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„A kormány több mint 705 millió forinttal segíti Békéscsabát”

Munkác sy Negyed

A fák pótlásáról is gondoskodik
Békéscsaba önkormányzata

FOLYTATÁS A 5. OLDALON

Ádám Pál: A facsemeték kétéves utógondozását is elvégzik a vállalkozók 

Gyermeknapon már az új helyen 
játszhatnak a bábművészek

Lassan a végéhez köze-
ledik a Munkácsy Negyed 
részét képező Urszinyi-
Beliczey kúria felújítása, 
amely néhány hónap múl-
va a Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház új otthoná-
ul szolgál majd.

Varga Tamás alpolgármester 
szerint Békéscsaba egyedi 
adottsága, hogy egymással 
szemben két kúriaépület ta-

lálható: az Omaszta kúria, 
vagyis a Munkácsy Emlék-
ház, amely tavaly új külsőt és 
beltartalmat kapott, valamint 
az Urszinyi-Beliczey kúria. 

A kultúráért felelős al-
polgármester arra emlékez-
tetett, hogy hat-hét éves 
folyamat zárul jövőre, hi-
szen 2015-16-ban kezdték 
tervezni azt a koncepciót, 
amely a Munkácsy Negye-
den belül a bábszínház köl-

tözését is magában foglalja. 
Mint mondta, a bábszínház-
nak azért volt szüksége új 
épületre, mert a bábművé-
szeknek mostoha körülmé-
nyek között, egy emeleti pró-
bateremből kialakított zsúfolt 
teremben, a Jókai színházzal 
osztozkodva kellett játsza-
niuk. Ez a kettős társbérlet 
nem könnyítette meg a tehet-
ségük bemutatását – húzta 
alá Varga Tamás.

– A kúria épülete megújult, 
megszépült, kívülről és belül-
ről is felújították, emellett a 
színház-, illetve előadó-mű-
vészetet szolgáló, magas 
szintű funkciókkal látták el. 
A tervek szerint a kivitelező 
februárban levonul a mun-
katerületről és elkezdődik az 
engedélyezési eljárás. 

A városnak jelenleg 150 
hektárnyi erdeje van, a köz-
területeken pedig több mint 
63 ezer fa áll. Ha egy be-
ruházás miatt ki kell vágni 
fákat, gondoskodnak arról, 
hogy legalább annyit ültes-
senek helyette más terü-
leten. A fák gondozásáról, 
pótlásáról Ádám Pált, a vá-
rosüzemeltetési, fejlesztési 
és környezetvédelmi bizott-
ság elnökét kérdeztük. 

– Békéscsaba zöld város, 
erdőkkel, fákkal. Egy ekkora 
faállomány esetében milyen 
feladatokat ró az önkormány-
zatra a fák gondozása?

– A város területén lévő 
koros fák gallyazása, nö-
vényvédelme és a kiszáradt 
fák kivágása jelentős anyagi 
terhet ró a város költségve-

tésére. A megnövekedett la-
kossági igények, a több al-
kalommal előforduló viharos 
erejű szél, vagy éppen az 
aszályos időjárás miatt meg-
növekedett az olyan kiszá-
radt fák száma, amelyeket ki 
kell vágni. A beruházások, a 
fák egészségügyi állapota, 
vágásérettsége, esetlegesen 
a  balesetveszély miatt tör-
ténő fakivágásokat követően 
nagy számban végzünk fa-
csemete-visszapótlást, ezál-
tal a meglévő, nagy mennyi-
ségű faállományunk tovább 
gyarapodhat. 

– Mi történik a beteg, el-
öregedett fákkal?

– Az önkormányzat saját 
hatáskörben vagy a lakossági 
bejelentések alapján végez-
tet fakivágási munkát a város 
területén. A kitermelt, tűzifa 

minőségű faanyagot rászo-
ruló családoknak szállítjuk 
ki, ezzel segítve a téli fűtést. 
A mostani télen, a jelentősen 
megemelkedett energiaárak 
következtében erre nagy az 
igény a lakosság részéről.

– Hogyan pótolják ezeket 
a fákat, illetve azokat a cse-
metéket, amelyek nem fa-
kadnak meg?

– Az önkormányzat által 
ültetett facsemeték kétéves 
utógondozását a telepítést 
végző vállalkozások látják el. 
A munka főként a fiatal fák 
öntözéséből, az esetleges 
növényvédelméből és a ko-
ronaalakító metszésből áll.

– Mennyi fát ültettek 2022-
ben pótlásként, és kik végez-
ték ezt a munkát?

Nehéz év előtt állunk. A 
családok mellett az önkor-
mányzatok is folyamato-
san számolnak, terveznek, 
újraterveznek, részben a 
megemelkedett energia-
árak miatt. Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőt 
ezúttal arról kérdeztük, ho-
gyan indulunk neki az új 
évnek, mire számíthatunk 
2023-ban.

– A kormányzat egy normatív 
számítási rendszer szerint járul 
hozzá a 10 ezer lakosú telepü-
lések energiaköltségeihez, és 
egyedi elbírálás alapján dön-
tött a 10 ezer lélekszám feletti 
városok támogatásáról. Mit je-
lent ez a gyakorlatban? 

– A kormány Magyaror-
szág valamennyi olyan ön-

kormányzatát segíti, amely-
nek komoly problémát jelent 
a megemelkedett energia-
költségek kigazdálkodása. Év 
végén, december 21-én jelent 
meg a Magyar Közlönyben az 
a kormányrendelet, amely az 
önkormányzatok támogatá-
sához – ágazati, köznevelési, 
gyermekjóléti és szociális, 
gyermekétkeztetési, valamint 
az általuk biztosított közvilágí-
tási, bölcsődei ellátási, óvodai 
működtetési, szociális szako-
sított, és a gyermekek átme-
neti gondozásával kapcso-
latos feladatok ellátásához 
– 2023 évre összesen 871 
milliárd 603 millió forint keret-
összeget hagyott jóvá. Ebből 
a forrásból a kistelepülések 
ugyanúgy részesülnek, mint 
a megyeszékhelyek. Idén 

év elején, január 2-án jelent 
meg az a kormányhatározat, 
amely a 10 000 fő feletti tele-
püléseken a háborús helyzet 
okozta energiaár-emelkedés 
hatásainak enyhítését cé-
lozza. Békéscsaba ebben a 
döntésben 705 588 705 forint 
támogatásban részesült. Ez 
az összeg nagyban segítheti 
a megyeszékhelyet abban, 
hogy a korábban meghozott 
energiatakarékossági intéz-
kedések mellett működőké-
pes legyen a város.

– Számíthatnak-e vala-
milyen segítségre a cégek, 
vállalkozások? 

– Tizenegy pontból álló 
akciótervet állított fel de-
cemberben a kormány a re-
cesszió elkerülésére. Ezek 
között több, kifejezetten a vál-

lalkozásokat segítő program 
található. Ilyen a gyármentő 
garancia- és hitelprogram, 
vagy a rezsiintenzív vállal-
kozások számára kiírt pá-
lyázat, amely 100 milliárd fo-
rintos kerettel nyílt meg még 
október végén. Az élelmi-
szeripart, a vendéglátást és 
a turizmust is segítheti az a 
változtatás, amely megszün-
tette a SZÉP-kártya három 
különböző „alzsebét”. Ezzel 
a döntéssel a SZÉP-kártyán 
lévő forrás bármely területen, 
tehát a rekreáció, a vendég-
látás vagy szálláshely eseté-
ben is felhasználható. Emel-
lett a vállalkozásokat segíti a 
kiterjesztett kamatstop és a 
turisztikai akcióterv is.
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Kiváló oktatók és képzőhelyekBékés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „ T B ” - S A R O K
Tudnivalók a nyugdíjra jogosító szolgálati időről

LakáspályázatPályázati felhívások
Pályázni lehet Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában állóbérlakásokban 
történő elhelyezésre.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévő alábbi szol-
gálati bérlakásokban történő 
elhelyezésre:

Tolnai u. 2. B. IV. em. 3. (két-
szobás, összkomfortos, 57 m²; 
bérleti díja: 32 091 Ft/hó),

Wlassich sétány 19. IV. em. 
15. (kétszobás, összkomfortos, 51 
m²; bérleti díja: 45 900 Ft/hó).

Az önkormányzati tulajdonú 
szolgálati lakások a békéscsabai 
székhelyű vagy telephelyű köz-
feladatot ellátó intézményeknél, 
szervezeteknél munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állók ré-
szére és a békéscsabai székhelyű 
vagy telephelyű sportszervezet és 
annak leigazolt sportolója részére 
adhatók bérbe. A pályázaton való 
részvétel részletes feltételeit a pá-
lyázati adatlap mellékletében sze-
replő tájékoztató tartalmazza.

2. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévő alábbi 
költségelvű bérlakásban tör-
ténő elhelyezésre:

Békéscsaba, Erzsébet lakó-
park 48. (kétszobás, összkomfor-
tos, 60 m²; bérleti díja: 60 000 Ft/
hó).

Az önkormányzat költség-
elvű bérleményeire eredmé-
nyesen az pályázhat (egyéb 
feltételek mellett):

- akinek a nettó együttes jöve-
delme legalább ötszöröse a fize-
tendő lakbér összegének,

- aki min. havi 10 000 Ft lakás-
előtakarékossági szerződést köt, 

- aki megfizeti a bérleti szerző-
dés megkötése előtt a meghatáro-
zott összegű óvadékot, amely 150 
ezer Ft.

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

3. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévő alábbi 
ifjúsági garzon bérlakásokban 
történő elhelyezésre.

Dózsa György út 7. B. I. em. 
5. (egyszobás, összkomfortos, 30 
m2, bérleti díja: 10 000 Ft/hó),

Dózsa György út 7. C. I. em. 
10. (egyszobás, összkomfortos, 
30 m2, bérleti díja: 10 000 Ft/hó).

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

A lakóegység bérbeadása 
nem szociális rászorultság 
alapján történik. A pályázat el-
bírálásánál előnyben részesül-
nek azok a párok, akik:

- legalább 5 éve békéscsabai 
lakóhellyel rendelkeznek és tény-
legesen a bejelentett lakásban 
laknak,

– felsőfokú (egyetemi vagy fő-
iskolai) végzettségűek, 

– lakás-előtakarékossággal,  
készpénzzel, vagy építési telek-
kel rendelkeznek.

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

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

A pályázat benyújtására sze-
mélyesen, elektronikusan vagy 
postai úton van lehetőség.

A pályázat polgármesteri 
hivatalba történő beérkezésé-
nek határideje: 2023. január 
19., 12:00 óra 

A határidőn túl beérkezett 
pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának 
postai címe: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szociálpolitikai Osz-
tály, 5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17.

A pályázat benyújtásának 
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 pá-
lyázati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés a leg-
közelebbi döntéshozatali eljá-
rásban történik.

Bővebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociálpoliti-
kai osztályán kérhető. Telefon-
szám: 66/886-506, 66/886-502.

A szolgálati idő az az idő-
szak, amely alatt a biztosí-
tott nyugdíjjárulék fizeté-
sére kötelezett volt, illetve 
megállapodás alapján nyug-
díjjárulékot fizetett. 

A társadalombiztosítási nyug-
ellátásra való jogosultság 
egyik feltétele, hogy az igény-
lőnek vagy a jogszerzőnek tör-
vényben meghatározott szol-
gálati idővel kell rendelkeznie. 
Például az öregségi teljes 
nyugdíjra való jogosultságot 
legalább 20 év szolgálati idő 
megszerzése alapozza meg. 

A biztosítással járó jog-
viszonyon (munkaviszony, 
egyéni és társas vállalkozói 
jogviszony, megbízási jog-
viszony, őstermelő stb.) túl 
szolgálati időként figyelembe 
vehető például a felsőfokú 
oktatási intézményben, nap-
pali képzésben folytatott ta-
nulmányok 1998. január 1-je 
előtti időtartama, továbbá 
a gyermeknevelési támoga-
tás, az ápolási díj, a GYOD, 
a GYES folyósításának ideje, 
ha az előírt nyugdíjjárulékot 
megfizették.

Ugyanakkor nem lehet 
szolgálati időként elismerni 
azt az időszakot, amely alatt 
az igénylő biztosítása szü-
netelt, és nyugdíjjárulék-fize-
tés sem történt, továbbá az 

egyéni és a társas vállalkozó, 
a mezőgazdasági őstermelő 
jogviszonyának azt az időtar-
tamát, amelyre nyugdíjjárulék 
tartozása van.

A szolgálati időt fő sza-
bályként a társadalombizto-
sítási szervek nyilvántartásai 
alapján kell figyelembe venni. 
Ezen túlmenően a szolgá-
lati idő fennállása a foglal-
koztató által kiállított egykorú 
okirattal, vagy a foglalkoz-
tató eredeti nyilvántartásai 
alapján kiállított igazolással, 
illetve egyéb hitelt érdemlő 
módon, tanúk nyilatkozatával 
is bizonyítható.

Öregségi teljes nyugdíjra 
életkorától függetlenül jo-
gosult az a nő, aki legalább 
negyven év jogosultsági idő-
vel rendelkezik. Lényeges, 
hogy a jogosultsági idő nem 
azonos a szolgálati idővel, 
így például a munkanélküli 
ellátás folyósításának időtar-
tama szolgálati idő, de nem 
minősül jogosultsági időnek.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Kiváló oktatók és képzőhelyek
Kiváló duális képzőhely és 
az év gyakorlati oktatója dí-
jat adott át a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra december 22-én, Békés-
csabán. 

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara évek 
óta keresi a kiváló gyakor-
lati képzőhelyeket, illetve a 
képzőrendszer átalakítása 
miatt idén már a kiváló duá-
lis oktatóhelynek átnevezett 
vállalkozásokat. 

– A legjobb képzőhelyeket 
2019-ben és ’20-ban is kihir-
dette a kamara, de az ünne-
pélyes átadó a járvány miatt 
elmaradt, most pótoltuk azt is 
– mondta Mészárosné Szabó 
Anna, a kamara szakképzési 
osztályvezetője. 

– Újdonság, hogy 2022-
ben nemcsak a kiváló duális 
oktatóhelyeket, hanem a leg-
jobb gyakorlati oktatót is jutal-
maztuk. Az év Gyakorlati Ok-
tatója címet idén Szűcs Lajos, 
a Linamar Hungary Zrt. szak-
oktatója vehette át. A szakmák 

gondozását az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium tá-
mogatásával valósítja meg a 
kamara – mondta.

2019 és 2020 legjobb, 
Békés megyei gyakor-
lati képzőhelyei, szakma 
és székhely szerint: Németh 
Tibor e.v., gázhálózatrendszer-
szerelő, Békéscsaba; Dr. 
László Elek Kórház és Ren-
delőintézet, ápoló, gyakorló 
ápoló, Orosháza; Pince-
Boroz Plusz Kft., pincér és 
vendéglátásszervező, Békés; 
KUKA Hungária Kft., he-
gesztő, Füzesgyarmat; Békés 
Megyei Hajnal István Szociá-
lis Szolgáltató Centrum, szoci-
ális gondozó és ápoló, Békés; 
Tarkovács Zoltán István, jár-
műfényező, Békés; Felina 
Hungária Kft., női szabó, 
Szeghalom; Győrfi Ildikó 
Szépségstúdió Bt., fodrász, 
Békéscsaba; Tímár Andrásné 
e.v., pincér, szakács, Gyoma-
endrőd; Agrodéva Mezőgaz-
dasági és Kereskedelmi Szol-
gáltató Kft., gépi forgácsoló, 
Dévaványa; Jókai Cukrászda 

Kft., cukrász, Békéscsaba; 
Linamar Hungary Autóipari és 
Gépgyártó Zrt, ipari gépész, 
gépi forgácsoló, hegesztő, 
Orosháza; Kolozsi József 
Gépipari és Kereskedelmi 
Kft., hegesztő, Mezőberény.

2022 legjobb, Békés me-
gyei duális képzőhelyei, 
szakma és székhely sze-
rint: Progresszív Nyomda 
Kft., nyomdaipari technikus, 
nyomdaipari gépmester, Bé-
késcsaba; Varga Krisztián 
László e.v., autószerelő, Me-
zőberény; Csabakonyha Kft., 
szakács, pincér, vendéglős, 
Békéscsaba; Kolozsi József 
Gépipari és Kereskedelmi 
Kft., hegesztő, Mezőberény; 
Linamar Hungary Zrt., CNC 
programozó, gépésztechni-
kus, gépgyártástechnológiai 
technikus, gépi- és CNC for-
gácsoló, hegesztő, mecha-
tronikai technikus, villany-
szerelő; Bíróné Márton Anikó 
e.v., kozmetikus, Mezőbe-
rény; Gécs Nobert György 
e.v., járműfényező, karosszé-
rialakatos, Békéscsaba.

A Békéscsabai Kulturális Ellátó 
Központ igazgatója pályázatot 

hirdet gazdasági főelőadó 
(főkönyvi könyvelő) munkakör 

betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. Fel-
adat: az intézmény mint költség-
vetési szerv főkönyvi könyvelési 
feladatainak ellátása. Költségve-
tési beszámoló, mérlegjelentések, 
költségvetési jelentések elkészíté-
se. A főkönyv és analitikák közötti 
egyeztetési feladatok ellátása. 
Előirányzatok, kötelezettségválla-
lások, pénzforgalom  könyvelése, 
egyeztetése, módosítása, nyilván-
tartások vezetése.

Pályázati feltételek: legalább 
érettségi és mérlegképes köny-
velő szakképesítés; legalább 5 év 
könyvelői gyakorlat; forrás dot.net 
program ismerete előnyt jelent; 
magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség, nem 
áll foglalkoztatás gyakorlásától el-
tiltás hatálya alatt; Microsoft Of-
fice magas szintű ismerete (külö-
nösen Ms Word, Ms Excel).

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok: fényképpel ellátott, 
részletes szakmai tevékenységet 
tartalmazó önéletrajz; motivációs 
levél; iskolai végzettséget igazoló 

okirat(ok) másolata; pályázat el-
nyerése esetén egy hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány; hozzájáruló nyilatkozat sze-
mélyes adatainak a pályázati eljá-
rással kapcsolatos kezeléséhez.

A Békéscsabai Kulturális Ellátó 
Központ igazgatója pályázatot 

hirdet műszaki főelőadó  
munkakör betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős, határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. Feladat: 
a Békéscsabai Kulturális Ellátó 
Központ ellátása alá vont intéz-
ményekre vonatkozóan felügyeli a 
központi épület és a telephelyek 
épületei tűzvédelmi rendszerei-
nek működését, kapcsolatot tart a 
felügyeleti szervekkel. Felügyeli a 
központi épület és a telephelyek 
épületei vagyonvédelmi rendsze-
reinek működését, kapcsolatot tart 
a rendszert karbantartó vállalkozó-
val. Felügyeli a központi épülethez 
tartozó gépészeti berendezések 
üzemben tartását, az ehhez szük-
séges karbantartások, felújítások 
lebonyolítását és ellenőrzését. 
Feladata beruházások, fejlesztési 
projektek kidolgozásában és elő-
készítésében való részvétel, ezek 
lebonyolításának műszaki felügye-
lete, átvétele. 

Pályázati feltételek: épület-
gépész technikusi végzettség 
(előnyt jelent főiskolai vagy egye-
temi műszaki mérnöki végzett-
ség); legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat; magyar állampolgár-

ság, büntetlen előélet, cselekvő-
képesség, nem áll foglalkoztatás 
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt; 
számítógép felhasználói szintű 
ismerete.

Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a jut-
tatásokra a "Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok: fényképpel ellátott, 
részletes szakmai tevékenységet 
tartalmazó önéletrajz; motivációs 
levél; iskolai végzettséget igazoló 
okirat(ok) másolata; pályázat el-
nyerése esetén egy hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány; hozzájáruló nyilatkozat sze-
mélyes adatainak a pályázati eljá-
rással kapcsolatos kezeléséhez.

További információk:

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2023. január 24. A munka-
körök a pályázat elbírálását követően 
azonnal betölthetőek. A pályázatok 
benyújtásának módja: elektroni-
kus úton balazsnelli@ellatokozpont.
hu e-mail címen keresztül; postán a 
Békéscsabai Kulturális Ellátó Köz-
pont címére történő megküldésével 
(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.). 
A pályázati kiírásokkal kapcsola-
tosan további információt Liborné 
Gaál Gabriella igazgató nyújt a +36 
70/947-4986 számon. A gazdasági 
főelőadói pályázattal kapcsolatba 
Kovács Gabriella gazdasági veze-
tőt is kereshetik a + 36 20/450-8781 
számon.

mailto:szocialis@bekescsaba.hu
mailto:szocialis@bekescsaba.hu
http://www.bekescsaba.hu
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Hirdessen 
nálunk!

66/740 700 
info@bmc.media.hu

Munkác sy Negyed

 Békéscsaba hazavár!
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók 
támogatására a „Békés-
csaba hazavár!” felsőok-
tatási hallgatói ösztöndíj 
elnyerésére, valamint a 
diplomás pályakezdők tá-
mogatására a „Békéscsa-
ba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösz-

töndíj pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege fél-
évenként 5 hónap időtar-
tamra (szeptembertől janu-
árig és februártól júniusig) 
havi 50 000 Ft, amely a pá-
lyázat benyújtásakor folya-
matban lévő félévtől négy 
félévig, de legfeljebb az okle-
vél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás 

pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege egy-
szeri 400  000 Ft, amelyet 
az ösztöndíjszerződés meg-
kötését követő 15 napon 
belül utalnak át a pályázó 

által megjelölt pénzforgalmi 
számlára.

További információk

A pályázatok benyújtá-
sának helye: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztály 5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
11–17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email cím.

A pályázatok beérke-
zésének határideje: 2023. 
március 16.

A pályázati űrlap Békés-
csaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztályán igényelhető 
vagy letölthető Békéscsaba 
város honlapjáról. Kérjük, hogy 
a borítékra írják rá: „Békés-
csaba hazavár!" életkezdési 
támogatás pályázat vagy „Bé-
késcsaba hazavár!" felsőokta-
tási hallgatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntések-
ről szóló értesítés várható 
ideje: 2023. április 20.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösztön-
díj és a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás elnye-
résének feltételeiről bőveb-
ben a bekescsaba.hu webol-
dalon a pályázati hírek között 
olvashatnak. 

A bábszínház a tervek sze-
rint áprilisban kezd költözni, 
ami nem lesz egyszerű, hi-
szen mindeközben zajlik az 
évad is. A csapat ugyanakkor 
felkészült és megoldja majd 
a helyzetet – fogalmazott az 
alpolgármester. Hozzátette: 
azon túl, hogy az épület alkal-
mas lesz a bábszínházi elő-
adások bemutatására, több 
interaktív, kultúr- és család-
történeti kiállítás befogadá-
sát is szolgálja majd. Meg-
jegyezte: a bábszínházban 
olyan rendezvényeket is ter-
veznek, amelyek túlmutatnak 
az előadásokon, ilyenek lesz-
nek az interaktív programok, 
fesztiválok, tárlatok.

Lenkefi Zoltán, a Békés-
csabai Napsugár Bábszínház 
vezetője arról beszélt, hogy a 
kúriát először történészek vet-
ték birtokukba, akik a vakola-
tok alatt freskókat, szekkókat 
találtak, illetve olyan építé-
szeti elemeket, amelyeket ko-
rábban vagy átépítettek, vagy 
elfedtek. 

– Az épület alatt egy pince 
húzódik, itt lesznek majd az 
öltözők – ezt körben, végig 
fel kellett ásni, alá kellett fa-
lazni és vízszigetelni, vala-
mint a pincerész mélyítésére 
is szükség volt – sorolta az 
intézmény vezetője. 

– Egy 1841 és 1846 között 
épült házról van szó, amely-
lyel az elmúlt években nem 
nagyon foglalkoztak, csupán 
a tetőszerkezetet javították. 
Ám amikor átvettük az épü-
letet, akkor láttuk, hogy sok 
helyen beázott, sok volt a 
statikai probléma, de végül 
a felújítás jól sikerült, a kúria 
biztonságos állapotban van – 
jegyezte meg Lenkefi Zoltán. 

Az igazgató arról is tájé-
koztatott, hogy az újonnan 
létrehozott épület belváros 
felé néző részén egy elő-
adóteret alakítottak ki, vala-
mint egy olyan bábszínházi 
nézőteret, ahol százhúsz 
vendég foglalhat helyet egy 
kihúzható nézőtéren, egy 
nyolcszor hat méteres szín-
pad előtt, felső gépezettel, 
megfelelő technikai felsze-
reltséggel. Efölött lesz egy 
előadások megtartására al-

kalmas, hatvan-nyolcvan főt 
fogadni képes terem. A kö-
zépső részben a fogadóré-
szek láthatók, itt egy kávé-
zót alakítanak ki. A szárny 
hátsó részében kaptak he-
lyet a műhelyek. A kúriában 
az öltözők és a raktárak mel-
lett egy stúdiót alakítottak ki, 
valamint a földszinten irodá-
kat, kiállítótereket interaktív 
elemekkel.  

– A beruházás közel ki-
lencven százaléka elkészült, 
a szakemberek december-
ben az épület előtti burkola-
tot készítették, valamint az új 
épület külső burkolatát. Belül 
még zajlanak az asztalos-
munkák, ezen felül kisebb 
villanyszerelés, burkolás van 
hátra. Nemrég sikerült meg-
kötni a gázszerződést, ezért 
az még nincs bekötve, csak 
ezt követően lehet majd le-
fektetni a keményfa parket-

tát. Ha minden jól megy, 
február közepére elkészülhe-
tünk, ezt követően elindul az 
engedélyeztetési folyamat és 
a költözés az Ibsen házból – 
részletezte az igazgató.

Lenkefi Zoltán arról is be-
szélt, hogy a komplexum ud-
varát is szeretnék kihasz-
nálni, hiszen több funkciót is 
látnak benne, például sza-
badtéri előadásokat lehet 
majd itt tartani. A térkővel fe-
dett területen akár egy kiülős 
részt is ki lehet alakítani a ká-
vézó számára. Ezen felül egy 
új, köztéri szobrot is tervez-
nek ide, valamint információs 
táblákat, történelmi látképet 
és digitális totemoszlopot.

A direktor az átmeneti idő-
szakról szólva arról tájékoz-
tatott: május utolsó hétvégé-
jére, vagyis a gyermeknapi, 
pünkösdi hosszú hétvégére, 
a Színházi Olimpia részeként 
egy négynapos, bábos feszti-
vált terveznek, ennek része-
ként adnák át a komplexumot. 
Addig azonban át kell költöz-
niük az Ibsen házból és be 
kell lakniuk az új teret, hogy 
az előadások zökkenőmen-
tesen menjenek majd. Mind-
eközben javában tart az évad, 
amelyet a jelenlegi helyszí-
nen zárnak, csak a hivatalos 
megnyitó után játszanak majd 
a megújult kúriában.

Varga Diána

Gyermeknapon már az új helyen játszhatnak a bábművészek

– A fapótlásokat szakembe-
rek, erre szakosodott helyi vál-
lalkozások és a Békéscsabai 
Városgazdálkodási Kft. végzi. 
A fásítottság mértékét szem 
előtt tartva, Békéscsaba mél-
tán érdemli ki a sokszor emle-
getett „zöld város” jelzőt. 2022-
ben is nagy gondot fordítottunk 
arra, hogy tovább gyarapodjon 
a faállomány a közterületeken. 
Tavaly összesen 3000 erdé-
szeti csemetét ültettünk el a 
Lencsésin, az egykori KISZ-tá-
bor helyén, illetve Jaminában, 
a Mazán László utcában. De-
cember 15-ig további 225 fát 
telepítettünk a város területén, 
melyből 80 – lakossági igények 
alapján – a város több pont-
ján, lakóingatlanok elé került. A 
többi 145 fát tömegközlekedési 
útvonalak mentén (Kolozsvári 
utca, Madách utca, Szarvasi 
út, Bajza utca, Bartók Béla út, 
Orosházi út), vagy egyéb zöld-

felületeken (Hunyadi tér, Gyóni 
Géza utca, Kazinczy ltp.) telepí-
tettük. További 677 fát ültettek a 
szakemberek a beruházások-
hoz kapcsolódóan (útépítések, 
járdajavítások, kerékpárút-épí-
tések – Mokry utca, Ligeti sor –, 
bábszínház új épülete). A vas-
útberuházás hiányzó 66 facse-
metéjének a pótlása is megtör-
tént 2022-ben (Szerdahelyi út, 
Gyár utca, vasútállomás előtti 
tér, 4433-as út). Végül, de nem 
utolsósorban a MOL-Új Európa 
Alapítvány által támogatott fa-
ültetés részeként tavasszal 20, 
decemberben pedig három 
helyszínen (Gerla, Lencsési, 
Jamina) további 70 darab fa-
csemete ültetése is jelentő-
sen hozzájárult a közterületi 
faállomány növeléséhez. Így 
nem meglepő, hogy a ligetek-
kel, virágokkal tarkított terei-
nek, hangulatos sétányainak 
köszönhetően Békéscsaba az 
ország legélhetőbb városai 
közé tartozik.

A fák pótlásáról is gondoskodnak
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– Januártól emelkedik a mi-
nimálbér, és számos ehhez 
kapcsolt juttatás összege. Me-
lyeket emelné ki ezek közül?

– A legfontosabb, hogy az 
elmúlt év végi tárgyalások al-
kalmával a munkavállalók és 
munkáltatók hamar megál-
lapodtak az idei minimálbér 
és szakképzett bérminimum 
emelésének mértékéről. Ez 
azért ilyen fontos, mert az 
elmúlt években hosszan el-
húzódó viták voltak, most vi-
szont az érdekek egy irányba 
mutattak, hamar megszüle-
tett a konszenzus. Azt gon-
dolom, az jó a gazdaságnak, 
ha a munkáltatók és a mun-
kavállalók a saját érdekeik 
érvényesítése mellett elége-
detten állnak fel egy tárgyaló-
asztaltól. A minimálbér eme-
lés érinti azokat a szociális és 
egyéb ellátásokat, amelyek 
a minimálbérhez kötöttek. 
Ilyen a nagyszülői GYED, a 
GYED, az álláskeresési jára-
dék, vagy éppen a táppénz. 
Miközben a minimálbér eme-
lésről beszélünk, nem feled-
kezhetünk meg a nyugdíja-
sok ellátásáról sem. Látva 
az inflációs helyzetet, a re-
zsiköltségek emelkedését, a 
kormány 2023-ben 15 száza-
lékos nyugdíjemelés mellett 
döntött. Ezt az emelt össze-
get hamarosan meg is kapják 

a nyugdíjasok és mindazok, 
akik valamilyen nyugdíjszerű 
ellátásban részesülnek. Emel-
lett számukra továbbra is jár 
a 13. nyugdíj, ami – azt gon-
dolom – jól mutatja, hogy a 
kormány számára kiemelten 
fontos az idősek segítése, az 
országot eddig építő embe-
rek megbecsülése. 

– Hogyan változnak a csa-
ládtámogatások 2023-ban? 

– A családtámogatási 
rendszer fenntartása és ki-
bővítése kiemelten fontos a 
kormány számára, hiszen 
egy olyan támogatási struk-
túráról beszélhetünk, amely 
talán a világon is egyedülálló. 
A családokat és családalapí-
tást segítő program az elmúlt 
években folyamatosan bővült 

újabb és újabb elemekkel, de 
az is beszédes szám, hogy a 
családok támogatására fordí-
tott kormányzati forrás tíz év 
alatt megháromszorozódott. 
2023-ban a GDP öt százalé-
kát fordítja a kormány a csa-
ládok és a gyermekvállalás 
támogatására. Az elmúlt év 
januárjában bevezetett, 25 év 
alattiak adómentessége után, 
idén év elejétől már a 30 év 
alatti édesanyák is teljes adó-
mentességet élveznek. Fon-
tos, hogy a korábbi években 
elindított programok a há-
borús helyzet, a nehéz gaz-
dasági környezet ellenére is 
megmaradnak. Így továbbra 
is igénybe vehető a CSOK, 
a babaváró hitel, a lakásvá-
sárlások 5 százalékos, és az 

építkezések 27 százalékos 
áfájának elengedése, vagy a 
fiatal anyák diákhitel-tartozá-
sának az elengedése. Fon-
tosnak tartom, hogy továbbra 
is igényelhető a falusi CSOK, 
ami nem csak a fiatal házasok-
nak nyújt segítséget, hanem a 
kistelepülések számára is új 
perspektívát jelent. A válasz-
tókerületemben számos olyan 
településről tudunk, ahol az 
eladó ingatlanok hiánya je-
lent gátat a fiatal családok 
számára a beköltözéshez. Ez 
azt mutatja, hogy a korábban 
csökkenő lakosságszámot 
mutató községek, falvak újra 
élettel telhetnek meg, megáll 
a lakosságszámfogyás, sze-
rencsés esetben nő a telepü-
lés népessége.

Herczeg Tamás: A kormány több mint 705 
millió forinttal segíti Békéscsabát
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V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE

A múlt évi utolsó Csabai Mérleg lapzártája után ülésezett Békéscsaba képviselő-testülete, ezért most olvashatják lapunkban a közgyűlési tudósítást és azt, hogyan értékelte a 
legfontosabb döntéseket Szarvas Péter polgármester, valamint a pártok, frakciók képviselői (Dancsó Tibor, a DK képviselője ezúttal nem élt ezzel a lehetőséggel).

A polgármester és a pártok, frakciók képviselőinek véleménye a legfontosabb döntésekről

„Elfogadhatatlan a posta ajánlata”
A polgármester elmondta, 

hogy 2022 október végén 
319 millió forintot kapott tá-
mogatásként az önkor-
mányzat, amely összeg az 
iparűzési adó elvonását kom-
penzálja. A testület úgy dön-
tött, hogy ebből 100 millió fo-
rintot városüzemeltetésre, 82 
millió forintot a közösségi au-
tóbusz-közlekedés szolgál-
tatásra, 20-20 millió forintot 
az Árpád fürdő és a sportlé-
tesítmények fenntartására, 7 
millió forintot az Ormay sor 
szilárd burkolattal történő 
ellátására, 2,5 millió forintot 
pedig a Csányi utcai extrém-
sport-pálya továbbfejleszté-
sére fordít.  

Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy mivel az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bér-
leti díját utoljára 2016-ban emelték, most jelentős, átlagosan ötven százalékos lakbéremelés-
ről döntöttek. Beszélt arról is, hogy mivel az élelmiszeripari infláció tovább nőtt, januártól 30 
százalékkal emelkedik a közétkeztetés térítési díja. 

A polgármester kitért arra, hogy a Magyar Posta Zrt. a magas energiaárak miatt döntött 
többek közt hat békéscsabai fiók novemberi bezárásáról. A város ajánlatot kapott a zrt.-től: a 
posta a csabai fiókok visszaállítására évi 130 millió forintot kért. 

– Ez elfogadhatatlan, az önkormányzat ekkora összeg megfizetésére nem képes. Eluta-
sítottuk az ajánlatot, de készen állunk arra, hogy a zrt. vezetőivel a rugalmas szolgáltatások 
kialakításáról egyeztessünk úgy, hogy a posta, az önkormányzat és vállalkozók bevonásával 
tudjunk postai szolgáltatást nyújtani – emelte ki a városvezető.

Míg 2021-ben 700 millió forintot költött a város energia-beszerzésre, 2023-ban ez az ösz-
szeg várhatóan 2,7 milliárd forint körül lesz. Szarvas Péter kiemelte, hogy a takarékoskodás 
már megkezdődött, az októberi és a novemberi adatok jól mutatják az eredményét, de ezt 
tovább kell folytatni. Hozzátette, a csabai bölcsődékben 24 fokot, az óvodákban és szociális 
intézményekben 22 fokot biztosítanak továbbra is. Az energiaköltségek további csökkentése 
érdekében az intézményeknek olyan beruházásokat engedélyeztek, mint például a kazán-
csere, a fűtéskorszerűsítés, a ledesítés, erre összesen 67 millió forintot biztosítottak.

A városvezető végül ezúton is gratulált Jancsik Ferencnek és dr. Pap Istvánnak, akiknek 
Békéscsabai Életműdíjat ítélt oda a testület, és dr. Várkonyi Tibornak, aki a Békéscsabáért 
Kitüntetést kapja majd.

„A költségvetés sok ismeretlenes egyenlet”
Hanó Miklós a Fidesz köz-

gyűlés utáni tájékoztatóján el-
mondta: nehéz a jövő évi költ-
ségvetést tervezni, hiszen több 
olyan tényező is van, amely-
nek a várható összegét nem 
tudja előre a város. 

– Nem tudjuk, hogyan ala-
kulnak az adóbevételek. A 
kormány bejelentette, hogy 
segítenek a megnövekedett 
energiaárak kifizetésében, 
de ma még nem tudni, mek-
kora lesz ez a kompenzáció. 
További bizonytalanságra 
ad okot az energiaárak le-
hetséges változása, illetve a 
magas infláció is. Mindemel-
lett mindent megteszünk 
azért, hogy a 2023-as költ-
ségvetés is rendben legyen  – fogalmazott Hanó Miklós alpolgármester. 

A politkus kiemelte, hogy az önkormányzat előrelátó volt, a geotermikus energia hasznosítása 
2023-ban már realizálódik, és segíti több városi intézmény fűtését. Hozzátette: felkérték Herczeg 
Tamás országgyűlési képviselőt, járjon közbe azért, hogy további létesítmények csatlakoztathatóak 
legyenek ehhez a rendszerhez. Beszélt arról is, hogy az elmúlt években több intézményben hajtot-
tak végre energia-megtakarítást célzó fejlesztéseket, megtörtént a közvilágítás korszerűsítése, és 
a napenergiát is hasznosítják az intézmények. 

Opauszki Zoltán azokról a prioritásokról tett említést, amelyeket a következő évre tekintettel fo-
galmaztak meg. Mint mondta, a legfontosabb célkitűzés a kötelező feladatok folyamatos ellátása.

– Meghatároztuk a keretszámot valamennyi intézmény, illetve cég számára, hogy az adott hó-
napban mennyi energiát használhat. Ennek a monitorozása is szükséges, hogy a folyamatokat kö-
vetni tudjuk és reagálhassunk rájuk – ismertette.

Hozzátette: az is fontos feladat, hogy a város több nagyberuházása – a piac, a bábszínház 
vagy a CsabaPark fejlesztése – befejeződjön, a fenntartásukat pedig költséghatékonyan tud-
ják biztosítani a továbbiakban. 

– Annak ellenére, hogy számos intézményt időszakosan bezár az önkormányzat, a város-
vezetés deklarált célja, hogy az önkormányzati cégek és intézmények körében a munkahelye-
ket megtartsuk – szögezte le a képviselő.

Opauszki Zoltán kiemelte: a Magyar Posta Zrt. ajánlata a hat bezárt békéscsabai fiók újranyitá-
sával kapcsolatban nem arról szólt, hogy az energia többletköltségeit vállalja át a város, hanem gya-
korlatilag mindent az önkormányzattal fizettettek volna meg, ezért más megoldáson gondolkodnak.

Dr. Juhász István, a Hajrá 
Békéscsaba frakcióvezetője 
a közgyűlés után elmondta, 
hogy az önkormányzat 509 
ingatlannal rendelkezik, ezek-
ben – mivel 2016 óta nem 
történt emelés – januártól át-
lagosan mintegy ötven száza-
lékkal nő a bérleti díj. Hozzá-
tette: a szociálpolitikai osztály 
figyelemmel volt arra, hogy 
azok a társadalmi rétegek, 
akik a bérlakás programban 
érdekeltek, ne akkora bérleti 
díjat fizessenek, ami megha-
ladja a lehetőségeiket.

A tanácsnok kitért az ön-
kormányzat 2023 és 2028 
közötti helyi esélyegyenlő-
ségi programjára. Mint mondta, a program a helyzetfelmérés mellett bemutatja az elmúlt öt év 
teljesítését és a következő esztendőkre vetít elő elképzeléseket, indítványokat a nehéz sorsú 
emberek helyzetének javítására. 

Varga Tamás beszélt arról, hogy a képviselők áttekintették a 2023-as évet meghatározó 
költségvetési koncepciót.

– Akik régóta benne vannak a döntés-előkészítésben azt mondták, hogy ennyi bizonyta-
lansági és kockázati tényezővel még nem indult neki az önkormányzat egyetlen büdzsé terve-
zésének sem. Szeptember óta foglalkozunk azzal, hogy az energiaárak növekedése mekkora 
kezelendő hiányt jelent a költségvetésben. Megfogalmaztuk, hogy a prioritás 2023-ban a fo-
lyamatos működőképesség, a kötelező feladatok ellátása, továbbá az álláshelyek megtartása 
lesz – emelte ki.

Varga Tamás kitért arra, hogy a grémium az energiahelyzetről is tájékoztatást kapott a de-
cemberi ülésen. Ezúttal azt nézhették át, hogy az önkormányzati intézmények és gazdasági 
társaságok miként spóroltak, működtek hatékonyabban. A dokumentumban a 2021. évi ok-
tóberi és novemberi adatokat hasonlították össze 2022 hasonló időszakának statisztikáival.

– A végeredmény azt mutatta, hogy felelős, gondos és együttműködő partnerséget tapasz-
talhattunk az intézmények és gazdasági társaságok részéről. Villamos-energiában 22 száza-
lékos csökkenést, míg földgázfelhasználásban az előző évhez képest 53 százalékos csökke-
nést láthattunk, ami az enyhe őszi hónapoknak is köszönhető. Kiemelendő, hogy ebben az 
összehasonlításban még nem szerepeltek az energiahatékonyságot célzó rövid- és közép-
távú fejlesztések – zárta gondolatait Varga Tamás.

Nagy a hiány a 2023-as büdzsében
A Szövetség Békéscsa-

báért-frakció képviseletében 
Miklós Attila és Fülöp Csaba 
(MSZP) értékelte a decem-
beri közgyűlés legfontosabb 
döntéseit. 

Miklós Attila beszélt arról, 
hogy elfogadták a képviselők 
a 2023-as költségvetési kon-
cepciót. Úgy vélte, az anyag 
őszintén szembenéz azzal, 
hogy 1 milliárd 750 millió fo-
rint hiányzik a város műkö-
désének biztosításához. A 
képviselő kiemelte: ehhez 
már kevés a takarékosság, a 
hiány állami segítségnyújtás 
nélkül kigazdálkodhatatlan. 

Miklós Attila elmondta, 
hogy a novemberi postabezárások után a frakció javaslata az volt: a tárgyalásokra a polgár-
mester konkrét, az összes bezárt fiók újranyitását célzó javaslatokkal menjen. Miklós Attila 
szerint ilyen nem volt, pedig például az önkormányzati tulajdonú bérleményekben működő 
posták esetében lett volna mozgástér. 

– A tárgyalások után ugyanazt az ultimátumnak beillő ajánlatot kaptuk, mint az összes többi 
település, vagyis a posta abban az esetben nyitja újra a fiókokat januárban, ha a bérleti díj, a 
rezsiköltség, a munkabérek teljes költségének felét kifizetjük, ami vállalhatatlan – fogalmazott. 

Fülöp Csaba hangsúlyozta: a költségvetést illetően a legnagyobb problémát a bizonytalan-
ság jelenti. Hozzátette: minden olyan szolgáltatás, amit az önkormányzat igénybe vesz, vagy 
minden olyan vásárlás, amit eszközöl, áremeléssel érintett, ez pedig nagymértékben nehezíti 
a tervezést. A képviselő megjegyezte, hogy a legnagyobb kockázatot egyértelműen az ener-
giaköltségek jelentik. Igaz ugyan, hogy 2023-ban megszűnik a kis- és középvállalalkozások 
iparűzési adókedvezménye, amely mintegy 7-800 millió forint pluszbevételt hoz a városnak, 
de a politikus szerint ingatlan- és telekeladásokból további bevételre kell szert tenni, illetve 
kormányzati segítségre is szükség van. 

Fülöp Csaba kitért arra is, hogy 2023-ban az önkormányzat az önként vállalt feladataira 
a 2022-es 1,3 milliárd forintnál kevesebbet tud majd fordítani. Ez olyan területektől vonhat el 
forrásokat, mint a köznevelés, a sport, a kultúra, a civil szféra támogatása, a vállalkozások 
fejlesztési támogatása és a különböző felújítások. A frakció ezért azt a javaslatot tette, hogy 
valamilyen módon ez a csomag maradjon meg a költségvetésben. 

Papp Ádám, Vári Bianka, Vincze Attila

Spórolnak az intézmények, gazdasági társaságok

„A Magyar Posta Zrt. vezetőivel a rugalmas szolgáltatá-
sokról kívánunk egyeztetni” 

„A posta gyakorlatilag mindent a várossal fizettetett volna 
meg, ezért más megoldáson gondolkodunk” 

„Sok a bizonytalansági tényező a költségvetésben” „Állami segítség nélkül a hiány kigazdálkodhatatlan” 
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Az Árpád Gyógy- és Strand-
fürdő – a közgyűlés koráb-
bi döntése alapján – csak 
2022. december 31-ig tar-
tott volna nyitva, karácsony 
előtt azonban jó hírt jelen-
tettek be.

Mint az a 2022. december 
15-én tartott közgyűlésen el-
hangzott:  az önkormányzat 
törekvése az, hogy a fürdő, 
az uszoda a téli időszakban is 
nyitva legyen, elsődlegesen a 
sportegyesületek működteté-
se érdekében. Viszont ekkor 
még nem volt bizonyos, mi 
lesz a fürdővel januártól. 

December 23-án azonban 
Szarvas Péter polgármes-
ter bejelentést tett a további 
működésről.

– 2023 január 1-jétől vál-
tozatlanul nyitva marad az 
Árpád fürdő a sportolók és 
a civil lakosság számára. A 
megnövekedett energiakölt-
ségek miatt egyeztetések 
kezdődtek, ennek eredmé-

nyeképpen a pénzügyi bizott-
ság a nyitva tartásról döntött. 
Az energiaköltések pénzügyi 
fedezetéhez az úszó- és a 
vízilabdaklub is komoly ösz-
szeggel járul hozzá, amit ez-
úton is köszönünk – fejtette 
ki Szarvas Péter.

A békéscsabai Árpád 
Gyógy- és Strandfürdő tehát 
6 és 20 óra között január-
tól is várja a sportolókat és 
a vendégeket. A felnőtt na-
pijegy ára januártól 3000 fo-
rint, a diák- és nyugdíjas na-
pijegy 2200 forintba kerül. A 
reggeli és esti felnőttjegy ára 
(3 óra időtartamra) 2200 fo-
rint, a reggeli és esti diák- és 
nyugdíjasjegyé 1500 forint. 
Emellett családi jegy, valamint 
5-10-20 alkalmas bérletek, il-
letve szezonbérlet is váltható. 
A szezonbérlet Csaba kár-
tyával 25 százalékos kedvez-
ménnyel vásárolható meg. A 
belépődíjak részletes listája 
az arpadfurdo.hu oldalon te-
kinthető meg.

Árpád fürdő

Elkészült a 2023-as békés-
csabai költségvetési kon-
cepció, amely egyfajta vo-
nalvezetőként szolgál majd 
a jövő évi büdzsé tervezésé-
hez. A képviselők a decem-
ber 15-én megtartott, utolsó 
2022-es közgyűlésen nem 
voltak túl bizakodóak a pénz-
ügyek kapcsán.

A költségvetési koncepció-
ban az előterjesztő tételesen 
számba vette, hogyan alakul-
nak majd 2023-ban a város 
bevételei és kiadásai, ugyan-
akkor a pénzügyi kockázato-
kat is rögzítette, ahogyan az 
egyes becsléseket és a jövőt 
befolyásoló tényezőket is. 
A dokumentumban kitértek 
arra: a koronavírus-járvány 
miatti korlátozások után a 

városvezetés arra számított, 
hogy a 2022-es év gazda-
ságilag kiegyensúlyozottabb 
lesz, ám az orosz-ukrán há-
ború, valamint az elszabaduló 
infláció és az energiaválság 
miatt ez nem következett be. 
Ezek a tényezők ugyanakkor 
a 2023. évi költségvetést is 
bizonytalanságban tartják, és 
nehezebb miattuk a tervezés.

A költségvetés megalkotá-
sakor továbbra is elsődleges 
lesz az önkormányzat műkö-
désének biztosítása, az ész-
szerű gazdálkodás szem előtt 
tartása, az energiagazdálko-
dás racionalizálása, valamint 
a már elkezdett fejlesztések 
befejezése és fenntartásuk 
biztosítása.

A képviselő-testület tag-
jai szerint 2023-ban sem 

lehet bővülő költségvetésre 
számítani, emiatt a büdzsé 
rendkívül feszített lesz még 
akkor is, ha az önkormányzat 
állami támogatásban része-
sül. Amint az elhangzott, az 
eddigi megszorító intézke-
dések után akár újabbakra 
is szükség lehet, hiszen a 
kalkulációk szerint az önkor-
mányzat energiaköltsége a 
2022-es 400 millióról 2023-
ra mintegy 1,7 milliárd fo-
rintra emelkedik, ezt pedig 
a város nem tudja kigazdál-
kodni. Több képviselő hívta 
fel a figyelmet arra, hogy 
pénzügyi szempontból to-
vábbi veszélyek is fenye-
getik a várost, hiszen idén 
várhatóan nő a közösségi 
közlekedésre és a közétkez-
tetésre fordított összeg is.

Nehéz pénzügyi év vár 
Békéscsabára

A 2022 tavaszán megalapí-
tott sportlétesítmény mun-
kacsoport megvizsgálta az 
önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanokat. 

A felmérést követően az ada-
tok és a személyes tapaszta-
latok ismeretében azt állapí-
totta meg az önkormányzat 
munkacsoportja, hogy a 
sportlétesítmények üzemelte-

tésében változtatást szüksé-
ges kezdeményezni. Javas-
latként fogalmazódott meg, 
hogy létrehozzanak egy önál-
ló, kizárólag az önkormányzati 
sportlétesítményeket működ-
tető gazdasági társaságot. A 
két legnagyobb létesítmény, a 
Kórház utcai stadion, valamint 
annak pályái, székházai mű-
ködtetését érdemes lenne át-
adni a Békéscsaba 1912 Előre 

Futball Zrt. részére, illetve a 
Sportok Háza működtetését 
az azt használó sportszerve-
zetek egyikének. 

Az előterjesztésben sze-
repel továbbá a sportléte-
sítmények működtetésének 
átadása a Békéscsabai Vá-
rosgazdálkodási Kft. részére, 
amely rendelkezik a szüksé-
ges humánerőforrással és 
eszközparkkal.

A Magyar Posta Zrt. rend-
kívüli takarékossági in-
tézkedéseinek részeként, 
országosan mintegy 366 
postahivatal működésének 
ideiglenes szüneteltetése 
felől döntött múlt évben. 
November 12-én a Békés-
csabán lévő kilenc postafi-
ókból hatot bezártak. 

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő és Szarvas 
Péter polgármester felke-
reste a zrt. vezetését és 
Fónagy János államtitkárt, 
hogy tárgyaljanak az újra-
nyitásról, vagy a csökkentett 
működésről. December 6-án 
kapott az önkormányzat le-
velet Balczó Barnabás el-
nök-vezérigazgatótól. A tájé-

koztatás értelmében a postai 
szolgáltatóhely újranyitására 
csak abban az esetben lát-
nak lehetőséget, ha a város 
ezt a Magyar Posta Zrt.-től 
szolgáltatásként igénybe ve-
szi. A hat postafiók újranyitá-
sa éves szinten mintegy 130 
millió forint kiadást jelentene 

a város számára, amely a 
képviselők szerint elfogadha-
tatlan ajánlat. Szarvas Péter 
polgármester további tárgya-
lásokat folytat majd, és azt 
sem zárja ki, hogy vállalko-
zók bevonásával biztosítsa-
nak postai szolgáltatást a 
városban.

Ismét emelkednek a térítési 
díjak a békéscsabai közét-
keztetésben, az elszabaduló 
energiaárak és az infláció 
következtében egyre növek-
vő élelmiszerárak miatt – er-
ről döntöttek a képviselők a 
legutóbbi közgyűlésen.

Két előterjesztés is foglalkozott 
a menzával a decemberi ülé-
sen. A békéscsabai oktatási 
intézményekben közétkezte-
tési feladatot ellátó Pannon 
Menza Kft. vezetése újabb ké-
résekkel fordult a békéscsabai 
önkormányzathoz az októberi 
áremelést követően. A vállal-
kozó a szolgáltatás fenntartá-
sához a nyersanyagköltségek 
további emelését, valamint az 
energiaárak növekedése vé-

gett a rezsiköltség emelését 
javasolta. Ez azt jelenti, hogy 
valamennyi korcsoport vala-
mennyi részétkezésénél 30 
százalékos nyersanyagnorma-
emelés történt 2023. január 
1-jétől, vagyis 30 százalékkal 
emelkedtek a térítési díjak. 

Demeter László, a Pannon 
Menza Kft. ügyvezetője az ülé-
sen képviselői kérdésre kifej-
tette: az előzetes híresztelé-
sekkel szemben, Jaminában 
továbbra is biztosított lesz a 
közétkeztetés. Egy másik meg-
jegyzésre – miszerint bizonyos 
uzsonnára kapott krémeket a 
gyerekek nem kedvelik és nem 
eszik meg – azt felelte, hogy 
azokat a feltéteket, amelyeket 
a gyerekek nem kedvelnek, ki-
vették a menüből.

A képviselők a decemberi 
ülésen áttekinthették a város 
esélyegyenlőségi program-
jának eredményeit, valamint 
elfogadták a 2023 és 2028 
közötti helyi rendeletet. 

A döntéshozatal egyik leg-
fontosabb szempontja az 
egyenlő bánásmód, az esély-
egyenlőség és a társadalmi 
felzárkóztatás követelményé-

nek érvényesülését segítő 
intézkedések megalkotása 
volt. A képviselők felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy Békéscsa-
ba lakosságának mintegy 20 
százaléka időskorúnak tekint-
hető, az idősek száma nő, a 
fiataloké csökken. A grémium 
ezért egyetértett abban, hogy 
kiemelt kérdés az időskorúak 
helyzetével és annak javításá-
val foglalkozni.

Sportlétesítmények

130 millió forintba kerülne Díjemelés a menzán

Esélyegyenlőség

Három elismerésről tár-
gyalt a közgyűlés a decem-
beri ülésen. A Békéscsabai 
Életműdíjat Jancsik Ferenc-
nek, a Békéscsabai Jókai 
Színház színművészének 
ítélték oda, aki 1988 óta 
tagja a társulatnak, valamint 
ezt a díjat kapja dr. Pap Ist-
ván művelődési szakember, 
nyugalmazott tanár is. A Bé-
késcsabáért Kitüntetést Prof. 
Dr. Várkonyi Tibor egyetemi 
magántanár, belgyógyász, 
gasztroenterológus, osztály-
vezető főorvos részére ítélte 
a grémium. A Békéscsaba 
Díszpolgára kitüntetésre egy 
javaslat érkezett, amelyről 
nem hozott döntést a köz-
gyűlés, a testület az elisme-
résről februári zárt ülésén 
tárgyal majd. 

A Békés Megyei Önkor-
mányzat létrehozta a Békés 
Megyei Éghajlatváltozási Plat-
formot, melynek alapvető fel-
adata a klímaváltozással kap-
csolatos hírek, fejlesztési 
lehetőségek eljuttatása helyi 
szereplők részére. Cél, hogy 
a megyei döntéshozók és a 
közvélemény klímaváltozás-
sal kapcsolatos ismereteit bő-
vítsék és összehangolják te-
vékenységüket. Békéscsaba 
önkormányzata is csatla-
kozni kíván a platformhoz és 
Opauszki Zoltán környezetvé-
delmi ügyekért felelős tanács-
nokot delegálja a tanácsba.

Beszámolt a közgyűlésen 
a Békéscsabai Települési Ér-
téktár Bizottság. A szervezet 
tavaly háromszor ülésezett 
és négy emléktábla-elhelye-
zési kérelmlét vitatta meg. 
Két új értékkel is bővült a lista: 
a Bartók Béla Vegyeskarral, 
valamint Schéner Mihály mű-
vészeti és szellemi öröksé-
gével. A bizottság fontosnak 
tartja az értéktárban sze-
replő értékek megjelenését, 
így egy kiadvány készítését 
tűzték ki célul.

Többoldalú együttműkö-
dés révén kezdődhet meg a 
Kazinczy utca 6/1. szám alatti 
ingatlanban a Judo Akadé-
mia létrehozása. A hazai 
szövetség átvállalja a bérleti 
díj összegét, valamint 10 mil-
lió forint értékben támogatást 
biztosít eszközbeszerzésre. 
A békéscsabai önkormány-
zat 3 millió forint támogatást 
nyújt a felújításra. 

A munkálatokat a Békés 
Megyei Kano Judo Sport-
egyesület, valamint a támo-
gató szervezetek és magán-
személyek végzik el.

Kitüntetések

Klímaváltozás

Új értékek

Akadémia

Az oldalt írta:
Varga Diána és Papp Ádám
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Lezárult a ROHU-380 
számú „Felnőttképzés 
az egészséges élet-
mód és a fenntartható 
környezet területén” – 
VERBA DOCENT című 
projekt.

Az Interreg V-A Romá-
nia-Magyarország Prog-
ram 2014-2020 közötti 
időszakban támogatta 
a határmenti román és 
magyar régiók civil szer-
vezetei és intézményei 
közti együttműködések 
létrehozását és megerősí-
tését. A program ROHU-
380 azonosítójelű, „Verba 
Docent” című projektjének 
fő kedvezményezettje az 
aradi székhelyű Excelsior 
Egyesület illetve hazai kon-
zorciumi partnere a gyulai 
Körös-Maros Alapítvány. E 
szervezetek 2022. decem-
ber 19-én tartották a pro-
jekt zárókonferenciáját az 
újonnan létrehozott Gyula-
vári Oktatási Centrumban, 
amelyen bemutatták a pro-
jekt eredményeit.

A 2019. március 1-je és 
2022. december 31-e kö-
zött megvalósuló projekt 
átfogó célja a foglalkozta-
tás javítása és a határon 
átnyúló munkaerő-mobili-
tás elősegítése elsősorban 
Arad és Békés megyében. 
A projekt költségvetésé-
nek teljes összege 2 987 
502 euró, melyet az Euró-
pai Regionális Fejlesztési 
Alap 2 539 377 euró ösz-
szeggel, valamint a ma-

gyar és a román kormány 
353 205 euró összegű nem-
zeti társfinanszírozásával 
támogat.

Céljaik elérése érdeké-
ben az alapítvány három 
képzőintézmény közremű-
ködésével, 14 különböző 
szakmai illetve nyelvi kép-
zést, tanfolyamot szerve-
zett illetve bonyolított le. 
Négy helyszínen állásbör-
zét szerveztek több mint 
200 magyar és román ál-
láskereső, illetve 25 mun-
káltató részvételével. A 
térségben és a szakmájuk-
ban való elhelyezkedésük 
motiválása és elősegítése 
érdekében 40 főiskolás ré-
szére gyakorlatorientált ta-
nulmányutakat valósítottak 
meg Békés és Csongrád-
Csanád megyében.

Kistermelők és kéz-
művesek összefogásával 
létrehozták a „Ex-Crisius 
– Körösök Körül” regio-
nális brand-et, melynek 
célja, hogy egységes ar-
culatot adva elősegítse a 
régióban készülő termé-
kek piaci megjelenését, 
értékesítését.

A projektről bővebb infor-
máció elérhető a következő 
elérhetőségeken: facebook.
hu/verbarohu, verbadocent.
hupont.hu/

Jelen anyag tartalma 
nem feltétlenül tükrözi az 
Európai Unió hivatalos 
álláspontját.

Partnerség egy jobb 
jövőért 

www.interreg-rohu.eu

Együttműködés

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2023. január 19-én, csütörtökön, 17 órakor a Nemzetiségi Klubházban 

(Békéscsaba, Békési út 15.). A magyar kultúra napja alkalmából, Pengő 
Csaba szólókoncertje nagybőgőre írt kompozícióiból, mellyel a kiváló 
jazz-zenész meglehetősen széles műfaji keretek között nyújt betekintést 

a legtöbbek által csak zenekari kísérőhangszerként számon tartott 
instrumentum megszólaltatásának és hangzásvilágának sokszínűségébe. 

Közreműködik Soós Emőke, bábszínész.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2023. január 18-án, szerdán, 16 órakor a Nemzetiségi Klubházban 
(Békési út 15.). Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc film-aszkéta és 

„filmguru”. Téma: korai Kubrick - A gyilkos csókja 1955.
MESE-HÁZHOZ JÖN

Igény szerint, előre egyeztetett időpontban lehetőség van kihelyezett 
foglalkozást kérni. Óvodai foglalkozás, rendhagyó óra, szabadidő 

tevékeny eltöltése. Választható tevékenységek: Kreatívan, fonalból 
készített pompom figurák. Jó játék a papír, hajtogatni, színezni, ragasztani 

ér!  Játsszunk bábszínházat! Mese, játék, báb.
RÉGI IDŐK HÁZIMOZIJA

Diafilmvetítés délelőttönként, előzetesen egyeztetett időpontban 
igényelhető, óvodás és iskolás csoportok számára. Helyszín a 

Nemzetiségi Klubház (Békési út 15.)
Nyitva tartásunk:

2023 március végéig szerdán, csütörtökön és pénteken 10–18 óráig 
vagyunk nyitva, csak a Nemzetiségi Klubház épületében (Békéscsaba, 

Békési út 15.). Rendezvényeink helyszíne és kezdési időpontja is 
ehhez igazodik. Január 18-tól szeretettel várjuk csoportjainkat és a 

rendezvényekre látogatókat. Kérjen tájékoztatást munkaidőben a 326-370 
telefonszámon, munkatársainktól.

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Január 18., szerda 14 óra – 80 éve történt – a 2. magyar hadsereg 
a Donnál címmel Komáromi István történelemtanár vetítéssel egybekötött 

előadása. 

Január 19., csütörtök 14.30 óra –  Petőfi 200 rendezvénysorozat 
– Petőfi a költő géniusz és a szabadság szimbóluma címmel Ugrai Gábor  

tanárnak, a Békéscsabai Városvédő és Szépítő Egyesület elnökének 
vetítéssel egybekötött előadása.

Január 20., péntek 17 óra – Magyar kultúra napi program - 
Az elmúlt év… címmel a Márvány Fotóműhely tagjainak alkotásaiból 

összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja Varga Tamás alpolgármester. 
Közreműködnek a Bartók Béla Zeneiskola diákjai.

Január 26., csütörtök 14.30 óra – a Petőfi 200 című kiállítás 
megnyitása a közösségi ház előterében. Megnyitja Takács Péter, az 
intézmény vezetője. Közreműködik Farkas Zoltánné nyugalmazott 

pedagógus (vers) és a Kemény Gitárklub.

Január 26., csütörtök 16.30 óra – Lukács Ágnes kertészmérnök 
előadása Téli feladatok a házikertekben címmel, a Mohácsy Mátyás 

Kertbarát Kör foglalkozásán. 

Tornák – január 17-től
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – keddi és csütörtöki 

napokon 14.30-tól 15.30 óráig.  
Alakformáló torna keddi napokon 17-től 18 óráig. 

Fitt-N Taekbo Team csütörtöki napokon 17-től 18 óráig.

Angol  szakkör ovisoknak
Január 18-tól szerdai napokon 16.30-tól 17 óráig. Az óvodások a lehető 

legtermészetesebb közegben, játék közben sajátítják el az angol nyelv 
alapjait. A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. 

Részvételi díj: 4000 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás: 30/212-3292.

A Lencsési Közösségi Ház 

és Természetjáró köre

6 Csabai MérlegHirdetések/hirdetmények

SZÉPKORÚ

Rotár László (90)

APRÓHIRDETÉ SEK
• Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, MZ, Jawa,  

Csepel stb. – lehet hiányos, üzemképtelen is. 
Telefon: 06-20/572-5142.

• Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést kötne idős 
hölggyel vagy úrral. Telefon: 06-30/965-0495.

Á R V E R É S
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíte-
ni a következő ingatlanát: 
az Orosházi úton található, 
Békéscsaba, 9176 helyrajzi 
számon nyilvántartott ki-
vett, lakóház, udvar, gazda-
sági épület megnevezésű 
ingatlan 4351/10000-ed tu-
lajdoni hányadát.

A BMJV Önkormányzatát 
megillető tulajdoni hányad kiki-
áltási ára: bruttó 9 441 670 Ft.

Tájékoztatjuk az érdeklő-
dőket, hogy az adott ingatlan 

21 önkormányzat és a Magyar 
Állam osztatlan közös tulajdo-
nában van. A tulajdonostár-
sakat megillető elővásárlási 
jog gyakorlásával kapcsola-
tos ügyintézés, valamint a tu-
lajdonjog változásával kap-
csolatos valamennyi jogügylet 
az árverés nyertesének a fel-
adata és költsége.  

Az árverés ideje: 2023. ja-
nuár 25., szerda 10 óra.

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

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon-
lapján (www.bekescsaba.
hu) Aktualitások/Eladásra, 
hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, vala-
mint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának hirdetőtábláján 
megtekinthető. 

További felvilágosítás-
sal Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Stratégiai – Fejlesz-
tési Osztálya szolgál. Tele-
fonszám: 66/523-863.  

Az előadás része a Petőfi 200 című 
rendezvénysorozatnak.

A belépés díjtalan!

tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő ismerőseit 
2023. január 19-én, csütörtökön 14.30 órai 

kezdettel

Ugrai Gábor 
tanárnak, a Békéscsabai Városvédő és 

Városszépítő Egyesület elnökének, Petőfi a költő 
géniusz és a szabadság szimbóluma című, 

vetítéssel egybekötött előadására.

Véradási lehetőség a Békéscsabai Területi Vérellátóban 
(Békéscsaba Gyulai út 20.):

Hétfőn 9-18, kedden 9-15, szerdán 9-15,  
csütörtökön 9-15, pénteken 9-15 óráig.
FONTOS! Véradás előtt egyen rendesen,  

igyon legalább 1 liter folyadékot.
TAJ kártya, személyi igazolvány,  

lakcímkártya szükséges.
Véradásról további információk:

www.veradas.hu, www.ovsz.hu

Véradás

http://www.facebook.hu/verbarohu
http://www.facebook.hu/verbarohu
http://www.verbadocent.hupont.hu/
http://www.verbadocent.hupont.hu/
http://www.bekescsaba.hu
http://www.bekescsaba.hu
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6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Ludovika TV
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Hosszabbítás
8.40 Művészbejáró
9.10 Praktikák
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 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Békéscsaba-Érd 

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 Művészbejáró
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 Szemeszter
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Szempont 
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 BRSE-UTE röplabda- 

mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kvantum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 BRSE TV
8.10 Sztárportré
8.40 Művészbejáró
9.10 Ludovika TV
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
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 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Diagnózis
21.00 Békéscsaba-Érd 

kézilabda- mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Sztárportré
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Diagnózis
8.10 Szempont 
8.40 BRSE TV
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Portréfilm 9.
22.00 Madarat tollaról 9.
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 Csabai Forgatag
8.40 Szempont 
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 Szempont 
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Új Ház 20.
21.30 Veszélyes évek
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kvantum
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 EFI Esték 4.
11.05 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Új Ház 20.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Új Eldorádó
22.15 Ludwig
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 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 Szemeszter
21.00 Vasdiadal, tűzdiadal
22.00 Megtorlás a 

Viharsarokban
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2023. január 23., hétfő 2023. január 25., szerda 2023. január 27., péntek2023. január 24., kedd 2023. január 26., csütörtök 2023. január 28., szombat 2023. január 29., vasárnap

6.00 Ez történt
6.10 Aktuális
6.30 Ludovika TV
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Hosszabbítás
8.40 Művészbejáró
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Csabai Forgatag
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Ez történt
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Ez történt
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Királyom,Isten áldjon!
22.10 Az óra
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Ez történt
6.10 Aktuális
6.30 Művészbejáró
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 Szemeszter
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Ez történt
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Ez történt
18.10 Szempont 
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 A Brigád
21.55 Örmény nyomok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Ez történt
6.10 Aktuális
6.30 Kvantum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szomszéd vár
8.10 Sztárportré
8.40 Művészbejáró
9.10 Ludovika TV
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
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 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kvantum
21.00 Szikla - Lángok 

ölelésében
21.50 A hanti sámán 

hagyatéka
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Sztárportré
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kvantum
8.10 Szempont 
8.40 BRSE TV
9.10 Szemeszter
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Hosszabbítás
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Portréfilm 8.
22.00 Madarat tollaról 8.
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 Csabai Forgatag
8.40 Szempont 
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 Szempont 
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 Új Ház 19.
21.30 Az epizódkirály
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kvantum
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 EFI Esték 3.
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Új Ház 19.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Ludovika TV
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Nyeregben Békésben
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 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 Szemeszter
21.00 Szárnyad árnyékában
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2023. január 16., hétfő 2023. január 18., szerda 2023. január 20., péntek2023. január 17., kedd 2023. január 19., csütörtök 2023. január 21., szombat 2023. január 22., vasárnap

Minden nap 19.00 órakor Minden hétköznap 19.20 órakor Minden csütörtökön 20.20 órakor Kéthetente kedden, 20.20 órakor Kéthetente pénteken, 20.20 órakorMinden hétfőn 20.20 órakor

A múlt év utolsó napjának 
délelőttjén 34. alkalommal 
startolt el a Szilveszteri 
Futógála. Ezúttal mintegy 
ötszáz futó indult az évzá-
ró versenyen, volt, aki ba-
bakocsival, futóbiciklivel, 
míg mások a családjukkal 
vagy éppen a kutyájuk kí-
séretében teljesítették a 
választott távot.

Tóth Sándor, a szervező 
KOPP Békéscsabai Atlétikai 
Club elnöke elmondta, hogy  
2021-ben háromszázan vet-
tek részt a futógálán, ezért 
most meglepte őket, hogy 
ennyien jöttek el. Vannak 
visszajárók is a futók között, 
mint például Varga Tamás 
alpolgármester, akit felesége 
kísért el a futógálára.

– Szerintem annál jobb 
évzárás nincs, mint amikor 

közösségben sportol egyet 
az ember. Ráadásul így le-
dolgozhatjuk a karácsonyi 
bejglit és töltött káposztát is 
– fogalmazott Varga Tamás. 

Szilveszter lévén volt, aki 
vicces jelmezben, paróká-
ban, álarcban tette meg a 

távot, de akadtak olyanok is, 
akik egy szál nadrágban fu-
tottak. Ezúttal 2500; 3421; 
valamint 4621 méteres távot 
teljesíthettek az indulók, akik 
közül a legfiatalabb mind-
össze 2 éves, a legidősebb 
pedig már 88 esztendős volt. 

34. Szilveszteri Futógála
Január elsején, reggel 6 
óra 51 perckor született 
a Békés Megyei Központi 
Kórház Dr. Réthy Pál Tag-
kórházában a megye első 
babája, Szilágyi Lara. 

Bencze Vandától, Lara édes-
anyjától megtudtuk, hogy a 
kislány a család első gyer-
meke, nagyon várták már az 
érkezését. A baba császár-
metszéssel jött világra, 3140 
grammal és 48 centiméterrel. 
Tóth Szilvia, a békéscsabai 
kórház szülészeti-nőgyógy-
ászati osztályának főnővére 
elmondta, nagy öröm szá-
mukra, hogy 2023-ban ná-
luk születhetett meg az első 
Békés megyei kisbaba, egy 
egészséges várandósság 
után. Hozzátette, hogy tavaly 
az osztályukon összesen 
949 baba született.  

A megyében, a 2023-as 
esztendő második babája 
Orosházán jött világra. A Dr. 
László Elek Kórházban ja-
nuár 1-jén 7 óra 46 perckor 
3550 grammal és 51 centivel 
érkezett meg Muzsla Gréta. A 

gyulai Pándy Kálmán tagkór-
házban pedig ikerbabák szü-
lettek január 1-jén, Kozma At-
tila és testvére, Dániel 17 óra 
6 perckor és 17 óra 8 perckor 
látták meg a napvilágot 1650 
és 1480 grammal. 

A megye első idei babái

Szilágyi Lara és édesanyja a csabai kórházban

Csabai Mérleg
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Rettenetes hideg vízkereszttől február végéig Komédiát és mesét is próbál a Jókai színház

A kalendárium szerint már 
a télnek a közepére érkez-
tünk, de eddig még nem 
tárta elénk igazi arcát ez az 
évszak. Fekete karácsony, 
csupasz táj, napsütéses, 
enyhe tavaszias szilvesz-
ter. A régi, nagy csabai 
telek világa még él az idős 
emberek emlékeiben, de a 
néhány száz évvel ezelőtti 
zimankóról csak a korabeli 
krónikákból tudni.

Volt idő, amikor szibériai hi-
deg köszöntött Közép-Európa 
városaira, így Magyarország 
településeire is. Évszázadok-
kal ezelőtt, az 1709. esztendő-
ben, vízkereszt napjától febru-

ár végéig oly rettenetes volt a 
hideg, hogy sokan a városok 
utcáin, a házakban, sőt az 
ágyaikban is megfagytak. A 
lakásokban a kályhák legna-
gyobb hőfoka sem volt elég, 
hogy egy szobát egészen át-
fűtsön. Ámbár a kályha vas-
részei izzottak a melegtől, pár 
lépésnyi távolságban a vizet 
már jégkéreg borította. 

A denevérek fölébredtek 
téli álmukból, nappal kire-
pültek az utcára, de néhány 
perc múlva mindannyian el-
pusztultak az elviselhetetlen 
hidegben. A szarvasok, az 
őzek bementek a városokba, 
támolyogva jártak a házak 
körül, s mikor a tavasz meg-

jött végre, sok büszke agan-
csos hevert élettelenül az uta-
kon és az erdőkben. A tavak, 
a csermelyek fenékig befagy-
tak, s márciusban, áprilisban 
az elrohadt halak kiállhatatlan 
bűze fertőzte meg a levegőt. 
Megtörtént olyan is, hogy a 
csomaghordárok pontosan 
megérkeztek az utasokért, de 
senki nem szállt ki a kocsiból, 
mert az utasok megfagytak a 
kocsi belsejében.

Csaba 1653-ban még 
pusztaként létezett. 1700-
ban úgy 18-22 család élhe-
tett itt. Hogy átélhették-e, 
túlélhették-e ezt a szörnyű 
hideget, azt nem tudhatjuk.

Gécs Béla

Teltházas előadásokkal zárta 
a 2022-es évet a Békéscsa-
bai Jókai Színház: a Furcsa 
pár, az Anconai szerelmesek 
és a Drakula-fantázia dec-
ember utolsó napjaiban is 
a teátrumba szólította a kö-
zönséget: így könnyebb volt 
felkészülni arra a három hó-
napos kényszerű szünetre, 
amíg csak a próbák folyhat-
nak a zárt ajtók mögött.

Az elmúlt évben sem szakí-
tott a teátrum a jótékonyság 
hagyományával: szokásaink-
hoz híven vendégül láttuk egy 
uzsonnára a nagyszalontai 
gyermekotthon lakóit, akik az 
Anconai szerelmeseket néz-
hették meg. A békéscsabai 
gyermekjóléti szolgálat javas-
lata alapján több mint harminc 
család gyerekei látogathattak 
el a Hagymácska előadására, 
természetesen a szüleikkel. 
A karácsonyfa alatt pedig a 
főszereplők és Kovács Edit 
színművész adták át a társulat 
által gyűjtött meséskönyveket 
és játékokat. Bekapcsolódtunk 
az egyszülős családokat tá-
mogató, országos szervezésű 
projektbe is: az ajándékok mel-
lé egy-egy színházjeggyel ked-
veskedtünk vendégeinknek.

Január 26-án zajlik a 
szentesi Tóth József Szín-
ház és Vigadóban A revizor 
előbemutatója: Gogol komédi-

áját terveink szerint a békés-
csabai közönség majd március 
31-én láthatja. Az itteni bemu-
tató a felújító próbák után kerül 
a helyi közönség elé. A polgár-
mester szerepében Mészáros 
Mihályt láthatják, aki három év 
szünet után tér vissza a csabai 
színpadra, szerepe jutalomjá-
ték lesz. 

Egy másik pálya lezárul vi-
szont A revizor utolsó előadá-
saival: Kadelka László, teátru-
munk egyik legtapasztaltabb, 
tiszteletre méltó háttérmun-
kása ezzel a darabbal fejezi be 
színházi munkáját.

Január 10-én kezdték meg 
művészeink a Naplopó című 
mesejáték próbáit: a japán 
népmesén alapuló, fiatalok-
nak szóló „zöld musical” fő-
hőse a mi Lúdas Matyink 
„unokatestvére”: Naplopó, a 
lenézett, álomszuszék falusi 

fiú egyáltalán nem szeret dol-
gozni, pedig a nagyanyjának 
égető szüksége lenne pénzre. 
Szanszukénak azonban he-
lyén van az esze. A talpraesett 
fiú éles eszével a falu leggaz-
dagabb lányának szerelmét és 
kezét is el tudja nyerni

Január 16-án 21.00 órától 
nézhetik meg a kedves nézők 
a Királyom, Isten áldjon című 
kamaradarabunkat a 7.Tv csa-
tornáján. A darab szerzője Bar-
tus Gyula Jászai Mari-díjas 
érdemes művész. A Mátyás 
király vívódását, magánéleté-
nek kevésbé ismert részleteit 
bemutató előadást Merő Béla 
rendezte, Szabó Lajos és Kiss 
Viktória főszereplésével mu-
tatta be a Békéscsabai Jókai 
Színház. 

A színház a tavaszi bemu-
tatók előkészítésén dolgozik – 
kísérjék figyelemmel híreinket!

8 Helytörténet/kultúra Csabai Mérleg

A revizor próbájának kezdetén Morcsányi Géza műfordí-
tóra, dramaturgra emlékezett Pataki András rendező, Sza-
bó Lajos, Tege Antal, valamint Kadelka László ügyelő

MESÉLŐ MÚZEUM
Ereklyetartó mellkereszt Gerla környékéről

Múlt év októberében a Mun-
kácsy Mihály Múzeum érté-
kes adományban részesült. 
Szabó Tamás békéscsabai 
vállalkozó és önkéntes mú-
zeumpártoló egyedi lelettel 
lepte meg a múzeumunkat, 
régészeti gyűjteményünk 
egy Gerla környékéről szár-
mazó bronz ereklyetartó 
mellkereszttel gyarapodott.

A mellkereszt egy sajátosan 
Árpád-korinak tekintett lelettí-
pus, amelyet a keleti keresz-
tény kultúrkörhöz köt a régé-
szeti kutatás. A tárgykört két 
csoportra bonthatjuk forma és 
funkció alapján: az egyszerű 
mellkeresztekre, illetve a for-
mailag bonyolultabb kivitelű, 
öntött, bronz ereklyetartó mell-
keresztekre. Ez utóbbi csoport-
hoz tartozik a mi tárgyunk is. 

A mellkereszt ereklye őrzé-
sére szolgálhatott, amelyet a 
szegeccsel összekapcsolt alsó 
és felső csuklópánt segítségé-
vel egymáshoz erősített elő- 
és hátlap közti üreges rész tett 
lehetővé. A szegecses csuk-
lópánthoz függesztőkarika 
csatlakozhatott, amely segítsé-
gével nyakban, esetleg a mell-
kason hordhatták a keresztet.

Az ereklyetartó mellkeresz-
tek két, időrendileg erősen 
egybefolyó típusba sorolhatók. 
Egy, a 10–11. századra kel-
tezett egyszerűbb, tagolatlan 
szárú, délkelet-európai ana-

lógiákat mutató úgynevezett 
szentföldi típus, valamint egy 
a Kijevi Rusz területéről szár-
mazó – rendre szentek mell-
képét ábrázoló – medaillonos, 
11–13. századra keltezhető ki-
jevi típus. 

Mellkeresztünk egyértel-
műen kijevi típusú, a rovát-
kolással díszített ágyékken-
dőben (perizoneum) lévő és 
dicsfénnyel övezett Krisz-
tus kezének két oldalán 
medaillonban kialakított, erő-
sen stilizált és kopott ábrázo-
lások figyelhetők meg. A kuta-
tás kimutatta, hogy ezeknek 
az ereklyetartóknak gyakran 
hasonló ikonográfiájuk van, 
így analógiák alapján feltéte-
lezzük, hogy Krisztus jobb ol-
dalán, Szűz Mária balján pedig 
János evangélista mellképe 
szerepelhet. Keresztünk hátol-
dalán egy bevésett háromágú, 

úgynevezett bizánci, vagy pra-
voszláv kereszt figyelhető meg, 
amelynek leghosszabb ágait 
négy medaillon veszi körül. 
Ezeken belül szinte teljesen 
lekopott, egykoron feltehetően 
görög betűket ábrázoló bevé-
sések nyomai láthatók. Ezek 
esetében – korábbi, szentföldi 
típusok ikonográfiája alapján – 
akár a négy evangélista iniciá-
léja is elképzelhető. 

A mellkeresztek rendre 
szórványosan kerülnek elő, így 
a mi esetünkben is – rétegtani 
megfigyelések híján – csak 
párhuzamok alapján, hozzá-
vetőlegesen tudjuk a 12–13. 
századra keltezni leletünket. 
Elképzelhető, hogy tárgyunk 
gerlai előfordulása nem füg-
getlen a közeli nemzetségi mo-
nostor jelenlététől.

Fülöp Máté, régész, 
segédmuzeológus

Csabai életképek
Fábry Károly: Apponyi-utcák II.

Fábry Károly a békéscsa-
bai algimnázium törté-
netével folytatta írását a 
Körösvidékben. A szerző 
a korábbi cikkben már em-
lített Mokry Sámuel fel-
ajánlásán gondolkodott el, 
azon, hogy milyen jó lett 
volna, ha Békéscsabán lét-
rejön egy egyetem

Mokry ilyen célú felajánlása 
nem ért el eredményt, de Tri-
anon után az egyik anyaor-
szágba költöző felsőoktatási 
intézmény megtalálhatta volna 
célját a városban. Fábry konk-
rétan is megjelölte a „Pozsony-
ból elmenekült lutheránus 
theologiát”, amelyből egyetem 
is kialakulhatott volna.

Horváth János követ-
kezett a sorban, aki „az 
algymnázium igazi megte-
remtője, de azután is csak 
ugymaradt, hogy egy-egy 
tanár tanított mindent egy-
egy osztályban”. Ő olyan kor-
szakban tanított, amikor egy 
pedagógusnak kellett törté-
nelmet, fizikát, matematikát, 
biológiát, nyelveket és vallást 
is oktatnia. Horváth tanár úr 
„nem mérte ki óraszámra 
a tantárgyat”, ismerte min-
den diákja tudását és lelkét 
is, nemcsak tanított, hanem 
nevelt „és sokszor a lélek-
hez szóló nevelés előbbre 
és többre viszi a gyermeket, 
mint minden száraz tudo-
mány s a tudomány megked-
veltetése és megszerettetése 

örökös vezérfonálként vonult 
át életén, mélyen megmarad 
lelkében s előbbre ösztökéli 
a tudomány müvelésére”. 

Az iskolát követően – éles 
váltással és egy kis filozó-
fiai elmélkedés után – Fábry 
Károly a csabai „közmulató” 
történetével kezdett el fog-
lalkozni. Kiderült, hogy az 
1831. évi kolerajárvány után 
15 évvel az ó-temető terüle-
tén szerették volna megvaló-
sítani a tervet a csabai elöl-
járók. A helyszín azért volt 
alkalmas, mert közel esett a 
település központjához és a 
fás terület kiváló helyszín a 
lakók megpihenésére. 

Az 1846. év nyarán maga 
Eördögh Frigyes jegyző szólt 
a terv magvalósítása mellett. 
Beszédében kiemelte, hogy 
„a képviselőtestület eleve-
nen érezvén egy oly köz-

mulató helynek szükségét, 
hol a város lakosai munká-
tól megpihenve a természet 
szívvidámitó gyönyöreit ár-
tatlan örvendezéssel oly-
kor szabadon élvezhessék, 
az ó-temetőnek közmulató 
kertté leendő átalakítását 
teljes hajlandósággal elha-
tározza, a kijelölt ó-teme-
tőbeli térségnek a célnak 
megfelelő módon leendő 
elrendezését […]”. No, de 
hamar kiderült, hogy a „köz-
mulatóhoz” egy „serházat” 
is kell építeni. Az ötlet ellen 
volt viszont Kovács János 
plébános, aki nem ismerte 
el a településnek azt a jogát, 
hogy a temetőt felszámolja „s 
alaptalannak mondotta, hogy 
a róm. katholikusok temetője 
a város belsejében volna”. 

(Folytatjuk.)
Ugrai Gábor
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