfaltozás elkészült, padkarende-
zés szükséges.

13 Marik u. páros oldal X Szegélyezéssel, betonozással 
aszfaltozásra 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 
aszfaltozásra előkészítve.

17 Guttenberg u. páratlan oldal X Munkakezdési engedély kiadva.
18 Reök u. páros oldal X Bontás, földmunka folyamatban.
19 Bocskai u. páros oldal X Munkakezdési engedély kiadva.

20 Alsó Körös sor (Kiss Ernő 
u.-Piski u. között) X Szegélyezéssel, betonozással 

aszfaltozásra előkészítve.

A IV. ütem keretében 24 járda/járdaszakasz valósul meg. A közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződéseket 2022. február 3-án aláírták, a munkaterület 
átadására 2022. február 11-én került sor.

A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két 
héttel korábban, írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetősé-
geit 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 kérjük a lakosság türelmét.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., telefonszám: +36-66/452-352.
Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békés-

csaba, Szent István tér 10., Megyeri Sándor projektmenedzser, telefonszám:+36-20/454-5693.
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Gécs Béla nyomdász, tervező grafikus, tipográfus, helytörténeti kutató 85 éves

„A véremben van, hogy utánanézzek annak, ami érdekel”
Gécs Béla békéscsabai 
nyomdász, tervező grafi-
kus, tipográfus, helytörté-
neti kutató, a Csabai Mérleg 
városi lap Békéscsaba anno 
rovatának ötletgazdája és 
írója április 18-án töltötte 
be a 85. életévét. Bár a ko-
ronavírus-járvány miatt az 
utóbbi két évben ritkábban 
találkozhattunk vele, de írá-
sai most is folyamatosan 
jelennek meg, ráadásul az 
érdeklődése, tenni akarása 
ma is kifogyhatatlan, ismét 
egy könyvön dolgozik. 

Gécs Béla 1973 és 1994 kö-
zött a Kner Nyomdában a Kül-
ügyminisztérium felkérésére 
nyomtatványokat, meghívókat, 
üdvözlőlapokat, ültető-kártyá-
kat készített az állami protokoll 
számára. Ezek többek között 
olyan személyek kezébe kerül-
tek, mint Indira Gandhi indiai 

miniszterelnök, II. Erzsébet ki-
rálynő és George Bush koráb-
bi amerikai elnök. 

– Nagyrészt a szerencsé-
nek köszönhető, hogy így 
alakult. A külügyminisztérium 
munkatársai láttak egy nálunk 
készült csomagolóanyagot, 
ami nagyon megtetszett nekik. 
Megkérdezték, készítenénk-e 
protokoll célokra igényes 
nyomtatványokat. Amikor a 
nyomdában jártak, akkor pont 
szabadságon voltam. Idősebb 
kollégáim ezt az aprólékos, 
időigényes munkát nem vál-
lalták, de beajánlottak engem. 
Így aztán 1973-tól, húsz éven 
át készítettem az állami proto-
koll céljaira is nyomtatványo-
kat – mesélte korábban.  

Gécs Béla 1971 és 1982 
között képviselte Magyaror-
szágot a lipcsei nemzetközi 
könyvművészeti és tipográfiai 
kiállításokon, de több hazai 

kiállításon is szerepelt. Nevé-
hez fűződik az Országos Ti-
pográfiai Kiállítás és Verseny 
megszervezése, melynek elő-
ször 1987-ben Budapest, majd 
négy alkalommal Békéscsaba 
adott otthont. Javaslatára ren-
dezték meg külföldi tipográfu-
sok részvételével az I. Inter-
Typo Plakát 1996 nemzetközi 
kiállítást Békéscsabán. 

– A tipográfiát hajdan egy 
idősebb kollégám, Bencsik 
Sándor szerettette meg velem. 
Amikor tipográfiai versenyt 
hirdettek Lipcsében, vidékről 
egyedüliként én kerültem be 
a magyar csapatba. Később 
úgy gondoltam, hogy érdemes 
lenne a betűk megjelenítésé-
nek művészetét még közelebb 
hozni az emberekhez, így az 
első, budapesti tipográfiai ki-
állítást követően, négy ilyen 
kiállítást szerveztem Békés-
csabán. Ezek a tárlatok a 
nyomdászok tevékenységét 
emelték magasabb szintre – 
jegyezte meg.

Mindemellett Béla bácsi a 
Heti Mérleg (ma Csabai Mér-
leg) első arculatának tervező-
je, színének ötletgazdája és 
sok éven át a lap tipográfusa 
is volt.

– A kilencvenes évek elején 
felhívtak a városházáról, hogy 
szeretne velem beszélni az ak-
kori polgármester, Pap János. 

Ő kért fel, hogy vegyek részt a 
Heti Mérleg létrehozatalában. 
Eredetileg a A4-es méretű 
volt az újság, és egy speciális 
sárga papírra készült. A ké-
sőbbiekben, amikor már nem 
gyártották ezt a fajta papírt, 
nyomtatással tették színessé a 
csabaiak sárga újságját – nyi-
latkozott a szakember. 

Gécs Béla évtizedek óta a 
nyomdászmúlt elkötelezett ku-
tatója, nyomdásztörténeti so-
rozatot szerkesztett a Magyar 
Grafika és a Print et Publishing 
című szakmai lapokban. Több 
könyv és mini kiadvány szer-
zője, szerkesztője, tervezője, 
de szakmai kihívásként, hír-
verésként, önmaga rekordjait 
megdöntve készítette el a vi-
lág legkisebb újságjait is, ame-
lyeket az Aacheni Nemzetközi 
Újságmúzeum és a mainzi 
Gutenberg Múzeum ritkaságai 
között őriznek.

– Korábban a nyomdászok 
törekedtek arra, hogy szak-
mai hírverésként a megszo-
kottól eltérőt alkossanak, már 
háromszáz éve is készítettek 
például minikönyveket. Évti-
zedekkel ezelőtt egy idős kol-
légám nyomdai szaklapjában 
láttam fotókat a világ akkori 
legkisebb újságáról. Néze-
gettem a rekordok könyvét, 
hogy milyen nyomdai külön-
legességeket találok benne, 

és így jött a miniújság ötlete. 
A Tevan centenárium évé-
ben, 1989-ben elkészítettem 
az első mini újságot, a Békés 
Megyei Népújság 55x80 mil-
liméteres változatát. Aztán 
egyre kisebbek és kisebbek 
következtek, 1990-ben a 
Typográfia (45x65 mm), 1992-
ben a Heti Mérleg (40x60 
mm), 2000-ben a Csabai Inter 
Reklám (21x31 mm), 2006-
ban a Csabai Mérleg (19x27 
mm), majd 2015-ben a Guten-
berg (17x25 mm) – sorolta. 

Gécs Béla lokálpatrióta 
is, helytörténeti kutatásokat 
végez, Békéscsabáról több 
száz várostörténeti írása je-
lent meg. Lapunkban, a Heti, 
majd 1999-től a Csabai Mér-
legben a mai napig publikálja 
a Békéscsaba anno című so-
rozatban helytörténeti írásait, 
de több helytörténeti kiadvány 
szerzője is. Érdemei elisme-

réséül 1987-ben Tótfalusi 
Kis Miklós-díjat, 1997-ben a 
Kner‒Tevan Alapítvány díját, 
2000-ben Békéscsabáért ki-
tüntetést, 2002-ben Lengyel 
Lajos-nívódíjat kapott. 

– A véremben van a kíván-
csiság, az, hogy utánanézzek 
annak, ami érdekel. Ha pedig 
valami motoszkál a fejemben, 
elkezdek kutatni, jegyzeteket, 
fénymásolatokat készítek, 
aztán azokból időről időre 
megszületik valami. Szeret-
ném, hogy elődeink tettei ne 
merüljenek feledésbe – fogal-
mazott korábban. 

Gécs Béla a mai napig ak-
tív, kéthetente publikálja a Bé-
késcsaba anno sorozat törté-
neteit a Csabai Mérlegben, és 
jelenleg éppen békéscsabai 
múltidéző történeteken dol-
gozik, az 1919 és 1944 közötti 
időszakot áttekintve.  

Mikóczy Erika

Húsvéti meglepetésÜnnepi hangulatban

Közösen várták a húsvétot 
a fényesi tanyák lovasai. A 
baráti társaság tagjai nagy-
pénteken feldíszített szeke-
rekkel jártak házról házra. 
A Balassi Néptáncegyüttes 
legényei pedig húsvéthét-
főn indultak útnak, hogy 
egy-egy vödör vízzel lo-
csolják meg az együttes 
táncos lányait. 

Tavaszi virágokkal díszí-
tett lovas kocsival, nyuszi 

jelmezben indultak útnak 
nagypénteken a fényesi ta-
nyák lovasai. Ezúttal azért 
volt különleges a lovas túra, 
mert az elmúlt években a 
kedvezőtlen időjárás vagy 
a koronavírus-járvány miatt 
húsvétkor nem tudtak ösz-
szejönni. Nógrádi Csilla öt-
letgazda elmondta, hogy a 
lovas baráti társaság hosszú 
ideje a megszokott útvona-
lat követi: először a fényesi 
tanyákra, majd a Lencsési 

lakótelepre látogatnak el, 
onnan érkeznek vissza a 
tanyasi kiindulópontra, és 
igyekeznek közben az em-
bereket mindig valami apró-
sággal meglepni.

Két év kihagyást követő-
en pattantak lovas kocsira 
a balassis legények is, akik 
húsvéthétfőn a táncegyüttes 
mintegy negyven hölgy tag-
jához vették az irányt. A fiúk 
megtöltötték vödreiket, majd 
egy rövid vers után meglo-
csolták a lányokat. Mint azt 
Mlinár Pál művészeti vezető 
elmondta, idén 75 éve, tehát 
1947 óta őrzi ezt a hagyo-
mányt a Balassi Táncegyüt-
tes. Kezdetekben még csak 
biciklivel, szódával és illa-
tos vízzel jártak a fiúk, de a 
’90-es évektől kezdve már 
lovas kocsival és vödrökkel 
mennek a táncos lányok há-
zaihoz. 

V. A., P. Á.

Húsvétkor különleges ar-
cát mutatta meg a Szent 
István tér. Most először 
húsvéti dekorációkat is lát-
hatunk a Fiume Étterem és 
a Sas Gyógyszertár előtti 
szigeteken. 

Mint megtudtuk, a karácso-
nyi installációt követően most 
arra kérte fel a Virágok közt 
virágüzletet az önkormány-
zat, hogy készítsenek húsvéti 
dekorációt. Így az ünnep és 
egy kicsit a tavasz jelképeit 
is elhelyezték a főtéren, ahol 
nyuszikat, barikat, szélforgó-
kat, tucatnyi sárgarépát és 
körülbelül 600 tojást – közülük 
a legtöbbet tojásfára akaszt-
va – láthattak az érdeklődők. 
Az ötlet úgy tűnik elnyerte az 
arra járók tetszését, sokan 
fotózkodtak a tavaszi deko-
rációkkal. Máris számos kép  
jelent meg a közösségi olda-
lakon a húsvéti dekorációról.
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Fekete Péter: József Attila kinéz a felhők mögül és mosolyog

Költészet napja Békéscsabán
Történelem a múzeumban

Rendhagyó óra 

Múlt hónapban nyílt időszaki 
kiállítás a Munkácsy Mihály 
Múzeumban, a '48-as forra-
dalom és szabadságharc 
évfordulójának alkalmából. 
A tárlatra több közép- és 
általános iskolai osztály el-
látogatott, hogy kiegészítse 
az eddig tanultakat.

A Jankay Tibor Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola 
hetedikesei is megnézték a 
kamara-kiállítást. Mint azt 
Ugari Gábor történelemta-
nár elmondta, a diákok már 
tanulták a '48-as eseménye-
ket, de fontos, hogy ne csak 
a tankönyvekből, hanem a 
tárgyakból és eseményekből 

is tanuljanak. Hozzátette: ér-
demes végigsétálni Békés-
csaba utcáin, és felkeresni 
azokat a helyszíneket, ame-
lyek kapcsolódnak a forrada-
lomhoz, és érdemes a múze-
umba is ellátogatni.

A kiállításon a Jankay di-
ákjai megnézhették Kossuth 
Lajos eredeti kéziratát, vagy 
egy olyan bizonyítványt, 
amely azt ismerte el, hogy 
gazdája hűen helytállt a ha-
zájáért. Emellett minden 
résztvevő hazavihetett egy 
korabeli nyomdagéppel ké-
szített szórólapot is, amely a 
12 pontot, valamint a Nemze-
ti Dalt tartalmazta.

Vári Bianka

„Vigyázz az ördöggel, Miska!” – a színház Jaminába ment
Kincsesbánya, Szokolya, 
Egerfarmos után újra a csa-
bai világot jelentő deszká-
kon mutatták be a Schéner 
Mihály művészete előtt 
meghajló, Zalán Tibor író ál-
tal jegyzett Miska című szín-
darabot. A Soós Emőke és 
Biró Gyula tandem ezúttal a 
Jaminai Közösségi Házban, 
az „erzsébethelyisek” előtt 
sziporkázott.

Közel negyven Erzsébethelyi 
Általános Iskolás – mindkét te-
lephely ötödikesei, hatodikosai 
– ríhattak, kacaghattak, csu-
dálták végig április 7-én a nem 
éppen rózsaszín hollywoodi 
klisékkel telepakolt Miskát.

A színjáték szépen vé-
gigzakatol Schéner Mihály 

meghatárózó élet/álom-ál-
lomásain. Megelevenednek 
a festő (amúgy polihisztor) 
alkotásaiból jól ismert motí-
vumok: huszárok, pásztorok, 
valamint több alakban maga 
az ördög is. (Még most is ott 
cseng, illetve visszahangzik 
az anya vissza-visszatérő 
intelme a fiához „Vigyázz az 
ördöggel, Miska!”.)

A Békéscsaba Napsugár 
Bábszínház művészei úgy sá-
fárkodtak Zalán Tibor gondola-
taival, mint ahogy a kis Miska 
a ceruzával, amit az édesanyja 
a kezébe adott. Mármint a szö-
veg és a ceruza csupán egy 
eszköz – az alkotón/előadókon 
múlik, hogy mi lesz a végkifej-
let. Nem kétséges, hogy most 
is tökéletes.

Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, hogy a diákok mindvégig 
óriási kíváncsisággal követték 
végig a darabot. Ováció. Vas-
taps. Vesszen a virtualitás! 
Miska házhoz ment.

A darabot rendezte Be-
reczki Csilla; zenéjét szerezte 
Lovas Gábor; a díszlet Rádi 
Sándor, a jelmez Oláh Tímea 
nevéhez köthető. Az előadás 
legközelebb május elsején 

(anyák napja) este, Békés-
csaba legautentikusabb hely-
színén, a Meseház udvarán 
tekinthető meg.

A színdarab a 30 éves Me-
seházi Alapítvány és a Déryné 

Program Barangoló Alprog-
ramjának részeként kopro-
dukcióban valósult meg, és 
az Országjárás Alprogramban 
mutatták be.

Such Tamás

A Békés Megyei Könyvtár 
előadással, a Békéscsabai 
Jókai Színház versfolyam-
mal tette emlékezetessé 
idén a költészet napját, a 
Lencsési Közösségi Ház 
pedig – a hagyományaihoz 
híven – József Attila szob-
rához várta az érdeklődő-
ket április 11-én. 

A magyar költészet napja 
apropóján rendhagyó iroda-
lomóra volt a Békés Megyei 
Könyvtárban, ahová mintegy 
hetven középiskolás diák láto-
gatott el. A Mondj Te is egy ver-
set Egyesület részéről Takács 
Bence Ervin előadóművész, 
műsorvezető tartott előadást 
a fiataloknak, amelyben érvelt 
amellett, hogy a költészetnek 
ma is van létjogosultsága. 

József Attila Lencsési úti 
szobránál a Lencsési Közös-
ségi Házban működő csopor-
tok tagjai, valamint a Kemény 
Gitárklub részvételével emlé-
keztek meg a költészet napjá-
ról és mondtak verseket. 

– Hazánkban a magyar 
költészet napját 1964 óta, 
minden esztendőben április 
11-én, József Attila születés-

napján ünnepeljük. Vannak 
olyan értékek, amelyek nem 
rendszerfüggőek, hiszen ez 
az ünnepség a rendszervál-
tozás után is fennmaradt – 
fogalmazott Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője. 

A Békéscsabai Jókai 
Színház ezen a napon vers-
folyammal várta az érdeklő-
dőket. A színház művészei 
és a Színitanház hallgatói 
mellett verset mondtak né-
hányan a közéleti szereplők 
közül. Szavalt Seregi Zoltán, 
az intézmény igazgatója, 

Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere, valamint Fe-
kete Péter kultúráért felelős 
államtitkár is. 

Költészet nélkül lehet élni, 
de nem érdemes – ezzel a 
gondolattal köszöntötte a kissé 
hűvös időjárás miatt a Művész 
Kávéházban tartott esemény 
résztvevőit Seregi Zoltán. 

Szarvas Péter azt emelte 
ki: a magyar költészet nap-
ja egy remek alkalom, hogy 
újra és újra felhívjuk a figyel-
met arra, milyen nagyszerű 
költőink vannak. 

Fekete Péter pedig örömé-
nek adott hangot, hisz ezen a 
napon országszerte verseket 
mondanak az emberek. 

– József Attila kinéz a fel-
hők mögül és mosolyog, hi-
szen azt látja, hogy Szombat-
helytől Csengerig, a legkisebb 
falutól a Nemzeti Színházig 
összegyűlnek az emberek és 
mindenhol ünneplik a verset. 
Ahogy én követem az orszá-
gos eseményeket, a békés-
csabaiak pedig kiemelkednek 
az összes közül – fogalmazott 
az államtitkár.

Koszorúzás József Attila Lencsési úti szobránálTakács Bence Ervin: A költészetnek van létjogosultsága

Fekete Péter, Szarvas Péter és Seregi Zoltán a békéscsabai versünnepen



10 Helytörténet/hirdetés Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM Két férf i az ezernyolcszázas évekből

Felber Imre és Breznyik JánosA dobozi görög éremkincs

1947-ben indultak az első vagonok a magyarokkal

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.
 
Matematikából korrepetálás, érettségire felkészítés. 
Telefon: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás. Telefon: 70/392-0459.

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

Remek befektetés. Békéscsabán, a Dobozi útnál, az Ökör-
szem utcában beépíthető telek eladó. Az 1600 m2-es telken 
fúrott kút van, gáz és villany az utcában. Helyrajzi szám: 
15961, 61-es szektor. Irányár: 6,5 millió forint. Érdeklődni: +36-
30/880-3888, +36-30/347-4809.

Két férfi. Egy ismert és egy 
kevésbé ismert. Az egyi-
kük hosszú időn át dolgo-
zott városunkban, a másik 
csak 3 évet, de ebben a 
rövid időszakban rendkívül 
fontos dolgot vitt véghez. E 
cikkben két, 123 éve a helyi 
újságokban szereplő, Csa-
bához kötődő neves férfi-
ről emlékezünk meg.

1899-ben hunyt el Felber 
Imre városi kertész. Életében 
ő felelt a Széchenyi-liget és 
a Katona téri kert gondozá-
sáért, ez utóbbi a mai Petőfi 
liget helyén terült el, és 1882-
ben parkosították Sztraka 
Ernő tervei szerint. 

Felber Imrének a kertészi 
lakban volt szolgálati laká-
sa a Széchenyi ligetben, itt 
gondozta a virágházakat és 
az azokban nevelkedő tró-
pusi növényeket. Kinti ültet-
vényekre, valamint Luxem-
burgból és Nordhausenből 
hozatott drága rózsaágyá-
sokra felügyelt, de rendes 
veteményeskert is volt itt, 
ahol például salátát és kar-

fiolt nevelt. Ezeket később 
meg is lehetett venni. 

1885-ben egy szenzáció-
számba menő cikkben sze-
repelt, amikor az egyik üveg-
házban elhelyezett, mintegy 
2,5 éves „Musa-Ensete” pál-
mát sikerült virágzásra bírnia. 
A magyarul csak abesszin 
banánfaként ismert növény-
ről úgy tudta a csabai újság 
írója, hogy addig a mérsékelt 
égövön még sehol, senkinél 
nem virágzott, így a csabai-
ak ritka botanikai érdekesség 
szemtanúi lehettek. Felber 
Imre azonban nem csak erről 
volt ismert, ugyanis honvéd-
ként részt vett az 1848/49-
es szabadságharcban és 27 
csatában küzdött hősiesen.

A másik férfi Breznyik 
János volt, akinek egykori 
tanítványai síremléket kí-
vántak állítani 1899-ben. A 
nagy műveltségű tanár Sel-
mecbányán tanított pár évet 
az egyetem elvégzése után, 
és kitűnt azzal, hogy magyar 
nyelven oktatott több tárgyat. 
Maga is harcolt a szabad-
ságharcban Klapka György 

mellett, majd állásától meg-
fosztva lett magántanító, s 
került 1855-ben Csabára, 
hogy a helyi tehetős réteg 
fiai számára magángimnázi-
umot alapítson.

Breznyik János az evan-
gélikus egyház felügyelete 
alatt álló kis intézménytől 
1858-ban Selmecbányára 
távozott, ahol 1889-ig igaz-
gatói tisztséget látott el. 

Breznyik Jánost humá-
nus, józan gondolkodású, 
nagy szakértelmű férfinak 
tartották, és ő volt Mikszáth 
magyar tanára és felügyelője 
az érettségijén. 

1897-ben bekövetkezett 
halála után két évvel indí-
tottak egykori tanítványai 
közadakozást, hogy abból 
méltó síremléket állíthassa-
nak neki, ez a hír jelent meg 
a csabai újságban. A gyűjtés 
sikeres volt, és 1900-ban 
el is készült a ma is látható 
sírjel a csabai evangélikus 
gimnázium intézményi elődje 
alapítójának selmecbányai 
síremlékén.

Szalay Ágnes

A dobozi görög éremlelet 
1977 tavaszán került elő a 
Kereszt utcában, kertásás 
közben. A becsületes meg-
találó, Molnár László egy 
fólia fölött apránként kisze-
degette a pénzeket az ásó-
ja által kifordított bögréből. 

Pár napig még vívódott saját 
magával, hogy mi tévő le-
gyen, majd a kincset beszol-
gáltatta a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeumnak. 
Az előkerülés helyén a ré-
gészek 3 méter széles, és 4 
méter hosszú hitelesítő szel-
vényt nyitottak. Ahogy halad-
tak lefelé az ásással, csupán 
jellegtelen őskori kerámiákat 
gyűjtöttek, igazi meglepe-
tés 60 centiméter mélység-
ben érte őket, amikor három 
ezüstpénzt sikerült találniuk. 

Az ezüstpénzek kétség-
telenül a lelet-együtteshez 
tartoznak, bár felmerül a 
kérdés, hogyan lehetséges, 
hogy sokkal mélyebben lelték 
őket, mint a bögrét? Elképzel-

hető, hogy még rejt érméket 
a kert a Kereszt utcában, hi-
szen a múlt század hetvenes 
éveiben, nemigen használtak 
még fémdetektorokat. 

Mit is árulnak el nekünk, 
a vallatóra fogott leletek? 

Az eredmény igen érdekes: 
valamikor a Kr. e. 2 – 1. szá-
zad során, kis edényben 141 
ezüstpénzt rejtettek el. Az 
éremlelet túlnyomó többségét 
a balkáni görög városállamok 
érméiből állnak, maga a kincs 
140 apollóniai és dyrrhachiumi 
drachmát és egy római köz-
társasági denárt tartalmaz. 
A görög érmék előlapján 
egy borját szoptató tehén, 
hátlapján Alkinoos kertje 
látható. A római denáron si-
sakos Róma-fej és Viktória 
négyes-fogatban szerepel. 
A kincs elrejtését konkrét 
eseményhez kötni egyelőre 
nem tudjuk, talán egy dák 
betörés alkalmával rejtette el 
tulajdonosa, aki már nem tu-
dott visszatérni, hogy kiássa 
vagyonát. Bár az sem kizárt, 
hogy a tulajdonos maga volt 
dák, hiszen hasonló tartalmú 
kincsleletek a Tiszántúlról és 
Erdélyből ismeretesek.

Nagy Dániel Sándor
régész
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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

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

19059985-1-04

Csabai életképek

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

Borbola József, a 2. magyar hadsereg katonaorvosa

Békéscsabán, az Árpád 
sor 16. szám alatti ház ke-
rítésénél egy érdekes em-
léktáblát láthatunk, mely-
nek felirata a következő: 
„E házban élt 1954‒1998-ig 
Dr. Borbola József belgyó-
gyász főorvos, a 2. Magyar 
Hadsereg katonaorvosa. 
Születésének 100. évfor-
dulójára állította a Borbola 
család 2017. dec. 3.” Mit is 
tudunk a doktor úrról, ho-
gyan vette ki a részét a má-
sodik világháború egyik 
legnagyobb, magyar vo-
natkozású eseményéből? 

Borbola József 1917-ben 
született Szegeden. A gimná-
zium elvégzése után a Sze-
gedi Orvostudományi Egye-
temet végezte el, itt 1941-ben 
kapta meg diplomáját. 1940-
től a békéscsabai ideiglenes 
helyőrségi kórházban dolgo-
zott, majd a szegedi katonai 
kórházba került. Letette a 
honvédorvosi vizsgát és ezt 
követően, 1942 októberében 
a Don-kanyarnál a szovjetek 
ellen harcoló 2. Magyar Had-
sereg 155. sz. utász zászló-
aljának lett a katonaorvosa. 

A zászlóalj Bugyennij kör-
nyékén harcolt. 

Borbola József munkáját 
olyan kiválóan végezte, hogy 
Horthy Miklós kormányzó 
a katonaorvosoknak adha-
tó legmagasabb kitüntetést 
„Signum Laudis a Kardokkal” 
címet adományozta számá-
ra. Az államfő a „Szovjet elle-
ni hadműveletek alkalmából 
az ellenség előtt tanúsított 
vitéz és önfeláldozó maga-
tartásáért” indoklással élt. 

A szovjet hadsereg 1943 
januárjában áttörte a ma-
gyar hadsereg állásait, és 
megkezdődött a kínkeserves 
visszavonulás. Az utászok-
nak hóban és fagyban kellett 
megtenniük több száz kilo-
métert Mozir városáig (ma 
Mazir – Fehéroroszország). 
A mintegy ezer fős zászlóalj-
ból csak 160-an élték túl ezt 
a visszavonulást. Borbola 
József is 40 kg-ra fogyott le, 
de túlélte az orosz telet. 1943 
szeptemberében leszerelték, 
és ekkor kapta meg a Tűzke-
reszt I. fokozatú kitüntetést, 
melyet azoknak adományoz-
tak, akik a hadműveletekben 
ténylegesen is részt vettek. 

1944-ben azonban újabb 
szolgálatra hívták be a sze-
gedi V. sz. Helyőrségi Kór-
házba. A front nyugat felé 
történő elmozdulásával a ha-
dikórháznak is költöznie kel-
lett. Előbb Székesfehérvár-
ra, Esztergomba települtek, 
majd nyugat felé hagyták el 
Magyarország területét vo-
naton, szekereken és gya-
logosan. A kórház személy-
zete később amerikai, majd 
angol fogágba került Német-
ország területén. 

Dacára a hadifogságnak, 
Borbola Józsefnek katonaor-
vosként lehetősége nyílt arra, 
hogy az édesapjával nyugatra 
menekült családját magához 
vegye. Felesége, Székely Éva 
és fia László Holzmindenben 
csatlakozott hozzá, ahol má-
sodik fia, József született. A 
család végül 1946 októberé-
ben térhetett haza. 

Borbola József kezdetben 
Szegeden, majd 1954-től Bé-
késcsabán dolgozott belgyó-
gyász főorvosként. 

(A cikk megírásában a 
Borbola család volt segítsé-
gemre.)

Ugrai Gábor

Az elismert katonaorvos, dr. Borbola József a családja körében

Április 30-áig várják az érdeklődőket

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

Összművészeti rendezvény-
nyel várják az érdeklődőket 
a szervezők; könnyű- és ko-
molyzenei koncertek, elő-
adás, kiállítás, könyvbemutató 
és családi programokra is zaj-
lanak a programsorozatban.

A fesztivál nyitányaként 
április 1-jén a Honeybeast 
adott koncertet, április 
4-én pedig a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar jóté-
konysági koncertre várta az 
érdeklődőket Uhrin Viktor 
(hegedű) közreműködésé-
vel. A belépés díjtalan volt, 
az önkormányzatnak a kár-
pátaljai magyarok megsegí-
tésére létrehozott számlára 
lehetett adományokat adni. 
Április 9-én az Ismerős Ar-
cok érkezett Békéscsabára 
egy koncert erejéig, olyan 
vendégekkel, mint Kará-
csony János (LGT), Bér 
Zsolt (trombita), Stencli Ta-
más (alt szaxofon) és Abbas 
Murad (harsona). 

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 szóra-
koztatja majd a közönséget.

A szimfonikusok jótékonysági koncertet adtak a  kárpátaljai magyarok megsegítésére

A fesztivál nyitányaként a Honeybeast lépett fel

Egy est az Ismerős Arcokkal és barátaikkal Békéscsabán

Fo
tó

k:
 C

sa
K

K
JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN

2022. április 21, csütörtök, 19 órakor CSORDÁS GÁBOR TRIO
Csordás Gábor – zongora, Bartók Vince – basszusgitár, Fábry Adonisz - 

dob. Helyszín: Meseház. Köszönjük a támogatást! 

A SZAKKÖR KIÁLLÍTÁS

2022. április 25-én, hétfőn, 18 órakor, gyöngyfűző szakkörünk 
kiállítása nyílik a Nemzetiségi Klubházban, a Meseházi Családi Dalárda 
közreműködésével. A szakkör működését a Nemzeti Művelődési Intézet 

támogatta.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2022. április 27-én, szerdán, 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban 
(Békési út 17.). Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc film-aszkéta.

VÁROSI MESEMONDÓ VERSENY

2022. április 27-én, szerdán, 9 órakor a Meseházban,
Békéscsaba legügyesebb mesemondóinak részvételével.

VÁROSI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A minősítő verseny helyszíne a Békés Megyei Könyvtár.
2022. április 28-án, csütörtökön, 9 órakor a felső tagozatosok, 

2022. április 29-én, pénteken, 9 órakor az alsó tagozatosok versenye.

ANYÁK NAPJÁRA

2022. május 1-én, vasárnap, 17 órakor a Meseházban„…az anyát 
nem tudja az ember meghálálni…” Zalán Tibor: Miska, álomjáték-etűdök 

Schéner Mester motívumaira. Játsszák: Soós Emőke és Biró Gyula
Zeneszerző: Lovas Gábor. Díszlet, jelmez, kellék, báb: Oláh Tímea, 

Rádi Sándor. Hang, fény: Nemes László, Pálinkás Tamás.
Rendezte: Bereczki Csilla.

Ismeretterjesztő előadások

Április 25., hétfő, 14.30 óra – A honfoglaló magyarság fegyverzete. A 
nyugdíjas klub vendége Medgyesi Pál a Munkácsy Múzeum nyugalmazott 

igazgatóhelyettese.
Május 2., hétfő 17 óra – Növényvédelem és engedélyezett szerek az 

Európai Unióban. Vendégünk Sipos József (Sipos gazda). Az előadás végén 
személyre szóló tanácsaival segít az érdeklődő kiskert tulajdonosoknak.

Fotóséta

Április 26., kedd –  Tavaszi este a belvárosban – a Márvány Fotómű-
hely fotósétája Katona Péter, a műhely vezetőjének szakmai irányításával. 

Találkozás a Kossuth téren, 18 órakor.

Túra

Április 27., szerda – „Orgona túra” – a Természetjáró kör gyalogtúrája a 
szabadkígyósi Nagyerdőn. Indulás 9.20-kor a buszpályaudvarról 

Szabadkígyósig. Várható hazaérkezés 13 óra körül a buszpályaudvarra.

Angol  szakkör ovisoknak

Hétfői napokon 16.30-tól 17 óráig.  A gyerekek 6 éves kor előtt játszva 
képesek az idegen nyelv elsajátítására, a foglalkozások esetében erre nyílik 

lehetőség. Az óvodások játék közben sajátítják el az angol nyelv alapjait. 
A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. 

Részvételi díj: 4000 Ft/hó/fő. 
Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292 .
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KITEKINTŐ –13 500 kupakból készítettek Petőfi-portrét a berényi PSG-sek
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2022. április 25., hétfő

2022. május 2., hétfő

2022. április 27., szerda
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2022. április 29., péntek

2022. május 6, péntek

2022. április 26., kedd

2022. május 3., kedd

2022. április 28., csütörtök

2022. május 5., csütörtök

2022. április 30., szombat
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2022. május 1., vasárnap

2022. május 8., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. április 25 – május 8.
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A Mezőberényi Petőfi Sán-
dor Evangélikus Gimnázi-
um, Kollégium és Általános 
Iskola (PSG) 11. és 12. év-
folyamosai közel 13 500 da-
rab kupakból készítették el 
az iskolájuk névadójának a 

képmását. A suli aulájában 
installált óriás Petőfi-port-
ré 420 centiméter magas és 
288 centiméter széles.

Mint azt Pócs József, a PSG 
rajz- és vizuáliskultúra-tanára 

elmondta, március 18–20-a 
között (Sándor nap környé-
kén) zajlott intézményükben 
a Petőfi nevét viselő középis-
kolák országos találkozója. A 
rendezvény előtt néhány hét-
tel számtalan szebbnél-szebb 
gondolat jutott az eszébe, 
hogy mivel tegyék emlékeze-
tessé a jeles napot. A befutó 
ötlet az óriási kupakkép lett.

– Mezőberényben a rá-
szoruló gyermek számára 
működik egy kupakgyűjtő. A 
város vezetése megengedte, 
hogy a gyűjtő raktárában ki-
válogassuk a nekünk tetsző 
kupakokat – amelyeket azóta 
természetesen pótoltunk – je-
gyezte meg Pócs József.

A pedagógus egyik nagy 
hobbija a gyöngyékszer-
készítés.  A Petőfis kép is 
gyöngyékszer-tervezőprog-
rammal készült.

– Egy Petőfi festményből 
komputeren „kiégettem” a 
színeket, hogy szimpla feke-
te-fehér legyen. Majd a képet 
behívtam egy online gyöngy-
fűző-programba és megad-
tam, hogy fehérrel és kékkel 
dolgozzon a program. Mivel 
kevés volt a fehér kupak, 
kicseréltük a hátteret rózsa-
színre – avatott be a részle-
tekbe Pócs József.

A kupakok kiválogatása 
egy hétig tartott, jó három 
hét volt a kifúrás, a fűzés 
szintén egy hetet vett igény-
be. Sokan nehezen tudták 
elképzelni a végeredményt, 
hiszen addig csak kupak-kí-
gyókat láttak mindenfelé. Ám 
amikor felhúzták a kupak-so-
rokat és hirtelen összeállt a 
kép, hurrá élmény futott át a 
csapaton.

Such Tamás
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Környezettudatos 
röplabda tábor

Nagy jövője van 
a kézilabdának

Hatodik alkalommal ren-
dezi meg nyári táborát 
2022-ben a Békéscsabai 
Röplabda Sportegyesület. 
A klub nyári programjának 
központi témája a röplabda 
mellett a környezetvéde-
lem lesz.

Immár hagyomány, hogy a 
nyári szünet ideje alatt a Bé-
késcsabai Röplabda Sport-
egyesület tábort szervez, 
ahová nem csupán a klub 
fiatal röplabdásait, hanem 
olyan gyermekeket is várnak, 
akik szeretnének megismer-
kedni a sportággal. A BRSE 
táborában idén főszerepet 
kap a környezetvédelem is: a 
szervezők öt tematikus nap-
pal készülnek. 

– Az a cél, hogy minden-
ki dolgozzon az edzéseken 
és a foglalkozásokon, de 
közben jól érezze magát. A 
csapatépítő és a kézműves 
programokat a környezettu-
datosság jegyében szervez-
zük. Az újrahasznosítás egy 

sarkalatos pont ezeknél a 
foglalkozásoknál: újrahasz-
nosítható anyagokkal fogunk 
dolgozni egy-egy kézműves 
foglalkozás során – mondta 
Németh-Tóth Eszter utánpót-
lás edző.

A BRSE technikai igazga-
tójától megtudtuk, hogy idén 
június 20-a és 24-e, valamint 
június 27-e és július 1-je kö-
zött, két turnusban szervezik 
meg nyári táborukat.

– Nagyjából 70–70 röplab-
dázni vágyó kislányt várunk 
ezekre a turnusokra. Ugyan-
úgy, mint a korábbi években 
a www.brse.hu/tabor oldalon 
tudnak jelentkezni, ahol to-
vábbi információkat is adunk 
– tudtuk meg Varga Róbert 
technikai igazgatótól.

A technikai igazgató hoz-
zátette, hogy a gyerekek 
számára a sportolás és a 
foglalkozások mellett napi 
három étkezést biztosítanak 
a Békéscsabai Röplabda 
Akadémián.

Papp Ádám

Április második hétvégé-
jén a Békéscsabai Evangé-
likus Sportcsarnok adott 
otthont az U8 és U9 kor-
csoportos Kisiskolás Kez-
dődobás Program máso-
dik fordulójának, amelyet 
a Békés Megyei Kézilabda 
Szövetség szervezett.

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség három évvel ezelőtt 
kezdeményezte a Kezdő-
dobás programot U8 és 
U9 korosztályos gyerekek-
nek. A szombati fordulón 12 

egyesület 35 csapata lépett 
pályára. Korlátozott volt a 
csapatok létszáma, így volt 
olyan egyesület, amely azo-
nos korosztályban két-három 
csapatot is indított.

Laurinyeczné Buday Ve-
ronika, a Békés Megyei 
Kézilabda Szövetség ver-
senyigazgatója elmondta: 
a kezdődobás program cél-
ja az volt, hogy a gyerekek 
megszeressék a sportot.

– Annak ellenére, hogy 
nincs pontozva a játék, a 
gyerekek nagyon élvezik a 
mérkőzéseket. Ezek mel-
lett sportág-specifikus moz-
gásokat is gyakorolhatnak 
labdával vagy anélkül. A 
meccseket pedig a megyei 
szövetség által nemrég indí-
tott játékvezetői tanfolyamra 
járó fiatalok vezették – tette 
hozzá a versenyigazgató.

A Kisiskolás Kezdődobás 
Program harmadik fordulója 
május 22-én, szintén Békés-
csabán lesz majd. 

Szabó Judit

990

Ft
/b
al
lo
nt
ól

(52 Ft/liter) *5 ballon 
rendelése esetén

A
z 

ak
ci

ó 
vi

ss
za

vo
ná

si
g 

ér
vé

ny
es

 é
s 

ba
llo

no
s 

ví
z 

há
zh

oz
 s

zá
llí

tá
sr

ól
 

sz
ól

ó 
fo

ly
am

at
os

 s
ze

rz
őd

és
 m

eg
kö

té
sé

he
z 

kö
tö

tt
.

www.szivarvanyaqua.hu

BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

Mezei futó diákolimpia
Április 6-án zajlott a Kinder 

Joy of Moving Mezei Futóbaj-
nokság Diákolimpia Orszá-
gos Döntője, ahol a csabaiak 
is remekeltek. A Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium, Művészeti Szak-
gimnázium, Általános iskola, 
Óvoda, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium tanulói 
közül egyéniben az ötödik kor-
csoportban második lett Zaho-
rán Milán Adrián, a hatodikban 
első lett Karsai Gábor, valamint 
ugyanebben a korcsoportban, 
a csapatok között szerzett el-
sőséget az evangélikus gim-
názium csapata. 

A jaminai kéményeken állt kézen 

A békéscsabai születésű, 73 
esztendős Nagy Lajos (Lui 
Nereus) mindenképpen éle-
te legjobb döntésének tart-
ja, hogy tizenéves korában 
az artista szakmát választot-
ta. Pardon, életformát! Ma is 
aktív, tele van életerővel. 

– Az ember olyan, mint egy 
antenna. Ha vevő rá, akkor kí-
vülről kapja a dolgokat. Szoká-
sokból áll az életünk. Ha egy 
artista próbál, akkor erősíti a 
szokásait. Általában kézál-
lás közben az ember le van 
lassulva. Mire észreveszed, 
hogy dőlsz, már késő. Tehát 
ha sokat gyakorolsz, akkor a 
tested figyelni kezdi a dőlést. 
Minél korábban észreveszed 
a dőlést, annál hamarabb meg 
tudod állítani, és akkor állva 
maradsz – mondja.

Nagy Lajos nem min-
dennapi módon kezdte az 
artistáskodást. Édesanyja a 
jaminai 3-as posta vezetője 
volt. Volt, hogy a szomszédok 

hívták telefonon azzal, hogy 
jöjjön haza, mert a gyerek a 
kezén mászkál a háztetőn és 
a kéményen. Persze volt kitől 
tanulnia. Amikor kicsi volt még, 
előfordult, hogy édesapja a 
hosszú folyosókon kézen állva 
ment keresztül, ő pedig nevet-
ve szaladt utána (Lajos bácsi 
egyébként februárban volt 95 
éves). Azonban az artista élet-
forma egy barátja révén került 
hozzá közelebb. 

– Hergott Lajos barátom 
apukája artista volt; később 
Lajossal közösen próbáltunk. 

Majd középiskolás korunkban 
Fábián Lacival is elég sokat 
gyakoroltunk, volt egy duet-
tünk is. Az apja viszont nem 
engedte, hogy artista legyen. 
Az én apám is ellenezte, mert 
azt vallotta, hogy ez nem egy 
„munkakönyves foglalkozás”. 
Azonban mégis kölcsönadott 
az artistavizsgámra kétezer fo-
rintot. A vizsgánkon több tucat 
cirkuszigazgató volt, köztük 
külföldiek is. Én egy jugoszláv 
szerződést kaptam, majd két 
és fél évet Belgrádban dol-
goztam. Aztán volt olyan hogy 
évente más-más országokban 
dolgoztunk – mesélte. 

Nagy Lajos bejárta Ame-
rikát, Európában pedig egye-
dül Spanyolországban nem 
dolgozott (még). Az első há-
zasságából született gyerekei 
is neves artisták lettek; a má-
sodik házasságából született 
gyerekeik pedig mindig velük 
utaznak mindenhova – jelen-
leg a Magyar Nemzetközi Uta-
zó Nagycirkusznál dolgoznak.

Such Tamás

Kezdő, haladó, 
serdülő versenyek

Április 9-én rendezték meg 
a Magyar Torna Szövetség 
által kiírt korosztályos ver-
senyek első fordulóit kezdő, 
haladó és serdülő korcsopor-
tokban. A megmérettetésen 
helytálltak a Torna Club Bé-
késcsaba tornászai is.

Szép gyakorlatokat mutat-
tak be a lányok, és májusban 
részt vesznek majd a verse-

nyek második fordulóján is. 
Kezdő csapattagok: Köböl 
Kitti, Kovács Panna, Seres 
Gina, Vígh Alíz , Bréda Patrí-
cia. A Torna Club Békéscsa-
ba haladó egyéni versenyzői: 
Petrovszki Boglárka, Uhrin 
Bernadett. Serdülő csapat-
tagok: Mag Natália, Dóczi 
Dominika, Potocska Polla, 
Czupper Naomi. 
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Rengeteg élelmiszer és 
tisztálkodási eszköz gyűlt össze

„Sanyi bácsi, kik azok, 
akik ennyi mindenben se-
gítenek, akik így gondos-
kodnak rólunk? Én ezt 
a sok szeretetet hogyan 
tudom meghálálni maguk-
nak?” – kérdezte könnyeit 
törölgetve, elcsukló han-
gon Bonnyai Sándort egy 
kárpátaljai lány a rengeteg 
adomány láttán.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, az orosz-ukrán háború 
kitörése után rögtön elkezdő-
dött a menekültek segítése 
is. Bonnyai Sándor szociális 
munkás nem először szerve-
zett adománygyűjtést a Kár-
pátalján élőknek. Ezúttal Ha-
tártalan szeretet elnevezéssel 
indított akciót a háború sújtotta 

emberek megsegítésére. Az 
akcióhoz segélyszervezetek, 
egyházközségek, önkormány-
zatok, civil szervezetek és ma-
gánszemélyek is csatlakoztak 
Békés megyében.

A Békéscsabai Média-
centrum ismét adomány-
gyűjtő pontként támogatta a 
kezdeményezést, így mi is 
segíthettünk a háború káro-
sultjainak, több városi szer-
vezettel együtt. Diós Zsolt, 
a médiacentrum ügyvezető-
je megjegyezte: a jelenlegi 
helyzetben minden jó érzésű 
ember azt nézi, hogy hol se-
gíthet.

Tartós élelmiszereket, hi-
giéniai eszközöket és baba-
ápolási termékeket vártak 
az akcióban, és folyamato-

san jöttek is a felajánlások a 
gyűjtőpontokra. Az adomá-
nyokat minden héten egy al-
kalommal, egy diplomata se-
gítségével juttatta el Bonnyai 
Sándor az ottmaradtaknak. 

Bár ez az akció lezárult, 
továbbra is lehetőség van 
az adományozásra. Békés-
csaba önkormányzata ado-
mányszámlát hozott létre az 
Ukrajnában zajló háború elől 
menekülők megsegítésére. 

A magánszemélyek, vállala-
tok felajánlásait a következő 
számlára várják: 
Békéscsaba MJV Ön-
kormányzata Kárpátaljai 
magyarok megsegítése 
alszámlájára – 11733003-
15345008-80580005. 

Bonnyai Sándor: Köszönöm a rengeteg adományt, köszönöm mindenki jóságát!

A Szent György Lovagrend találkozója

A Szent György Lovagrend 
Szolnoki és Békéscsabai 
Nagypriorátusa április 
9-én tartotta éves gyűlé-
sét a Békéscsabai Evan-
gélikus Egyházközösség 
Luther utcai termében. Az 
I. Károly király által 1326-
ban alapított világi lovag-
rend tagjai a pandémia 
után újra találkozhattak és 
megoszthatták gondolata-
ikat, élményeiket.

A „Valósággal igaz vagyok 
e testvéri közösség iránt” 
jelmondat nevében műkö-
dő szervezet a járvány idő-
szaka alatt nem tudott úgy 
működni, mint korábban. Dr. 
Szabó József békéscsabai 
prior szerint azonban egy 
egészségügyi vészhelyzet 
nem akadályozhatja meg 
egy XIV. század óta létező 
rend működését. Az egy-
begyűlteket Verasztó János 
evangélikus lelkész köszön-

tötte, aki a közösségek fon-
tosságát hangsúlyozta és 
azt, hogy csak Isten képes 
arra, hogy az elszigetelődött 
embereket összefogja.

Őt követően Szerencsés 
Sándor nagyprior szólt a 
lovagdámákhoz és lova-
gokhoz és az újraindítás, a 
programok és rendezvények 
elindításának fontosságát 
hangsúlyozta. Molnár Sán-
dor szolnoki prior kiemelte, 
hogy a lovagrend hatalmas 
munkát végzett az ukraj-
nai menekültek megsegí-
tésében is. A békéscsa-
bai priorátus 2022-ben két 
lovagot avat Visegrádon. 
Egyikük, Almássy Gábor a 
partiumi Kisiratosról érkező 
történelemtanár köszöntő-
jében beszámolt települé-
se történelméről. A „térkép 
szélén szorongó” Kisiratos 
megőrizte múltját, napjaink-
ban is 80%-os a magyarok 
számaránya.

Dr. Kertész Róbert szol-
noki régész Szolnokról, az 
első világi magyar vértanúról 
tartott előadást, aki Gellért 
püspökkel együtt ölték meg 
a pogányok 1046-ban. A XI. 
században is dönteni kellett 
Kelet vagy Nyugat között, ám 
akkor a Kelet Bizáncot jelen-
tette, míg a Nyugat Rómára 
utalt. Szolnok ispán megér-
tette az idők szavát és a ke-
reszténység mellé ált, nem 
úgy, mint a békési Vata, aki a 
pogányságot akarta. 

Medgyesi Pál lovag, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
volt igazgatóhelyettese a XI. 
századi sarkadkeresztúri sí-
rok rovásjeleiről tartott érde-
kes előadást. Kiderült, hogy 
még I. András korában is te-
metkeztek környékünkön po-
gány szokás szerint. 

Kiss Sándor lovag a Ma-
gyar Királyi Csendőrség tör-
ténetét mutatta be, annak a 
szervezetnek a múltját, mely 

a vidéki Magyarország köz-
biztonságáért volt felelős. A 
másik jelölt – akit áprilisban 
avatnak lovaggá – Ugrai Gá-
bor történelemtanár, Békés-
csaba 1918 és 1920 közötti 
történetét mutatta be az őszi-
rózsás forradalomról, a kom-
munista diktatúráról, a román 
megszállásról és a trianoni 
békeszerződés hatásairól 
szóló előadásában.

Békéscsaba, bár Románia 
nagyon szerette volna, nem 
akart csatlakozni, ezt még 
egy érvénytelen szenátori vá-
lasztáson is kifejezésre juttat-
ták az akkor élt őseink. 

Az előadások végén 
Verasztó János a felújított 
ótemplomot mutatta be a lo-
vagdámáknak és lovagoknak, 
majd baráti vacsorával zárult 
az összejövetel. A lovagrend 
tagjai legközelebb április 23-
án, Visegrádon találkoznak, az 
új lovagok avatásának napján.

U. G.

Húsvét közeledtével idén 
is segítséget nyújtott a bé-
késcsabai önkormányzat a 
nehéz helyzetben lévőknek. 
A rászorulók tartós élelmi-
szerekből álló csomagokat 
kaptak, amelyeket az ünnep 
előtti hétfőn, a Békéscsabai 
Családsegítő és Gyermekjó-
léti Központnál vehettek át, a 
Szabadság téren. 

Varga Éva, a családsegítő 
vezetője kérdésünkre elmond-

ta, hogy ezúttal másfél millió 
forintból, 200 családnak tud-
tak segíteni, egyenként 7500 
forint értékű csomaggal. Első-
sorban olyan tartós élelmisze-
rekkel igyekeztek a rászorulók 
kedvében járni, amelyek kife-
jezetten a húsvéti készülődés-
hez szükségesek. Volt a cso-
magban sonka, fonott kalács, 
cukor, liszt, búzadara, kakaó, 
de a gyerekek kedvéért még 
csokoládé tojás is. 

Húsvéti csomagok

A Felvidékről kitelepített 
magyarokra emlékeztek

A békéscsabai önkormány-
zat minden évben megem-
lékezik arról, hogy 1947-
től több tízezer magyar 
embernek kellett azonnal 
hátrahagynia a Felvidéket, 
a szülőföldjét, és egyetlen 
bőrönddel, valamint néhány 
személyes tárggyal elindul-
nia az ismeretlenbe.

Az Országgyűlés 2012. decem-
ber 4-én fogadta el, hogy április 
12-e a Felvidékről kitelepített 
magyarok emléknapja legyen 
arra való tekintettel, hogy 1947. 
április 12-én, ezen a napon 
indították el az első transzpor-
tot a vagonokba kényszerített 
magyarokkal. 1949. június 5-ig 
több mint 76 ezer embert telepí-
tettek ki, szállítottak át Magyar-
országra. Békéscsabára közel 
500 felvidéki magyar család 
érkezett, akik a megyeszékhe-
lyen és a környező tanyavilág-
ban kezdtek új életet.

Barcs Anikó – a Felvidékről 
kitelepítettek ügyét haláláig a 
szívén viselő Barcs Józsefné 
Csizmadia Margit átélő lánya 
– idézte fel a megjelenteknek 
az akkori borzalmakat. Mint 
mondta, a magyar lakosság 
a 11. századtól művelte azt 
a földet, ahonnan elüldöz-
ték. Az etnikai tisztogatások 
alapelveit már 1942-44-ben 
kialakították, majd bezár-
ták a magyar nyelvű isko-
lákat, betiltották a magyar 
nyelv nyilvános használatát, 
a magyar nyelvű istentisz-
teleteket, elbocsájtották ál-
lásukból a magyar nyelvű 
közalkalmazottakat, elvették 
a magyarok üzemeit, elvet-
ték tőlük az egészségügyi 
ellátást, a nyugdíjat és a szo-
ciális juttatásokat. 1947-től 
pedig, a Beneš-dekrétumok 
által adott „jogok” alapján, 
birtokba lehetett venni a va-
gonokba parancsolt, elhur-

colt, kitelepítésre ítélt, vagy 
eltűnt, eltüntetett magyarok 
elvett házait, portáit, vagyon-
tárgyait…

Szarvas Péter polgármes-
ter megemlékező beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a 
felvidéki magyarok értéke-
iktől megfosztva, hideg va-
gonokba zárva, megriadva, 
lefogyva, éhesen és bete-
gen érkeztek Békéscsabára, 
melynek lakói minden kitele-
pítettet befogadtak. 

– Gyerekek és idősek 
egyaránt voltak közöttük. Az 
ideérkezők hasznos tagjai 
voltak, és leszármazottaik is 
hasznos tagjai lettek a csa-
baiak közösségének, amiért 
köszönettel tartozunk nekik. 
Emlékezzünk azokra, akik a 
Beneš-dekrétumok, a jogtip-
rások ellenére talpra álltak, 
megőrizték magyarságukat 
– tette hozzá Szarvas Péter.

H. D.
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In memoriam
Takácsné Olasz Irén †

Hosszan tartó, súlyos be-
tegség után, 67 éves korában, 
április 2-án elhunyt Takácsné 
Olasz Irén, a Békés Megyei 
Könyvtár gyermekkönyvtárá-
nak korábbi vezetője.

Irénke közel 15 évig vezette 
a megyei intézményt – ő maga 
volt a gyermekkönyvtár.

Sokkal több volt, mint egy 
szakember, hiszen a napra-
kész tájékozottsága mellett – 
ismerte, mi több, propagálta a 
fiatal, kortárs szerzőket, pláne 
a Békés megyeieket. Igazi pe-
dagógus volt.

Igazi pedagógus, mert min-
dig tudta, hogy egy betévedt, 
némileg határozatlan kislur-
kóknak melyik polcról, melyik 
könyvet emelje le.

Korábban úgy fogalmazott: 
„nagyrészt a szülőktől, de a 

tanító néniktől is függ, hogy 
miképp csinálunk kedvet a 
gyereknek az olvasáshoz”. 
Ehhez csak annyit tennénk 
hozzá, hogy az olvasás meg-
szeretéséhez egy csodálatos 
könyvtáros – mint amilyen ő 
volt – is nagyban segíthet…

A kilencvenes években a 
színistúdiós Sánta Laci (aki 
jelenleg a Madách Színház 
tagja, illetve tavaly a Jókai 
színházban is szerepelt) is-
kolaidőben rengeteget volt a 
könyvtárban.

– Lacika számtalanszor át-
baktatott az Evi gimiből fizika 
vagy kémia óráról hozzánk 
olvasni – mesélte úgy két év-
vel ezelőtt Irénke. – Már ru-
tinból csak annyit kérdeztem 
tőle: „Lacika, kémia?” Mire ő: 
„Nem, fizika!”

Irénke barna, dús hajkoro-
náját, az örök optimizmusát, a 
mélyről feltörő, őszinte kacaját, 
minden pillanatban ölelésre 
nyíló karjait sosem felejtjük el. 
Olyan volt ő, mint egy barna, 
meleg pulóver: mindenkit be-
takart, aki fázott.

A pandémia miatt két év 
kimaradt, de idén újra meg-
tartották a városi keresztutat 
Békéscsaba keresztény kö-
zösségei. A menethez csatla-
kozók ilyenkor Jézus nagypén-
teki keresztútját, szenvedéseit 
felidézve, a jaminai Jézus Szí-
ve templomtól, 14 állomáson 
át érkeznek meg énekelve, 

imádkozva a belvárosi Pá-
duai Szent Antal katolikus 
templomhoz. Mint azt Földi 
László, az egyik szervező 
elmondta, idén is a kereszt-
út 14 stációjáról emlékeztek 
meg az állomásokon, minden 
egyes stációnál felolvasva 
egy elmélkedést. A kereszt-
utat idén a háború végleges 

megszűnéséért ajánlották fel, 
azokért a családokért, akik 
ma is hordozzák keresztjü-
ket, elvesztették szeretteiket, 
otthonukat. Ahogy fogalmaz-
tak, nehéz időszakban élünk. 
Mindenkor, de ma különösen 
fontos, hogy emlékeztesse-
nek Jézus szeretetére az em-
berek iránt.

Városi keresztút

Bemutatták Farkas Wellmann Éva új kötetét

Magaddá rendeződni
A Munkácsy Mihály Múze-
umban mutatták be április 
9-én a József Attila-díjas 
költő, Farkas Wellmann 
Éva Magaddá rendeződni 
című kötetét. A szerzővel 
Fodor György irodalmár 
beszélgetett. 

Farkas Wellmann Éva könyve 
már másfél évvel ezelőtt meg-
jelent, a járvány miatt azonban 
csak most jött el az ideje an-
nak, hogy egy beszélgetéssel 
egybekötött bemutatón ke-
resztül a közönség is jobban 
megismerje a költő művét. A 
kötet azért kapta a Magad-
dá rendeződni címet, mert 
tartalmazza az elmúlt 7-8 év 
termését, vagyis azokat a ver-
seket, melyeket a szerző eb-
ben az időszakban jelentetett 

meg. Farkas Wellmann Éva 
kiemelte, hogy a mű 5 cik-
lusra bontható és mindegyik 
más-más témát dolgoz fel. 
A hagyományokhoz, az elő-
dökhöz való kapcsolódás, az 
Istenhit, a szerelem, de akár 
egy hétköznapi bosszúság 

is lehet a versek témája. A 
bemutatón a szerző néhány 
megzenésített versét Radvá-
nyi Balázs Prima Primissima 
és Kossuth-díjas zeneszer-
ző, a Kaláka együttes tagja 
adta elő.

Vincze Attila

A „Békéscsaba Ifjú-
ságáért” kitüntetés a bé-
késcsabai gyermek és ifjú-
sági korosztály fejlődését, 
problémáinak megoldását, 
kimagasló tehetségek gon-
dozását, informális tanulását 
segítő, a gyermekek és fiata-
lok szabadidejének eltöltését 
értékteremtő módon szer-
vező tevékenységét példa-
mutatón, kivételesen magas 
színvonalon, lelkiismerete-
sen, eredményesen legalább 
öt éve folyamatosan végző 
magánszemélynek vagy kö-
zösségnek adományozható.

A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehetnek: 
Békéscsaba város vezetői, 
önkormányzati képviselői; 
a nemzetiségi önkormány-

zatok; a közgyűlés ifjúsági 
ügyekkel foglalkozó bizott-
ságának külsős tagjai; a di-
ákpolgármester; a városban 
működő civil szervezetek, 
öntevékeny ifjúsági vagy 
kortárs segítő csoportok; a 
városi oktatási intézmények 
vezetői, fenntartói, az ága-
zathoz kapcsolódó munka-
helyi kollektívái, nevelőtestü-
letei, diákönkormányzatai, és 
szülői munkaközösségei.

 A javaslatnak tartal-
maznia kell: az ajánlott sze-
mély vagy közösség pontos 
adatait, valamint az adomá-
nyozás alapjául szolgáló te-
vékenység részletes ismer-
tetését, méltatását.

Az adatvédelmi sza-
bályok betartása miatt a 

javaslathoz mellékelni kell 
a javasolt személy által alá-
írt, a www.bekescsaba.hu 
honlap Csabai élet / Ifjúság 
menüpontjából letölthető 
adatkezelési hozzájáruló 
nyilatkozatot. Amennyiben a 
nyilatkozatott nem nyújtják 
be, a javaslat nem terjeszt-
hető elő döntéshozatalra.

A kitüntetési javaslato-
kat 2022. május 31. (kedd) 
16.00 óráig, papíralapon le-
het eljuttatni a Polgármesteri 
Hivatal Oktatási, Közműve-
lődési és Sport Osztályához 
(5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.).

További információ: a 
66/886-761-es telefonszámon 
vagy a tokar@bekescsaba.hu 
e-mail címen. 

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés 
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B É K É S C S A B A  A N N O
Az első híradások a vashíd építéséről

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

A Zorba bemutatójára készül a színház
Lepény Pál (1879-1880) 
bírósága alatt, 1879-ben, 
Csaba lakossága 32 ezer-
re növekedett. Februárban 
felépült a Vigarda, benne 
a színházzal. Megalakult 
a Vöröskereszt Egylet. El-
kezdődött az Élővíz-csator-
na második, szilárd alapú 
hídjának építése a Széche-
nyi-ligetnél, amelynek ter-
vezője Sztraka Ernő közsé-
gi mérnök volt.

A Békés Megyei Könyvtár 
kutatótermének csendjében 
kerestem a Békésmegyei 
Közlöny 1879. évi számaiban 
a vashíd építéséről megjele-
nő híradásokat. Az elsőre a 
júniusi számban, a megye 
rövid hírei között akadtam. 
Ezt írták: „Csaba városa a 
Széchenyi-liget előtti fahíd 
helyére vashidat fog építe-
ni, ismét egy lépés előre.” A 
következő hír már azt adta 
tudtul, hogy „a békéscsabai 
Széchenyi-ligethez vezető 
vashidat már kezdik csinálni. 
Természetes, hogy a híd el-
készüléséig a közlekedés itt 
megszűnt és a Gyulai úti tég-
laboltozatos hídon keresztül 
történik.”

Az október 21-ei szám 
első oldalán ez volt olvas-
ható: „A csabai új vashidat 
Orosz János kir. államépí-
tészeti főmérnök, Eördögh 
Frigyes járási szolgabíró, 

Szemián Sámuel főjegyző, 
Lepény Pál bíró és Sztraka 
Ernő mérnök urakból álló 
bizottság tegnap vizsgálta 
meg. A bizottság a hidat for-
galomképesnek találta, de 
azt a forgalomnak még nem 
lehet átadni, miután a hídfők 
csak most töltetnek és így 
a netalán beállandó esőzés 
által a pallók rontatnának. A 
bizottság abban állapodott 
meg, hogy a híd csak erős 
fagy beálltával lesz a forga-
lomnak átadandó.”

A híd részletes építése 
nem ismert, és az avatásá-
nak időpontja sem. A fentiek 
szerint a Sztraka Ernő tervez-
te, vaslemez-tartós, téglahíd-
fős, fapadlós burkolatú, 7,5 
méter nyílású, 6 méter kocsi-
út szélességű vashíd időben 
elkészült. Építése 11600 pen-
gőbe került. 

A gyalogjárda nélküli, nagy 
forgalmú híd egyre balesetve-
szélyesebbé vált, 1902-ben 
Haviár Lajos királyi főmérnök 
elkészítette a híd szélesítés-
nek tervét. A hidat kétoldalt 
2–2 méterrel gyalogjárókkal 
bővítették. A vashíd 1962-ig 
megmaradt festői, hangula-
tos szépségében. Lebontása 
után jellegtelen, szürke be-
tonhíd lett az egykori látvá-
nyos híd helyén.

Rég óhajtott kívánsága tel-
jesült a város lokálpatriótáinak, 
amikor most, 142 év múltával, 
újra egykori szépségében lát-
hatjuk az egykori vashidat. 

A híd avatásra és névadás-
ra vár. A névre legméltóbb 
Sztraka Ernő mérnök, város-
rendező, a két legszebb Kö-
rös-hidunk tervezője és építé-
si munkáinak irányítója lenne.

Gécs Béla

Festői látkép az egykori vashídról, 1928 táján 

Tartalmas irodalmi műsor-
ral kedveskedett a színház a 
költészet napja alkalmából 
a versszerető közönségnek. 
A programot Fekete Péter, 
az EMMI kultúráért felelős 
államtitkára és Szarvas Pé-
ter, Békéscsaba város pol-
gármestere nyitotta meg. 
A háromórás versfolyamon 
közéleti személyiségek, tár-
sulatunk színművészei és a 
Színitanház hallgatói osztot-
ták meg kedvenc költemé-
nyeiket a közönséggel.  

A lapzárta időpontjában 
még csak készülünk a Zorba, 
a görög április 22-ei premier-
jére és egy nappal később 
következő díszbemutatójára, 
de máris érezzük a nézők 
türelmetlen kíváncsiságát. A 
Nikosz Kazantzakisz regé-
nyéből készült musical két, 
különböző kultúrkörből érke-
ző férfi összecsiszolódását, 
különös hónapjait mutatja be: 
Niko örökölt bányáját szeret-
né újranyitni Krétán, Zorba 
pedig számtalan útja egyikén 
egy balekot keres, aki kifizeti 
a számláit. Mégis sok min-
dent eltanulnak egymástól, 
beköszönt a szerelem, Niko 
pedig lassan elsajátítja azt 
az kényelmes életszeretetet, 
amit nyugaton sosem enged-
hetett volna meg magának.

Bartus Gyula érdemes 
művész kétszemélyes szín-
műve, a Királyom, Isten áld-

jon című darab próbái kez-
dődnek meg április 28-án. 
A Mátyás király élete egy 
részét feldolgozó, kétszemé-
lyes stúdiódarab a történel-
met alakító, de annak ki is 
szolgáltatott Mátyás magán-
életének egy szeletét mutatja 
be Merő Béla rendezésében, 
Szabó Lajossal és Kiss Vik-
tóriával a színpadon.

Ugyanezen a napon kö-
zönségtalálkozóval egybekö-
tött könyvbemutató részesei 
lehetnek: Merő Béla rendező 
színházi életről szóló esszé-
kötetébe pillanthatnak bele a 
Művész Kávéház érdeklődő 
vendégei. A visszaemléke-
zés magyar és külföldi iro-
dalmárokat, zeneszerzőket 
és jelentős rendezőket mutat 
be, akik Merő Béla pályájára 
nagy hatást gyakoroltak. 

Május 7-éig tekinthetik 
meg Szabó Magda regényé-
nek színmű-változatát, Az 
ajtót Kovács Edittel, Tarsoly 
Krisztinával és Bartus Gyu-
lával a főbb szerepekben. 
Jegyek korlátozott számban 
még kaphatóak.

Hamarosan újabb dara-
bok próbái indulnak: fergete-
ges komédiát láthatnak azok, 
akik megtekintik a Furcsa pár 
női változatát, amely tehet-
séges színésznőink számára 
nyújt lehetőséget, hogy meg-
nevettessék a közönséget. 
A Trón alatt a király című 
mesedarab a Színitanház 
végzős hallgatóinak vizsga-
darabjaként várja majd a leg-
kisebbeket.

Szeretettel várjuk néző-
inket a Békéscsabai Jókai 
Színházba!
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