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Herczeg Tamás: Sok a feladatunk az élhetőbb környezetért
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Föld napi virágosztás a Szent István téren,
közel 3000 virágot vihettek haza
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Virágpalántákat osztott Bé-
késcsaba önkormányzata 
április 23-án, a Szent István 
téren. Nagy Ferenc és Var-
ga Tamás alpolgármesterek 
közreműködésével – a ko-
rábbi évek hagyományaihoz 
híven – közel 3000 virág 
talált gazdára a Föld napja 
apropóján.

Hosszú sor állt a városháza 
előtt felállított standnál április 
23-án, több százan érkeztek 
ugyanis az önkormányzat ál-
tal meghirdetett, ingyenes vi-
rágpalánta-osztására. Nagy 
Ferenc és Varga Tamás al-
polgármesterek mintegy 3000 
palántát osztottak ki a lakos-
ságnak, az érdeklődők fejen-
ként három növényt vihettek 
haza. Többek közt muskátli, 
illetve egynyári növények, tá-

tika, futómuskátli és tűzvirág 
talált így gazdára.

– Hosszú évek óta hagyo-
mány, hogy a Föld napja al-
kalmából az önkormányzat 
virágot oszt a lakosságnak. 
Békéscsabán, az itt élők jó-
voltából gyönyörű virágosker-
teket, erkélyeket lehet látni, 

ilyenkor tavasszal különösen 
jó megcsodálni ezeket. A vi-
rágosztással további együtt-
működésre hívjuk a helyieket, 
hogy minél többen szépítsék 
a saját portájukat, kertjüket, 
erkélyeiket. 
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Korszerűsítik a Kazinczy lakótelepi rendelőket

Az orvosi rendelés a felújítás  
alatt sem áll le 

Ötvenmillió forintból, rész-
ben pályázati támogatás-
ból, részben pedig önkor-
mányzati forrásból, kívülről 
és belülről is megújul a Ka-
zinczy utcai orvosi rende-
lő. A részletekről Szarvas 
Péter polgármester tájé-
koztatta a Csaba Mérleget.

A békéscsabai önkormány-
zat eddig is nagy hangsúlyt 
fektetett az egészségügyi 
alapellátás fejlesztésére. A 
város polgármestere meg-
keresésünkre hangsúlyoz-
ta: az elmúlt években több 
ilyen irányú fejlesztés is tör-
tént. Modernizálták a jaminai 
rendelőintézetet, Gerlán fel-
újították az orvosi rendelőt 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 

támogatásával, illetve egy 
teljesen új, a modern elvárá-
soknak megfelelő háziorvosi 
rendelőt alakítottak ki a 15. 
számú felnőtt háziorvosi kör-
zet ellátására, a Bartók Béla 
út 37/B szám alatt található 
önkormányzati ingatlanban. 
Szarvas Péter hozzátette: 
ebbe a sorba tökéletesen be-
leillik a Kazinczy utcai orvosi 
rendelő felújítása. 

– A Kazinczy utcai intéz-
ményben jelenleg négy há-
ziorvosi rendelés zajlik. Az 
infrastruktúra sajnos már 
nagyon elavult, akár az ener-
getikai, akár a komfort szem-
pontjait vesszük figyelembe. 
Az épület bőven megérett a 
felújításra, amelyre az ön-
kormányzat pályázatot nyert, 
így összesen 50 millió forint 

áll rendelkezésünkre a kor-
szerűsítéshez. A kivitelező 
elvégzi majd a hőszigetelést, 
új nyílászárókat épít be, kor-
szerűsíti a mosdókat, újakra 
cseréli a régi burkolatokat és 
rendbe hozza a világítást is. 
A modernizációnak köszön-
hetően hatékonyabb lesz az 
épület fűtési rendszere és 
energia felhasználása – so-
rolta a polgármester, hozzá-
téve, hogy a korszerűsítés 
révén a rendelők rezsiköltsé-
gei is jelentősen csökkenhet-
nek majd a jövőben.

Szarvas Péter hangsú-
lyozta, a munkálatokat úgy 
kell szakaszosan elvégezni, 
hogy a rendelés folytatód-
hasson. 

Több mint egy hónapja le-
zajlott az országgyűlési vá-
lasztás, és május 2-án meg-
alakult az új Országgyűlés. 
Herczeg Tamás újraválasz-
tott országgyűlési képvise-
lővel a parlamenti munka 
újraindulásáról, és egyes 
fontos, a mindennapjainkat 
érintő kormánydöntésekről 
beszélgettünk.  

– Mi a menete a parlamenti 
munka újraindulásának?

– Május 2-án megalakult 
az új Országgyűlés. A köztár-
sasági elnöktől felhatalmazást 
kapott Orbán Viktor minisz-
terelnök úr, hogy folytasson 
egyeztetéseket a kormány 
megalakítására. Május végé-
ig megalakul az új kormány, 
amelynek az egyik első dolga 

a jövő évi költségvetést előké-
szítése lesz. Körülbelül 6 hét 
szükséges ahhoz, hogy az 
Országgyűlés megtárgyalja 
és elfogadja a költségvetést, 
amennyiben minden rendben 
megy. Most az Ukrajnában 
dúló háború miatt sok a bi-
zonytalansági tényező. Az első 
feladatok között van továbbá 
az alaptörvény-módosítás is.  

– Bejelentették, hogy az 
egyébként május 1-jéig terve-
zett élelmiszer-árstop és a má-
jus közepéig tervezett üzem-
anyag-árstop is érvényben 
marad, egészen július 1-jéig, 
és újabb nyugdíjemelés jön. 
Milyen mérlegelés előzte meg 
ezeket a döntéseket? 

– A háború mellett, az 
egész világot eluraló inf-
láció nyugtalanítja az em-

bereket. Az élelmiszer- és 
üzemanyag-árstop mintegy 
4-5 százalékkal csökkenteni 
tudja az inflációt. Ha meg-
nézzük az európai trende-
ket, akkor azt látjuk, hogy 
van 13–14 százalékos inf-
lációt elszenvedő ország, 
ugyanakkor vannak olyanok, 
ahol ez az arány 4 százalék 
körüli. Az infláció fölemészti 
a jövedelmet és a többlet-
jövedelmek reálértékét is. 
Vannak, akiknek béremelés-
sel kompenzálni tudják ezt a 
veszteséget, de a nyugdíja-
sok nem kapnak bért. Ezért 
született egy olyan döntés, 
hogy további 3,9 százalékos 
nyugdíjkorrekcióra kerül sor 
januárig visszamenőleg. 

Május 2-án, az Országgyűlés alakuló ülésén tettek esküt a képviselők
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

„ T B ” - S A R O K
Hasznos tudnivalók az EU Kártyáról

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

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

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Gerla 
településrész, Békéscsaba-
Szabadkígyós közötti 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 és buszmegálló közötti 
szakaszán a kivitelezés befe-
jeződött, az útburkolat zavar-
talanul használható. 

A Szabadkígyós és Bé-
késcsaba szakaszon folya-
matban van a kivitelezés: Bé-
késcsabáról a Kerekegyházi 

úton haladva, az út végétől, 
a korábban elkészült szakasz 
folytatásaként a Bányatavak 
felé az aszfaltozás is elkez-
dődött, Szabadkígyós Kas-
tély utca felől Békéscsaba 
irányába ugyancsak készül 
az aszfaltozás. A középső 
szakaszon közműkiváltás 
után az útalap készítése van 
folyamatban. A teljes szakasz 
építésének határideje 2022 
június eleje.

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

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szíveskedje-
nek figyelemmel lenni a mun-
kavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra.

A munkavégzés során kér-
jük az érintettek szíves megér-
tését, türelmét és közreműkö-
dését.

A fentiek mellett tisztelettel 
kérjük, hogy a projekt kereté-
ben elkészült, pihenést, kikap-
csolódást szolgáló egyedi ter-
vezésű létesítményekre (kilátó, 
komplex fedett pihenőhelyek, 
padok, asztalok) és a kihelye-
zett kerékpáros kellékek épsé-
gére vigyázzunk, hogy sokáig 
és minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. 

Amint az elmúlt hetekben je-
leztük a Bányatavaknál lévő új 
kilátó megrongálódása, vala-
mint a kerékpárjavító szerszá-
mok eltűnése után, a kihelye-
zett értékes, egyedi tervezésű 
4 db padot és 2 db asztalt is-
meretlenek eltulajdonították. 
Továbbra is kérjük, hogy aki 
valamilyen információval ren-
delkezik a bútorokat illetően 
szíveskedjen jelezni a polgár-
mesteri hivatalban. Ismételten 
kérjük Önöket, hogy vigyáz-
zunk a környezetünkre, óvjuk 
közös értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Annak, aki külföldi utazást 
tervez, az úti okmányok mel-
lett fontos ellenőriznie az 
Európai Egészségbiztosítá-
si Kártya (EU Kártya) érvé-
nyességét is.

Az EU Kártya ingyenesen vált-
ható ki, kivéve, ha megsem-
misül, megrongálódik, elvész, 
vagy ellopják. Az EU Kártyával 
az Európai Unió bármely tag-
államában, valamint Izlandon, 
Lichtensteinben, Norvégiában 
és Svájcban is igénybe vehető 
az orvosi szempontból szük-
séges állami egészségügyi 
ellátás. A szomszédos Szer-
biában átmeneti tartózkodás 
esetén sürgősségi ellátások 
vehetők igénybe. 

A szolgáltatás igénybevé-
tele az adott ország állampol-
gáraival azonos feltételekkel 
és költségek megfizetésével, 
egyes tagállamokban ingye-
nesen, más esetekben pedig  
önrész megfizetésével jár.

 Néhány országban, pél-
dául Belgiumban, Francia-
országban, Luxemburgban 
az egészségügyi ellátások, 
gyógyszerek költségeit az ellá-

tásban részesülő köteles meg-
előlegezni. 

Az orvosi ellátás szüksé-
gességéről az adott ország ke-
zelőorvosa dönt. Fontos tudni, 
hogy az EU Kártya nem hasz-
nálható fel akkor, ha a biztosí-
tott valamilyen egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételének 
céljából utazott másik tagál-
lamba. 

A biztonság érdeké-
ben célszerű megfontolni 
utasbiztosítás megkötését 
is, mely alapján például a 
magánegészségügyi ellátás, 
az utazás során bekövetkezett 
esetleges káresemények is 
biztosíthatók.

Az EU Kártya kiállítását 
a kormányhivatal egészség-
biztosítási ügyfélszolgálatán, 
Békéscsabán a Luther u. 3.  
alatt és a kormányablakokban 
lehet kérni, mely a kiállítástól 
számított 36 hónapig érvé-
nyes. A kártya személyesen, 
vagy meghatalmazott útján – 
kiskorúak esetén a törvényes 
képviselő közreműködésével – 
továbbá postai úton, és Ügyfél-
kapun keresztül is igényelhető. 

Dávid Ferenc 
főosztályvezető, Békés 
Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a meglévő iparterületek inf-
rastrukturális fejlesztése 
tárgyú projekt keretében a 
kerékpárforgalmi létesítmé-
nyek kivitelezési munkái ha-
marosan folytatódnak. 

Érintett szakaszok: Dobozi 
úti és a Mokry u. és Szarvasi 
út között épülő kerékpárút.

A kivitelező a Hódút Kft., 
melynek alvállalkozója a Galé-
ria Invest Kft. 

Május első felében folyta-
tódik a Dobozi úti kerékpár-
út felújítása a Gém utca és a 
Csabai út között, valamint ke-
rékpárút épül a Mokry u. és a 
Szarvasi út között (a volt hadi-
vágány nyomvonalán).

A Dobozi úton a kerék-
párút 2,25 méteres burkolat-
szélességű lesz a meglévő 
pályaszerkezet elbontását kö-
vetően. 379 méter hosszon a 
kerékpárút nyomvonal korrek-
ciójára kerül sor. A gerlai Holt-
Körös hídon kerékpáros-kor-
láttal kiegészített vezetőkorlát 
épül a híd teljes hosszában, 
az átépítendő új, kiemelt sze-
gélyen. 

A Mokry utcai közúti, gya-
logos szintbeni vasúti keresz-
tezés és a Szarvasi úti kerék-
párút között közel 700 méter 
hosszon, 2 méter használati 
szélességgel épül kerékpár-
út közvilágítással, valamint a 
Mokry utcában 1096 méter 
hosszúságú szakaszon ke-
rékpáros-nyomot festenek fel. 
A kivitelezés során részleges 

forgalomterelések, lezárások 
várhatóak.

A felújítások befejezésére 
várhatóan 2022 november hó-
napban kerül sor.

A kivitelező és alvállalko-
zója, valamint a beruházó Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a tervezett 
munkálatokról folyamatos tájé-
koztatja a lakosságot. A kivite-
lezési munkálatok alatt kérjük 
az érintetteket, hogy kövessék 
figyelemmel a tájékoztatókat, 
szíveskedjenek figyelemmel 
lenni a munkavégzés alatt lét-
rehozott ideiglenes forgalom-
technikai kialakításokra. 

A munkavégzés során kér-
jük a lakosság megértését, tü-
relmét és közreműködését. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Meglévő iparterületek 
infrastrukturális fejlesztése

Kitűnően szerepeltek a Szakma Sztár 
Fesztiválon a Békés megyei tanulók

A Szakma Sztár Fesztivál 
a magyarországi szakkép-
zés legjelentősebb sereg-
szemléje, amelyet immá-
ron 15 éve rendez meg a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Budapesten, a 
HUNGEXPO területén. Eb-
ben az évben rekordszá-
mú, azaz mintegy 86 szak-
ma képviseltette magát 
250 versenyzővel. Ebből 
a létszámból Békés me-
gye is jelentősen kivette 
a részét, hiszen 13 tanuló 
jutott be a 3 fordulós ver-
seny döntőjébe.  

A 2021/22. évi Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny és 
Országos Szakmai tanulmá-
nyi versenyek Békés megyei 
területi elődöntőjén 443 ta-
nuló vett részt 36 szakmá-
ban – osztotta meg a rész-
leteket Mészárosné Szabó 
Anna, a BMKIK szakképzési 
osztályvezetője. Már azt is 
nagy eredménynek tekintet-
tük, hogy 125 tanuló a terü-
leti elődöntőben elérte a 60 

százalékos eredményt, ez-
által már nem kell nekik írás-
beli szakmai vizsgát tenniük. 
23 tanuló jutott be a közép-
döntőbe és 13-an küzdöttek 
a minél jobb helyezésekért 
Budapesten. A 13 tanuló az 
útépítő és fenntartó techni-
kus, a kiadványszerkesztő 
technikus, a magasépítő 
technikus, az asztalos, a 
nyomdaipari technikus, az 
autószerelő, az informatikai 
rendszer- és alkalmazás 
üzemeltető technikus és 
a szakács szakmát képvi-
selte. Az asztalos tanuló a 
Gyulai Szakképzési Cent-
rum szarvasi Székely Mi-
hály Technikum, Szakképző 
Iskolából érkezett, a többiek 
valamennyien a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrumot 
képviselték.  

Szerda délben aztán meg-
születtek a végső eredmé-
nyek, Békés megye még so-
sem szerepelt ennyire jól, az 
összes tanuló dobogón vég-
zett, csak 1., 2. és 3. helyezé-
sek születtek. 

A döntőben az útépítő és 
fenntartó technikusok között 
1. lett Török Tamás Miklós, 2. 
Gecse István, 3. Tóth Erik. Ki-
adványszerkesztő technikus 
szakmában 2. lett Fülöp Eni-
kő, 3. Lévai Henrietta. Magas-
építő technikusok között 3. he-
lyen végzett Jámbor Sándor, 
az asztalosok között pedig 
2. Lengyel Ferenc Richárd. A 
nyomdaipari technikusok kö-
zött az 1. helyen Nyemcsok 
Ágnes, a 2. helyen Kindli Kitti, 
a 3. helyen Szappanos Sza-

bolcs végzett. Lévai Levente 
József 1. lett az autószerelők 
között. Az informatikai rend-
szer-, és alkalmazás-üzemel-
tető technikus szakmában 
Szőke Attila a 2. helyen vég-
zett, míg Török Tamás szintén 
2. lett a szakácsok között.

Büszkeséggel tölthetik el 
az eredmények a tanulókat, 
a felkészítő szakoktatókat 
és a duális képzőhelyeket. 
Bennünket pedig örömmel 
tölt el az is, hogy ezekről a 
tanulókról nem csak mesélni 
tudtunk, hanem verseny köz-
ben is meg tudtuk őket mu-
tatni annak a 442 általános 
iskolás tanulónak és kísérő 
pedagógusaiknak, akiket bu-
szos kirándulás keretében a 
helyszínre vittünk. A gyerekek 
végigjárták a standokat, az 
élményszigeteken különböző 
játékokat próbálhattak ki, vagy 
éppen alkothattak valamit. 
Különösen nagy sikerük volt a 
körükben a szimulátoroknak. 

A verseny az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium for-
rásával valósult meg. 
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www.opelkoros.huOPEL KÖRÖS    5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.
Telefon 06 (30) 608 77 24     06 (30) 960 86 98

KÉSZLETRŐL AZONNAL ELVIHETŐ MODELLEK, 
INDULÓ 4,99%THM-EL

VÁLASSZON OPEL GRANDLAND, CROSSLAND ÉS MOKKA
MODELLJEINK KÖZÜL  AZONNAL KÉSZLETRŐL,

KEDVEZŐ FINNANSZÍROZÁSSAL!

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Föld napi virágosztás a Szent István téren

A város is igyekszik egyre 
színesebbé tenni az utcákat, 
tereket, látható, hogy a köz-
területeinken is évről évre jól 
megkomponált virágkompo-
zíciók örvendeztetik meg a 
lakosságot – emelte ki Varga 
Tamás, hozzátéve, hogy az 
önkormányzat és az itt élők 
összefogásával egyre virágo-
sabb a környezetünk, és egy-
re szebb a város. 

Az alpolgármester elmond-
ta, hogy a városvezetés évek 
óta megrendezi ezt a tavaszi 
akciót, azonban tavaly és ta-
valyelőtt a koronavírus-jár-
vány miatt ez is elmaradt – 
örvendetes, hogy most ismét 
tarthattak virágosztást. Hoz-
zátetette: öröm volt látni, hogy 
milyen sokan eljöttek, és jó ér-

zés volt az is, hogy mindenki 
megtalálta a neki tetsző 3–3 
cserép virágot, ami már a csa-
bai virágoskerteket, erkélyeket 
díszíti.  

– Mivel nekem nincs kertes 
házam, ezért az erkélyemre 

választottam virágot. Szeret-
tem volna muskátlival bővíteni 
az otthoni állományt. Nagyon 
szépek a virágok, sietek is 
haza elültetni őket – mondta 
kérdésünkre Péli Magdolna.

Papp Ádám

Azonban a munkaterület 
átadását követően, május 
9-től megváltozik rendelési 
idő, és csak úgy lehet majd 
rendelésre menni, ha a beteg 
előtte telefonon egyeztet a 
háziorvosával. 

– Ezért a nehézségért, 
problémáért előre is minden-
kitől elnézést kérünk, de úgy 
gondolom, megéri ez a körül-
belül 4-5 hónapos beruházá-
si idő ezt az áldozatot. Amikor 
ősszel a felújítás befejeződik, 
akkor minden visszatér a régi 
mederbe – hangsúlyozta a 
polgármester.

Szarvas Péter kitért arra 
is, hogy Békéscsabán csak 

az orvosi rendelők egy ré-
sze van az önkormányzat 
tulajdonában, míg a többi 
az magántulajdonú rendelő. 
Hozzátette: utóbbi helyeken 
a tulajdonos vagy az ott ren-

delő orvos a felelős a ren-
delő állapotáért, ugyanakkor 
az önkormányzati épületeket 
felújítását szeretnék a továb-
biakban is folytatni. 

Hidvégi Dávid

Korszerűsítik a Kazinczy lakótelepi rendelőket

Az orvosi rendelés a felújítás  
alatt sem áll le 

Dr. Lippai László
06-66/449-520

Dr. Túri Klára
06-66/441-001

Dr. Ágoston 
Katalin

06-66/449-320

Dr. Molnár Vajda 
Éva Mónika

06-66/323-400

Hétfő 8.00–12.00 8.00–16.00 8.00–12.00 8.00–16.00

Kedd 8.00–12.00 8.00–16.00 8.00–12.00 8.00–16.00

Szerda 8.00–12.00 8.00–16.00 8.00–12.00 8.00–16.00

Csütör-
tök 8.00–12.00 8.00–16.00 8.00–12.00 8.00–16.00

Péntek 8.00–12.00 8.00–16.00 8.00–12.00 8.00–16.00

Rendelési idők a Kazinczy u. 6/1. szám alatt
Minden esetben javasolt előzetesen időpontot egyeztetni a háziorvossal.
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V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE
A polgármester és a pártok képviselőinek véleménye a legfontosabb döntésekről

Április 28-án tartotta soron következő ülését Békéscsaba 
képviselő-testülete. Lapzártánkig Szarvas Péter polgármes-
ter, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja, az MSZP és a DK 
képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket. A lapzár-
tánk után tartott értékelőről a Csabai Mérleg következő szá-
mában olvashatnak majd. 

Szarvas Péter: Az öntözés kardinális kérdés 

Szarvas Péter elmondta, 
hogy sok, fontos kérdésben 
született döntés, az egyik ilyen 
a tavalyi költségvetés lezárása 
volt, amelynek nyomán 303 
millió forint pénzmaradvány ke-
letkezett. Ezt az összeget erre 
az évre hozták át, és ebből tud-
ják majd pótolni azt a keretet, 
amelyet a közösségi közleke-
désre, az óvodák, intézmények dologi előirányzatainak emelésé-
re, a földes utak karbantartására, valamint – a gazdasági ügyek 
elősegítése érdekében – ingatlanvásárlásra terveznek fordítani.

A városvezető a Kórház utcai futballstadion fejlesztését illető-
en közölte, hogy kiválasztották a további beruházások kivitelező-
jét, bár források egyelőre még nem állnak a város rendelkezésé-
re. Ezzel kapcsolatban hamarosan elkezdődnek az egyeztetések 
a kormánnyal.

A polgármester ismertette, hogy zárt ülésen a testület a Békés-
csaba Egészségügyéért-díjat dr. Melczer Máriának és Kovácsné 
Balogh Ildikónak ítélte oda. A Békéscsaba Kiváló Pedagógusa 
elismerést Árendás Istvánné és Szilágyi László kapja majd. 

Szarvas Péter beszélt arról is, hogy az önkormányzat 93 millió 
forintot kapott a kormánytól az Andrássy gimnázium új tornacsar-
noka tervezésének előkészületi feladataira.

– A Csányi utcai MÁV-pályán található extrém bringapark to-
vábbi fejlesztésére is nyertünk támogatást, így újabb hat attrakci-
ós elemmel bővülhet majd a sportpálya – folytatta a városvezető.

A polgármester felidézte, hogy a nyári időszak tavaly is sok 
feladatot rótt a város közterületeit gondozó szakemberekre, az 
öntözést pedig az idei évben is kardinális kérdésként kezeli az 
önkormányzat.

– Tavaly döntöttünk arról, hogy bővítjük a belvárosi, automa-
ta öntözőrendszerrel ellátott zöldfelületeket, jelenleg a kivitelező 
kiválasztása zajlik. Másrészt a tavalyi kapacitásbővítés után idén 
újabb járműveket és tartályokat vásárolt a városgazdálkodás a 
szükséges öntözési munkák hiánytalan ellátásához – ismertette 
Szarvas Péter.

A polgármester a közgyűlés elé tárta azt a kezdeményezését, 
hogy a nemrégiben elhunyt dr. Ferenczi Attiláról nevezzék el azt 
a teret, amely a rendelője előtt található. 

Fidesz: Fejlesztenék a jaminai bányatavak környezetét

A Fidesz-frakció tájékoztatóján Hanó Miklós alpolgármester ki-
emelte, hogy egyhangúan elfogadták a 2021. évi zárszámadást. 
Mint mondta, az előző év nehézségei ellenére a város jól műkö-
dött és teljesített múlt évben is. 

Hangsúlyozta, hogy a tavalyi költségvetési rendeletben meg-
fogalmazott prioritások mentén haladt a város. Megvalósult a 
biztonságos és takarékos gazdálkodás elve, jól alkalmazkodtak 
a veszélyhelyzet körülményeihez, és teljesült a fejlesztések prio-
ritásának az érvényesítése is.

Opauszki Zoltán tanácsnok hozzátette: az egyensúly fenntar-
tásához hozzájárult, hogy a kormány, két tételben, mintegy 2 mil-
liárd forint működési célú többlettámogatást nyújtott.

– A helyi gazdaság jól működik. Ez abban is tetten érhető, 
hogy az önkormányzat adóbevételei jelentősen túlteljesültek. A 
helyi iparűzési adó tekintetében az év közben módosított elő-
irányzat 3,18 milliárd forint volt, ehhez képest 3,5 milliárd iparűzé-
si adóbevétel jött be. Ugyancsak kedvező, hogy a vagyoni be-
vételek szintjén összességében 614 millió forint bevételt tudtunk 
realizálni – fogalmazott Opauszki Zoltán, hozzátéve, hogy az idei 
a takarékos gazdálkodás, a fejlesztések és a fejlődés éve lesz.

Fontosnak nevezték, hogy a repülőtér mintegy 30 milliárdos 
fejlesztését illetően egyelőre a tervezésre és az engedélyek be-
szerzésére választottak kivitelezőket. Tájékoztattak továbbá ar-
ról, hogy döntöttek a Kórház utcai stadion teljes körű befejezését 
célzó fejlesztésről is, ahol szintén a kivitelezőt választották ki. Ez 
egy 7,5 milliárdos beruházás lesz. Ha a kormány biztosítja a fej-
lesztési forrást, ez a beruházás is elindulhat.

Opauszki Zoltán kiemelte, hogy a bányatavak és a környeze-
tük hasznosítása feltárását célzó tanulmányok készítésének tár-
gyában is döntést hoztak. 

– Készült egy jogi dokumentum a tulajdoni szerkezet feltér-
képezéséről, készül egy hidrologóia tanulmány, ezt követően 
lesz majd egy ötletpályázat. A beadott ötletekből kiindulva, ezek 
feldolgozásával megrendel majd az önkormányzat egy részletes 
megvalósíthatósági tanulmányt a hasznosítást illetően. Ennek a 
határideje 2023 március vége – közölte a tanácsnok. 

MSZP: A Volánbusz buszállománya elöregedett

A grémium áprilisi ülésén elfogadta a zárszámadási rendele-
tet, amellyel az önkormányzat hivatalosan is lezárta a 2021-es 
pénzügyi évet. Az MSZP közgyűlés utáni tájékoztatóján Fülöp 
Csaba emlékeztetett arra, hogy februárban elfogadták a 2022-
es költségvetést és 660 millió forintos többletbevételi tervet is jó-
váhagytak, valamint meghatározták a szabadon felhasználható 
összegek prioritását. A zárszámadáskor keletkezett 404 millió 
forint pénzmaradvány a tervhez lett hozzárendelve. Ismertette, 
hogy 100 millió forintos nagyságrendű pénzügyi elszámolást ren-
deztek az állammal, 128 millió forint volt előirányozva a Volán-
busz Zrt. 2022-es feladatainak támogatására, ez 15 millió forinttal 
csökkent, mert az összeget a földes utak karbantartására (ösz-

szesen 40 millió forint) csoportosították át. A képviselő arról is be-
szélt, hogy az önkormányzat a Békéscsabai Városgazdálkodási 
Kft. részére mintegy 200 millió forinttal kevesebbet tud nyújtani 
a feladatok ellátására idén. Hozzátette: az lenne a cél, hogy a 
cég minél több feladatot saját kivitelezésben tudjon elvégezni, ne 
alvállalkozók bevonásával.

Miklós Attila arról beszélt, hogy a Volánbusz Zrt. az elmúlt 
időszakban kijelöléssel látta el feladatát Békéscsabán, ezen sze-
retne változtatni az önkormányzat, ezért a 2024-26-os időszakra 
EU-s közbeszerzést írtak ki. A közgyűlés várja a pályázatokat, 
bíznak abban, hogy találnak egy olyan szolgáltatót, amely hosz-
szútávon képes lesz megoldani a tömegközlekedést Békéscsa-
bán. Elmondta: a Volánbusz buszállománya kezd elöregedni, a 
közgyűlés a buszok átlagéletkorának csökkentését sürgeti. 

A képviselő a jaminai bányatavak rendezésével kapcsolatban 
elmondta: környezeti hatástanulmányokat rendelt meg a város, 
amelyben szerepel, hogy milyen a terület vízmegtartó képessé-
ge, mennyire befolyásolja a bányaművelés a talajvíz mozgását. 
Az önkormányzat továbbá ötletpályázatot írt ki, ahol arra kíván-
csiak, hogy a békéscsabaiak mire hasznosítanák a tavat.

„Megszavaztam, de nem értek egyet”

Dancsó Tibor (DK) többek 
között az óvodákban jelentke-
ző pedagógushiányról, a város 
működésének ellenőrzéséről, 
és a reptér fejlesztéséről fogal-
mazta meg véleményét. 

– Három dologhoz kötött, 
hogy óvodáink legyenek: épü-
let, gyermek és pedagógus. 
Az önkormányzat valamennyi 
óvodáját fejlesztette az elmúlt években, azonban folyamatosan 
csökken a város lakossága, ez pedig a gyermekek és az őket 
nevelő szakemberek létszámán is érzékelhető. Ha most nem te-
szünk valamit, akkor az óvodák gyermekmegőrzővé válhatnak 
– fogalmazott Dancsó Tibor, hozzátéve, hogy a következő évben 
– két óvodát vizsgálva – öt pedagógussal lesz kevesebb. 

Véleménye szerint, az óvodapedagógusok elvándorlásának 
megakadályozására ki kellene dolgozni egy programot, hogy 
jobb fizetést kapjanak, szívesebben maradjanak a pályán. 

Ezután a várost érintő belső ellenőrzésekről beszélt, kérdést 
fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az esetleges hibákat 
vajon hogyan orvosolják? 

Dancsó Tibor a reptér és az Előre pálya fejlesztéséről is kifej-
tette véleményét. 

– Mindkét fejlesztést megszavaztam, mert hogyan nézne 
ki, ha egy képviselő nem szavazná meg a saját városát érin-
tő fejlesztéseket. De hangsúlyozom, hogy nem igazán értek 
velük egyet, illetve kicsit sokallom az árat. A reptér esetében 
csak azt szavaztuk meg, hogy elindul majd a tervezése, de 
kíváncsi lennék egy olyan üzleti tervre, amely bizonyítja, hogy 
majd rentábilisan lesz üzemeltethető – tette hozzá.

A jelenlegi számítások szerint 30–35 milliárd forintba ke-
rülhet a reptér fejlesztése, és mintegy 50 embert foglalkoz-
tathat. Az Előre pálya 7 milliárdos fejlesztésével kapcsolat-
ban Dancsó Tibor úgy fogalmazott: a beton lelátó már az ő 
gyermekkorában is balesetveszélyes volt, helyette egy fedett 
lelátó épül. Az árát ennek is sokallja, különös tekintettel arra, 
hogy kevés a látogató. 

D. Nagy Bence, Szabó Judit, Papp Ádám, Vári Bianka

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlésének Családügyi és 
Népjóléti Bizottsága pá-
lyázatot hirdet a szociális 
célú segítő tevékenységek 
2022. évi támogatásának 
elnyerésére (pályázati azo-
nosító: E/SZOC/2022).

A pályázat célja: Az állam-
polgárok és közösségek szo-
ciális célú tevékenységének 
támogatása.

Pályázhat: Minden Békés-
csabán működő közösség, 
csoport, egyesület, alapít-
vány, intézmény, egyén. Egy 
szervezet, közösség csak 
egy pályázatot nyújthat be!

Támogatás kérhető az 
alábbi témakörökben:

1. A szociális területen 
végzett tevékenységek. 

2. Szociálisan hátrányos 
helyzetű rétegek, csoportok 
számára szervezendő ren-
dezvények, akciók. 

A támogatás elnyerésé-
nek módja és feltételei:

1. A pályázat elnyerésénél 
elsőbbséget élveznek a vá-
rosi közösségek.

2. A pályázó fogalmazza 
meg a tervezett tevékeny-
ség célját, megvalósításának 
módját, részletes költségve-
tését.

3. A támogatás segélye-
zéshez nem vehető igénybe.

4. A támogatás nyújtása 
utólagos elszámolás melletti 
előfinanszírozás formájában 
történik.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. május 31.

Hiánypótlásra a pályázati 
határidő lejárta után nincs 
lehetőség. A hiányosan kitöl-
tött, vagy a pályázat beküldési 
határidejének lejárta után be-
nyújtott pályázat érvénytelen. 
Pályázatot kizárólag az erre 
a célra rendszeresített pá-
lyázati adatlapon lehet be-
nyújtani, amely elérhető a 
bekescsaba.hu weboldalon. 

A pályázatokat Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének Csa-
ládügyi és Népjóléti Bizottsága 
nevére, a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Szociálpolitikai Osztá-
lyára (5600 Békéscsaba, Sza-
badság tér 11-17. II. emelet 

26. iroda) kell postai úton vagy 
elektronikusan a szocialis@
bekescsaba.hu címre bekül-
deni.

A borítékon és minden, a 
pályázattal kapcsolatos be-
adványon szíveskedjenek 
feltüntetni a pályázati azono-
sítót: E/SZOC/2022.

A pályázatok elbírálásá-
nak időpontja:  
2022. június 15.

A pályázati felhívás teljes 
terjedelmében megtekinthető 
a bekescsaba.hu weboldalon.
Bővebb felvilágosítást Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
Szociálpolitikai Osztályán 
kérhető. Telefonszám: +36 
66/523-838; +36 66/886-516.

Változás a 17-es háziorvosi 
körzetben

A Lencsési út 13. szám 
alatti, 17. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ellátása 
változik. 

A körzetet ellátó orvos: 
dr. Varga Edit Brigitta 
háziorvos.

Rendelési idő: hétfőtől 
péntekig délelőtt 8.00-9.00 
délután 13.00-15.30 óráig. 

Időpontot kell kérni, ezt 
megtehetik a 06-66/459-133 
telefonszámon vagy email-
ben a lencsesiorvos@
gmail.com címen. 

Recept kérhető a posta-
ládába bedobva, e-mailen, 
személyesen vagy telefo-
non. Minden e-mailre vála-
szolnak, munkanapokon 24 
órán belül.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Keressen minket az alábbi oldalakon:
D www.behir.hu   |   F facebook.com.behir.hu
I instagram.com.behir.hu Y youtube.com.behirhu
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Ü L É S E Z E T T  A  K Ö Z G Y Ű L É S
Helyi közlekedés

A békéscsabai, helyi tö-
megközlekedést biztosító 
Volánbusz Zrt. tavalyi be-
számolójából kiderült, hogy 
a társaság a koronavírus-
járvány és a benzinár növe-
kedése miatt 2021-ben több 
mint 326 millió forint bevé-
telkiesést könyvelt el. Most 
13,1 millió forintot kérnek 
megtéríteni a város részé-
ről. Emellett 79 millió forint 
nem rendezett ellentétele-
zést követelnek az önkor-
mányzattól, emiatt keresetet 
nyújtottak be a Gyulai Tör-
vényszékhez.

A város korábban pályázatot 
írt ki a helyi tömegközlekedé-
si szolgáltatás biztosítására, 
amely eredménytelenül zá-
rult, ezért 2022. január 1-jétől 
a város szükséghelyzeti in-
tézkedéssel élt, és kényszer-
kijelölés útján a Volánbusz 
Zrt.-t bízta meg a szolgál-

tatás ellátásával. A szerző-
désben az önkormányzat azt 
kötötte ki, hogy a buszok 
átlagéletkora legfeljebb 11 
év legyen, ám a társaság 
jelezte, hogy ehhez komoly 
állományfejlesztést kellene 
végrehajtania. A szolgáltató 
ennek érdekében 6 darab 8 
éves buszt állítana be, de így 
is csak 12,6 évre csökken-
ne a járművek átlagéletkora. 
Azért, hogy a közösségi köz-
lekedés biztosítására fordított 
költségek ne emelkedjenek 
drasztikusan, az átlagéletkort 
15 évre javasolják tenni.

A kényszerkijelölés csak 2 
évre szól, az ezt követő szol-
gáltatás-ellátásra pályázatot 
kell kiírni, amelynek össze-
foglalóját az európai uniós 
jogszabályoknak megfelelő-
en, az ajánlattétel felhívás 
közzététele előtt egy évvel 
kell megjelentetni az unió hi-
vatalos lapjában.

A jaminai bányatavak jövője

Komplex, ökológiai és tu-
risztikai tervezés indulhat 
meg hamarosan a jaminai 
bányatavak kapcsán – er-
ről tárgyaltak a városatyák 
a legutóbbi, április 28-ai 
közgyűlésen. 

Tavaly született közgyűlési 
határozat a jaminai bányata-
vak és környezetük fejlesz-
tését célzó komplex turisz-
tikai, ökológiai, városrész 
rendezési projekt-, illetve ta-
nulmányterv elkészítésének 
szándékról. Számos egyez-
tetés után munkacsoport is 
felállt, melynek több önkor-
mányzati képviselő, valamint 
a polgármesteri hivatal mun-
katársai is tagjai.

A régi bányatavak tulaj-
donjogai nem egységesek, 

csupán a terület egy része 
van önkormányzati tulajdon-
ban, a tervezett beruházást 
is itt valósítanák meg. A 
hidrológiai- és környezetvé-
delmi tanulmány elkészítése 
első körben 4,5 millió forint-
ba kerül, emellett szükség 
lesz részletes megvalósítha-
tósági tanulmányra, valamint 
ötletpályázatot is terveznek. 
Utóbbinál szempont, hogy a 
tervezeteket könnyű legyen 
létrehozni, valamint az, hogy 
kevés emberre és pénzre le-
gyen szükség hozzá. 

A közgyűlésen többen üd-
vözölték a kezdeményezést, 
kiváltképp azért, mert a ter-
vezés számos megoldandó 
problémára adhat választ. 
Ezek közül több képviselő 
emelte ki a rendezetlen tulaj-

donjogi viszonyokat, ehhez 
egyes felvetések szerint akár 
kormányzati segítséget is le-
hetne kérni. Többen hozták 
fel példának, hogy várhatóan 
a következő években lezárul 
a bányászati tevékenység, 
ezzel együtt a nagyobb tavak 
vízfeltöltése, amely hosszú 
távon komoly gondot okoz-
hat. A hidrológiai tanulmány 
erre a felvetésre keresné 
a választ. Volt olyan ötlet, 
amely azt firtatta, hogy egy 
csapadékvíz-, más néven zá-
portározót kellene létrehozni 
a környéken, amely enyhít-
hetné a tavak vízszint-csök-
kenésének veszélyét. Ötlet-
ként merült fel az is, hogy 
a bányatavak környékét ke-
rékpárúttal kössék össze az 
Orosházi úttal.

Testvérvárosi támogatás
Az Ukrajna területén zajló 

háború miatt Magyarorszá-
gon hatalmas humanitárius 
összefogás jött létre. A bé-
késcsabai önkormányzat is 
segít a háborús területen lé-
vőkön, vagy éppen azokon, 
akik a megyeszékhelyre ér-
keznek onnan. A városban 
szálláshelyet alakítottak ki 
a Czuczor utcai közösségi 
házban, ahol 21 fő átmeneti 
elhelyezésére van lehető-
ség. A Sportok Háza szállo-

da részén pedig 20 szobát 
ajánlottak fel menekültek 
fogadására. Négy önkor-
mányzati tulajdonú lakásban 
kaptak helyet azok, akiknek 
hozzátartozóik már korábban 
is békéscsabai vállalkozá-
soknál dolgoztak.

A mai napig több szál-
lítmány indult Békéscsa-
báról a megyeszékhely 
testvérvárosába Ungvárra, 
illetve a menekülteket fogadó 
határmenti, magyarországi 

településekre. A békéscsa-
bai önkormányzat egy el-
különített számlát nyitott a 
testvérváros megsegítésé-
re, ott eddig 1,5 millió forint 
gyűlt össze. Ungvár város 
polgármestere tájékoztatta 
a békéscsabai városveze-
tést, hogy már 12 ezer bel-
ső menekült ellátásáról kell 
gondoskodniuk a napokban. 
A város a rendelkezésre 
álló összeget a testvérváros 
számlájára utalja át.

A bringapark pályázata

A közgyűlés korábban 
döntött arról, hogy pályá-
zatot nyújt be az Országos 
Bringapark Programra, a 
megpályázott forráshoz az 
önkormányzat további 13,5 
millió forintot biztosítana. A 
korábban, soron kívüli ülésen 

hozott döntés értelmében az 
extrémsport-pályán új eleme-
ket helyeznének el, valamint 
szilárd burkolatra, világításra 
kértek forrást. A megváltozott 
gazdasági helyzet miatt most 
arról döntöttek, hogy az ön-
részt ki kell egészíteni.

Az ülésen elhangzott, 
hogy az árak emelkedése 
miatt van szükség a pályázat 
módosítására, amelyhez 1,5 
millió forint kiegészítő forrást 
kell biztosítani. Az összegről 
már egyeztettek a támogató-
val, de a költség-növekedé-
sen túl a műszaki tartalom is 
bővült: az eredeti 4 helyett 6 
elemet létesítenek. A pálya, 
valamint az öltöző üzemel-
tetője jelenleg a MÁV Sport-
egyesület, amely a terüle-
tért és a karbantartásért is 
felel majd. A támogatást az 
Aktív Magyarországért Fe-
lelős kormánybiztosi iroda 
adja, amely megértette az 
áremelkedést, ezért döntött 
a többletforrás biztosítása 
mellett. 

Tűzoltóság

A Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2021 
-es beszámolójában szere-
pel, hogy a koronavírus-jár-
vány új kihívások elé állította 
parancsnokságot. A kitűzött 
célokat – eddig nem ta-
pasztalt nehézségek mel-
lett – a megváltozott körül-
ményekhez igazítva kellett 
teljesíteniük. 

A békéscsabai parancsnokság 
15 működési területéről 2020-
ban 860 bejelentés érkezett, 
2021-ben pedig közel 9 szá-
zalékkal emelkedett az eset-
szám, összesen 941 jelzést 
kaptak. 

Az elmúlt esztendőben, kis 
mértékben, de tovább csök-
kent a tűzesetek száma, 310 
jelzés érkezett. A műszaki 
mentések száma újra nőtt, 
546-ról 631-re. Tűzesettel ösz-
szefüggésben 1 fő vesztette 

életét. Tűzvizsgálati hatósági 
eljárás 10 esetben indult el. 

Az elmúlt évben is a megye-
székhely közigazgatási terüle-
téről érkezett a legtöbb káreset 
bejelentés, összesen 554. 
Lényegesen kevesebb ese-
mény volt a működési terület 
nagyobb városaiban: Békésen 
181, Mezőberényben 66.

Békéscsaba közigazgatá-
si területén 2021-ben 554 la-
kossági bejelentés érkezett. A 
tűzesetek száma alig változott, 
163-ról 174-re emelkedett. A 
tűzoltóknak lakóingatlanban 
40, szabad területen (gaz, 
avar, nádas) 30 alkalommal 
kellett beavatkozniuk Tűz kö-
vetkeztében 4 személy sérült 
meg, eggyel kevesebb, mint 
az előző évben, és tűzesetnek 
ötödik éve nincs halálos áldo-
zata. Műszaki mentés miatt 
380 riasztás volt, 2020-ban 
343 ilyen esetet jeleztek.

Elismerés
A közgyűlés az április 

28-ai ülésen, zárt körben 
döntött arról, hogy a Békés-
csaba Kiváló Pedagógusa 
díjat Árendás Istvánnénak, 
az Erzsébethelyi Általános 
Iskola pedagógusának, va-
lamint Szilágyi Lászlónak, a 
Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvű Közgazdasági Techni-
kum és Kollégium tanárának 
ítéli oda, míg a Békéscsaba 
Egészségügyéért kitüntetést 
Kovácsné Balogh Ildikó, a Bé-
kés Megyei Központi Kórház 
Controlling Osztályának ve-
zető-helyettese, valamint dr. 
Melczer Mária gyógyszerész, 
a Magyar Gyógyszerészi Ka-
mara Békés Megyei Szerve-
zetének elnöke kapja.

Tavaly év végén jelent 
meg az Európai Unió hivata-
los lapjában az a közbeszer-
zés, amelyet a békéscsabai 
reptérfejlesztés tervezésére 
írtak ki. A később több ki-
egészítést is tartalmazó fel-
hívásra február elejéig lehe-
tett jelentkezni. Négy ajánlat 
érkezett, ebből három volt 
érvényes. A nyertes ajánlat-
tevő a debreceni TERV-Tár 
Tervező Bt. és a budapesti 
MKB Consulting Zrt., ame-
lyek a 1,4 milliárd forint érték-
ben készíthetik el a terveket.

Reptér

Óvoda
Békéscsabán 8 intézmény 

18 telephelyén zajlik óvodai 
nevelés. A 2022/2023-as 
nevelési évben óvoda-köte-
lezettséget elérő gyermekek 
beiratkozásának időszaká-
ban ismét lehetővé vált az 
óvodai nyílt napok megtartá-
sa. A demográfiai adatokból 
úgy tűnik, hogy a következő 
években jóval több gyermek 
járhat a helyi óvodákba, ezért 
a szakemberek azt javasolják, 
hogy ne változtassák meg az 
intézményi keretszámokat, 
így a városban összesen 72 
csoport indulhat jövőre.

Új tornateremre lenne 
szüksége az Andrássy Gyula 
Gimnáziumnak. A kormány 
90,2 millió forinttal támogatja 
az új, 22x42 méteres, szab-
vány méretű kézilabda-pálya 
és kiszolgáló helyiség létesí-
tését. Továbbá 60 autó szá-
mára parkolóhelyre és egy 
55 férőhelyes kerékpártáro-
lóra is igény lenne. A beruhá-
zás közel 870 fő mindennapi 
testnevelési igényeit szolgál-
ná ki és újabb tömegsporto-
lási lehetőségekkel bővülne 
az iskolai paletta.

Tervezés

Az oldalt írta: 
Varga Diána, Papp Ádám
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

Az ütemezés szerint halad az útfejlesztés
Továbbra is a tervezett 
ütemnek megfelelően ha-
ladnak a békéscsabai útfej-
lesztési program kivitelezé-
si 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 első-
sorban belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utcák útépítésére használ-
ható fel, de a városnak lehető-
sége van a támogatási összeg 
egy részét útfelújítási munkák 
(elavult aszfalburkolat cse-
réje) elvégzésére fordítani. 

A támogatási összeg fel-
használásával az önkormány-
zat célja, annak a fejlesztési 
programnak a folytatása, 
amely a XXI. századhoz méltó 
városi úthálózat kialakításához 
vezet, és az eredménye nyo-
mán a lakossági, kommunális 
igények kielégítése mellett el-
mondható lesz, hogy Békés-

csaba városa megfelel a mo-
dern társadalmi elvárásoknak.

A kiviteli munkák már 
február elejétől folytatód-
tak, továbbá márciustól 
fokozatosan az útépítés II. 
ütemével bővültek. 

A fejlesztési program jelen-
legi állása és a megvalósítás 
tervezett ütemezése:

Útépítés I. ütem (45 utca/
szakasz): A kivitelezési mun-
kák során 35 utcában az el-
készült útalapra a kötő- és 
kopó- aszfaltrétegek terítése 
megtörtént az útpadkák meg-
építése mellett. Ebből 13 utca 
esetében a tereprendezéssel 
is elkészült a kivitelező, 10 ut-
cában még folyamatban van a 
tereprendezés.

További 10 utca esetében 
a kivitelezés még folyamatban 
van.

Útfelújítás (63 utca/sza-
kasz): Az útfelújítási munkák-
kal 34 utcában elkészültek, a 
rész műszaki átadás-átvételi 
eljárás megtörtént. Továb-
bi 14 utcában az útépítmény 
elkészült, a tereprendezés 
elkészült, a műszaki átadás-

átvételi eljárás hamarosan 
megkezdődik. Az útépítmény 
14 utcában elkészült, a terep-
rendezés folyamatban van. A 
kivitelezés egy utcában meg-
történt, a kötőaszfalt és, a ko-
póaszfalt terítésével folytatódik 
a munka (Sikonyi utca). 

Útépítés II. ütem (38 utca/
szakasz): A kivitelezési mun-
kálatok 14 utcában megkez-
dődtek, 11 utcában vízvezeték 
rekonstrukciós munkálatokkal. 
Jelenleg 5 utcában már az 
útalapépítés van folyamatban.

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

Felhívjuk a lakosok szíves 
figyelmét a fejlesztéssel érin-
tett területeken a munkagé-

pek jelenlétére, valamint arra 
is, hogy a közúti forgalomban 
az építési anyagok beszállítá-
sa miatt a tehergépjármű for-
galom megnövekedésére 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 megértését.

A projekt a Modern Vá-
rosok Program keretében 
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 bővebb informá-
ciót az utfejlesztesbekescsaba.
hu weboldalon olvashatnak.

Építőipari nívódíjat kapott 
röplabda akadémia épülete

A Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület április 26-
án, egy tájékoztatón jelen-
tette be, hogy a Békéscsa-
bai Röplabda Akadémiát 
2021-ben középület/sport 
és szabadidős kategóriá-
ban Építőipari Nívódíjjal 
tüntették ki. A szakmai 
szervezetek elismerését 
ma már egy emléktábla 
örökíti meg a munkacsar-
nok bejáratánál.

Az Építőipari Mesterdíj Ala-
pítvány Kuratóriuma (ÉMA) 
az Építőipari Nívódíj pályázati 
felhívását 2021-ben huszon-
egyedik alkalommal hirdette 
meg. Az elmúlt években a 
bíráló bizottság 174 díjat ítélt 
oda olyan épületeknek, mint 
a Puskás Aréna, a Karmelita 
épületegyüttese, vagy a gyu-
lai Almásy-kastély. 

A Békéscsabai Röplabda 
Akadémia kivitelezése 2019 
márciusában kezdődött és 

mindössze egy év leforgása 
alatt, 2020 áprilisára el is ké-
szült az épület.

– Az akadémia létrejötte 
egy valóra vált álom. Hétről-
hétre teltház van, a minden-
napok során mintegy 300 
gyerek sportol itt, és a felnőtt 
csapat is itt edz – fogalmazott 
Baran Ádám, a Békéscsabai 
Röplabda Sportegyesület el-
nöke, hozzátéve: májusban 
három utánpótlás döntőt is 
rendeznek a megyeszékhe-
lyen, majd Országos Diák-
olimpia Döntő, illetve a felnőtt 
válogatott egy Európa-bajno-
ki selejtezőjének is helyszíne 
lehet az akadémia.

Az épület kivitelezését 
végző Swietelsky Kft. ügy-
vezetője, Bognár Árpád 
elmondta, hogy a 2803 
négyzetméter hasznos alap-
területű épület szívét az 1450 
négyzetméteres játéktér je-
lenti, ahol 3 szabvány méretű 
röplabdapálya kapott helyet. 

A sportolást segíti 6 csapat-
öltöző, külön edzői és játék-
vezetői öltözők, orvosi- és 
elsősegélyszobák, valamint 
egy külön konditerem.

A Békéscsabai Röplabda 
Akadémia története 2016-
ig nyúl vissza, amikor Or-
bán Viktor miniszterelnök és 
Szarvas Péter polgármester 
a Modern Városok Program-
ról egyeztetett. 

– Békéscsaba modernkori 
történetében minden időben 
épültek olyan ikonikus épü-
letek a városban, amelyket 
nem csak a megépítéskor, 
hanem azt követően évtize-
deken keresztül süvegeltek 
a csabaiak vagy az idejáró 
vendégek. Aki megéli a röp-
labda akadémia minden-
napos működését, láthatja, 
hogy valóban egy nagyszerű 
épület született – fogalmazott 
Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere.

Papp Ádám

Jól halad a geotermikus 
rendszer kiépítése

A Modern Városok Program 
részeként, mintegy 3,5 mil-
liárd forintból épül geoter-
mikus rendszer Békéscsa-
bán. A projekt révén egyes 
önkormányzati tulajdonú 
intézmények, valamint a 
városi sportlétesítmények 
fűtését váltják ki megújuló, 
zöld energiával.

Tavaly május óta folynak a 
munkálatok a Nádas sori ter-
melő, valamint a Gyulai úti 
visszasajtoló kútnál Békés-
csabán. A geotermikus ener-
gia felhasználásával a város 
nagy hőigényű intézményei 
zöld energiával lesznek fűt-
hetőek majd, megkímélve a 
környezetet az üvegházha-
tású gázok kibocsátásától. A 
beruházás részleteiről szóló 
rendezvényen a kivitelezést 
végző cég, a Mecsekérc Zrt. 
projektvezetője, Takács Ist-
ván tartott szakmai előadást.

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter kiemelte, hogy évtizedek 

óta napirenden volt a város 
alatt található termálvíz hasz-
nosítása, azonban a Modern 
Városok Programnak köszön-
hetően csak most lett meg rá 
a megfelelő anyagi forrás. 

– A város jó ütemben ka-
paszkodott bele abba az el-
képzelésbe, ami a kormány-
zati döntéshozók esetében is 
megvolt. Bízunk benne, hogy 
a komplex energetikai prog-
ram, ezzel együtt a geotermi-
kus rendszer jó eredménye-
ket hoz majd – tette hozzá.

A térség országgyűlési 
képviselője elmondta, hogy 

a kormányzat kiemelt céljai 
közé tartozik a klímavédelem 
és a fenntarthatóság. Her-
czeg Tamás kiemelte, hogy 
az ilyen és ehhez hasonló 
projektek segítségével sok 
energiát tud megspórolni a 
város.

– A geotermikus rendszer 
a sportcsarnoktól kezdve a 
vívócsarnokig, a Kórház ut-
cai sportlétesítményektől a 
CsabaPark egyes létesítmé-
nyeiig összesen 16 ingatlan 
fűtését segíti oly módon, hogy 
egészen jelentős megtaka-
rítása lehet a városnak ezen 
közintézmények üzemelteté-
se során – magyarázta.

Az eseményen elhangzott, 
hogy jelenleg a kivitelező 
azokat a távhővezetékeket 
fekteti le, amelyek a 16 
alhőközpontba juttatják el a 
hőenergiát. A beruházás a 
tervek szerint 2023 második 
félévében készül majd el. 

Vincze Attila

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tu-
lajdonában álló bérlakások-
ban történő elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a tulajdonában 
lévő alábbi ifjúsági garzon 
bérlakásokban történő elhe-
lyezésre.

– Dózsa György út 7. A. I. 
em. 5. (egyszobás, összkom-
fortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 
Ft/hó)

– Dózsa György út 7. C. 
fszt. 6. (egyszobás, össz-
komfortos, 30 m2, bérleti díja:  
5449 Ft/hó)

– Dózsa György út 7. C. I. 
em. 8. (egyszobás, összkom-
fortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 
Ft/hó)

Az ifjúsági garzonházi lakó-
egység bérleti jogának elnye-
résére a 40 év alatti házaspá-
rok/élettársak nyújthatják be 
pályázatukat.

 A lakóegység bérbe-
adása nem szociális rászo-
rultság alapján történik. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok 
a párok, akik:

– legalább 5 éve békéscsa-
bai lakóhellyel rendelkeznek 
és ténylegesen a bejelentett 
lakásban laknak,

– felsőfokú (egyetemi vagy 
főiskolai) végzettségűek, 

– készpénzzel, lakás-
előtakarékossággal, vagy épí-
tési telekkel rendelkeznek.

A pályázatot elnyert bér-
lők kötelesek 70 000 Ft óva-
dék megfizetésére.

A pályázaton való részvé-
tel részletes feltételeit a pá-
lyázati adatlap mellékletében 
szereplő tájékoztató tartal-
mazza.

A pályázat benyújtásá-
ra elsősorban elektronikus 
úton vagy postai úton van 
lehetőség.

A pályázat polgármesteri 
hivatalba történő beérkezé-
sének határideje: 2022. má-
jus 13., 12.00 óra.

A határidőn túl beérke-
zett pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásá-
nak postai címe: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztály, 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17.

A pályázat benyújtá-
sának elektronikus címe: 
szocialis@bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati adatlap 
és tájékozató a Polgármesteri 
Hivatal Szociálpolitikai Osztá-
lyán igényelhető és letölthető 
a bekescsaba.hu weblapról a 
pályázati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés a 
legközelebbi döntéshozata-
li eljárásban történik.

Bővebb felvilágosítás a 
Polgármesteri Hivatal Szoci-
álpolitikai Osztályán kérhető. 
Telefonszám: 66/886-502.
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Átadták a teljesen felújított Kórház utcai hidat

A Modern Városok Prog-
ramban, a Munkácsy-ne-
gyed projekt részeként 
indult el 2021-ben az Élő-
víz-csatornát a Kórház és 
Kiss Ernő utcák között át-
ívelő híd felújítása.

A munkaterületet 2021. janu-
ár 27-én adták át a vállalkozó 
részére. A hidat a Sztraka 
Ernő által tervezett erede-
ti átkelő alapján igyekeztek 
megidézni a klasszikus híd-
főkkel, hídvilágítással.

A rekonstrukció során a 
szakemberek a szétmállott 
betonelemeket kicserélték, 
elvégezték a korlát javítását 
és festését, és az új burkolat 
mellett – a biztonságosabb 
gyalogos közlekedés érde-
kében – a járdát is kiszélesí-
tették.

Mint arról korábban is be-
számoltunk, a nagy volume-
nű beruházás jóval több mint 
egy esztétikai beavatkozás, 
hiszen a kivitelezés során je-

lentősen meg kellett erősíteni 
a hídpilléreket, valamint meg 
kellett oldani egy 400 mm-es 
víznyomócső elhelyezését is.

Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta, hogy a híd mű-
szaki átadási eljárása már-
cius 31-én fejeződött be, ezt 
a hatósági használatbavételi 
eljárás követte, április 27-én 
pedig átadták a forgalom-

nak a hidat. A polgármester 
hozzátette, hogy még idén 
újabb hídrekonstrukció veszi 
kezdetét: a kivitelező a ter-
vek szerint a nyár folyamán 
elbontja majd a Deák Ferenc 
és a József Attila utcát ösz-
szekötő gyaloghidat.

– Az önkormányzat által 
kidolgozott terv szerint a je-
lenlegi 2 méter szélességű 

átkelőt több mint 5 méteres-
re bővítik. A szakemberek a 
híd közepén egy kerékpár-
utat, szélein pedig gyalogos 
közlekedésre alkalmas útfe-
lületet alakítanak ki – haran-
gozta be Szarvas Péter, hoz-
zátéve, hogy az a beruházás 
a tervek szerint 2023 nyarára 
készülhet el.

D. Nagy Bence

Időközi választás
Választási közlemény

Tájékoztatom a Tisztelt Vá-
lasztópolgárokat és jelölő 
szervezeteket, hogy a bé-
késcsabai 4. számú egyéni 
választókerületben 2022. 
június 26. napjára kitűzött 
időközi önkormányzati kép-
viselőválasztáson a képvi-
selőjelölt állításához szük-
séges ajánlások száma 34 
darab.

A választási iroda az igénylé-
sét követően haladéktalanul, 
de legkorábban 2022. május 
7-én adja át az igénylő részé-
re az általa igényelt mennyi-
ségű ajánlóívet. Az egyéni 
választókerületi jelöltet leg-
később 2022. május 23-án 
16.00 óráig kell bejelenteni.

A választás a 11., 12., 
13., 14. és 15. szavazó-
kör illetékességi területét, 
vagyis az alábbi békéscsa-
bai 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. (pá-
ros oldal 2–18.), Tölgyfa u. 
(teljes), Vajda János u. (tel-
jes), Vilim u. (teljes).

A Helyi Választási Iroda 
ügyfélszolgálati munkatársai 
elérhetőek a polgármesteri 
hivatal, Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 113. iro-
dájában. Telefonszám: 66/523-
810 és 66/886-620.

A Helyi Választási Bizott-
ság elnöke: Gojdárné dr. Ba-
lázs Katalin, elnökhelyettese: 
Pusztai Istvánné, választott 
tagja: Kalló Mártonné. A Bi-
zottság székhelye: Békéscsa-
ba, Szent István tér 7., e-mail 
címe: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu; faxszáma: 
66/523-804. 

A Választási Bizottság ha-
tározatai elérhetőek a www.
bekescsaba.hu oldalon, a Vá-
lasztások menüpontban, a Le-
tölthető anyagok almenüben.

Dr. Bacsa Vendel 
jegyző, a Helyi Választási 

Iroda vezetője

Új vásárcsarnok épül

Piacfejlesztés

A piacfejlesztés kivitelezé-
si munkáinak első üteme 
rendben lezárult, a második 
ütemben jelenleg a szerke-
zetépítési munkálatok van-
nak folyamatban.

Az első ütem a parkoló-
ház építését, valamint a 
Kétegyházi úti nagybani piac 
kialakítását foglalta magában. 

A parkolóház használat-
bavételét követően, a volt 
nagybani piac területén új, 
6153 négyzetméter alapterü-
letű fedett- nyitott vásárcsar-
nok épül, valamint a második 
ütem részeként új pavilonsor 
készül a jelenlegi pavilonsor 
helyén, továbbá megújulnak a 
környező utcák is. A munkák 
várhatóan 2023 első negyed-
évéven fejeződnek be.

2022 februárjában a 
Swietelsky Magyarország 
Kft. a régi nagybani piac és 
a vásártér területét, a pavi-
lonsor (lángosos) területét 
is átvette munkaterületként, 
majd megkezdődött az orga-
nizációs feladatok elvégzése 

a munkaterület körülhatáro-
lásával.

A terület lehatárolását kö-
vetően kezdték bontani a régi, 
elavult épületeket. A vásár-
csarnok és pavilonok területén 
található épületek bontási fel-
adatainak elvégzésével meg-
kezdődtek a feltöltési munká-
latok, valamint a cölöpözési 
munkák.

A mélyépítési munkákkal 
párhuzamosan haladt az elő-
re-gyártott pillérek kivitelezése 
is. Jelenleg a szerkezetépítési 
munkák zajlanak, a fedett és 
zárt részen a gépészeti/elekt-
romos alapszerelési, védőcsö-
vezési munkák folytatódnak, 
illetve az alaplemez betono-
zási munkáit, majd a ráépülő 
szakipari munkákat kezdi meg 
a kivitelező.

A projekt lebonyolítását a 
Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft. koordinálja. 
Elérhetőségek: 5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 
10., telefon: 06-66/510-133, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu). 

Ezek az intézkedések – az 
üzemanyag ársapka, az alap-
vető élelmiszerekre vonatkozó 
rögzített ár, illetve a nyugdíjkor-
rekció – azt a célt szolgálják, 
hogy alacsonyabban lehessen 
tartani az inflációt, illetve azt, 
hogy azoknak a veszteségeit 
minimalizálja a kormány, akik 
az infláció következtében jöve-
delem-pozícióvesztést szen-
vednek el. Fontos megjegyez-
ni azt is, hogy a benzinkutak 
üzemeltetői, a kis cégek, ál-
lami támogatást kapnak arra, 
hogy tartani tudják a jelenlegi 
nyomott árakat. 

– Vannak adatok arra, hogy 
hol tartatnánk ezek nélkül az 
intézkedések nélkül?

– Az elemzők szerint 4-5 
százalékkal lenne magasabb 
az infláció a kormányzati in-
tézkedések nélkül. A szakem-
berek szerint egyébként idén 
augusztus-szeptemberig még 
magas infláció várható, utána 
viszont csökkenés jöhet. Per-
sze nem lehet pontosan tudni, 
hiszen az Ukrajnában zajló 
háború sok mindent befolyá-
solhat.  

– Jelenleg nagyságrendileg 
mintegy harmincféle családtá-
mogatással lehet élni. Mi lehet 
ezekkel a jövőben? 

– Ahogy a kormányinfón is 
elhangzott, az a terv, hogy a 
családtámogatások rendsze-
rét érintetlenül hagyják, illetve 
ha vannak kifutó támogatások, 

akkor azok helyett mások lép-
jenek életbe. Az a cél, hogy ne 
költségvetési szempontok do-
mináljanak a családtámoga-
tási rendszer működésében, 
hanem a demográfiai cél le-
gyen az elsődleges. Javulnak 
a születési mutatók, az egy 
főre eső termékenységi rátánk 
évről évre jobb. Különböző jut-
tatások, kedvezmények, ked-
vezményes hitelek, pénzbeli 
ellátások, természetbeni jutta-
tások, szolgáltatások léteznek 
a családok támogatására. A 
családok otthonteremtési ked-
vezményével 200 ezer család 
élt már, és a babaváró hitel 
is igen népszerű. De vannak 
olyan támogatások is, amelyek 
összegszerűen kevesebbet 
jelentenek, mégis komforto-
sabbá teszik a családok éle-
tét. Emellett igénybe vehetők 
olyan szolgáltatások, amelyek 
nagyon fontosak ahhoz, hogy 
vissza tudjanak térni az anyu-
kák a gyermekvállalás után a 
munka világába. Ilyen például 
a bölcsődei ellátórendszer.

– Mindemellett folytatód-
nak a fejlesztések is. Bé-
késcsabán, a klímavédelem 
jegyében a geotermikus 
hőhasznosításban is  történt 
előrelépés. Ez pontosan mit 
takar?

– A Modern Városok Prog-
ramban sokféle beruházás, 
fejlesztés indult el, illetve ért 
célba. Ilyen „csomag” az a 
komplex energetikai elképze-
lés is, amely több szempont-

ból teszi modernebbé, élhe-
tőbbé, környezetkímélőbbé, 
energiatudatosabbá a város 
működését. A közvilágítástól a 
közösségi közlekedésig, illetve 
a napenergia alkalmazásától a 
geotermikus energia felhasz-
nálásáig sok olyan lehetőség 
van, amelyet a város már tud 
használni. A geotermikus hő-
energia igénybevételével 16 
önkormányzati intézmény fű-
tését oldják majd meg. Ehhez 
a meleg vizet föl kell hozni kö-
rülbelül 2,5 kilométer mélység-
ből, majd vissza kell sajtolni. 
2020-ban fogadtuk el a parla-
mentben azt a klímavédelmi 
törvényt, amely 2030-ig, majd 
2050-ig sok határpontot és fel-
adatot tűzött ki Magyarország 
számára. Békéscsaba önkor-

mányzata ez ügyben jól áll, 
azonban még sok a feladatunk 
a zöldítéssel, a fásítással, a 
város környékének az erdősí-
tésével, a dűlőutak fásításával. 
Fontos a közintézmények és 
a magántulajdonú ingatlanok 
energiatakarékosabb működ-
tetése, hőszigetelése, vala-
mint a közösségi közlekedés 
fejlesztése is. Ebbe a sorba 
illeszkedik továbbá a kerékpár-
utak építése – reményeink sze-
rint a kerékpárhasználatban 
továbbra is az ország élme-
zőnyében maradunk. Sok-sok 
ilyen feladatunk van, amelyek 
azt szolgálják, hogy élhetőbb, 
és jobb minőségű környezetet 
biztosítsunk itt, Békéscsabán 
is az embereknek.

Mikóczy Erika

Sok a feladatunk az élhetőbb környezet

Herczeg Tamás és Gulyás Gergely Szabadkígyóson
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Töb mint ötszázan vettek rész a Csabai Kulturális Játékokon
„Nagy értéket képviselnek ezek a rendezvények, megmutatják, mennyi tehetséges diák van itt”

Április 25-e és 30-a között 
zajlott a Csabai Kulturális 
Játékok programsorozata. 
Több évtizedes hagyomá-
nya van Békéscsabán a 
városi kulturális versengé-
seknek, bár – ahogy Var-
ga Tamás alpolgármester 
fogalmazott – ezt inkább 
ünnepnek lehet nevezni, 
hiszen nem az éles rivalizá-
lásról szól, hanem a gyere-
kekben levő tudás megmu-
tatásáról.

Az alpolgármestertől meg-
tudtuk: 2009-ben gondolták 
úgy az iskolák közművelődési 
munkatársaival és a kulturá-
lis intézmények szervezőivel, 
hogy az időben szétszórt ver-
senyeket érdemes lenne egy 
csokorba kötni. 

– Nagyon nagy értéket kép-
viselnek ezek a rendezvények, 
és ha mindezt egy hétbe szer-
vezzük, talán még erősebb az 
az üzenet, hogy – az oktatá-
son túl – mennyi tehetséges, 
mennyi szorgalmas diák van 
az intézményekben – fogalma-
zott Varga Tamás, hozzátéve, 
hogy ebből is kimaradt két év, 
így most 11 éves a Csabai Kul-
turális Játékok története. 

A programsorozatban idén 
is megjelent a művészetek 
széles spektruma: a vers- és 
prózamondástól a népdal-
éneklésen vagy a könyvtár-
használati vetélkedőn át a 
mesemondásig és a rajzver-
senyig. 

Varga Tamás kiemelte: a 
szervezés során mindig na-
gyon fontos szempont, hogy 
szakértő zsűri értékelje a pro-
dukciókat, és olyan instrukció-
kat adjon a gyerekeknek, ami 
segítheti őket majd a további-
akban is – így volt ez most is. 

Az alpolgármester kérdé-
sünkre elmondta, hogy a Csa-
bai Kulturális Játékokon ösz-
szesen a több mint ötszázan 
tanuló vesz részt, ami külön 
munkát igényelt tőlük és a fel-
készítő pedagógusoktól. 

– Fontos, hogy ezen a fó-
rumon a tanulók meg tudják 
mutatni, miben tehetségesek. 
Ez természetesen sok plusz-
munkával, sok izgalommal jár, 
de azt is gyakorolják közben, 
milyen érzés mások elé kiállva 
átadni a tudásukat. Emellett 
persze ajándékot is kapnak 
a résztvevők – jegyezte meg 
Varga Tamás. 

M. E. 

A Lencsési iskolában nyílt meg a programsorozat a Jó-
zsef Attila városi szavalóversennyel

A Békés Megyei Könyvtárban könyvtárhasználati vetélke-
dő és rejtvényfejtő verseny volt

Vers- és prózamondó verseny középiskolásoknak a BSZC 
Széchenyi István szakgimnáziumában

A városi mesemondó verseny helyszíne nem is lehetett 
volna más, mint a Meseház 

A városi gyermekrajz-kiállításra ezúttal közel félezer alko-
tást küldtek, 46 egyéni és 7 csoportos művet díjaztak

A gyerekek alkotásait május 29-ig tekinthetik meg az ér-
deklődök a Munkácsy Mihály Múzeumban

A népdaléneklési versenyt külön-külön tartották, az alsó-
soknak és a felsősöknek a megyei könyvtárban

Majális és Bioritmus Fesztivál
Május elsején majális és 

Bioritmus Fesztivál várta az 
érdeklődőket a Széchenyi 
ligetben.  Pócsi Gabriella, a 
Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület munkaszervezet-
vezetője elmondta, hogy a 
rendezvényen az egész-
séges életmódot kívánták 
népszerűsíteni. Ehhez olyan 
közösségépítő programokat 
szerveztek, amelyek ezt a 

Civil Kulturális Börze
A Szent István téren má-

jus 1-jén tartották a 21. Civil 
Kulturális Börzét. A szervezők 
olyan, egész napos progra-
mokkal várták az érdeklődő-
ket, mint például az anyák 
napi kézműves foglalkozá-
sok, arcfestés, egészségügyi 
mérések, valamint kutyás és 
színpadi bemutatók. A nap 
folyamán 23 fellépő mutatko-
zott be, a programok a Békés 
Megyei Művészeti és Kulturális 
Egyesület ajándékkoncertjével 
zárultak.

célt erősítették. A nap ese-
ményein több mint 15 egye-

sület, szervezet, közösség, 
illetve kiállító vett részt. 

Kalandok két keréken
A Kalandok két keréken cí-
met viseli az a bringás füzet, 
amely hiánypótló kiadvány-
ként és egy átfogó turisz-
tikai koncepció elemeként 
jellemezhető. A Békéscsa-
bai Turisztikai Egyesület 
gondozásában megjelent 
anyagról Opauszki Zoltán és 
Kotroczó Henrietta beszélt 
a pósteleki biciklis pihenő-
pontnál, április 29-én. 

A kiadvány hét útvonalat 
mutat be, amelyek között a 
Wenckheim turista- és ke-
rékpárút (30 km), a csabai 
körtúra (28 km), a Gyula-
Városerdő túra (26 km), va-
lamint a szabadkígyósi kas-
tély- és pusztatúra (15+5 km) 
is megtalálható. 

Mint azt Kotroczó Henriet-
ta, a csabai Tourinform iroda 
vezetője megfogalmazta, az 
irodába betérők többsége a 
kerékpáros útvonalakra kér-
dez rá, valamint a kerékpárköl-
csönző szolgáltatásuk is egyre 
népszerűbb. Adott volt tehát a 
feladat, hogy olyan minőségi 
anyag születhessen, amely 

túrázási tippeket ad a bicikli-
seknek. 

Opauszki Zoltán, a Békés-
csabai Turisztikai Egyesület el-
nöke, Békéscsaba környezet-
védelmi és turisztikai ügyekért 
felelős tanácsnoka hangsú-
lyozta, hogy magyar viszony-
latban Békéscsaba a legjob-
bak között van a kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztését illető-
en. Kitért arra is, hogy a bánya-
tavak környezete jellemzően jó 
turisztikai célpont lehet, erről 
legutóbbi ülésén tárgyalt a köz-
gyűlés. Elkészült Békéscsaba 
új turizmusfejlesztési koncep-
ciója is, amely már jóval na-
gyobb hangsúlyt fektet az aktív 
kerékpáros turizmusra, mint a 
gasztronómiára. 

Mint azt Opauszki Zoltán ki-
fejtette, az az egyik lényegi cél, 

hogy Békéscsaba neve halla-
tán az embereknek – akár egy 
budapesti családnak – a ke-
rékpározás is eszébe jusson. 

Plusz egy jó hír, már ami 
a kerékpározást illeti: június 
3–5-én rendezik meg a Három 
Város Kerékpáros Fesztivált. 
Opauszki Zoltán kiemelte: az 
utóbbi időben merült fel an-
nak a gondolata, hogy ha már 
ilyen jó kerékpárutak vannak, 
és ennyien bringáznak, akkor 
érdemes lenne egy igazán 
nagy kerékpáros rendezvényt 
összehozni. Az egyeztetések, 
előkészületek megtörténtek, 
az érintett városok, Békés, 
Gyula és Békéscsaba pedig 
megállapodtak abban, hogy 
megrendezik ezt a nagyszabá-
sú eseményt. 

E. K. Zs.
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Jubilált a Békés Megyei Népművészeti Egyesület

Negyven éve ápolják a hagyományokat
Megnyitott az Árpád fürdő

Itt a nyári szezon

Békéscsaba hazavár! – Most tizenhárom fiatal kap támogatást

Hogyan készül a Békés Me-
gyei Népművészeti Egye-
sület egy kiállításra? Mi-
lyen teendők vannak egy 
tárlat előtt? Hogyan indul 
egy nyári tábor? Ezekre a 
kérdésekre is választ adtak 
az egyesület tagjai műso-
rukban, a Kornélia Étterem-
ben tartott jubileumi ese-
ményen, április 23-án. 

A 40 éves jubileumi ese-
ményen az egyesület tag-
jai megtöltötték az étterem 
rendezvénytermét. Azokról 
is meg emlékeztek, akik 
már nem lehetnek köztük, 
de komoly szerepük volt az 
egyesület megalapításában, 
illetve sokat dolgoztak a kö-
zösségért, a hagyományok 
ápolásáért.  Az évfordulón 
részt vettek az egykori és 
mai tagok, a megyei és a vá-
rosi önkormányzat, valamint 
a partnerintézmények képvi-
selői is.

Széll János etnográfus, 
népi iparművész, fafaragó 
ugyan „csak” 28 éve tagja az 
egyesületnek, de már 1982-

ben, a kezdeti lépéseknél is 
ott volt és azóta is tevékeny 
részese a szervezet minden-
napjainak.

– A kulcsszó a közösség. 
Fontos, hogy kölcsönösen 
tiszteljük, szeretjük, becsül-
jük egymást, és közösen al-
kotunk, létrehozunk valamit, 
nyomot hagyunk a világban. 
Az egyesület tagjai olyan kö-
zösségre találhatnak, ahol 
lehetőség nyílik arra, hogy 
megmutassák a tudásukat, 
fejlődjenek. és jól érezzék 

magukat – fogalmazott Széll 
János etnográfus.

Pál Miklósné, a Békés 
Megyei Népművészeti Egye-
sület elnöke elmondta, hogy 
az egyesület működéséhez, 
tevékenységeihez a moti-
vációt a népi kézművesség 
szeretete adja. 

– Egy olyan térségben 
élünk, amely néprajzilag nem 
a legfrekventáltabb, de minél 
jobban beleástuk magunkat 
a megye kézművességébe, 
a megye értékeibe, annál 

inkább láttuk, hogy nagyon 
gazdagok vagyunk ezen a 
területen. Az itt élő nemzeti-
ségek, a szlovákok, a romá-
nok, a szerbek és a svábok is 
gazdag kultúrát hoztak ma-
gukkal, amelyet próbáltunk 
élővé tenni. Nem véletlen, 
hogy a Békés megyei szűcs-
hímzés a megyében elsőként 
nyerte el a szellemi kulturális 
örökség címet – emelte ki az 
egyesület elnöke a jubileumi 
rendezvényen.

Kovács Dávid

A „Békéscsaba hazavár!” 
pályázat támogatottjai ün-
nepélyes keretek között 
írhatták alá szerződéseiket 
április 19-én, a városháza 
dísztermében. A fiatalok 
életkezdési támogatás és 
hallgatói ösztöndíj formá-
jában kapnak segítséget, 
vállalva, hogy diplomás-
ként itt telepednek le és 
dolgoznak.

A „Békéscsaba hazavár!” 
programot – amelyre egy 
évben kétszer lehet pályáz-
ni – 2015-ben indította útjára 
az önkormányzat. Azóta ösz-
szesen 106 megállapodást 
írtak alá, most pedig újabb 
tizenhárom fiatallal bővült a 

lista. A program nyerteseit 
Szarvas Péter polgármester, 
Varga Tamás alpolgármes-
ter, dr. Bacsa Vendel jegyző 
és dr. Krizsán Anett, a Békés 
Megyei Kormányhivatal igaz-
gatója fogadták.

Az életkezdési támoga-
tásban részesülők egyszeri, 
400 ezer forintos támogatást 
kapnak, aki pedig hallgatói 
ösztöndíjat nyert el, a pályá-
zat benyújtásakor folyamat-
ban lévő félévtől négy fél-
évig, de legfeljebb az oklevél 
megszerzéséig, havonta 50 
ezer forintos ösztöndíjat kap 
a várostól.  

– Messzemenően sike-
res a Békéscsaba hazavár! 
program. Kiemelt, preferált 

szakmákban diplomát sze-
rezni kívánó fiatalok jelent-
keztek most is, illetve azok, 
akik már elvégezték az egye-
temet, és a preferált szak-
mákban szeretnének Békés-
csabán dolgozni – emelte ki 
Szarvas Péter.

Ezúttal felsőoktatási hall-
gatói ösztöndíjban a követ-
kezők részesültek: Kovács 
Petra Katalin, Lehoczki Lilla, 
Ragály Levente. Életkezdé-
si támogatást kaptak: And-
rej Bernadett, Czimbalmos 
Kristóf, Gulyás Richárd La-
jos, Gurmai Szilvia, Kacsán 
Dávid, Kis Boglárka, Varró 
Bettina, Volent Lili, Lakatos 
Dávid, Osgyán Bence.

Szabó Judit

Kezdetét vette a nyári sze-
zon: újra fogad vendége-
ket az idén 100 éves Árpád 
Gyógy- és Strandfürdő. 

A nyári szezon kezdetét 
megelőzően számos tenni-
való adódott, ezek közül a 
leglátványosabb természe-
tesen az 50 méteres me-
dence sátrának eltávolítása 
volt. A fürdő húsvét vasár-
nap, a délelőtti időszakban 
még fogadott vendégeket, 
azonban az uszoda vizének 
leengedése és a nagyme-
dence kitakarítása már ekkor 
megkezdődött. 

Az élménymedencét már 
egy hónappal korábban el-

kezdték előkészíteni. A le-
rakódott levelek és egyéb 
növényi maradványok elta-
karítása hatalmas munkát 
jelentett. Az üzemszünet idő-
szakában a hőcserélő és a 
fűtési rendszert is átvizsgál-
ták, valamint a víztározót is 
kitakarították. A legnagyobb 
munka mégsem ez, hanem 
a burkolatok, különféle fe-
lületek, a csempék, járóla-
pok javítása, karbantartása 
volt. Arra is érdemes kitérni, 
hogy több mint 10 millió forint 
költséggel szereztek be fém-
szekrényeket, az új alkalma-
tosságok az öltözőkben telje-
sítenek szolgálatot.

E. K. Zs.

Nyitáskor már új öltöző-szekrények várták a látogatókat A tavalyi táborban fémékszerek és díszek is készültek Pál Miklósné egyesületi elnök az egyik nyári táborban

A Kornélia étteremben tartott rendezvényen felidézték az elmúlt 40 évet
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MESÉLŐ MÚZEUM Csabai életképek
Az év madara 2022-ben a zöld küllő

Fábry Károly: Apponyi-utcák I.
Fábry Károly, békéscsabai 
ügyvéd és újságíró folytat-
ta helytörténeti témájú írá-
sait a Körösvidékben. 

A nagy sikerű, a csabai ár-
vizet bemutató részek után, 
1922-ben a régi Csaba tör-
téneteivel ismertette meg ol-
vasóit. A február 5-én induló 
sorozatban Kovács F. János 
gazda mesélt a városról gye-
rekeinek és unokáinak. Elbe-
szélését ott kezdte, amikor 
Csaba még jobbágyfalu volt, 
de őseink a „hatvanas (1860-
as) években felépítették a mai 
nagy és szép községházát, 
aranyos nagy betűkkel kiírat-
ták rá: Városháza”. Nagyon 
sokan csodálkoztak ezen és 
nem értették, hogy egy falu 
miért nevezteti így az egyik 
legfontosabb épületét. 

A gyulaiak részéről az 
hangzott el, hogy a csaba-
iaknak csak „kívül címzett 
városuk” van, de belül „csak 
falu és kupaktanács” maradt. 
Őseink büszkén vágtak visz-
sza nekik: „ha falu vagyunk is 
38 000 lakossal, de a legna-
gyobb „falu" – az egész Euró-
pában – és ha tótok vagyunk 
is, még sem írattuk ki –  mint 
a gyulaiak – svábosan „Vá-
rosház" (Stadhaus), hanem 
magyarul: Városháza”. 

Az akkor élt csabaiak arra 
is képesek voltak, hogy 1845-
ben, három másik községgel 
együtt (Csongrád, Szentes, 
Szarvas) megválthassák ma-
gukat és szabad polgárokká 
váljanak. Már egy évvel ko-
rábban megindult az alkudo-
zás az akkori földesurak és a 
csabai elöljárók között, és a 
legnagyobb vitát a közös le-

gelők elkülönítése váltotta ki. 
Fábry véleménye ezzel kap-
csolatban az volt, hogy „kö-
zös lónak turus a háta és azt 
is tudjuk, ha szegény ember 
összeáll egy gazdaggal, ak-
kor mindig a szegény húzza 
a rövidebbet”. A megegyezés 
tehát nem ment könnyen, de 
végül a tárgyalások sikerre 
vezettek, és 1845. október 
24-én alá is írták a „barátsá-
gos örökváltsági szerződést”. 
A dokumentumot a csabaiak 
részéről Such János bíró, 
Milyo Mihály törvénybíró, 
Koricsánszky János és id. 
Petrovszky Mihály jegyzők, 
továbbá 14 elöljáró „és az 
összes jobbágyok képvisele-
tében 88 jobbágy, in solidum 
vagyis egyik a másikért és 

mindnyájan egyért jót állva” 
látták el kézjegyükkel. Hatal-
mas dolgot értek el elődeink, 
hiszen aki itt élt „saját tulaj-
donául tudhatta azt, amit ad-
dig – másnak szántott”. 

A sorozat negyedik részé-
ből az is kiderült, hogy óriá-
si összeget kellett a csabai 
jobbágyoknak kifizetniük, és 
„,merész vállalkozás volt ez 
egy jobbágy falutól, igaz azon-
ban – amint a szerződés is 
többszörösen kiemeli – hogy 
Csaba már akkor 24000 lel-
ket számlált, de egy év alatt 
ilyen óriási nagy összeget 
sehogy sem izzadhatott ki”. 
Kölcsönt kellet tehát felvenni-
ük, de az sem ment könnyen.  
(Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

Április 22-én, a Földanya 
nemzetközi napján is érde-
mes elgondolkozni azon: 
mi, egyenként mit tehetünk 
azért, hogy a bolygónk egy 
élhető hely maradjon, nem-
csak nekünk és utódaink-
nak, hanem a többi velünk 
együtt élő faj számára is.

Például, ezt az igyekezetet 
segíti az is, hogy minden 
évben kiválasztjuk az év 
vadvirágát, halát, hüllőjét, 
madarát, emlősét stb. Ezek 
a jelölések nem csak arra 
szolgálnak, hogy az adott 
növény- és állatcsoport egy-
egy képviselője ismertebb 
legyen, hanem arra is, hogy 
ezekről beszélve a fajok 
élőhelyére és annak sérülé-
keny mivoltára is felhívjuk a 
figyelmet.

A 2022. évben az év em-
lőse a törpeegér (Micromys 
minutus) lett, az év madará-
nak pedig a zöld küllőt (Picus 
viridis) választották.

Ez a furcsa nevű madár 
a harkályfélék családjába 
tartozó, gyönyörűen színes 
madarunk. Nevezik még zöld 
harkálynak is, mivel nagyon 
hasonlít a harkályokra mind a 
viselkedését, mind életmódját 
tekintve. Országosan elter-
jedt faj, síkvidéken minden-
felé gyakori, mégis kevesen 
ismerik, mivel nagyon szeret 
rejtőzködni. Leginkább jelleg-
zetes hangjáról lehet tudni, 
hogy jelen van egy-egy terü-
leten. Elsősorban hangyákkal 
táplálkozik, melyeket a talajról 
vagy a fák törzséről gyűjt be 
hosszúra kinyújtható, ragadós 
nyelvével. Azonban más rova-
rokat, sőt földigilisztát, csigát, 
gyümölcsöket és magvakat 
is fogyaszt. Idős fák megha-
gyásával segíthetjük, hogy az 

állománya stabil maradjon, 
hiszen itt mind költőodúnak 
való helyet, mind pedig bősé-
ges élelmet talál magának. Ez 
a faj itt él egészen közel hoz-
zánk, például a békéscsabai 
Széchényi ligetben vagy a vá-
rosunk körül fellelhető puhafás 
liget-erdőkben.

Ezúton szeretnénk tájé-
koztatni mindenkit, hogy a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban most már hozzáférhető a 
Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) 
adománygyűjtő doboza, ahol 
adomány fejében elérhetőek 
az MME különböző kitűzői, 
többek között a zöld küllőt áb-
rázoló kitűző is. A kihelyezett 
dobozba bedobott adományok 
az MME munkáját segítik.

Szeretettel várunk min-
denkit múzeumunkba, aki 
egy picit is segíteni szeretné, 
hogy a világ megváltozzon, 
hiszen a Föld napja moz-
galom egyik jelmondata: 
„Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?”

Váncsa Klára, 
természettudományos 

muzeológus

MOST MUTASD MEG – mindaz, amit Békéscsaba ad nekem! 
Áprilisban zárult a Buda-

pest Bank Békéscsabáért 
Program keretében meg-
valósult fotó- és podcast 
pályázat, amelynek fő célja 
volt, hogy a projekt keretén 
belül a fiatal generáció job-
ban megismerhesse a helyi 

értékeket, akár újakra buk-
kanjon.

A projekt keretében a Kö-
rösök Natúrpark Nonprofit 
Kft. a Táliber Alapítvánnyal 
együttműködve juttatta el 
a felhívást Békéscsaba va-
lamennyi középiskolájába, 
partnerszervezeteinkhez. 
2022 februárjában fórumokat 
tartottak a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban. A fóru-
mok amellett, hogy a projekt 
és a pályázatok népszerűsí-
tését szolgálták, a csapatépí-
tésről is szóltak Békéscsaba 
és a Körösök Völgye értékeire 
építve. Mivel Békéscsaba is-
kolaváros, kíváncsiak voltunk 

arra is, hogy nekik mit jelent 
Békéscsaba, az a város, ahol 
életük jelentős, meghatáro-
zó részét töltik. Ötletroham 
módszerrel gyűjtöttük össze 
csapatonként, hogy kinek mit 
jelent a város.  Egy-egy fórum 
sikerét jelzi az is, hogy a cso-
portmunkában itt készült al-
kotásokat elvitték magukkal, 
hogy az osztályteremben ki-
tegyék dekorációként, a taná-
rok pedig egy-egy módszert, 
feladatlapot vittek magukkal, 
hogy beépítsék saját órame-
netükbe. 

A fotó- és podcast pályá-
zat kevésbé mozgatta meg 
a fiatalokat, mint ahogy vár-

tuk. Így a projekt zárásaként 
„mÉRTÉK” címmel podcast- 
és fotó workshopot szer-
veztünk 2022. április 9-én a 
Ligeti Vásárral egyidőben, a 
Körösök Völgye értékei men-
tén, a KörösKosár terméke-
iből biztosítva a résztvevők 
számára a megvendégelést. 
A workshopon közremű-
ködött Hézer Luca Sára, a 
Kossuth Rádió szerkesztője, 
riportere, a Brazil Nagykövet-
ség podcastjának alapítója, 
készítője és Boldog Gusztáv 
természetvédő, fotográfus, 
vizuális antropológus. Kö-
szönjük mindenkinek az aktív 
részvételt!
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árve-
résen kívánja együttesen értékesíteni a Békéscsaba, 
Ipari út déli oldalán található 4 db ingatlanát.

Helyrajzi számok és területnagyságok: 
6185/8 hrsz.:  5836 m2

6180 hrsz.:  2309 m2

6179/2 hrsz.:    885 m2

6179/1 hrsz.:  1438 m2

Összesen:    10468 m2

Az ingatlanok kikiáltási ára: nettó 52 340 000 Ft,  
azaz ötvenkettőmillió-háromszáznegyvenezer forint  
(bruttó 66 471 800 Ft)

Az árverés ideje: 2022. május 26. 10.00 óra.

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

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 
(www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra, hasznosí-
tásra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon ta-
lálható, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztá-
lya szolgál.  Telefonszám: 66/523-863

Á RV ERÉ S

http://www.bekescsaba.hu
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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

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

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2022. május 11-én, szerdán, 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 17.)

Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc film-aszkéta.

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
 2022. május 12, csütörtök, 19.00

RED STONES QUARTET
Vörös László – zongora, Szaniszló Richárd – vibrafon, Bögöthy Ádám – 

bőgő, Hidász Tamás – dob.  A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Belépő: 500 Ft

Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Köszönjük a támogatást! 

APÁRÓL FIÚRA 
családi hagyományőrző délután

2022. május 14-én, szombaton, 14-17 óráig, a Meseházban.
Kalendárium: májusfa-állítás hagyományai

Műhelymunka: májusfát mindenkinek!
Nagymama kamrája: cseresznyés lepény

Mindenkit szeretettel várunk!

ORSZÁGOS ROMÁN MESEMONDÓ VERSENY
2022. május 20-án, pénteken, 9 órakor, a Meseházban.

MAKRAMÉ VIRÁGTARTÓ-KÉSZÍTŐ WORKSHOP
2022. május 21-én, szombaton, a Meseházban.

A foglalkozást vezeti: Mengyán Anikó
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a www.anifactory.hu oldalon. 

Kiállítások

A közösségi házban működő mézeskalács szakkör munkáiból nyílt kiállí-
tás tekinthető meg az intézmény előterében június 30-ig, 

hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 
III. Sobieski János, király - politikus– hadvezér c. kiállítás tekinthető 

meg a közösségi ház nagytermében május 27-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Ismeretterjesztő előadások

Május 9., hétfő 14.30 óra - A lakástüzek megelőzése, különös tekintettel 
az egyedülálló idős emberekre címmel Süli Zsolt alezredes, a békéscsabai 
katasztrófavédelem kirendeltségének vezetője tart vetítéssel egybekötött 

előadást a Nyugdíjas klubban.
Május 16., hétfő, 14.30 óra - Nevezetes tűzesetek Békéscsabán. 
A Nyugdíjas klub vendége Jároli József nyugalmazott levéltáros. 

Kirándulás

Május 11., szerda – a Természetjáró kör kirándulása Kötegyánba: a község  
látnivalóinak és a „mezítlábas tanösvényének” a felkeresése. 

Indulás: 9.44-kor a békéscsabai vasútállomásról. 
Május 21., szombat 13 óra – a Márvány Fotóműhely kirándulása
Dévaványára, a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontba.

Jóga nap

Május 14.,, szombat 10-15.30 óráig - A Sivánanda jógarendszer sajá-
tosságai. Előadó: Veres András Omkāra a Sivánanda jógaközpont elnöke. 

Sivánanda alapfoglalkozás (háromrétegű relaxáció, előkészítő és légzésgya-
korlatok, bemelegítő gyakorlatok, 12 alapászana, befejező relaxáció) . Vezeti: 
Herczeg Mariann Prémadászí a Sivánanda jógaközpont vezető jógaoktatója. 

Hogyan segíti a jóga a testi és lelki egészséget? Előadó: Veres András Omkāra 
(előadás, kötetlen beszélgetés, kérdések megválaszolása). 

Részvételi díj 2500 Ft/fő. Jelentkezni személyesen lehet, a részvételi díj 
befizetésével május 12-ig.

Tizenkétezer lépés a holokauszt emlékei nyomán

A zsinagógától a pályaudvarig

A Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesület 
sétát szervezett április 24-
én, a holokauszt békéscsa-
bai stációit érintve, a Szé-
chenyi-ligeti zsinagógától 
a belvároson át a vasútál-
lomásig.

A túrát Lukácsné Moskovitz 
Tamara, a Békéscsabai Zsidó 
Hitközség elöljárósági tagja 
és Mészáros Zsuzsa, a Bé-
késcsabai Városvédő és Vá-
rosszépítő Egyesület alelnöke 
vezetette.

Lukácsné Moskovitz Ta-
mara elmondta, nincs pontos 
adat azzal arról, hogy mikor 
telepedtek le itt az első zsidó 
emberek, azonban tény, hogy 

a legrégebbi sírkő az 1821-
ben elhunyt Singer Jakabé.

Békéscsaba jelentősége 
országosan Trianon után nőtt 
meg, amikor a település inf-
rastrukturális szempontból 
átvette a Romániához került 
Arad szerepét. A város arcula-
tát a mai napig meghatározza 
a zsidó örökség. A városköz-
pont sok háza magán viseli a 
zsidó polgárság jegyeit.

Mészáros Zsuzsa hozzáfűz-
te: hazánkban a legfiatalabb 
zsinagóga a 2008-ban átadott 
békéscsabai. A mennyezeten 
2500 Dávid-csillag van, ame-
lyek az 1944. június 26-án, a 
dohánybeváltónál bevagoníro-
zott helyi lakosság lélekszámát 
szimbolizálják. Az épület falain 

a Jaross-listák vannak kifüg-
gesztve, amelyeket a vészkor-
szakban készítettek el. (Ez egy 
olyan névjegyzék, amelyen a 
lakcímet és az adott személy 
anyja nevét tüntették fel.)

A zsinagóga nagy része 
és a területet körbeölelő fal is 
Klinker-téglából épült. Az utób-
bin a Békés megyei áldozatok 
nevei szerepelnek. A felkuta-
tás gyűjtőmunkáit dr. Balogh 
István, a Békéscsabai Zsidó 
Hitközség elöljárósági tagja 
végezte.

A zsinagóga szomszéd-
ságában lévő temetőben ma 
már nem temetnek. Érdekes-
ség, hogy a sírokat és a fákat 
borostyán borítja, ezeket nem 
szedik le, mégis mindig rend 
és tisztaság uralkodik a sírhe-
lyek körül.

A résztvevők a program so-
rán a zsinagógától elsétáltak 
a kiégett István malom épüle-
téhez, a Csabai utcai egykori 
Zsidó Aggok Otthonához, a 
Luther utcai két volt zsinagó-
gához, a Kazinczy utcai do-
hánybeváltó helyén felállított 
gettó emlékműhöz és végül a 
vasútállomáshoz.

Such Tamás

Kiállítás nyílt és átadtak egy fitneszparkot

Jókai Napok a kollégiumban

A Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum kötelékébe tar-
tozó Vásárhelyi Pál Tech-
nikum és Kollégium 29. 
alkalommal rendezte meg a 
Jókai Napokat április utol-
só hetében. 

A Jókai kollégium története 
több évtizedre nyúlik vissza: 
az intézmény leányok részé-
re létrehozott szárnyát 70, a 
fiúkét pedig 50 évvel ezelőtt 
adták át. A kezdetekről, vala-
mint az azóta eltelt időszak-
ról mesélő kordokumentumo-
kat gondosan válogatták és 
rendezték tárlattá azért, hogy 
a kiállítás révén átfogó képet 
nyújtsanak a múltról. 

Szarvas Péter, úgy is, mint 
a kerület önkormányzati kép-
viselője, a szívén viseli a Víz-
mű és a hozzá tartozó kollé-

gium sorsát. A polgármester 
elmondta, hogy bár Jókai 
Mórnak, a kollégium névadó-
jának nincs konkrét kötődése 
a városhoz, az író Békéscsa-
ba díszpolgára lett. Beszélt 
arról is, hogy nagyon örül a 
város pezsgő diákéletének. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő megjegyez-
te, hogy a kollégiumi évek 
felejthetetlenek, ehhez pedig 
sok közösségi élményre van 
szükség. 

– Az emlékek felidézés-
ben nagy szerepet játszanak 
a tablók, fényképek és egyéb 
tárgyi eszközök, mint például 
a kollégiumtörténeti kiállítás-
ban is látható orsós magnó 
és bakelit lemez – sorolta 
Herczeg Tamás. 

A 29. Jókai Napok nyi-
tányaként megkoszorúzták 

Jókai Mórnak az épület előtt 
található szobrát, majd átad-
ták a tornaterem közvetlen 
szomszédságában elkészült 
a szabadtéri fitneszparkot. 
A háromnapos programban 
ezután éppúgy szerepet ka-
pott a foci, a csocsó, a kö-
zös filmezés, a lövészet, a 
főzőverseny, mint ahogyan a 
műveltségi vetélkedő, a kerti 
parti és a disco, vagyis a ze-
nés-táncos mulatság. 

Mucsi Balázs, a Békés-
csabai Szakképzési Centrum 
főigazgatója kérdésünkre el-
mondta, hogy a Jókai kollégi-
um az egyik legnagyobb a vá-
rosban, több mint 300 diáknak 
biztosít helyet, elfoglaltságot 
de a Jókai Napok programso-
rozatán ez a szám a többszö-
rösére nő.

E. K. Zs.

Programok:

Lencsési Gyermeknapi Előzetes
2022. május 21-én, szombaton 14.30 – 19 óráig

 a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren

14.30 órától – Kishalfogó verseny az Élővíz-csatorna 
Féja Géza téri szakaszán (jelentkezés 14.00 órától a 
közösségi házban). 

14.45 órától – Szabadtéri játszóház: zúgattyú készítése 
- régi idők játéka, mini májusfa- és sárkány- készítés, 
-eregetés, gyöngyfűzés memóriadrótra - kicsiknek
Népi játszótér: horgászat, óriás buborék, gólyalába-
zás, elkapó játékok, célbadobó. 
Babajátszó: a legkisebbek játékszőnyegen játszhat-
nak képesség- és készségfejlesztő játékokkal.

15 órától – a közösségi ház angol szakköröseinek 
fellépése és az ovis teakwondosok bemutatója, a 
Lencsési Óvoda nagycsoportosainak műsora.

15.30 órától – tűzoltóautó érkezése - bemutatkozik a 
Békéscsabai Tűzoltó-parancsnokság.

16 óra – a Családsegítő Központ munkatársai által 
elkészített 700 db palacsinta és üdítő osztása ingye-
nesen a gyerekeknek.

16.30– a Magyar Szablyavívó Iskola békéscsabai tag-
iskolájának bemutatója.

17.00 órától– a Kacagó Bábszínház Piroska és a farkas 
című mesejátéka

18.00 órától – Jimmy bohóc zenés gyermekműsora

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő 
gyermeket és szülőt!

József Attila Lakótelepi 
Településrészi Önkormányzat

Fülöp Csaba és Csányi Illés 
önkormányzati képviselők

Kiemelt támogatónk: További támogatóink: 
A rendezvény házigazdája: Takács Péter, a közösségi ház vezetője
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KITEKINTŐ – Átadták a kétegyházi rendőrőrsöt

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Diagnózis
8.40 Művészbejáró
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Aggódunk érted 1.

22.05 Csak két dolgod van
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

csaba-Komárom 
kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.00 ARTista Café I.
22.00 Laskai sorok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Gázfröccs
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Sztárportré
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kvantum

21.00 Aggódunk érted 3.
22.20 Idegen hangok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Épí-Tech
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 BRSE TV
8.10 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró
9.10 Kezdőkör
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Gázfröccs
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Gázfröccs
21.00 Aggódunk érted 2.
21.50 Az Egyórás üzlet

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Gázfröccs
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szomszéd vár
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Gázfröccs
8.10 Épí-Tech
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Csabai Forgatag
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ludovika TV
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Az Európa Tanács 

Kulturális Útvonalai 
Magyarországon

21.30 Autóstoppal a  
szabadság felé

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Béres József életútja
21.50 Tiltott kastélyok 2.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Szomszéd vár
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Csavargók
22.05 Natura túra

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Hosszabbítás
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV

18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 Portréfilm 28.
21.50 Ukránok, pelikánok, 

lipovánok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Kikötő
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Ludovika TV
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 A szeri kunhalmok 

nyomában

22.05 Dani szerint a világ
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

ba-Komárom kézilab-
da-mérkőzés

11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Magyarok a Barcaért
22.25 Európa viselkedés-

kultúra alapjai

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

atyja

21.55 Fába vésett  
történelem

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 A kinematográfus
22.40 Lámpaidők

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. május 9., hétfő

2022. május 16., hétfő

2022. május 11., szerda

2022. május 18., szerda

2022. május 13., péntek

2022. május 20., péntek

2022. május 10., kedd

2022. május 17., kedd

2022. május 12., csütörtök

2022. május 19., csütörtök

2022. május 14., szombat

2022. május 21., szombat

2022. május 15., vasárnap

2022. május 22., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. május 9 – május 19.

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

21.00 Kezdőkör: Békéscsa-
ba-Komárom kézilab-
da-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

Több mint 18 év után léte-
sült újra rendőrőrs Kétegy-
házán. A nagyközség önkor-
mányzata a korábbi körzeti 
megbízotti iroda épületéből, 
saját erőből valósította meg 
a beruházást. 

Az eseményen Kétegyháza 
polgármestere megköszönte 
az országos és a megyei rend-
őr-főkapitányságnak, illetve a 

Belügyminisztériumnak, hogy 
támogatták a fejlesztést. Dr. 
Rákócziné Tripon Emese is-
mertette, hogy a település ön-
erőből valósította meg a rend-
őrőrs kialakítását, valamint 
felújítását. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő, volt körzeti 
megbízotti irodából átalakított, 
megújult épületben, korszerű 
körülmények között dolgozhat-
nak ezentúl a rendőrök.

– Kétegyházán több olyan 
sajnálatos esemény történt az 
elmúlt években, ami még job-
ban megerősítette bennünk – 
és a lakossági aláírásgyűjtés 
is azt támasztotta alá –, hogy 
mindenképpen szüksége van 
a lakosságnak állandó rendőri 
jelenlétre – fogalmazott a pol-
gármester.

A térség országgyűlési kép-
viselője ünnepnek nevezte a 
napot, amikortól újra van rend-
őrőrs a településen. Herczeg 
Tamás elmondta, hogy a szak-
mai érvek és a helyi társadal-
mi igények összehangolásával 
jöhetett létre az új intézmény. 
A politikus hangsúlyozta, hogy 
ez már csak azért sem volt 
könnyű döntés, mert az utóbbi 
időben szerencsére jelentő-
sen javulnak a Békés megyei, 
ezen belül a kétegyházi bűn-
ügyi statisztikák is.

A megyei rendőrfőkapi-
tány arról beszélt, hogy több 
mint 18 évvel ezelőtt zárt be 
az akkori rendőrőrs Kétegy-
házán, azonban a bizton-
ság iránti igény mindvégig 
megmaradt az itt élőkben. 
Dr. Varga Koritár Attila Pál 

kiemelte, hogy a különböző 
kriminalisztikai statisztikákon 
túl a legfontosabb az, hogy 
a helyiek szubjektív bizton-
ságérzete továbbra is magas 
legyen, ezt pedig egy helyi 
rendőrőrs tudja a leginkább 
biztosítani az itt élőknek,

Az új rendőrőrs a település 
központjában található, így a 
lakosság könnyen meg tudja 
közelíteni azt. A Magyar Falu 
Programban két szolgálati lakás 
is létesült, melyek néhány héten 
belül készülnek el teljesen. 

Vincze Attila
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BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

Brlázs Gábor: Tisztelettel kérem, álljanak mellénk!

Bajnoki címre hajtanak a röpisek, a kézisek és a kosarasok,  
a focisták nagy lépést tettek a bentmaradásért 

A Swietelsky-Békéscsaba, 
a Békéscsabai Előre NKSE 
és a Békéscsabai KK is a 
bajnoki címért küzd a maga 
bajnokságában, míg a Bé-
késcsaba 1912 Előre nagy 
lépést tett a bennmaradá-
sért folyó harcban, az NB 
II-ben.

A Swietelsky-Békéscsaba 36 
szerzett ponttal megnyerte a 
női röplabda Extraliga alapsza-
kaszát, így elsőként választha-
tott ellenfelet a rájátszásban. 
Tóth Gáborék a bajnokság 
utolsó, 8. helyén záró DVTK-t 
választották ki, akit a negyed-
döntőben 3–0-s összesítéssel 
búcsúztattak. A BRSE ellenfe-
le az elődöntőben a 1.MCM-
Diamant Kaposvár volt. A 
BRSE 3–0-s összesítéssel 
nyerte az elődöntőt, csakúgy, 
mint a Vasas Óbuda, így egy 
klasszikus párharc következik 
a fináléban. A bronzéremért 
a Kaposvár és a Szent Bene-
dek csatázik majd. A döntő 

első mérkőzését április 28-án 
csütörtökön rendezték Békés-
csabán, ahol a csabai lányok 
már 2–0-ra is vezettek, végül 
5 szettben győzték le a Vasas 
Óbuda csapatát A második 
összecsapást lapzártánk után, 
május 1-jén, míg a harmadikat 
május 3-án tartották.  (A bajno-
ki döntő eredményét a Csabai 
Mérleg következő számában 
ismertetjük.)

A Békéscsabai Előre NKSE 
veretlenül nyerte meg a női ké-
zilabda NB I/B alapszakaszát, 
amely még nem jelent feljutást, 
hiszen a rájátszást is sikerrel 
kell vennie a csapatnak. A lilák 
mind a 18 mérkőzésüket meg-
nyerték. A rájátszásba a keleti 
és a nyugati csoport első 5–5 
csapata jutott tovább, ahová 
a Békéscsaba 16 pontot vitt 
magával. Az Előre egy Szent 
István SE elleni győzelemmel 
kezdte otthon a felsőházat, 
majd idegenben vereséget 
szenvedett a Kozármisleny-
től, ezt követően pedig hazai 

diadal született a Pénzügy-
őr ellen. Az Előre április 2-án 
újabb vereséget szenvedett 
idegenben a Komárom VSE 
ellen, majd hazai pályán le-
győzte legfőbb riválisát, az ak-
kor még 2. helyen álló NEKA-t. 
A csabai lányok a SZISE ellen 
idegenben is győztek, lapzár-
tánk után pedig szombaton a 
Kozármislenyt fogadták hazai 
környezetben. A Békéscsaba 
ekkor még vezette NB I/B ösz-
szesített tabelláját 24 egység-
gel, 4 pontos előnnyel az egy 
mérkőzéssel többet játszó, a 2. 
Eszterházy SC előtt. A másod-
osztályból az első két együttes 
jut fel az NB I-be, Papp Bálint 
csapata pedig ezt bajnokként 
szeretné megtenni a szezon 
végén.

A Békéscsabai Kosárlabda 
Klub a 2021/22-es idényben 
az NB II keleti csoportjában 
szerepel és továbbra is az a 
célja, hogy magasabb osztály-
ba lépjen. Jancsika Árpád csa-
pata a Nyíregyháza mögött, 

a 2. helyen zárta az alapsza-
kaszt. Az együttes a csoport-
rájátszás nyitányán, április 23-
án, 36 pontos előnnyel győzte 
le a DEAC II-t. A Békéscsabai 
KK eredetileg április 9-én, a 
Szolnoki Olajbányász II. ellen 
kezdte volna meg a felsőházi 
rájátszást otthon, azonban a 
vendégek betegség és sérülés 
miatt kérvényezték az össze-
csapás elnapolását. A keleti, 
a nyugati és a közép „A” és 
közép „B” csoport első két he-
lyezettje részt vehet a bajnoki 
címért zajló playoffban, amely 
végén a bajnokság 1. helye-
zettje a 2022/2023-as bajnoki 
évben az NB I/B zöld csoport-
jában indulhat.

A Békéscsaba 1912 Előre 
nehéz helyzetbe került a lab-
darúgó NB II-ben, így az ere-
deti elképzelésekkel szemben, 
most a bennmaradás a célja. 
A csapat a bajnokság végén 
szeretett volna az első 10 közé 
kerülni, azonban már a rajt 
is rosszul sikerült, ami akkor 

Preisinger Sándor vezetőedző 
állásába került. A vezetőség 
visszahívta Schindler Szabol-
csot, akivel a csapat időnként 
megmutatta mire lenne képes 
valójában, azonban a folyama-
tosan jó teljesítmény elmaradt. 
Április 17-én, a 36 pontos Elő-
re a 15. helyről várta a Szolnok 
elleni mérkőzést, de a szurko-
lók számára csalódást keltő 
2–1-es vereséget szenvedett 
az utolsótól. A meccs után 
Schindler Szabolcs lemondott, 
amit a klubvezetés elfogadott. 
A tréner helyét Brlázs Gábor 
vette át, aki eddig a második 

csapatot irányította. A megbí-
zott vezetőedző legfontosabb 
feladata, hogy az NB II-es 
csapattal minél több bajnoki 
pontot gyűjtsön a hátralévő for-
dulókban és kiharcolja a biztos 
bennmaradást. Az edző első 
bajnokija jól sikerült, hiszen 
a Békéscsaba április 24-én 
2–1-re győzött Pécsen, amivel 
feljött a tabella 14. helyére 39 
egységgel. A csapatnak még 
a Nyíregyháza (vendég), a Bu-
dafok (v) és a III. Kerületi TVE 
(hazai) mérkőzései vannak 
hátra a bajnokságban.

Hidvégi Dávid

Nem egyszerű a dolga a 
Schindler Szabolcs helyét 
átvevő Brlázs Gábornak, 
akinek a Pécs, a Győr, a 
Nyíregyháza, a Budafok és a 
III. Kerület elleni öt bajnokin 
kell olyan eredményesség-
gel vezetnie a Békéscsabát, 
hogy az a szezon végén 
bennmaradjon az NB II-ben. 

A Pécs ellen, április 24-én már 
bizonyított a Csaba, a csapat a 
2–1-es sikerével javított a hely-
zetén. A további esélyekről a 
megbízott vezetőedzőt kér-
deztem (ismeretségünkre való 
tekintettel tegeződtünk).

– A klubvezetés  kért fel 
arra hogy legyél a Békéscsa-
ba megbízott vezetőedzője. 
Ezt hogyan fogadtad? 

– Nyilván nem örül senki 
sem a kialakult helyzetnek. A 
vezetőség felkérését köteles-
ségemnek éreztem elvállalni, 
már csak azért is, mert régóta 
az volt az álmom, hogy egy-
szer a Békéscsaba vezető-
edzője legyek.

– Már csak néhány mérkő-
zés van hátra, a csapat jelen-
leg bennmaradást érő helyen 
áll. Mit lehet tenni a következő 
meccseken azért, hogy való-
ban bent is maradjon?

– Az idő rövidsége miatt 
most csak minimális változta-
tásokra van lehetőség. Muszáj 
olyan eredményekkel hoznunk 
a mérkőzéseket, hogy a mi-
nimális célt teljesítsük. Úgy 
gondolom, hogy megoldja a 
csapat, bízom a játékosokban, 
remélem, nem lesz probléma.

– A szezonban volt olyan, 
hogy nagy arányban győzött a 
csapat, és olyan is, hogy nagy 
arányban kikapott. Milyen lelki 
állapotban van az együttes?

– Az, hogy ilyen rapszodi-
kus a szereplésünk részben  
igazolja, hogy jó csapatunk 
van. Ha nem ez lenne a hely-

zet, akkor jó eredményeket 
sem tudna produkálni. Azt kell 
orvosolnunk, hogy ne változó, 
hanem tartós legyen a telje-
sítményünk, akkor jó lesz a 
tavasz és a következő időszak.

– A Szolnok elleni mérkőzés 
után a szurkolók nem voltak 
boldogok, mit üzensz nekik?

– Megértem a szurkolók 
reakcióját, viszont tisztelettel 
kérném őket arra, hogy állja-
nak mellénk, álljanak a csapat 
mellé a hátralévő mérkőzése-
ken, mivel nagyon-nagy szük-
ség van rájuk. Csak együtt 
sikerülhet! 

Hidvégi D.

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.
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GLOKÁLIS SAROK - Zöld város

FELHÍVÁS

Mimi és Simi vert tanyát a 
Kölcsey ovi szomszédságában

Egy magányos gólya vár-
ta vissza párját Békés-
csabán, a Kölcsey utcai 
óvoda szomszédságában 
lévő villanyoszlop tetején 
található kies fészekben. 
A zöld óvodaként nyilván-
tartott intézmény munka-
társai és a gyerekek a sa-
játjuknak tekintik az ott élő 
gólyapárt, el is nevezték 
őket Miminek és Siminek.

Száraz és hideg volt a ta-
vasz, s ennek egyenes kö-
vetkezménye, hogy a vonuló 
madártömegek megtorpan-
tak, megvárták, amíg eldör-
dült a képzeletbeli startpisz-
toly. A „dörrenés” megtörtént, 
javában gyűlnek a gólyák, 
mostanra az állomány 70-80 
százaléka érkezett meg. Ez 
az egyik biztos jele a közelgő 
nyárnak, pontosabban an-
nak, hogy egyre hosszabbak 
a nappalok. Nem csupán a 
hőmérséklet szabályozza az 
érkezési oldal zsúfoltságát, 
hanem egyéb más tényezők 
is vannak. 

Az első gólyák március kö-
zepe táján jöttek, akkor még 
azonban csak néhány madár-
ról beszélhettünk. Az egyik pár 
a Kölcsey utcai óvoda közelé-
ben lévő villanyoszlop tetején 
vert tanyát, s ahogyan az lenni 
szokott, egy már meglévő, jól 
felépített fészekbe költöztek 
be. Mint Boldog Gusztáv meg-
fogalmazta, azok a madarak 
sincsenek elkésve, amelyek 
mostanában indultak el. A köl-
tözés időpontját leginkább a 

fellelhető táplálék mennyisége 
határozza meg. A hőmérsék-
let jóval kisebb mértékben ját-
szik szerepet, mint például a 
békák megjelenése.

Mint a viharsarki Matula is-
mertette, nemrégiben horvát 
gólyával is találkoztak, ami azt 
jelenti, hogy a madarat Hor-
vátországban jelölték meg, s 
Afrikából hazafelé tartva itt ná-
lunk bukkant fel.

Az óvoda dolgozói és a 
gyerekek nagy szeretettel fo-
gadták a „hozzájuk visszaté-
rő” madarakat, nevet is adtak 
nekik. Az intézmény által kiírt 
névadó szavazáson a Mimi 
és a Simi becenév kapta a 
legtöbb voksot. Ottjártunkkor 
Mimi tartózkodott otthon, s jó 
hír, hogy rajta kívül még há-
rom vagy négy tojás is lehetett 
a fészekben. Azt, hogy Simi 
hol járt ezalatt, nem tudjuk 
megmondani, de az bizonyos, 

hogy a Kölcsey oviban nagy 
figyelmet fordítanak a termé-
szettudatos szemléletformá-
lásra.

Szelesné Arany Brigitta 
óvodapedagógus ismertette, 
hogy fűszerkertet működtet-
nek, virágoskertet, lepkebarát 
kertet, valamint bogárhotelt 
tartanak fenn, a gyermekek-
kel együtt gondozzák ezeket 
és figyelik a természet ki-
sebb-nagyobb változásait. A 
zöld óvoda koordinátorként 
is tevékenykedő óvodapeda-
gógus azt is elmondta, hogy 
az intézmény munkatársai 
könnyen azonosulnak ezzel 
az üzenettel, számukra nem 
okoz nehézséget a környezet-
tudatos szemlélet népszerűsí-
tése. Békéscsabán két óvoda 
rendelkezik zöld óvoda minő-
sítéssel, a másik a Lencsési 
lakótelepen található.

Erdei-Kovács Zsolt

A fenntartható város egy-
szerre zöld és okos is. A 
levegőminőség javítása 
és a természeti erőforrá-
sok védelme érdekében az 
ilyen város környezetba-
rát gyakorlatokat használ, 
természet-közeli terüle-
teket hoz létre, mindezek 
érdekében felhasználja a 
legújabb technológiákat. 
Ezek a gyakorlatok a vá-
ros lakóinak egészsége-
sebb környezetet, a város 
számára pedig alacso-
nyabb szén-dioxid-kibo-
csátást eredményeznek. 
A fenntartható városok 
egyre fontosabbá válnak a 
globális éghajlatváltozás 
megfordítására irányuló 
törekvésekben.

 A folyamatosan megújuló 
városoknak át kell alakítani-
uk infrastruktúrájukat – pél-
dául annak érdekében, hogy 
a város könnyen bejárható 
legyen gyalog, kerékpárral 
vagy környezetbarát tömeg-
közlekedési eszközökkel. 
A város energiaellátása, 
vízgazdálkodása és közle-
kedése korszerűsíthető az 
alacsonyabb kibocsátások 
és a jobb levegőminőség 
elérése érdekében. 

A fenntartható város a 
várostervezés és -gazdál-
kodás révén tudja javítani 
környezeti hatását. A par-
kokkal és zöldterületekkel, 
napenergiával működő épü-
letekkel, tető- és esőkertek-
kel, továbbá több gyalogos-
sal és kerékpárossal, mint 
autóval rendelkező város 

nem egy futurisztikus álom. 
Az intelligens városok ak-
tívan haladnak a zöldebb 
városi ökoszisztémák és a 
jobb környezetgazdálkodás 
felé.

A tiszta vagy zöld tech-
nológia az egészséges 
életmódot is támogatja. Az 
újrahasznosítás, a megújuló 
erőforrások alkalmazása – 
kiegészülve a városi érzéke-
lőkkel és mobil routerekkel 
– számos fenntartható vá-
rosi infrastruktúra és zöld 
beruházás alapja. Békés-
csaba okos eszközeivel és 
megújuló energiáival, az 
elmúlt években megtette az 
első lépéseit a fenntartható 
és klímasemleges város-
sá válás útján. Tovább kell 
haladni ezen az úton. Ha 
megkönnyítjük az autó nél-
küli közlekedést, elektromos 
töltőállomásokat létesítünk, 
biztosítjuk a hozzáférést a 
közjavakhoz és zöldterüle-

tekhez, megőrizzük és hasz-
nosítjuk vizeinket, ösztönöz-
zük a helyi gazdálkodást és 
a zöld építészeti megoldá-
sokat, akkor igazi zöld vá-
rossá alakulhatunk.

A város kiemelt felelős-
séggel tartozik lakosaiért. 
Ezért a várostervezést is 
úgy kell megvalósítani, hogy 
elősegítse az ott élők élet-
minőségének javulását. A 
helyi hozzájárulás és rész-
vétel ebben a folyamatban 
fontos lépés a városi fenn-
tarthatóság javítása felé. 

Jane Jacobs (1916–2006) 
amerikai városkutató és új-
ságíró mondta: „A városok 
csak akkor képesek min-
denki számára nyújtani va-
lamit, ha létrehozásukban is 
mindenki részt vesz”. 

Szokjuk meg, hogy a 
város a miénk, alakítsuk 
együtt Békéscsabát zöld 
várossá.

Dr. Duray Balázs

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
Elismerése kitüntetés adományozására vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlésének 
a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. 
(III. 22.) önkormányzati rendelete 
értelmében a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlésének Elismerése kitüntetés 
– mint a harmadik legmagasabb 
rangú helyi elismerési forma – an-
nak adományozható, aki Békéscsa-
bán, legalább tíz éve rendszeresen 
kiemelkedő színvonalú munkát 
végez az élet bármely területén, 
vagy egy jelentős cselekedettel, 
tevékenységgel a város jó hírnevét 
öregbítette. Évente legfeljebb két 
kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehet: a polgármester, 
az alpolgármesterek, az önkor-
mányzati képviselők, a jegyző, a vá-
ros területén működő helyi nemzeti-
ségi önkormányzatok, a közgyűlés 
valamennyi bizottságának és tele-
pülésrészi önkormányzatának nem 
képviselő tagja, a városban műkö-
dő egyházak, a városban működő 
pártok, az önkormányzati intézmé-
nyek vezetői, a Békéscsabán szék-
hellyel vagy telephellyel rendelkező 
– bíróság nyilvántartásba vett – civil 
szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell: az ajánlott személy vagy 

közösség pontos adatait, az ado-
mányozás alapjául szolgáló tevé-
kenység vagy alkotás részletes 
ismertetését, méltatását, természe-
tes személy esetén a javaslathoz 
csatolni kell a javasolt személy ál-
tal aláírt adatkezelési hozzájáruló 
nyilatkozatot. (Amennyiben a nyi-
latkozat nem kerül benyújtásra, a 
javaslatot érdemben vizsgálni nem 
lehet, az nem terjeszthető elő dön-
téshozatalra. Posztumusz kitünte-
tés esetén a nyilatkozat mellőzen-
dő.) A nyilatkozat letölthető a www.
bekescsaba.hu honlapról (Aktuali-
tások menüpont alatt).

A kitüntetés odaítéléséről a köz-
gyűlés dönt. A javaslatok értéke-
lését egy külön e célra létrehozott 
munkacsoport végzi. A kitüntetés 
átadására a közgyűlés szeptemberi 
vagy októberi ülésén kerül sor.

A javaslatokat 2022. május 
31-ig kell megküldeni a Polgár-
mesteri Hivatal Jogi, Igazgatási 
és Humánpolitikai Osztály Jogi, 
Önkormányzat és Szervezési Cso-
portjának (5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 113. iroda).

Bővebb információ kérhető az 
alábbi e-mail címen tothb@
bekescsaba.hu vagy a (66) 886-
621-es telefonszámon.

A Föld védelmére tanították az ovisokat

A Föld napjára több békéscsabai óvodában készültek tematikus, játékos programokkal. A Dr. Becsey Oszkár utcai óvodában 
fűszer- és növénykertet adtak át, a Hajnal utcai óvodában pedig kézműves foglalkozásokat tartottak és virágokat ültettek a gye-
rekek. Utóbbi intézményben a Békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör képviselői is beszélgettek az óvodásokkal. 

A föld, a víz és a Dobszerda a stégen
Stég-flashmobot tartott a 

Föld napja apropóján a Dob-
szerda. Az ütős szeptett ál-
talában két eső közt pergette 
a bőröket. A 2000-es évek 
elején, a Bíró Joe József ál-
tal életre szólított békéscsa-
bai születésű Dobszerda Kör 
mondhatni matuzsálemi korú-
nak számít a helyi poppiacon 
– zenekarok jönnek-mennek, 
de úgy néz ki, ők állandóak. 
Ezúttal egyébként egy kiál-
lítás-megnyitón tarkították a 
vizuális és az audiális teret, 
aztán pedig stégkoncerttel 
folytatták a napot. 

Such Tamás
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Nagy Istvánné (90)
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S Z É P K O R Ú A K

Nő az igény a minőségi pálinkára

Találkozó a pálinkafőzdében
A nagydobronyi gyermekotthon lakóiért is zenéltek

Jótékonysági fúvóskoncert

A Békéscsabai Tavaszi 
Fesztivál április 25-ei állomá-
sa, a Körösparti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar fellépése 
nem csupán a kulturális ese-
ménysor része volt, ugyanis a 
háború károsultjainak, valamint 
a nagydobronyi gyermekotthon 
lakóinak a megsegítése érde-
kében rendezték. A kezdemé-
nyezés ötletgazdája és szer-

vezője, Mohácsiné Szeverényi 
Ágnes kiemelte, hogy a zene-
kar minden évben részt vesz 
a tavaszi fesztiválon. Egy ideje 
már gondolkodtak azon, ho-
gyan tudnának emellett még 
segíteni is, ennek nyomán jött 
létre a jótékonysági koncert. 
Bonnyai Sándor szociális mun-
kás hozzátette: a Békéscsa-
bán élők ezerféleképpen állnak 

oda a bajba jutott, nehézsorsú 
embertársaik mellé: most a 
fúvószenekar koncertet adott 
a Kárpátalján élő gyermekek 
megsegítéséért. A hangver-
senyen több mint négyszáz-
ezer forint gyűlt össze. A 
nagydobronyi otthonban közel 
száz gyermek nevelkedik, ez 
az összeg az ő mindennapjai-
kat teszi élhetőbbé, szebbé. 

Békés megye egyik meg-
határozó pálinka manu-
faktúrájában tett látoga-
tást Kozsuch Kornél, a 
Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Békés Megyei 
Szervezetének elnökjelölt-
je. A békéscsabai Árpád 
Pálinka nemrég nyerte el 
a pálinkakészítés Oscar-
díját, amely siker a magyar 
gazdák kiváló minőségű 
gyümölcse nélkül nem jö-
hetett volna létre.

A pálinkafőzde tulajdonosa 
elmondta, régi vágyuk volt, 
hogy vendégül láthassák 
az agrárkamara megyei el-
nökségét, ezzel nyilvánosan 
is megmutassák számukra, 
milyen komoly munka folyik 
a manufaktúra falai között. 
Nagy Árpád kiemelte, hogy 
a termékeik 90–95 száza-
lékát magyar gyümölcsből 
állítják elő, azonban több-
féle, kuriózumnak számító 
alapanyagból is készül pár-
lat a csabai üzemben, mint 
például gyömbérből vagy 
mandarinból.

– Számos partnerünk 
szintén kamarai tag, hiszen 
mi élelmiszer-előállítóként 
természetesen gyümölcsfel-
vásárlással és gyümölcster-

mesztéssel is foglalkozunk. 
A mostani találkozó egyik 
apropója a májusi megyei 
agrárkamarai elnökválasztás 
volt, óriási megtiszteltetés, 
hogy az elnökséget itt tudtuk 
fogadni – fogalmazott Nagy 
Árpád. 

A Quintessence 2022 – 
Nemzetközi Pálinka és Pár-
latversenyen több díjat is 
elnyert főzde a gazdatalál-
kozók egyik helyszíneként 
szerepel. A Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Békés 
megyei elnökjelöltje hang-
súlyozta, hogy a találkozón 
több, a mezőgazdasággal 
kapcsolatos téma is szóba 
került. Kozsuch Kornél hang-
súlyozta, hogy az olyan mi-

nőségi termékeket előállító 
Békés megyei vállalkozáso-
kat, mint az Árpád Pálinka, 
igyekeznek minden fronton 
segíteni. Hozzátette: azért is 
van szükség az ilyen és eh-
hez hasonló főzdékre, hogy 
bérfőzetés esetén, a saját 
gyümölcsből is egy valóban 
minőségi ital születhessen. 

Az eseményen a fiatal ge-
nerációt képviselve részt vett 
az Ifjú Gazdák Békés Me-
gyei Egyesületének elnöke 
is. Vincze Dávid Edgár arról 
beszélt, hogy a fiatal gazdák 
körében egyre népszerűbb a 
magyar pálinkák fogyasztá-
sa, sőt többen saját párlat el-
készítésével is próbálkoznak. 

Vincze Attila

Vincze Dávid Edgár, Nagy Árpád és Kozsuch Kornél

Sipiczki Pál (90)
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B É K É S C S A B A  A N N O
A Csabai Nőegylet alapítása és jubileuma

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Eseménydús tavasz a Jókai színházban
Csaba első jelentős ese-
ménye 1878. januárjában 
Lepény Pál, tehetős gazda 
bírói megválasztása volt. 
Még abban a hónapban a 
Közbirtokossági testület, 
Lepény Pál elnök vezeté-
sével úgy határozott, hogy 
hajlékot teremt a színját-
szásnak a belvárosban. A 
szegények szenvedésének 
enyhítésére a nők összefo-
gásával pedig megalakult 
a Csabai Nőegylet. 

Újságban adták hírül, hogy 
1878. szeptember 15-én 
délután 4 órakor a Nőegy-
let alakuló közgyűlést tart a 
polgári leányiskola helyiségé-
ben. Ezt megelőzően a Se-
gélyező Nőegylet két lelkes 
tagja, özv. Reök Istvánné és 
Bertóky Lászlóné úrhölgyek 
szívjósága, emberbaráti sze-
retete kezdeményezte a Nő-
egylet alapítást. Ők vezették 
a 14 tagból álló küldöttséget, 
tisztelegtek Beliczey István-
né őméltóságánál, s a kül-
döttség nevében felkérték az 
elnöknői tisztség elfogadá-
sára. A főispánné szeretet-
teljes méltósággal fogadta a 
küldöttséget, megköszönte a 
megtiszteltetést, és elfogad-
ta a felkérést. 

A Csabai Nőegylet 61 tag-
gal alakult meg. Az egylet cél-
kitűzése az árvák, özvegyek, 
sorsüldözöttek, munkaképte-

lenek, betegek és elhagyottak 
szenvedésének enyhítése, és 
a szegény gyerekek segélye-
zése volt. Ennek pénzügyi 
alapjait rendezvények, bálok 
bevételeiből és gyűjtésekből 
kívánták fedezni. 

A Csabai Nőegylet jól mű-
ködött, 1899-ben már húsz-
éves jubileumi ülését tartotta. 
Az előző tíz év alatt 14218 
forint 40 kr. bevétele volt az 
egyletnek. Ez idő alatt az 
egylet 2738 forintot fordított 
segélyezésre, 200 egyént tá-
mogattak, és gyűjtöttek egy 
felépítendő szeretetházra is. 
Tag lett például Wenckheim 
Krisztina grófnő, Rosenthal 
Mártonné, Urszinyi Jánosné, 
Omaszta Gyuláné, Réthy 
Pálné. 

1928. november 26-án a 
Békéscsabai Nőegyesület 
már 50 éves jubileumát ün-
nepelte a városházán, egy 

díszközgyűlésen. Az üdvöz-
lő beszédet ekkor Jánossy 
Gyuláné mondta. Hálás sza-
vakkal emlékezett meg az 
alapító tagokról. Rell Lajos 
dr., a reálgimnázium igazga-
tója megemlékezett Beliczey 
Istvánnéról, aki 40 éven át 
volt az egyesület elnöknője. 
Felszólalt a jubileumi ünnep-
ségen Jánossy Gyula pol-
gármester is. Ezután a társ-
egyesületek 12 képviselője 
köszöntötte a félszázada ala-
kult Csabai Nőegyletet. Vé-
gül Rell Lajos dr. ismertette 
a beérkezett üdvözlő sürgö-
nyöket. Bejelentette továbbá, 
hogy özv. Zsilinszky Mihály-
né 100 pengős alapítványt 
tett, az egyesület tetszés 
szerinti felhasználására. A 
lélekemelő díszközgyűlés vé-
gén a gimnáziumi énekkar 
elénekelte a Himnuszt.

Gécs Béla

Az elmúlt hetekben premi-
erre, díszbemutatóra vártuk 
nézőinket, könyvbemutatók-
ra és koncertre hívtuk a mű-
vészetek barátait, és ezt a 
programkínálatot a jövőben 
sem szeretnénk alább adni. 
Színházunk gazdag prog-
ramkínálatában nemrégiben 
tekinthették meg a Zorba pre-
mierjét, a közönség kitüntető 
érdeklődése kíséri a Radó 
Denise rendezésében színre 
vitt darabot. A Zorba előadá-
saira május 15-éig korlátozott 
számban még jegyet tudnak 
váltani, 12-én délután pedig 
narrált előadást láthatnak. 
Májusban néhány előadás 
erejéig megtekinthetik két 
közönségkedvenc előadásun-
kat: Az ajtó csak a hét végéig 
látható, az Énekes madár 17-
18-19-én visszatér a színpad-
ra, így ha eddig lemaradtak, 
vagy szívesen újranéznék az 
előadásokat, még megtehetik.

Megkezdődtek a Királyom, 
Isten áldjon, Bartus Gyula 
színművész szerelmes játé-
kának próbái, amelyben Má-
tyás király szerepében Szabó 
Lajost láthatják, szerelmét, 
Edelpeck Borbálát pedig Kiss 
Viktória alakítja. A mű ren-
dezője Merő Béla, akinek 
színházi esszékötetét nem-
régiben mutatta be a Békés-
csabai Jókai Színház. Május 
ötödikén újabb darab próbái 
kezdődnek meg: egy külö-

nös műfaj, a horror-rockopera 
mutatkozik be Békéscsabán, 
amelyet csak szeptemberben 
mutatunk be. A Drakula ren-
dezője Seregi Zoltán direktor 
lesz. Nem kell sokáig várnunk 
a Katkó Ferenc irányításával 
színpadra kerülő Furcsa pár 
női változatának próbafolya-
matára sem, amely nagyszerű 
színésznőinknek nyújt majd 
játéklehetőséget. 

A gyerekek számára a 
Színitanház végzős hallgató-
inak vizsgaelőadását ajánljuk: 
a Trón alatt a király a hazug 
macskák országába vezeti 
kisfiú és kislány főhőseinket, 
ahol a trón mellett melege-
dők saját érdekeiket védve 
a birodalmukban megmaradt 
egyetlen egeret kiáltják ki 
királlyá. A humoros történet 
izgalmas kalandokat kínál a 
szereplőknek és a nézőknek 
egyaránt. Szekernyés László 
mesejátékát Katkó Ferenc 
rendezi.

Két különleges esemény 
is vár a társulatra és kedves 
nézőinkre: hamarosan Bécs-
ben mutatjuk be a Made in 
Hungária keresztmetszetét, a 
hónap végén pedig az Angya-
lok szárnyalása alkalmával ta-
lálkozik egymással a hatalmas 
szereplőgárda, fogyatékkal 
élő barátaink és a segíteni vá-
gyó közönség.

Nemcsak nézőként, ha-
nem hallgatóként is számít 
Önökre a színház! A felnőtt-
oktatás keretében ingyene-
sen, kiváló gyakorlati képző-
helyen szerezhetnek színész 
és gyakorlatos színész ké-
pesítést, a felvételire május 
14-én várjuk a tehetséges 
fiatalokat. Színháztechnikus, 
szcenikus szakra ugyancsak 
hívjuk a jelentkezőket. A rész-
letekről további információ-
kat a Színitanház honlapján 
(szinitanhaz.hu) találnak.

Hamarosan jelentkezünk 
az új évad terveivel!
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