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Csabai Mérleg

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Év végére befejeződhet a Körös Hotel épületének a lebontása

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
„Örökerdő” lett a Pósteleki génrezervátum

A Pósteleki Természeti Em-
lékpark közel 10 hektáros 
területén lévő őshonos fa-
fajták közül, a pósteleki gén-
rezervátumból ültethetnek 
fákat a jövőben Békéscsaba 
közigazgatási területein.

A Körös Klub Természet-, Kör-
nyezetvédő Természetbarát 
Egyesület 1986-ban azzal a 
céllal alakult meg, hogy a sú-
lyosan károsodott Körös-Ma-
ros vidék természeti értékeit 
megőrizze. Az egyesület tagjai 
28 évvel ezelőtt, a Pósteleken 
található Boross László Kuta-
tóház mellett, egy 10 hektáros 
területen különböző élőhe-
lyeket alakítottak ki és erdőt 
telepítettek. A civil szervezet 
elnöke, Vadász Csaba el-
mondta, a céljuk az volt, hogy 
a dél-alföldi erdőtársulások, 
gyeptársulások, víztársulások 
életközösségeit mutassák be. 
Kiemelte, hogy emellett a tele-
püléseknek szaporítóanyago-
kat is biztosítanak, amelyeket 

elültethetnek a közterületeken 
vagy magánterületen is. A gén-
rezervátum legnagyobb részét 
a kocsányos tölgy, a fekete-, 
és a fehér nyár, a mezei-, és 
a tatár juhar, valamint a mezei 
szil és a fehér fűz alkotja.

– Egyesületünk jó kap-
csolatot ápol a békéscsabai 
önkormányzattal, munkáju-
kat szaktanácsadással pró-
báljuk segíteni. Továbbá, ha 

szükség van a bel-, vagy kül-
városi területeken az erdősí-
téshez csemetékre, akkor ezt 
megfelelő genetikai állományú 
egyedekkel tudjuk biztosítani 
egy-két éven belül, mert a fa-
iskolában lévő jelenlegi állo-
mányunk kiöregedett. Kisebb 
fejlesztéseket szeretnénk vég-
rehajtani, hogy minél több em-
bert tudjunk fogadni a jövőben 
– emelte ki Vadász Csaba.

Az Építők útja klímatudatos fejlesztése

Csökken a környezetterhelés

Lassan befejeződik az 
Építők útján a kerékpár-
forgalmi létesítmények és 
a kapcsolódó közművek 
építése. A Kétegyházi út 
és a Csányi utca között 
folyó beruházás a Terü-
let- és Településfejleszté-
si Operatív Programban 
elnyert 770 millió forintból 
valósul meg. 

Szarvas Péter polgármester 
a megkeresésünkre elmond-
ta, hogy az önkormányzatot 
régóta a klímatudatos gon-
dolkodás jellemzi, az Építők 
útjának beruházása is ebbe 
a szemléletbe illeszkedik.  

– Ennek a fejlesztésnek 
köszönhetően a Lencsési 
lakótelepen élők rövidebb 
úton, könnyebben, bizton-
ságosabban juthatnak el az 
egyre fejlődő Kétegyházi 
úti ipari területekre és 
Jaminába. A Lencsési út 
forgalma ezáltal csökken, 

a kerékpárosok és az autó-
sok a lehető leggyorsabban 
érhetik el déli iparvidéket, a 
Kétegyházi útra települt vál-
lalkozásokat. Ha pedig az 
autósok gyorsabban és rövi-
debb úton jutnak el „A” pont-
ból „B” pontba, azzal nyilván 
a károsanyag-kibocsátás is 
csökken, és a megyeszék-
hely levegője tisztább lesz 
– ecsetelte a városvezető, 
hozzátéve, hogy nem utolsó 
sorban egy földes utca he-
lyett egy szilárd, aszfaltbur-
kolatos út létesült, ami keve-
sebb porszennyezéssel jár.

A fejlesztés két fő részből 
áll. Az első a Kétegyházi út 
és a Csányi utca összekö-
tése, amelyhez az Építők 
útjának a meglévő, 338 mé-
teres szakaszát korszerű-
síteni kellett, valamint 561 
méteren szilárd burkolatú 
utat kellett építeni. Gyalo-
gos- és kerékpáros átkelő-
ket hozott létre a kivitelező 

a Lencsési úton az Ilos-
vai utca irányába, majd a 
Kétegyházi úti csatlakozást 
is kiépítették. 358 méteren 
gyalog- és kerékpárutat, 
38 méteren egyirányú ke-
rékpárutat, 9 méteren két-
irányú járdát, 546 méteren 
nyitott kerékpársávot és 58 
méteren kerékpáros nyomot 
alakítottak ki. Továbbá csa-
padékvíz-elvezető csator-
nák és átereszek készültek, 
tisztító és víznyelő aknákkal 
nyílt földmedrű csatornát 
alakítottak ki, útpadka-fo-
lyóka létesült, valamint a 
közvilágítás biztosítása is a 
projekt része volt az út tel-
jes hosszában. 

Ugyanebben a projekt-
ben várhatóan lehetőség 
lesz arra, hogy a Dózsa 
György út és a Corvin utca 
egy részét is új burkolattal 
lássák el.

November 2-án kezdték 
bontani a szakemberek Bé-
késcsaba egyik ikonikus épü-
letét, a Körös Hotelt. A létesít-
mény 51 évvel ezelőtt épült, 
és 25 évig szolgálta a várost. 
A munkálatok várhatóan az 
év végéig befejeződnek, hogy 
mi lesz az egykori szálloda 
helyén arról pedig az önkor-
mányzat dönt majd. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő a bontást 
megelőzően elmondta, hogy 
az elmúlt két évtizedben sok 
elképzelés, terv született arról, 
mit lehetne kezdeni az egykori 
hotellel, azonban az építész-
mérnökök, vállalkozók szerint 
már nem lehetett megmenteni 
az épületet. A hányattatott sor-
sú ingatlan lebontásáról tavaly 
született döntés, majd  a kor-

mány nem sokkal később ho-
zott határozatot az épület meg-
vásárlásáról. A bontás után az 
állam az önkormányzatnak 
adja át a területet, amelynek 
sorsáról a békéscsabai köz-
gyűlés határoz majd.

– Kezdeményeztem egy 
társadalmi tervezést ezzel 
kapcsolatban a Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő 
Egyesülettel, valamint a Hat-
vanezer Fa Egyesülettel. A 
hozzájuk érkező információk 
alapján a városlakók nagyobb 
része zöld területet látna szíve-
sen a Kossuth tér mellett – fo-
galmazott Herczeg Tamás. 

Az országgyűlési képvise-
lő arra is kitért: a bontásnál 
nagy hangsúlyt fektetnek a 
biztonságra, ez vonatkozik a 
lakosságra, illetve a szomszé-

dos épületre is. Az előzetes 
feltárás során a szakemberek 
megállapították, hogy az in-
gatlan falai nem tartalmaznak 
azbesztet. A munka olyan ma-
gas géppel történik, amely da-
rabonként csípi le fentről lefelé 
az épület darabjait. A törmelé-
ket folyamatosan elszállítják, 
ezzel is óvva a személyi épsé-
get és a szálló mögötti épüle-
tet, valamint trafóházat. Annak 
érdekében, hogy ne alakuljon 

ki porfelhő, a kivitelező vízper-
metet juttat a levegőbe, amely 
megköti a port. Bár zajra szá-
mítani kell, a Széchenyi utcán 
közlekedők haladását nem 
hátráltatja a munka.

A munkálatok tervezett idő-
tartama két hónap, az állami 
fenntartású kivitelező cég, a 
Kiving Kft. azt ígéri, hogy – ha 
az időjárás is engedi – az év 
végéig elbontják az épületet. 

Varga Diána

Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta: az önkormány-
zat számára fontos, hogy a 10 
hektáros erdő művelése szak-
szerűen történik. Az egyesület 
a génrezervátumban elvégzett 
munkával segíti a természeti 
értékek védelmét és megőrzi 
a magyar regionális őshonos 
fafajtákat.

– Az egyesület azzal a ké-
réssel kereste meg az önkor-
mányzatot, hogy minősítsük 
át a kivágásos tevékenységet 

nem kivágásos erdőgazdál-
kodási móddá. Ennek az a lé-
nyege, hogy az egészen idős 
fákat sem vágják ki, hanem 
ott hagyják azokat ameddig 
csak bírják, a természetes er-
dei környezetben. Ezzel azt 
szeretnénk elérni, hogy meg-
ismerjük, milyen hatást gyako-
rolnak az erdő mindennapos 
folyamataira a fák, ha az élet-
tartamuk végéig természetes 
élettani környezetükben van-
nak – emelte ki a városvezető.

Herczeg Tamás és a Kiving Kft. ügyvezetője, Varga Csaba
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„ T B ” - S A R O K
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A kiváló versenyzőket köszöntötték
Két Békés megyei fiatalt 
köszöntött az iparkamara 
nevében dr. Orosz Tivadar 
elnök, és ajándékutalványt 
adott át nekik a közelmúlt-
ban, Békéscsabán. Bako-
nyi Dávid és Takács Zoltán 
a BSZC Nemes Tihamér 
Technikum egykori diákjai 
a Szakmák Európa-bajnok-
ságán jeleskedtek, ezzel 
érdemelve ki az elismerést.

Az iparkamara székházá-
ban tartott köszöntőn Maczik 
Mihály igazgató is jelen volt, 
és az iparkamara elnökéhez 
hasonlóan méltatta a fiatalok 
teljesítményét.

Magyarország 2021. szep-
tember 22-e és 26-a között 
hetedik alkalommal vett részt 
a Szakmák Európa-bajnok-
ságán, a EuroSkills Graz 
2021 versenyen, amelyen 
31 országból több mint 400 
fiatal szakember mérte össze 
tudását 38 versenyszámban 
és további 10 bemutató szak-
mában. Bemutató versenyt 

azokban a szakmákban ren-
deztek, amelyek új szakmák, 
korábban nem szerepeltek 
EuroSkills versenyen, vagy a 
regisztrált versenyzők száma 
nem érte el a minimum 4 főt. 

A EuroSkills Graz 2021 
Európa-bajnokságon 21 ver-
senyszámban 26 versenyző 
képviselte hazánkat. A meg-
mérettetésen mechatroniká-
ban Bakonyi Dávid (párban 
Kövér Dániellel) kiválósági 
érmet szerzett. Méltóképpen 
képviselték a versenyzőik 
Magyarországot a bemutató 
szakmákban is, hiszen az 
ipar 4.0 versenyszámban, 

csapatversenyben Sipos 
Kristóf Balázs és Takács 
Zoltán kimagasló szakmai 
teljesítménnyel a 2. helyen 
végzett, ők így ezüstérmet 
vehettek át.

A résztvevő országok 
közül Magyarország az el-
nyert érmek alapján elért 
pontszámok rangsorában 
az előkelő 6. helyen végzett. 
Az eredmények bizonyítják a 
magyar szakemberek felké-
szültségét és szaktudását, 
hiszen a hazai csapat a ne-
vezett versenyszámok több 
mint felében éremmel zárta 
a versenyt.

Tudnivalók a betegszabadságról
A betegség miatti kereső-
képtelenség első 15 munka-
napjára betegszabadságot 
vehet igénybe az arra jogo-
sult dolgozó.

Ha a munkavállaló a saját vagy 
gyermeke betegségének idő-
tartama alatt nem tudja ellátni 
a munkáját, a kieső jövedelem 
egy részét táppénzzel pótolja 
az egészségbiztosítás. Fontos 
azonban tudni, hogy a beteg-
szabadságra jogosult részére 
táppénz csak a betegszabad-
ság lejártát követő naptól álla-
pítható meg. 

Betegszabadság kizárólag 
a munkavállaló saját betegsé-
ge esetén jár. A munkáltató a 
munkavállalónak betegsége 
miatti keresőképtelensége 
esetén naptári évenként 15 
munkanap betegszabadsá-
got ad ki. Évközben kezdődő 
munkaviszony esetén a be-
tegszabadság arányos része 
jár. Például, ha a munkavál-
laló július 1-jétől dolgozik, az 
új munkaviszonyában időará-
nyosan 8 munkanap beteg-
szabadság illeti meg.

Betegszabadságra nem 
csak a Munka Törvényköny-

ve szerint foglalkoztatottak, 
hanem a kormányzati szol-
gálati, közszolgálati és köz-
alkalmazotti jogviszonyban 
álló személyek is jogosultak. 
Nem jogosult betegszabad-
ságra az egyéni vállalkozó, a 
társas vállalkozó, a megbízás 
alapján munkát végző, vagy 
a tiszteletdíjas tevékenysé-
get folytató személy. Nem 
jár betegszabadság az üze-
mi baleset és foglalkozási 
betegség miatti keresőkép-
telenség, valamint a veszé-
lyeztetett várandósság miatti 
keresőképtelenség tartamára 
sem. Ezekben az esetekben 
a keresőképtelenség első 
napjától táppénz illeti meg a 
biztosítottat. 

A betegszabadság alatt 
folyósított juttatást a mun-
káltató fizeti.  Erre az időre 
a távolléti díj 70 százaléka 
jár, ami adó- és járulékkö-
teles. A keresőképtelensé-
get a kezelőorvos igazolja, 
kórházi ápolás esetén kór-
házi igazolás szükséges. A 
munkáltatónak lehetősége 
van a kormányhivatalnál a 
munkavállaló keresőképte-
lenségének felülvizsgálatát 
kezdeményezni.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Formálódik Békéscsaba klímastratégiája, 

Az élhető városért
A város klímastratégiájáról 
szóló workshopnak adott 
otthont a Csabagyöngye 
Kulturális Központ október 
28-án. A szakmai fórumon 
Szarvas Péter polgármes-
ter kiemelte, hogy Békés-
csaba zöld város, ami di-
csőség, de felelősség és 
kötelezettség is egyben.

– Szakembereket kértünk 
fel, akik ismerve a világban 
zajló tendenciákat, be tudják 
mutatni, hogy milyen intéz-
kedések lesznek fontosak 
a közeljövőben, amelyekkel 
a klímaváltozás negatív ha-
tásait mérsékelni lehet – fo-
galmazott Szarvas Péter, 
kiemelve: végső soron azt 
szeretnék elérni, hogy a vá-
rosban tiszta víz, tiszta leve-
gő és tiszta környezet legyen 
a jövőben is. 

A polgármester hangsú-
lyozta, hogy az elmúlt 5–6 
évben olyan fejlesztéseket 
hajtottak végre, amelyek 
csökkentették az ökológiai 
lábnyomot: naperőmű-rend-
szer épült, geotermikus tech-
nológiai rendszert létesíte-
nek, elektromos buszhálózat 
kiépítését tervezik, elektro-
mos-töltő hálózati rendszert 
építettek ki, a zöldfelület-
gazdálkodásra a folyamatos 
bővítés jellemző, és még 
számos olyan döntés, intéz-
kedés történt, ami Békéscsa-
ba önkormányzata részéről 

tudatos klímastratégiai lé-
pésnek minősül. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő megje-
gyezte, hogy Békéscsabán 
felelős előre gondolkodás, 
tervezés zajlik, jól áll a város 
a komplex energetikai prog-
ram megvalósítása, valamint 
a helyi civil szervezetek zöld 
kezdeményezései terén is.

– Amivel nem állunk jól, az 
az ipari technológiával épült 
tömbházak hőszigetelése, 
azonban ezen a területen is 
vannak szándékok és törek-
vések, hogy javuljon a hely-
zet – tette hozzá. 

Opauszki Zoltán  környe-
zetvédelmi tanácsnok be-
szélt arról, hogy több tíz olyan 
intézmény van, ahol energe-
tikai fejlesztés valósult meg, 
de ennél egy nagyságrend-
del nagyobb tervezet az úgy-
nevezett Smart Grid projekt. 
Kiemelte azt is, fontos, hogy 
a készülő klímastratégia köz-

érthető legyen és eljusson a 
lakossághoz. 

A klímastratégia szakér-
tői változatát, a helyzetér-
tékelést, a stratégiai célo-
kat és intézkedési tervet dr. 
Patkós Csaba, a szakértői 
csoport vezetője, tanszék-
vezető mutatta be. A projekt 
megvalósításában résztvevő 
Dipol csoport ügyvezetője, dr. 
Forgó Gábor által moderált 
workshop során a résztvevők 
gyakorlati javaslatokat tettek 
arra vonatkozóan, hogyan tud 
a település még jobban al-
kalmazkodni a klímaváltozás 
negatív hatásaihoz. A javas-
latokat a szakértők majd beil-
lesztik a stratégiai dokumen-
tum tervezetébe. 

A készülő klímastratégai 
dokumentum és intézkedési 
terv egyeztetési változata a 
www.bekescsaba.hu honlap-
ról, valamint az önkormányzat 
facebook oldaláról tölthető le.

E. K. Zs.

Változik a polgármesteri 
hivatal ügyfélfogadási rendje

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az élet-és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető, tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány (COVID-19 fertőzés) megelő-
zése, terjedésének megakadályozása, a hi-
vatal ügyfelei és munkatársai egészségének 
megóvása, valamint a hivatal működőképes-
ségének biztosítása érdekében az alábbi 
intézkedéseket vezette be október 29-étől 
a hivatal ügyfélfogadását és az ügyintézés 
rendjét illetően:

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala továbbra is határozat-
lan ideig szünetelteti a személyes ügy-
félfogadást. Az ügyfelek ügyeiket a hivatal 
digitális platformjain, az ügyfélkapun, telefo-
non vagy e-mailben intézhetik.

2. Az 1. ponttól eltérően, a jogszabály alap-
ján kizárólag személyesen intézhető alábbi 
ügyekben, kérik az ügyfeleket, hogy előzete-
sen egyeztessenek az ügyintézőkkel telefonon:  

a. teljes hatályú apai elismerő nyilatko-
zat megtétele, ha a szülés várható időpontja 2 
hónapon belül van,

b. halottvizsgálati bizonyítvány leadása, 
c. szociális ügyek meghatározott köre.

A hivatal ügyintézői kizárólag időponttal és 
békéscsabai lakcímmel rendelkező ügyfe-
leket fogadhatnak, az ügyfélfogadás kizáró-
lag a megváltozott ügyfélfogadási időben 
történhet.

3. Ügyfélfogadás: hétfőn 9–11 óráig; ked-
den nincs ügyfélfogadás; szerdán 13–15 órá-
ig; csütörtökön 9–11 óráig; pénteken nincs 
ügyfélfogadás. 

4. Tekintettel a koronavírus fokozódó terje-
désére, 2021. október 29. napjától az ügy-
felek kizárólag maszkban léphetnek be és 
tartózkodhatnak a polgármesteri hivatal 
épületében. A hivatal épületeinek bejárata-

inál a maszkviselési kötelezettségre felhívó 
piktogram és részletes tájékoztató található. 
Azt a személyt, aki nem visel maszkot a hi-
vatal épületében, fel kell szólítani a jogkö-
vetésre. Amennyiben az érintett személy 
felszólításra sem teljesíti a maszkviselési 
kötelezettségét, az ügye nem intézhető to-
vább, és fel kell szólítani – szükség esetén 
a portaszolgálatot ellátó személy közreműkö-
désével – arra, hogy szíveskedjen elhagyni 
a hivatal épületét. 

5. A hivatal ügyfélfogadóiban, egy időben, 
ügyintézőnként egy ügyfél tartózkodhat a 
helyiségekben, megtartva a 1,5 – 2 méteres 
távolságot. 

6. A hivatal épületében ügyfélfogadási 
időn kívül ügyfél nem tartózkodhat, amely 
alól kivételt képez a hivatalos helyiségekben 
megrendezésre kerülő házasságkötés ideje, 
illetve a halottvizsgálati lap leadása.

7. Külső rendezvények megtartására a 
hivatal irodaépületeiben egyedi jegyzői 
engedély alapján kerülhet sor. 

8. A családi rendezvények esetében a 
rendezvényen résztvevők számára – a há-
zasulandók kivételével – a maszk haszná-
lata kötelező a hivatal teljes területén.

9. A közgyűlést elsődlegesen a dísz-
teremben, amennyiben ez bármilyen ok 
miatt nem lehetséges, a Mokos teremben 
tartják. Az ülés során a maszkhasználat 
kötelező, azzal, hogy az ülés levezetőjé-
nek és a hozzászóló személyeknek beszéd 
közben – a hangfelvétel és a jegyzőkönyv 
készítésének elősegítése érdekében – 
nem kell maszkot viselniük.

Jelen jegyzői utasítás 2021. október 29. napján 
lépett hatályba, hatálya a Kormány által kihir-
detett veszélyhelyzet fennállása idejére terjed 
ki, annak megszüntetésével hatályát veszti.
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Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
„Örökerdő” lett a Pósteleki génrezervátum

Szarvas Péter: A fejlesztések során, igyekszünk odafi-
gyelni arra, hogy megőrizzük az értékes fákat 

Vadász Csaba: Szaporítóanyagot biztosítunk a városnak

Csökken a környezetterhelés

A térség országgyűlési 
képviselője a beruházás kap-
csán kiemelte, hogy amint  az 
elkészül, a Lencsési lakótelep 
közvetlen összeköttetésben 

lesz a Keleti-kertekkel. Ma a 
Lencsésin és a környező vá-
rosrészekben közel tizenhét-
ezer békéscsabai él, nagy a ki- 
és bemenő forgalom. Herczeg 
Tamás, kiemelte, hogy ezzel 
a beruházással lényegében a 

belváros tehermentesül a na-
gyobb forgalom alól.  

– Lényegesen gyorsabban 
juthatunk el a Lencsésiről a 
Kétegyházi útra vagy fordít-
va, ráadásul sokkal nagyobb 
biztonságban közlekedhe-
tünk. A beruházás azért 
is igen lényeges, mert en-
nek köszönhetően kevésbé 
szennyezzük a levegőt, ke-
vesebb lesz a zajterhelés a 
belvárosban – fogalmazott a 
parlamenti képviselő. 

A kivitelezők már az épít-
kezés több mint 90 száza-
lékával elkészültek. A mun-
kával a tervek szerint ez év 
decemberében végeznek, 
az átadás határideje pedig 
2022. február 28-a.

Hidvégi Dávid

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

OPEL ASTRA
MINŐSÉG EXTRÁKKAL

OPEL

A LEGKEDVELTEBB

Ne hagyd ki!

KÉSZLETRŐL, AZONNAL!

www.opelkoros.hu

HAZAI OPEL MODELL

ASTRA SMILE 1.2 110 LE
akár 5 699 000 Ft-tól,
Opel Finanszírozással
és induló 4,49%-os THM-mel

ASTRA

OPEL KÖRÖS    5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.
Telefon 06 (30) 608 77 24     06 (30) 960 86 98

Turák Helga városfejleszté-
si és városüzemeltetési mene-
dzser lapunkat a belvárosi fa-
telepítések módjáról, valamint 
az őshonos fák ültetéséről tá-
jékoztatta.

- Központi és helyi jogsza-
bályok adnak keretet telepü-
lésünkön a fák telepítéséhez. 
Ezek betartása mellett  az 
utca- és útfásítás során a fásí-
tási tervünkben leírtak szerint 
járunk el, egyéb esetekben a 
környezeti adottságok határoz-
zák meg, hogy milyen típusú 
fákat ültetünk. A városi környe-
zetben a fák telepítésekor nagy 
gondot okoz a felszín alatti-, 
és feletti közművek, illetve az 
épületek közelsége. Ezek a 
körülmények meghatározzák 
a fajtaválasztást, így ezekben 
az esetekben alacsonyabb 
vagy  szűkebb koronaállású 

fákat alkalmazunk. További, 
meghatározó szempont, hogy 
a telepítésre kerülő fák környe-
zetszennyezésnek ellenállóak 
és szárazságtűrőek legyenek, 
valamint ne legyenek allergé-
nek. Mivel az őshonos fajok 
jellemzően nagytermetű fák, 

amelyek terebélyes koroná-
val rendelkeznek, így azokat 
legfőképpen külterületeken 
útfásításra, mezővédő erdő-
sávokhoz használjuk, illetve 
erdőterületeink növényanyagát 
adják. Belterületen a ligetek-
ben és parkokban alkalmazha-
tóak – emelte ki a szakember. 
Turák Helga elmondta, hogy 
a város különböző részein az 
eltérő fafajták alkalmazása a 
biológiai sokféleséget is szol-
gálja, így élőlénynek sokasá-
gának nyújthatnak tápláló-, 
élő- és búvóhelyet. A tervek 
szerint a közeljövőben olyan, 
Póstelekről átültetett fafajtákkal 
is találkozhatunk Csabán, mint 
a fehér nyár, a kocsányos tölgy, 
a vadkörte vagy a tatárjuhar.

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

A járdafejlesztési munkák I. ütemének várható lebonyolítása.

Békéscsabán, a járdaháló-
zat-fejlesztési program ke-
retében folyik az első ütem 
megvalósítása, és hamaro-
san megkezdődik a kivite-
lezési munkálatok második 
üteme is.

A Kormány 1746/2020. (XI. 
11.) Korm. határozatában dön-
tött az egyes térségi fejlesztési 
igények támogatásáról, amely 
támogatás keretében valósul 
meg Békéscsaba járdahálóza-
tának fejlesztése.

A járdafejlesztési program-
hoz tartozó utcák helyszíni 
felmérése 2021. május 30-ig 

megtörtént. A projekt kereté-
ben megvalósuló járdafejlesz-
téseket négy ütemben tervezik 
megvalósítani 2022. decem-
ber 31-ig, folyamatosan. 

A projekt I. ütemében 35 
járda/járdaszakasz fejleszté-
sére kerül sor. A közbeszer-
zési eljárás során nyertes 
kivitelezővel az I. ütem vállal-
kozási szerződéseit aláírták 
2021. július 23-án, a munka-
terület átadása 2021. július 
29-én megtörtént. A kivite-
lezési munkák 2021. szept-
ember 6-án kezdődtek meg. 
A Szőlő utcai járdaszakasz 
elkészült. Jelenleg a Kőrösi 

utcai, Akácfa utcai, Széna ut-
cai, Schweidel utcai, Czuczor 
utcai, Áchim lakótelepi szo-
bor környéki, Bezerédj utcai 
járdaszakaszok felújítása fo-
lyik. A Széna utcai és Akácfa 
utcai szakasz aszfaltozása 
is megtörtént. Munkakezdési 
engedéllyel rendelkezik még 
a Sikonyi utcai és a Lachner 
utcai szakasz. Az I. ütemben 
tervezett munkák befejezé-
sére folyamatosan, de legké-
sőbb 2022. augusztus 27-én 
kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 
járda/járdaszakasz fejleszté-
se valósul meg. A közbeszer-

zési eljárás során nyertes 
kivitelezővel az II. ütem vállal-
kozási szerződéseit aláírták 
2021. október 26-án, a mun-
katerület átadására 2021. 
november 5-én kerül sor.

A III. ütem keretében meg-
épülő 56 járda/járdaszakasz 
kivitelező kiválasztására irá-
nyuló közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása folyamatban van.

Megkezdődött a IV. ütem 
keretében megépülő 27 járda/
járdaszakasz kivitelezőjének 
a kiválasztására irányuló köz-
beszerzési eljárás előkészí-
tése is. 2021-ben valamennyi 
járdaszakaszra vonatkozóan 

megtörténik a kivitelező ki-
választására irányuló közbe-
szerzési eljárások kiírása.

A projekt során a kivitele-
zési munkák folyamatosak 
lesznek, a tervezett végső 
befejezési határidő: 2022. év 
vége. 

A kivitelező az érintett 
utcák lakóit a kivitelezési 
munka megkezdése előtt 
legalább két héttel korábban 
írásban is tájékoztatja, meg-
jelölve a helyi kapcsolattar-
tójának az elérhetőségeit is. 
A vállalkozók a kivitelezés 
ütemezése során figyelem-
be veszik a technológiai, tár-

gyi, személyi és szervezési 
feltételeket A „Békéscsaba 
járdahálózatának fejleszté-
se” című projekt megvaló-
sításával kapcsolatban fo-
lyamatosan tájékoztatják a 
lakosságot.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., te-
lefonszám: +36-66/452-352.

Projektmenedzsment szer-
vezet: Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft., 5600 
Békéscsaba, Szent István 
tér 10., Megyeri Sándor pro-
jektmenedzser, telefonszám: 
+36-20/454-5693.

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatá-
nak fejlesztése 1. ütem - 1. 
rész

2021-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben 
tervezve

Megnevezése Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

1 Telep utca X

2 Sikony út X

3 Bezerédj utca X

4 Kórház utca + Debinszky utca X

5 Csalogány utca X

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatá-
nak fejlesztése 1. ütem - 2. 
rész

2021-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben 
tervezve

Megnevezése Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

1 Aulich u. (Szőlő u.-Berzsenyi u.) X

2 Bajza u. (Erdélyi sor-Egyetem) X

3 Berzseny u. (Erdélyi sor- Mál-
nás u.) X

4 Berzsenyi u. (Deák u.-Bajza u.) X

5 Forgách utca (Árpád sor - Ber-
zsenyi u. között) X

6 Gyulai út - Alkotmány u.-
Berzsenyi u.-Turzó u. X

7 Lencsési 28-38. mögött X

8 Szőlő u. 100-114. X

9 Kőmíves K sor 37.-Virág presz-
szó X

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatá-
nak fejlesztése 1. ütem - 3. 
rész

2021-ben 
elkészült

Jelenleg 
kivitelezés 
alatt álló

2021-ben 
tervezve

2022-ben 
tervezve

Megnevezése Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

Járdafejlesz-
tési munkák

1 Kőrösi utca X
2 Akácfa utca X
3 Széna utca X
4 Schweidel u. - Zöldfa u. X
5 Czuczor utca X

6 Lorántffy u. a Dombos-Vereckei 
u. között X

7 Áchim lakótelep X
8 Mezőmegyer, Hadnagy utca X

9 Mezőmegyer, Esze Tamás u. és 
Karácsony János u. összekötő X

10
Mezőmegyer, Nyárfa utca 
(Szendrey u. - Gárdonyi. u. 
között)

X

11 Botyánszki Pálné utca X
12 Pulszky utca 18. előtt X
13 Váczi Mihály utca 22-24. előtt X

14 Bokor utca páratlan oldal (Csil-
lag u. - Mokry u. között) X

15 Kézay utca 1-19-ig páratlan 
oldal, 18-től páros oldal. X

16 Német Lajos utca X

17 Dessewffy utca (Zöldfa u. Bo-
tyánszki Pálné u. között) X

18 Bibó utca folytatásában (0669 
hrsz.-ú úton) lévő járda X

19 Berényi út 132. előtt X
20 Berényi út 79. előtt X
21 Lahner utca X

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, 
illetve a közeljövőben érin-
tett szakaszok: Gerla telepü-
lésrész, a Gerla és Póstelek 
közötti földút útszakaszok, 

a Békéscsaba és Szabadkí-
gyós közötti földút, Ligeti sor-
Sikonyi utca.

Békéscsaba Gerla tele-
pülésrészen, a Csabai út és 
Csalogány utca közötti szaka-
szon a kerékpárút elkészült. A 
Csabai utca Csalogány utca 
- buszmegálló közötti szaka-
szon, a 42145-ös jelű út bur-
kolatán a szükséges helyeken 
a lokális pályaszerkezet-csere, 
valamint az aszfaltozás is elké-
szült. 

A Magvető utca burkola-
tának javításához szükséges 
burkolat marása megtörtént, a 
Magvető utca földutas szaka-
szán az útalapozás, a kőterí-
tés és az aszfaltozás elkészült. 
A Gerla belterület – Póstelek 

külterületi földút alapozása 
elkészült, az aszfaltozás, pad-
karendezés folyamatban van. 
A Pósteleki főcsatorna-menti 
kerékpárútszakaszon az asz-
faltozás elkészült. 

A Pósteleki Kastélyparkban 
az erdei sétány szakaszon be-
fejeződött a stabilizer burkolat 
terítése, a sétány gyalogosan 
járható. A pósteleki parkoló 
is megújul. A burkolat erősen 
leromlott, számos helyen tö-
redezett volt, ezért felújítása 
szükségessé vált.

 Az előző gerlai-pósteleki 
szakaszok műszaki átadás-
átvételi eljárása folyamatban 
van. 

A Szabadkígyós – Békés-
csaba földút szakaszon a 

nyomvonal kitűzésével elkez-
dődtek a kiviteli munkák, jelen-
leg az útalap készítése folyik. 

A Ligeti soron a kivitelező 
egyelőre nem végez látványos 
tevékenységet, ott a munkála-
tok előkészítése folyik. 

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra. A munkavég-
zés során kérjük az érintettek 
szíves megértését, türelmét és 
közreműködését.

A fentiek mellett tisztelettel 
kérjük, hogy a projekt kere-
tében elkészült, pihenést, ki-

kapcsolódást szolgáló egyedi 
tervezésű létesítményekre 
(komplex fedett pihenőhelye-
ken padok, asztalok) és a ki-
helyezett kerékpáros kellékek 
épségére vigyázzunk, hogy 
sokáig és minél többen tudjuk 
használni mindannyiunk örö-
mére, megelégedésére. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata



A „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
területén és várostérségé-
ben”, valamint a „Foglal-
koztatási paktum Békés 
megyében” című projektek 
újabb eseménye zajlott ok-
tóber 27-én a Csabagyön-
gye Kulturális Központban. 

Az előadásokon többek 
között a munkáltatókat tá-
jékoztatták a finanszírozási 
lehetőségekről, a minősíté-
si rendszerről és az adatke-
zelésről.

A paktum célja, hogy a mun-
kaerő-piac keresleti és kínálati 
oldala közötti információcse-

re hatékony legyen, így minél 
több munkanélkülit visszain-
tegráljanak a munka világába 
– kezdte köszöntő beszédét a 
térség országgyűlési képvise-
lője.  Herczeg Tamás  elmond-
ta, hogy a járvány miatt 2022. 
március 31-ig meghosszabbo-
dott a paktum végrehajtási ide-
je, de egy újabb kérelmet ad-
tak be, amely a jövő év őszéig 
terjedő munkát tesz lehetővé. 
Hozzátette: a munkaerő-piaci 
folyamatokat látva megválto-
zott a helyzet, a keresleti és 
kínálati viszonyok eltérnek 
egymástól. 

– Kiemelten nagy szere-
pe van a paktumnak abban, 
hogy azokat a munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos hely-
zetűnek vélt társadalmi réte-
geket megtalálja, amelyek ne-
hezebben tudnak visszatérni a 
munkába. Cél, hogy a munka-

vállalók megfelelő információt 
kapjanak, és összehozzák 
a munkáltatót és a munka-
keresőt. Természetesen az 
államnak is van feladata. A 
kormányzat által újabb támo-
gatási program indul el a 30 év 
alattiaknak, továbbá  nagylép-
tékű fejlesztés előtt áll a békés-
csabai reptér és az ipari terület 
annak a környéken, valamint 
infrastrukturális beruházás is 
várható – emelte ki a politikus.

Szegedi Balázs, a Békés 
Megyei Foglalkoztatási Pak-
tum irányítócsoportjának el-
nöke arról beszélt, hogy a me-
gyei, valamint a békéscsabai 
paktumiroda negyedik alka-
lommal hívta életre a rendez-
vényt. Kiemelte: a paktumon 
keresztül 2017 óta 2700 em-
bert vontak be a programba 
és 1300 főt sikerült munkához 
juttatni.

– A megyei paktumban 
2021 szeptember végéig 1942 
főt vontunk be a programba és 
több mint 900 fő jutott munká-
hoz. A békéscsabai paktumba 
764 főt vontunk be és 387 fő 
jutott munkához. Ez összesen 
2700 bevont személyt és 1300 
főt jelent, aki elhelyezkedett a 
munkaerő-piacon. Ez az ered-
mény megsüvegelendő – fo-
galmazott Szegedi Balázs. 

A foglalkoztatási fórumon 
résztvevők több témában 
hallgathattak meg előadáso-
kat, amelyek kifejezetten a 
munkáltatóknak szóltak. 
Tájékoztatták a jelenlé-
vőket többek között a 
vállalkozások finan-
szírozási lehetősé-
geiről, a foglalkoz-
tatók munkavállalói 
adatkezeléséről, 
de szó esett a 

felelős foglalkoztató minősítési 
rendszerről is.

A rendezvény a „Foglal-
koztatási paktum Békés me-
gyében” című, TOP-5.1.1-15-
BS1-2016-00001 azonosító 
számú és a „Helyi foglalkoz-
tatási együttműködések Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
területén és várostérségé-
ben” című TOP-6.8.2-15-
BC1-2016-00001 azonosító 
számú projektek keretében 
valósult meg.
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A foglalkoztatási paktumról tartottak fórumot a munkáltatóknak

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Békéscsaba sokat nyerhet a 
repülőtér-fejlesztéssel

Korábban a Modern Váro-
sok Programban 4 milliárd 
forint szerepelt a repülőtér 
felújítására, most pedig 
már több mint 30 milliárd 
forintról szólnak a hírek. 
Erről és a járvány negye-
dik hullámának erősödése 
miatt bevezetett korláto-
zásokról Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőt 
kérdeztük. 

– Gulyás Gergely minisz-
ter október 28-án jelentette 
be, hogy a járvány miatt né-
hány területen szigorítanak a 
szabályokon. 

– A közösségi közleke-
dési eszközökön kötelező a 
maszkviselés, a kórházak-
ban pedig látogatási tilalom 
lépett érvénybe, hogy az ott 
gyógyulók ne legyenek kité-
ve a járvány veszélyeinek. 
A szociális intézmények ve-
zetői maguk vehetik fontoló-
ra, szükséges-e a látogatási 
korlátozás. Továbbá mostan-
tól a munkáltatók eldönthetik, 
hogy kötelezővé teszik-e a 
védőoltást a foglalkoztatotta-
ik számára. Talán ez utóbbi 
váltotta ki a legtöbb reakciót, 
de nyilván ahol élnek ezzel a 
lehetőséggel, az azért van, 
hogy a többi munkatárs és az 
ügyfelek egészségét védjék. 
Sorra hoznak egyébként ha-
sonló intézkedéseket Európa 
és a világ más országaiban. 

–  Ön szerint kell-e további 
szigorításokra számítani, és 
mire érdemes most még job-
ban odafigyelni?

– Magyarország Kormá-
nyának továbbra sincs szán-
dékában olyan szigorú kor-
látozásokat bevezetni, mint 
a koronavírus-járvány előző 
hullámaiban, viszont a rom-
ló adatokat nem lehet nem 
figyelembe venni. Szomorú, 
hogy még mostanában is 
szinte naponta kapok olyan 
e-maileket, hogy kamu az 
egész koronavírus-járvány és 
hogy egy világméretű össze-
esküvés részesei vagyunk.  

Pedig a járvány itt van, saj-
nos rengetegen szenvednek 
tőle és sokan veszítették el a 
hozzátartozóikat. Ma már vé-
delmet nyújt az oltás, a szak-
emberek szerint a járvány 
azokat sújthatja a leginkább, 
akik nem élnek ezzel. Ma-
gyarországon még nem éri el 
a beoltottak száma a 6 millió 
főt. Ez a szám csak nagyon 
lassú ütemben növekszik – 
messze nem tartunk tehát ott, 
hogy kialakuljon a „nyájimmu-
nitás”. Viszont az örvendetes, 
hogy egyre nagyobb azok 
száma, akik a harmadik oltást 
is felveszik, hogy megóvják 
magukat a betegség súlyos 
szövődményeitől. Természe-
tesen mi magunk is sokat 
tehetünk az egészségünk vé-
delmében, tartsuk be a higi-
éniai szabályokat, és ha zárt 
térben tartózkodunk, ha olyan 
helyre megyünk, ahol sokan 
vannak, viselhetünk maszkot 
akkor is, ha az nem kötelező.

– Hírek érkeztek arról, 
hogy jelentős összeget, több 
mint 30 milliárd forintot for-
dítana a kormány a csabai 
repülőtér fejlesztésére. Mit 
lehet erről tudni? 

– Békéscsaba régóta ter-
vezi a repülőtér fejlesztését. 
Most egy komplex reptér-
fejlesztési koncepció van a 
kormány asztalán, ugyanis 
az épülő gyulai Airbus-gyár 

és a további tervezett közép-
békési projektek optimális 
működéséhez szükség lehet 
modern légikikötőre. A ter-
vek szerint a repülőtéren egy 
2500 méter hosszúságú új, 
leszálló- és felszállópálya lé-
tesül a legmodernebb bizton-
sági berendezésekkel. A rep-
tér így áruszállításra, üzleti 
utakra, illetve sportrepülés 
céljára is hasznosítható lesz 
majd. Egy mindezt magá-
ban foglaló légi-ipari klaszter 
tervei vannak a kormányzat 
előtt – a szakemberek egy-
előre az előzetes megvalósít-
hatósági terveken dolgoznak. 
Környezeti hatástanulmány 
készítése és a lakossággal 
való egyeztetés is kötelező 
az első „kapavágás” előtt, 
amitől azért még elég mesz-
sze vagyunk. Jó lenne, ha a 
repülőtér környékén lenne a 
vállalkozók által fejleszthető 
terület, amelyhez kapcsolód-
na a közlekedési infrastruk-
túra javítása is. Ha mindez 
megvalósul, lényegesen von-
zóbbá válhat Békéscsaba a 
nagybefektetők számára is. A 
komplex fejlesztésbe nyilván 
beletartozik, hogy az M44-es 
és az M5-ös összekapcsolód-
jék, valamint hogy a Budapest 
és Lőkösháza közötti 120-as 
vasútvonal teljes modernizáci-
ója megtörténjék.

M. Erika

A város működése zavartalan, 
a fejlesztések is haladnak

Békéscsaba költségve-
tése stabil, hála a takaré-
kos gazdálkodásnak és a 
kormány által biztosított 
támogatásoknak. Emellett 
több fejlesztés is folya-
matban van a városban – 
minderről Szarvas Péter 
polgármestert kérdeztük. 

– A legutóbbi közgyűlés fon-
tos témája volt Békéscsaba 
költségvetése. Mit mutatnak 
a számok? 

– Az év elején polgármes-
terként nekem kellett köz-
gyűlési hatáskörben döntést 
hoznom a város költségve-
téséről. Mivel a bevételeinket 
számos kurtítás érte, csak 
óvatosan lehetett tervezni a 
kiadásokat. Az volt a célom, 
hogy a város és intézménye-
inek működése zavartalan 
legyen, a fejlesztések pedig 
akadálytalanul haladjanak 
tovább. A háromnegyed éves 
mérleg alapján látszik, hogy 
ez teljesült. Minden számlán-
kat időben fizetjük, minden 
munkabért és járulékot ha-
táridőre teljesítünk, a város 
költségvetése kézben tartott. 
Takarékosságunknak és a 
kormány által biztosított, ki-
emelt támogatásnak köszön-
hetően pedig olyan dolgokra 
is tudtunk forrást biztosítani, 
mint az ivóvízhálózat további 
fejlesztése vagy az önkor-
mányzati ingatlanok tető-
szerkezetének a megújítása. 

– Az ivóvízhálózat fejlesz-
tését indokolja, hogy Bé-
késcsaba belterületének 79 
százaléka, viszont külterü-
letének csak a 17 százaléka 
lefedett vezetékes ivóvízzel. 

– E tekintetben valóban 
adósságunk van, de elkezd-
jük ennek a törlesztését. 
Most 100 millió forintot irá-
nyoztunk elő ivóvízhálózat-
fejlesztésre. Ebből a Kender-
földek képviseli a legnagyobb 
arányt: ott a Lajta utcán és 
a Kendervágó utcán lesz 
ivóvízhálózat-fejlesztés. A 
következőkben a Kisfényesi 

utcán, a Keleti-kertekben, a 
Nógrádi utcában, a Rakéta 
utcában, illetve a Kastélysző-
lőkben, az Ostoros utcában 
lesz ivóvízvezeték-fektetés. 
Elindul a tervezése a többi el 
nem látott területnek is, mert 
minden évben szeretnénk e 
tekintetben előrelépni. 

– Jelenleg egy átfogó jár-
dafejlesztési program is zaj-
lik. Ez meddig tart majd?

– Múlt évben érkezett a 
hír, hogy több mint 2 milli-
árd forintot kapott a csabai 
önkormányzat a kormánytól 
Békéscsaba járdahálózatá-
nak – több ütemben történő 
– fejlesztésére. Az első ütem 
elindult, a második ütem ki-
vitelezője is megvan, a har-
madik ütem kapcsán pedig 
elindítjuk a közbeszerzési 
eljárást. Több mint 150 utcát 
érint ez a fejlesztés, amely a 
jövő év végén fejeződik be, 
és remélem, elnyeri az érin-
tett lakosok tetszését.

– 158 új, fedett utasváró 
is épül a városban. Mit lehet 
tudni erről? 

– Közel 10 ezren használ-
ják az autóbusz-közlekedést 
Csabán, ezért indokolt, hogy 
a várakozás komfortját javít-
suk. El is kezdődött a busz-
várók telepítése, jól látható, 
hogy ezek sokkal szebbek, 
rendezettebbek, új üvegfe-
lülettel ellátottak. Eddig 80 

helyen volt fedett váró, most 
pedig 158 helyen lesz. A 
partnercég megfizeti a köz-
terület-használati díjat, ami 
évi 10 millió forintos bevételt 
jelent a költségvetésnek, va-
lamint a kiépítés teljes költ-
ségét is magára vállalta a hir-
detési felületekért cserébe. 

– Benne vagyunk a ko-
ronavírus-járvány negyedik 
hullámában. Milyennek látja 
most a helyzetet?

– Kollégáimmal folyama-
tosan figyeljük a járványügyi 
adatokat, valamint egyeztet-
tem a kórház vezetőjével is. 
A Békés Megyei Központi 
Kórházban felkészültek arra, 
hogy ha kell, több beteget 
tudjanak fogadni, az intézmé-
nyeink pedig most is igyekez-
nek fokozottan odafigyelni a 
higiéniára. Az önkormányzat 
még az év elején több millió 
forint értékben raktározott el 
védőeszközöket, védőruhá-
kat, így szükség esetén ezzel 
segíteni tudjuk az egészség-
ügyi és a szociális szektort. 
Készen állunk arra is, hogy 
járművel segítsünk, ha pél-
dául az idős embereket kell 
ellátni. Bár felkészültünk, bí-
zom abban, hogy a negyedik 
hullám nem lesz olyan mér-
tékű, és nem jár majd olyan 
súlyos következményekkel, 
mint a korábbiak. 

Mikóczy Erika

Egy komplex fejlesztési koncepció van a kormány asztalán 158 üvegfelülettel ellátott új buszváró létesül
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

SMART GRID rendszer kialakítása
I. ütem – 2021. október hó

A Modern Városok Prog-
ram keretében a városban 
egy komplex energetikai 
program valósul meg. En-
nek része a SMART GRID 
rendszer, a geotermikus 
hőhasznosítás, a SMART 
közvilágítás, valamint az in-
telligens közlekedésvezérlő 
és környezetkímélő közös-
ségi közlekedési rendsze-
rek kiépítése. 

A SMART GRID I. projekt 
becsült összköltsége: 
3 662 805 400 Ft.

A SMART GRID projekt 
közvetlen céljai:

– A megújuló termelés rész-
arányának növelése: Békés-
csaba Megyei Jogú Város és 
ezen belül a Városi Sportcent-
rum meglévő és tervezett épü-
leteinek villamosenergia-szük-
séglete a lehető legnagyobb 
mértékben megújuló energia-
forrásból legyen ellátva.

– Villamosenergia-költsé-
gek optimalizálása: az önkor-

mányzat villamos-energia be-
szerzésre fordított kiadásai a 
lehető legnagyobb mértékben 
csökkenjenek.

– Széndioxid-kibocsátás 
csökkentése: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város villamos-
energia-felhasználás követ-
keztében történő környezet-
terhelésének (CO2 kibocsátás) 
csökkentése a lehető legna-
gyobb mértékben.

A SMART GRID rendszer 
főbb műszaki jellemzői:

– 3 db napelempark kiépíté-
se: 2 db parkoló feletti kialakí-
tású napelempark, 1960+640 
panel, 1 db földre helyezett 
napelempark, 1152 panel,

– akkumulátoros energiatá-
roló építése 2,4 MWh kapaci-
tással,

– BHTR állomás,
– okoshálózati központ kivi-

telezése,
– a beépített névleges telje-

sítmény: 1294 kWp,
– az energiatároló rendszer 

jellemzői: 1,2 MW teljesítmény 
és 2,4 MWh kapacitás.

A kivitelező a szerződés-
ben vállaltak szerint a próba-
üzemet az előírások betartá-
sával 2021. szeptember 29-én 
megkezdte.

A területen dolgo-
zó felelős kivitelező: Az 
INFOWARE Vállalkozási és 
Kereskedelmi Zrt.

2310 Szigetszentmiklós, 
Határ út 22. A helyszíni mun-
kák felelős vezetője: Vajda 
Zoltán építésvezető.

További információ kérhető 
a projekt lebonyolítójától: 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7.
bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
+36-66/241-781

Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán

2021. október hó
A Modern Városok Prog-
ram keretében a városban 
egy komplex energetikai 
program valósul meg. En-
nek része a SMART GRID 
rendszer, a geotermikus 
hőhasznosítás, a SMART 
közvilágítás, valamint az in-
telligens közlekedésvezérlő 
és környezetkímélő közös-
ségi közlekedési rendszerek 
kiépítése. 

A geotermikus hőhasznosítás 
projekt a fosszilis energiaforrá-
sok kiváltását tervezi az egyes 
önkormányzati tulajdonban 
álló intézmények, valamint a 
sport-infrastruktúra energia-
szükségletének kielégítésére. 

A projekt célja a fenntartha-
tóság, az energiahatékonyság 
szempontjainak erőteljesebb 
érvényesítése Békéscsaba 
városában a geotermikus 
hőhasznosítás rendszer kiépí-
tésével. A geotermikus ener-
gia felhasználásával a város 
nagy hőigényű intézményei 
környezetbarát, zöld energiá-
val lesznek fűthetők, jelentős 
mennyiségű szénhidrogén 
energiahordozó elégetésétől, 
és üvegházhatású gázok kibo-
csátásától kímélve meg a loká-
lis és a globális környezetet. 

A kivitelezés aktuális 
állása:

Termelő kút területe a 
Nádas soron: 

A Nádas sori BCS-GT-1 
kitermelő kút munkaterületén 
a termeltetés előkészítése fo-
lyamatban van. Az ideiglenes 
víztározóban felhalmozódott 
iszap elszállítása – az enge-
déllyel rendelkező átvevőhely-
re – megtörtént.

Visszasajtoló kút területe, 
Gyulai úton:

A Gyulai úti BCS-GV-1 visz-
szasajtoló területen a GV-1 
számú visszasajtoló kút előfú-
rása 2370 méternél, a kút be-
csövezése 2050 méternél tart.

A távhővezetékhez tar-
tozó munkálatok: 11 darab 
alhőközpontban elkezdődtek 
(CsabaPark takarítószer-tároló, 
atlétikai öltöző, súlyemelőklub, 
CsabaPark látogatóközpont, 
teniszklub, gyermek-étkezte-
tési igazgatás, vívócsarnok, 
CsabaPark rendezvényház, 
Előre székház, gyermekétkez-
tetés konyha, Előre pályafűtés). 

A beruházó Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a projektet lebo-
nyolító Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. és 
a kivitelező is arra törekszik, 

hogy a fúrási telephely köz-
vetlen közelében élők napjait, 
Békéscsaba polgárainak bé-
kés életét a lehető legkevésbé 
zavarják a munkálatok, bár a 
24 órában végzett fúrási műve-
letek bizonyos időszakokban 
nagyobb zajhatással járnak. A 
jogszabályi előírásokat betart-
va dolgozunk azon, hogy Bé-
késcsaba városa a geotermi-
kus hőhasznosítás területén is 
kiváló eredményeket érjen el! 

A felelős kivitelező: 
MECSEKÉRC Környezet-
védelmi Zrt. (7633 Pécs, 
Esztergál L. u.19.) és a 
ROTAQUA Geológiai-, Bá-
nyászati-, Kutató-, Mélyfúró 
Kft. (7673 Kővágószőlős, 
0222/22 hrsz.)

További információ kérhető 
a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 10.
bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
+36-66/241-781

Életműdíj
Felhívás a Békéscsabai Élet-
műdíj kitüntetés adományozá-
sára vonatkozó javaslattételre.
A Békéscsabai Életműdíj kitün-
tetés annak a magánszemélynek 
adományozható, aki az egész-
ségügy, oktatás, sport, kultúra, 
közművelődés, gyermek- és if-
júságügy, szociális ellátás, köz-
igazgatás vagy gazdasági élet 
területén legalább két évtizeden 
keresztül kiemelkedő munkát vég-
zett, és ezzel jelentős mértékben 
hozzájárult Békéscsaba fejlődé-
séhez, jó hírnevének öregbítésé-
hez vagy tevékenységével kivívta 
a békéscsabai lakosság, illetve 
szakmai körök tiszteletét. Az el-
ismerés nem adható annak, akit 
korábban a Békéscsaba Díszpol-
gára vagy Békéscsabáért kitünte-
téssel már elismertek.

Évente legfeljebb két kitüntetés 
adományozható.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehet: a polgármester, az 
alpolgármesterek, az önkormányzati 
képviselők, a jegyző, a város terüle-
tén működő helyi nemzetiségi önkor-
mányzatok, a közgyűlés valameny-
nyi bizottságának és településrészi 
önkormányzatának nem képviselő 
tagja, a városban működő egyhá-
zak, a városban működő pártok, az 
önkormányzati intézmények vezetői, 
a Békéscsabán székhellyel vagy te-
lephellyel rendelkező – bíróság nyil-
vántartásba vett – civil szervezetek, 
a kitüntetésre javasolt személy felett 
a javaslattétel időpontjában vagy ko-
rábban munkáltatói jogkört gyakorló 
személy, a kitüntetésre javasolt sze-
mély munkahelyének vagy korábbi 
munkahelyének kollektívája, az érin-
tett szakterületen működő szakszer-
vezet, az érintett szakterületen mű-
ködő gazdasági és szakmai kamara.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell: az ajánlott személy nevét; a 
kitüntetés adományozásának alap-
jául szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismertetését, mél-
tatását; csatolni szükséges az ér-
telemszerűen kitöltött és a javasolt 
személy által aláírt adatkezelési 
hozzájáruló nyilatkozatot, amely a 
Polgármesteri Hivatal Jogi, Igaz-
gatási és Humánpolitikai Osztály 
Jogi, Önkormányzati és Szervezési 
Csoportjánál (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. I. emelet 117. iro-
da) kérhető vagy letölthető a www.
bekescsaba.hu honlapról (Aktuali-
tások menüpont alatt). Amennyiben 
a nyilatkozat nem kerül benyújtás-
ra a javaslatot érdemben vizsgálni 
nem lehet, az nem terjeszthető elő 
döntéshozatalra (kivéve posztu-
musz kitüntetés).

Az elismerés odaítélésére a köz-
gyűlés jogosult, minősített többség-
gel hozott határozattal dönt. A javas-
latok értékelését egy külön, e célra 
létrehozott munkacsoport végzi.

A Békéscsabai Életműdíj kitün-
tetés átadására a március 15-ei 
nemzeti ünnep kapcsán szervezett 
városi ünnepségen kerül sor, azon-
ban a közgyűlés erre vonatkozó 
döntése esetén más időpontban és 
alkalomból megrendezett ünnep-
ség keretében is átadható.

A javaslatokat 2021. november 
30-ig kell megküldeni a Polgár-
mesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és 
Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkor-
mányzati és Szervezési Csoportjá-
nak (5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7. I. emelet 117. iroda).

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

Díszpolgári cím Békéscsabáért
Felhívás Békéscsaba Dísz-
polgára kitüntetés adomá-
nyozására vonatkozó javas-
lattételre. 

A Békéscsaba Díszpolgá-
ra kitüntetés annak a termé-
szetes személynek adomá-
nyozható, aki Békéscsabáért 
maradandót alkotott, illetve 
kiemelkedő tevékenységet 
végzett.

Évente legfeljebb egy ki-
tüntetés adományozható.

A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehet: a 
polgármester, az alpolgár-
mesterek, az önkormányzati 
képviselők, a jegyző, a város 
területén működő helyi nem-
zetiségi önkormányzatok, a 
közgyűlés valamennyi bi-
zottságának és településré-
szi önkormányzatának nem 
képviselő tagja, a városban 
működő egyházak, a vá-
rosban működő pártok, az 
önkormányzati intézmények 
vezetői, a Békéscsabán 
székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező –  bíróság nyil-
vántartásba vett – civil szer-
vezetek. 

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell: az ajánlott személy 
nevét; a kitüntetés adomá-
nyozásának alapjául szolgá-
ló tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését, mél-
tatását; csatolni szükséges 
az értelemszerűen kitöltött 
és a javasolt személy által 
aláírt adatkezelési hozzájá-

ruló nyilatkozatot, amely a 
Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Igazgatási és Humánpolitikai 
Osztály Jogi, Önkormányzati 
és Szervezési Csoportjánál 
(5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 117. 
iroda) kérhető vagy letölt-
hető a www.bekescsaba.hu 
honlapról (Aktualitások me-
nüpont alatt). Amennyiben a 
nyilatkozat nem kerül benyúj-
tásra a javaslatot érdemben 
vizsgálni nem lehet, az nem 
terjeszthető elő döntéshoza-
talra (kivéve posztumusz ki-
tüntetés).

Az elismerés odaítélésére 
a közgyűlés jogosult, amely-
ről minősített többséggel 
hozott határozattal dönt. A 
javaslatok értékelését egy kü-
lön, e célra létrehozott mun-
kacsoport végzi.

A Békéscsaba Díszpol-
gára kitüntetés átadására a 
március 15-ei nemzeti ünnep 
kapcsán szervezett városi 
ünnepségen kerül sor.

A javaslatokat 2021. 
november 30-ig kell meg-
küldeni a Polgármesteri 
Hivatal Jogi, Igazgatási és 
Humánpolitikai Osztály Jogi, 
Önkormányzati és Szerve-
zési Csoportjának (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. 
I. emelet 117. iroda).

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

Felhívás a Békéscsabáért 
kitüntetés adományozásá-
ra vonatkozó javaslattétel-
re.

A Békéscsabáért kitünte-
tés annak adományozható, 
aki Békéscsabáért maradan-
dót alkotott, illetve kiemelke-
dő tevékenységet végzett.

Az elismerés nem adható 
annak, akit korábban a Bé-
késcsaba Díszpolgára kitün-
tetéssel már elismertek.

Évente legfeljebb egy ki-
tüntetés adományozható.

A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehet: a 
polgármester, az alpolgár-
mesterek, az önkormányzati 
képviselők, a jegyző, a város 
területén működő helyi nem-
zetiségi önkormányzatok, 
a közgyűlés valamennyi bi-
zottságának és településré-
szi önkormányzatának nem 
képviselő tagja, a városban 
működő egyházak, a vá-
rosban működő pártok, az 
önkormányzati intézmények 
vezetői, a Békéscsabán szék-
hellyel vagy telephellyel ren-
delkező – bíróság nyilvántar-
tásba vett – civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell: az ajánlott személy 
vagy közösség nevét, megne-
vezését; a kitüntetés adomá-
nyozásának alapjául szolgáló 
tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését, mél-
tatását; természetes személy 
esetén csatolni szükséges 

az értelemszerűen kitöltött 
és a javasolt személy által 
aláírt adatkezelési hozzájá-
ruló nyilatkozatot, amely a 
Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Igazgatási és Humánpolitikai 
Osztály Jogi, Önkormányzati 
és Szervezési Csoportjánál 
(5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 117. iro-
da) kérhető vagy letölthető a 
www.bekescsaba.hu honlap-
ról (Aktualitások menüpont 
alatt). Amennyiben a nyilatko-
zat nem kerül benyújtásra a 
javaslatot érdemben vizsgálni 
nem lehet, az nem terjeszthe-
tő elő döntéshozatalra (kivéve 
posztumusz kitüntetés).

Az elismerés odaítélésére a 
közgyűlés jogosult, minősített 
többséggel hozott határozattal 
dönt. A javaslatok értékelését 
egy külön, e célra létrehozott 
munkacsoport végzi.

A Békéscsabáért kitüntetés 
átadására március 15-ei nem-
zeti ünnep kapcsán szervezett 
városi ünnepségen kerül sor.

A javaslatokat 2021. nov-
ember 30-ig kell megkül-
deni a Polgármesteri Hivatal 
Jogi, Igazgatási és Humán-
politikai Osztály Jogi, Önkor-
mányzati és Szervezési Cso-
portjának (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. I. emelet 
117. iroda).

Bővebb információ kér-
hető a tothb@bekescsaba.
hu e-mail címen vagy a (66) 
886-621-es telefonszámon.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Fuss és segíts! – négyszázhetvenketten futottak, milliós adomány a kórháznak
 „Fuss és segíts!” elne-
vezéssel, október 16-án 
első alkalommal, hagyo-
mányteremtő szándékkal 
rendezett jótékonysági fu-
tóversenyt Békéscsabán, 
a Gál Ferenc Egyetemmel 
együttműködve a Békés 
Megyei Kormányhivatal. A 
szervezők a nevezési díjak-
ból és a felajánlott adomá-
nyokból befolyt több mint 
egymillió forinttal a Békés 
Megyei Központi Kórházat 
támogatták.

A különböző korosztályokban 
és távokon 472 nevező állt 
rajthoz, a jótékonysági futóver-
seny megszervezésével jelké-
pesen a kórház dolgozóinak 
koronavírus-járvány elleni küz-
delemben tanúsított helytállá-
sáért mondtak köszönetet a 
szervezők. A legifjabb futó alig 

másfél, a legidősebb verseny-
ző pedig 66 esztendős volt.

– Túl azon, hogy jószolgá-
lati tevékenységet folytatunk, 
tisztelgés és üzenet a mai 
rendezvény. Tisztelgés az or-
vosok, egészségügyi szakdol-
gozók, kórházi alkalmazottak 
előtt, akik a koronavírus-jár-
vány ideje alatt a legnehezebb 
helyzetekben is tették a dolgu-
kat, de így a negyedik hullám 
küszöbén üzenet is. Üzenet a 
jövőnek, hogy nem adjuk fel, 
összefogással, soha nem lá-
tott együttműködést tanúsítva 
a jövőben is mindent megte-
szünk a Békés megyei embe-
rek egészségének, életének 
védelme érdekében – hang-
súlyozta Takács Árpád. Az, 
hogy több mint száz gyermek 
is fut, szintén üzenet: van jövő, 
a futás és a jótékonykodás 
egy láthatatlan összekötő ka-

pocs. Példaképek, hősök kel-
lenek, fontos a közösséghez 
tartozás. „Az erő nem testi 
képességből fakad. Forrása a 
rendíthetetlen akarat.” – idézte 
Mahatma Gandhi gondolatait 
a kormánymegbízott.

Dr. Zsilák János, a Békés 
Megyei Központi Kórház orvos 
igazgatóhelyettese az egész-
ségügyi intézmény nevében 
köszönetét fejezte ki a példa-
értékű együttműködésért, ami-
vel a Békés Megyei Kormány-
hivatal és Gál Ferenc Egyetem 
megszervezte a rendezvényt. 
Úgy fogalmazott: a koronaví-
rus-járvány elleni védekezés 
ideje alatt a társadalom több-
ségének erkölcsi támogatá-
sát is élvezte az intézmény, a 
kormányhivatallal és a megyei 
védelmi bizottsággal pedig fo-
lyamatosan együttműködtek 
a feladatok megoldásában 
– nyomatékosította dr. Zsilák 
János. 

A Gál Ferenc Egyetem itt-
hon van Békéscsabán, itthon 
van Békés megyében és olya-
nokkal foglalkozik, ami hasz-
nos a megyének, az itt élők-
nek, és javára válik az egész 
nemzetnek – emelte ki dr. Koz-
ma Gábor, a Gál Ferenc Egye-
tem rektora.

A jótékonysági futóverse-
nyen az 1–3 éves korosztály 
200, a 4–5 évesek 300, a 6–7 
év közöttiek 500, a 8-9, illetve 
a 10–12 éves korosztály 800 
métert teljesített. A felnőttek 3, 
6 és 12 kilométeres egyéni fu-

tamokon, illetve 12 kilométeres 
női és férfi váltóban állhattak 
rajthoz. A nők 3 kilométeres 
mezőnyében Sztraczinszki Lili 
(0:13:13), a férfiakéban Körö-
mi János Pál (0:10:31) diadal-
maskodott. A nők között a 6 
kilométeres távon Forján Petra 
(0:30:19), a férfiak között Za-
horán Milán (0:20:57) végzett 
az első helyen. A szebbik nem 
tagjai közül 12 kilométeren 
Frankó Csilla (0:55:50), a férfi-
ak mezőnyében Karsai Gábor 
(0:40:21) nem talált legyőzőre. 
Valamennyi távon az első he-
lyezett férfi versenyző a kate-
gória abszolút győztese címet 
is bezsebelhette.

A 12 kilométeres női vál-
tóban a Tokai Lívia vezet-
te négyes diadalmaskodott 
(1:06:34), míg a férfi váltóban 
a Komáromi László Tamás 
vezette csapat végzett az élen 
(0:46:21).

Dr. Kozma Gábor rektor és 
Takács Árpád kormánymegbí-
zott október 20-án, szerdán a 
Békés Megyei Központi Kór-
ház békéscsabai tagkórház 
igazgatósága épületében, dr. 
Becsei László főigazgató fő-
orvos jelenlétében adta át az 
adományt tanúsító oklevelet 
dr. Szombati Márta házi gyer-
mekorvosnak, a Dr. Réthy Pál 
Alapítvány kuratóriumi elnöké-
nek.

– Köszönjük a Békés Me-
gyei Kormányhivatalnak és a 
Gál Ferenc Egyetemnek, hogy 
ránk gondoltak és a jótékony-

sági futóverseny bevételeit a 
Dr. Réthy Pál Alapítványnak 
ajánlották fel – nyilatkozta az 
adomány jelképes átvételét 
követően dr. Szombati Márta 
házi gyermekorvos. Az immá-
ron huszonhárom esztendeje 
működő, 2014 óta közhasznú 
szervezet, a Dr. Réthy Pál Ala-
pítvány legfontosabb célja az 
intézményben folyó gyógyító, 
ápoló munka, a legmagasabb 
szintű egészségügyi ellátás 
feltételeinek megteremtése, a 
kórházi dolgozók munkakörül-
ményeinek javítása – ismer-
tette az alapítvány kuratóriumi 
elnöke.

A Békés Megyei Központi 
Kórház működési feltételei, a 
betegellátáshoz szükséges 
források biztosítottak – tudatta 
dr. Becsei László. A főigazgató 
főorvos ugyanakkor kifejtette: 

minden adománynak, többlet-
forrásnak örülnek, hiszen az 
a betegek gyógyítását, és a 
dolgozók testi, lelki, szellemi 
egészségének megőrzését 
szolgálja. A Gál Ferenc Egye-
temmel és a Békés Megyei 
Kormányhivatallal kiváló a 
kórház kapcsolata, a koronaví-
rus-járvány idején még inkább 
együttműködtünk. A negyedik 
hullám küszöbén nem győzzük 
hangsúlyozni, hogy a járvány 
ellen a leghatásosabb fegyver 
továbbra is a védőoltás. Éppen 
ezért saját maguk és szerette-
ik védelme érdekében éljenek 
az oltakozás lehetőségével. 
Aki még nem oltatta be magát 
vegye fel a védőoltást, és aki 
teheti, vegye fel a harmadik 
vakcinát is, hiszen az oltás 
életet ment – tette hozzá dr. 
Becsei László.

Dr. Szombati Márta házi gyermekorvos (b), dr. Becsei 
László főigazgató főorvos, dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc 
Egyetem rektora és Takács Árpád kormánymegbízott az 
adományt tanúsító oklevél ünnepélyes átadásán.

Négyszázhetvenketten álltak rajthoz a Fuss és segíts! el-
nevezésű, első alkalommal, hagyományteremtő szándék-
kal megrendezett jótékonysági futóversenyen

Díjat kapott a Békés Megyei Önkormányzat és 
négy megyei település

Békés megye négy telepü-
lésének és a Békés Megyei 
Önkormányzatnak egy-egy 
projektjét díjazták a Virtu-
ális Erőmű Program (VEP) 
10 éves jubileumi, egyben 
XII. díjátadó gáláján.

A Virtuális Erőmű Program 
(VEP) a dr. Áder János köz-
társasági elnök által fővéd-
nökölt, és az Európai Bizott-
ság által a legjobb három 
uniós energiahatékonysági 
program közé választott 
fenntarthatósági kezdemé-
nyezés, melynek célja, hogy 
a partnerek energia- és CO2 
megtakarításait pályázatain 
és projektjein keresztül ösz-
szegyűjtse, bemutassa, a 
jó példáikat megossza és 
díjazza.

Az el nem használt és 
így egy fosszilis, szennyező 
erőműben meg nem termelt, 
tehát kiváltott energiaegysé-
gekből egy „virtuális erőmű” 
épül, amely mára az ország 
második legnagyobb villa-
mos erőművévé vált.

A VEP a pandémia elle-
nére 2 év alatt közel 1000, 
elsősorban vidéki klímavé-
delmi és fenntarthatósági 
célú szemléletformáló ren-
dezvényt valósított meg. Az 
ezeken és a digitális felületein 
elért lakosok száma megha-
ladja az egymillió főt, azaz 
a teljes magyar lakosság tíz 
százalékát.

Az ünnepségen olyan 
projekteket is díjaztak, ame-
lyek energiahatékonysága 
kiemelkedő. Békés megyé-

ben Csorvás, Békés, Doboz, 
Békéssámson települések 
önkormányzatainak energe-
tikai beruházásai érdemel-
tek elismeréseket. Ezeket 
dr. Kerekesné dr. Mracskó 
Gyöngyi csorvási jegyző, Kál-
mán Tibor békési, Köves Mi-
hály dobozi és Annus István 
békéssámsoni polgármester 
vett át. Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat elnö-
ke is díjat vett át a megyei 
önkormányzat épületének 
energetikai korszerűsítéséért.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata árverésen kívánja értékesíteni a 
következő ingatlanát: a Mikes és Toldi utca 
sarkán található, Békéscsaba 9186 hely-
rajzi számon nyilvántartott, beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant.

Helyrajzi szám: 9186
Területe, megnevezése: 2013 m2, be-

építetlen terület
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 

11 000 000 Ft, azaz tizenegymillió forint, a 
hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Az árverés ideje: 2021. november 18., 
csütörtök, 11 óra. Az árverés helyszíne: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló

A hirdetés részletes szövege a város 
honlapján (www.bekescsaba.hu)  - Aktuali-
tások, Eladásra, hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési útvonalon ta-
lálható, valamint Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának hirdető-
tábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál. 

Telefonszám: 66/523-800/3870.

ÁRVERÉS

ÁRVERÉS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata árverésen kívánja értékesíteni a 
következő ingatlanát: a Toldi utcában talál-
ható, Békéscsaba 9185 helyrajzi számon 
nyilvántartott beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlant.

Helyrajzi szám: 9185
Területe, megnevezése: 732 m2, beépí-

tetlen terület
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 

4 000 000 Ft, azaz négymillió forint, a hatá-
lyos áfa törvénynek megfelelően.

Az árverés ideje: 2021. november 18., 
csütörtök 10 óra. Az árverés helyszíne: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló

A hirdetés részletes szövege a város 
internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) 
- Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kí-
nált ingóságok és ingatlanok elérési útvona-
lon található, valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hir-
detőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál. 

Telefonszám: 66/523-870.
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Október 20-án adták át a 
Modern Városok Program-
ból finanszírozott, 1,9 mil-
liárd forintból kialakított 
Nyomdaipari Tudás- és Kép-
zőközpontot Békéscsabán. 
Az avatóünnepségen hang-
súlyozták: a legmodernebb 
eszközökkel szerelték fel az 
intézményt, amely így nem-
csak Európában, de világ-
szinten is megállja a helyét.

Pölöskei Gáborné,  az Inno-
vációs és Technológiai Mi-
nisztérium Szakképzésért és 
Felnőttképzésért felelős he-
lyettes államtitkára kifejtette: 
hazánk gazdasága minőségi 
munkaerőt igényel, ezért a 
szakképzés célja az, hogy 
ehhez igazodó munkaerőt 
képezzen.

– Az új szakképzés olyan 
komplex fejlesztés, amelyben 
iparágak újulhatnak meg, ilyen 
a nyomdaipar is – hangsúlyoz-
ta az államtitkár kérdésünkre. 
– Új szakképzési rendszerek 
jönnek létre, például a kreatív 
technikum, amelyben a nyom-
daipari szakember és az ipari 
grafikus összekapcsolódik. 
Olyan tartalmi megújulásokat 
hoztunk létre, amelyek szolgál-
ják az iparágakat és kiegészül-
nek a 21. századi infrastruktú-
rafejlesztéssel – összegzett.

Az államtitkár arra is kitért, 
hogy ezek a beruházások ko-
moly tanműhely-fejlesztéseket 
takarnak. Kiemelte: a csabai 
projektben nemhogy közép-
iskolai, de ipari szinten is első 
osztályú eszközöket, gépeket 
tudtak beszerezni.

– A pandémiás időszak 
megmutatta, hogy szükség 
van könyvekre, hiszen jó-
val több fogyott belőlük, de 
ott van a csomagolóipar is, 
amely minden iparág számá-
ra lényeges. Ha ez kiegészül 
a kreativitással, akkor olyan 
termék születik, amely más 
termékek eladását tudja szol-
gálni. Ebben az intézményben 
ez a tudás komplexen jelenik 
meg, nemcsak eszközökben, 
hanem oktatói tudásban is – 
fűzte hozzá.

Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője 
hangsúlyozta: a kormány a 
Modern Városok Programban, 
országszerte 270 projektre 
mintegy 4000 milliárd forintot 
fordít, ebből erre az évre és 
a jövő évre 600 milliárd forint 

jut. Emlékeztetett arra, hogy 
Békéscsaba szempontjából ki-
emelt beruházás a december-
től újabb szakasszal bővülő 
M44-es gyorsforgalmi út épí-
tése, majd beszélt a 7 milliárd 
forint összértékű út- és járda-
fejlesztési beruházásról is.

Szarvas Péter polgármester 
városunknak a nyomdaipar-
ban betöltött szerepére hívta 
fel a figyelmet. Mint mondta, 
Békéscsabán 33 iparági vál-
lalkozás működik. Arra is rá-
mutatott, hogy a településen 
nemcsak az ötletek szintjén 
jönnek létre a projektek, ha-
nem azokat meg is valósítják.

Mucsi Balázs, a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum fő-
igazgatója arról beszélt, hogy 
az 1,9 milliárd forint kormány-
zati támogatásból létrejött kép-
zőközpont Európa egyik leg-
nagyobb és legfelszereltebb 
ilyen intézménye. Hangsúlyoz-
ta, hogy a középiskolai kerete-
ken túl a felsőoktatás számára 
is nyitottá kívánják tenni ezt a 
teret.

– A képzőközpontban a 
kreatív ágazaton belül jel-
lemzően a csomagolóipar, a 
flexo-nyomtatás, de gyakor-
latilag valamennyi nyomda-
ipari folyamat kiválóan mo-

dellezhető. A képzés révén 
a párhuzamos szakmák, így 
a grafikusok, kiadványszer-
kesztők, fotósok is rá tudnak 
kapcsolódni erre az ágazatra 
– közölte a főigazgató.

Mucsi Balázs arra is ki-
tért, hogy a beruházást az 
ipari környezet hívta életre, 
ebben sokat segítettek a vál-
lalatok, az iparkamara és az 
önkormányzat is. Véleménye 
szerint azok a diákok, akik a 
középfokú vagy felnőttokta-
tásba kapcsolódnak be, hely-
ben tudnak biztos egziszten-
ciához jutni.

Varga Diána

Átadták Európa legmodernebb nyomdaipari képzőközpontját 

Hégely Sándor: Ez volt az eddigi legszebb kolbászfesztivál!
Új helyszínen, a Csaba-
Parkban és a járványügyi 
helyzetre való tekintettel 
szűkített tartalommal ren-
dezték meg október 29-e 
és 31-e között a Csabai 
Kolbászfesztivált, ahol az 
egészségügyi előírások-
nak megfelelően, védettsé-
gi igazolvánnyal vehettek 
részt a látogatók.

Nem volt több száz csapatos 
gyúróverseny, de bemutató 
jelleggel töltöttek kolbászt az 
ifjúsági és a felnőtt csapatok, 
valamint a töltöttkáposzta-
főzést sem hagyták ki. Ami 
nem változott, hogy idén is 
felidézték a hagyományokat, 
zsűrizték a nemzetközi szá-
razkolbászversenyre beér-
kezett versenydarabokat, és 
neves fellépők gondoskod-
tak arról, hogy a vendégek 
jól érezzék magukat.  

– Ez volt a 25. Csabai Kol-
bászfesztivál, ahol sokkal töb-
ben voltak, mint amire számí-
tottunk, de kevesebben, mint 
amit még a pandémia előtti 

nagy fesztiváljainkon meg-
szoktunk. A mostani az eddigi 
fesztiválok esszenciája lett, 
benne volt minden, amitől a 
csabai Csabán az igazi! Ver-
senyt ugyan nem, de kolbász-
készítő bemutatót tartottunk, 
ahol a megszokottól eltérően 
nem a legfinomabb kolbászo-
kat, hanem a legszebb csa-
patokat értékeltük. A Csabai 
Kolbászklub fantasztikus han-
gulatban látvány disznóvágá-
sokat tartott, rangos volt a szá-
razkolbászok versenye, kiváló 
zenei produkciókat élvezhet-
tünk, és minden napra színes 
családi és gyerekprogramok-
kal készültünk. A vendégeink 
és a barátaink visszajelzése 
alapján elmondhatom, hogy 
ez volt a 25 év legszebb kol-
bászfesztiválja – foglalta ösz-
sze Hégely Sándor fesztivál-
igazgató, hozzátéve: nagyon 
bíznak abban, hogy 2022-ben 
ismét százezres Csabai Kol-
bászfesztiválon láthatják ven-
dégül a békéscsabaiakat, az 
ország más régióiból, illetve a 
külföldről érkezőket.

Schäffer Ágnes nyerte a szárazkolbászversenyt

Fesztiválhangulat a Band Of StreetS muzsikájával

Szarvas Péter, Fekete Péter és Hégely Sándor

A szárazkolbászok versenyének zsűrije 

Voltak, akik teljes védőfelszerelésben gyúrtak az idei kolbászfesztiválon Hatalmas siker volt a Bagossy Brothers Company koncertje is
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Békéscsaba és a kerékpározás

Állandó kiállítás

Népi díszítőművész szakkör: Csodák a karanténból
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Állandó  kiállítás nyílt ok-
tóber 25-én a Csabagyön-
gye Hungarikum termében, 
„Békéscsaba és a kerékpá-
rozás” címmel. 

A kiállítás szervezője, Soly-
mosi Attila, a Kerékpárt Brin-
ga Klub elnöke elmondta, a 
céljuk az volt, hogy megmu-
tassák, milyen kétkerekűek 
jelentek meg az előző szá-
zadban Békéscsabán, és mi-
lyen bicikliket gyártottak itt. Ő 
javasolta azt is, hogy a Krenfi 
kerékpár kerüljön be az érték-
tárba. A kiállítás darabjainak 
legnagyobb része egyébként 
Solymosi Attila tulajdonát ké-
pezi, amelyet Gazsó Tímea 
felajánlásai egészítettek ki. 

Szente Béla, az intézmény 
igazgatója kiemelte: fontos, 
hogy olyan lehetőségek van-
nak a biciklisek részére a 
városban, amelyek máshol 
nincsenek: egyre bővül a ke-
rékpárhálózat. Beszélt arról 
is, hogy száz évvel ezelőtt 
alakult meg a kerékpáros 
szakosztály a MÁV-nál. Var-
ga Tamás alpolgármester azt 
emelte ki, hogy Békéscsaba 
nemcsak a kolbász fővárosa 
és Munkácsy városa, hanem 
kerékpárosbarát település is, 
a biciklizés itt az egyik leg-
kedveltebb közlekedési és 
szabadidő-eltöltési forma – 
amelynek a tárlat a történeti-
séget tárja fel.  

Cs. Zs.

A Molnárház megmentésének jubileumát ünnepelték

Békéscsaba legöregebb lakóháza
Békéscsaba legrégebbi la-
kóházának, a Harruckern 
utcában álló Molnárháznak 
a megmentését ünnepelték 
a közelmúltban. A több mint 
210 éves örökség eredetileg 
a már lebontott szárazma-
lom malomházának épült, 
valamint molnárszállásnak 
használták, öt éve pedig a 
közművelődés szolgálatá-
ban áll.

A Kispipa zenekar biztosított 
ünnepi hangulatot a Molnár-
háznak keresztelt lakóház 
megmentésének ötödik évfor-
dulóján. Az épületet a Békés-
csabai Hagyományőrző Kultu-
rális Kör kezdeményezésére 
kezdték felújítani. A korabeli 
források szerint a ház 1810-
ben már állt.

– A célja a gabonaőr-
lés volt. Egy száraz ta-
posolómalom kapcsolódott 
még hozzá,  kerengős, lovas 
taposóval – fogalmazott  Kis 
Béla, a Békéscsabai Hagyo-
mányőrző Kulturális Kör mű-
emlékvédelmi szakmérnöke.

A lakóház az 1800-as 
évekre jellemző formáját kül-
lemében és tartalmában is 
megőrizte. A ház helytörténeti 

szempontból fontos érték, és 
turisztikai látványosságként a 
város népi építészeti emléke-
inek egyik ékessége.

– A ház korábban egy bon-
tásra ítélt ingatlan volt. Civil 
összefogással sikerült meg-
menteni. Békéscsaba önkor-
mányzata az ügy mellé állt 
és 2015-ben megvásárolta az 
ingatlant, amelyet a Csaba-
gyöngye Meseháza üzemeltet 
– emelte ki Varga Tamás alpol-
gármester.

Az épületben megújult a 
tisztaszoba, miután a Bé-
kés Megyei Népművészeti 
Egyesület új, festett bútoro-
kat adományozott a háznak. 
Pál Miklósné, az egyesület 
elnöke kiemelte, hogy ünnepi 
pillanatok helye volt a szoba. 
Itt jött össze a család, ha be-
teg volt valaki, akkor a tiszta-
szobában elhelyezett ágyban 
fektették le. 

Szente Béla, a Csabagyön-
gye igazgatója elmondta, hogy 

Ando Györggyel, a Munká-
csy múzeum nemrég elhunyt 
igazgatójával korábban sokat 
beszélgettek arról, milyen to-
vábbi funkciókat adhatnának 
az épületnek. Megjegyezte 
azt is, hogy a Molnárház olyan 
kulturális érték, amely ma már 
programoknak és kiállítások-
nak ad helyet. A több mint 210 
éves örökség megtekintését 
mindenkinek ajánlotta, aki Bé-
késcsabára látogat.  

Papp Ádám

Csodák márpedig létez-
nek! Aki nem hiszi, nyu-
godt szívvel utána járhat: 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Jaminai Közös-
ségi Házában november 
11-ig látható a fenti címen 
futó tárlat.

A kiállítási darabok a Békés-
csabai Népi Díszítőművész 
Szakkör anyagából szár-
maznak, és mint a közösség 
vezetőjétől,  Baráth Évától 
megtudtuk, az alkotások a 
karantén időszaka alatt szü-
lettek. Jelenleg tizennégy 
hölgy és öt férfi alkotja a kört, 
az urak nem hímeznek, nekik 
például logisztikai feladataik 
vannak. A szakkör vezetője 

elmondta, hogy a lezárás 
időszakában sokszor voltak 
nehéz momentumok, de egy-
egy virtuálisan összehangolt, 
közös alkotással sikerült eze-
ken túllendülniük. Különösen 
nagy sikere volt például an-
nak a karácsonyi projektjük-
nek, amelynek részleteit a 
tagok külön-külön hímezték 
ki, és ezeket összeöltve lett 
belőle egy „csuda terítő”, az 
összetartozás jelképeként.

A kiállításon egyébként 
minden darab egy-egy kis 
csoda, ahogyan a Jamina 
varázsa elnevezésű hímzés 
is. Ez egyfajta mandala-tí-
pusú mintaként jellemez-
hető, kör alakú és egészen 
színes. 

– Mi vagyunk a jaminai asz-
szonyok, ezt mi találtuk ki, és 
azt szeretnénk, ha mindenhol 
el tudnánk terjeszteni – emel-
te ki Baráth Éva, aki abban 
is egészen eltökélt, hogy a 

nagymamák örökségének to-
vább kell élnie.

Szente Béla, a Csaba-
gyöngye igazgatója elmond-
ta, 130 körül van azon kö-
zösségek száma, amelyek 

az intézményhálózatuk te-
rületein működnek. Ennek a 
csoportnak az igazi különle-
gessége az, hogy a hagyo-
mányőrzés mellett képesek 
a 21. századi ember fejével 

gondolkodni. Elegánsak, le-
tisztultak a kiállításon látható 
motívumok, amelyek bár-
mely más hímzéssel felve-
szik a versenyt. 

E. K. Zs.
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Idén kettős évfordulóval 
emlékezünk Áchim L. And-
rásra, aki 150 évvel ez-
előtt, 1871. március 15-én, 
Békéscsabán született, és 
110 évvel ezelőtt, 1911. má-
jus 15-én ugyancsak Bé-
késcsabán hunyt el.

A Munkácsy Mihály Múzeum 
ebből az alkalomból egy kü-
lönleges időszaki kiállítással 
készül: 2021. november 11-e 
és 2022. február 20-a kö-
zött mutatja be az „Áchim L. 
Andrásról objektíven” című 
tárlatot a múzeum Zsilinszky 
Mihály kiállítótermében.

Mint ismeretes, intézmé-
nyünk 2013-ban elindította 
az „Ami csabai…” című kiál-
lítás- és kiadványsorozatát, 
amellyel méltó helyre emelte 
a csabaiságot, a csabai múl-
tat, a város kulturális értéke-
it, jeles személyiségeit. Az 
Áchim L. Andrásról szóló ki-
állításunkkal is ezen az úton 
szeretnénk haladni. Célunk, 
hogy felelevenítsük a régen 
történt eseményeket, öreg-
bítsük azoknak a személyek-
nek az emlékét, akik a saját 
korukban jelentős tetteket 
vittek véghez. Ilyen személy 
volt Áchim L. András is.

Ki is volt Áchim Liker 
András?

A lobbanékony termé-
szetű „csabai parasztvezér” 
parasztpolitikus, képviselő, 
szerkesztő, a nagybirtok el-
leni harc jelentős alakja volt. 
A Magyarországi Független 
Szocialista Párt, később Ma-
gyarországi Parasztpárt veze-
tője, valamint a Paraszt Újság 
című hetilap szerkesztője. 

Az az ember, aki paraszti 
sorból származott, aki a leg-
jobban meg tudta érteni, mi 

bántja a paraszti származá-
sú embereket. Aki nemcsak 
így gondolkodott, nemcsak 
így érzett, hanem ekképp is 
cselekedett. Felismerte, mi 
fáj nekik, tudni vélte a gyógy-
írt is a bajaikra. A paraszt-
ság  lenézett társadalmi ré-
teg volt, amelyet nem védett 
meg senki. Hiszen, ha valakit 
nagyon meg akartak sérteni, 
akkor más kifejezést nem is 

találtak: „Paraszt!”, „Ni, mi-
lyen műveletlen paraszt!” 
Áchim L. András feláldozta 
minden idejét, tehetségét, 
hogy a lenézett paraszti ré-
teget pártba tömörítse, orvo-
solja bajait. Nagyon sokszor 
síkra szállt a vérei érdekei-
ért, emiatt a paraszti réteg 
szinte szentként tisztelte.

Forrainé Kovács Márta 
történész

10 Helytörténet/Kultúra Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM

Áchim L. András és fia egy korabeli fotón

Áchim L. András
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3. Árusok a Széchenyi utcától a Szent István térig

Képzeletbeli piaci sé-
tánkat egy 142 évvel ez-
előtti csabai heti piacon 
folytatjuk. A vásár nem 
csak a mai Kossuth térre 
terjedt ki, de a Széchenyi 
utcán és a Gyulai úton is 
folytatódott.

A katolikus templom előtt 
az asztalosok, jobb kezük 
felől a kerékgyártók, az ő 
jobb kezük felől, már a Szé-
chenyi utca járdája mentén 
a talicskások, tőlük jobbra 
pedig a pintérek kaptak ki-
jelölt helyet. A katolikus pa-
rókia (ma katolikus bérház, 
B épület, Szent István tér) 
felé, vagyis az asztalosok 
bal keze felől a kenyéráru-
sok álltak. A Széchenyi utca 
bejáratának magasságától 
az evangélikus kistemplom 
vonaláig, a járda mentén, 
a Kossuth térrel szemközti 
oldalon levő kocsikon diny-
nyét árultak. A másik olda-
lon, a járda mentén végig 
fűtőszalmát és takarmányt 
lehetett vásárolni, amit a 

mai Baross utcán is többen 
árusítottak. 

A Gyulai úti híd környe-
zetében helyezték el a kis 
kovácsokat. A hídon túl, 
az egyik oldalon kaptak 
helyet a szén-, nád- és bo-
ronaárusok, akik kocsikról 
árusítottak, ugyanígy a fát 
áruló románok. Az Ursziny 
– Beliczey-kúria oldalán 
gazdasági eszközöket kínál-
tak. Tűzifa is a hídon túl volt 
kapható. Sertés- marha- és 
lóvásárra a Serház mögötti, 
egykori állatvásártéren (a 
mostani futballpálya helyén) 
volt lehetőség.

Túró, szalonna és főze-
lék Such Sándor üveges és 
Osztás (máshol Osztasz) 
János háza előtt, a járda 
szélén volt kapható. Ezek-
nek a régi házszámát Fáb-
ry Károly egykori csabai 
ügyvéd 1001. és 1002-nek 
mondta, mai címen ez a 
Szent István tér 14. és 12. 
Az első a Décsey-ház (itt 
volt a Centrum Áruház), a 
második az orvosi rendelők-

nek ad helyet, közvetlenül a 
Nádor mellett.

A csabai városháza előtt 
a köszörűsöknek volt he-
lyük. Aztán az üvegeseké 
a Szailer-ház (néhol: Sailer) 
előtt, ennek helyén van 
az 1909-ben épült Weisz 
Mór-féle palota (a kék lo-
gós banképület) bal oldali 
szárnya. Szeszárusítás hor-
dóval, kocsin a Biener és 
Schwarz előtt folyt. Biener 
Bernát üzletháza állt itt, ma 
egy 1895-ben emelt bérpa-
lota (jelenleg a zöld logós 
bank székháza) emelkedik 
a helyén. A Schwarz-féle 
ház nem azonos a Templom 
térivel, hanem azzal a főtéri 
épülettel, ami a mai Róna 
Gusztáv-féle ház helyén állt, 
a Szabadság tér 2. szám 
alatti sarki épület helyén, 
ahol 1872-ben Omaszta 
Gusztáv postamester lakó-
házat építtetett, és a posta-
hivatalt is ide költöztette. Ak-
koriban a József Attila utca 
bejáratáig árultak szeszt.

Szalay Ágnes

A békéscsabai Fő-tér fotója 1915-ből (Tuska János gyűjteményéből, antikfoto.hu)
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A P R Ó K
Lépcsőház-takarítást vállalok 
számlaképesen.  
Tel.: 30/290-8726.

A Lencsésin felújított, 2 szobás, 
téglablokkos, 4. emeleti lakás 
eladó. Irányár 16,9 millió forint. 
Érdeklődni hétköznap 18 óra után, 
az 50/124-2632 számon lehet.

Eladó Békéscsabán egy három-
szintes, összkomfortos, 120 m2-es, 
4 szobás lakás kerttel, garázzsal. 
Babaváró és CSOK is igényel-
hető rá. Irányár 41 M Ft. Telefon: 
06-30/304-2799.



Sokan megkérdezik az Ara-
di vértanúk ligetében ta-
lálható 1956-os emlékmű 
előtt megállva, hogy vajon 
miért törték el vandálok a 
második kopjafát? Ha azon-
ban közelebb megyünk 
Szelekovszky László alkotá-
sához, észrevehetjük, hogy 
a „letört” darabon az 1956. 
november 4. felirat szerepel 
és a kopjafa egy sírkereszt-
re dől rá. Talán ebből már 
kiderül, hogy nem garáz-
dák, hanem maga a művész 
alkotta ilyenné művét. 

De mi is történt 65 évvel ez-
előtt, 1956. november 4-én, 
Békéscsabán? A szovjetek 
vezetése már október utolsó 
napjaiban úgy döntött, hogy 
fegyverrel veri le a magyar 
szabadságharcot. A hadmű-
veleti tervek kidolgozásával 
Mamszurov altábornagyot 
bízták meg, aki a támadás-
nak a Vihr (Forgószél) nevet 
adta. November 4-én, hajnali 
4 órakor a Grom (Mennydör-
gés) jelszóra indultak meg 
a szovjetek Budapest és a 
nagyvárosok ellen, és az oro-
szok immár másodjára (1849-

ben is jártak településünkön) 
vonultak be Békéscsabára. 

Lukács Mátyás kárpátal-
jai magyar kiskatona, akit a 
szovjet hadseregbe soroztak 
be és Békéscsaba határában 
állomásozott alakulatával, 
megpróbálta a lehetetlent – 
figyelmeztetni a csabaiakat 
a közelgő támadásra. Sajnos 
elkésett, de nevét és tettét 
emléktábla őrzi a volt lak-
tanya (ma Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégium) 
falán. 

A városba Jamina felől be-
törő ellenség a vasútállomás 
– Sztálin út (ma Andrássy út) 
útvonalon érte el a belvárost. 
A mai Petőfi Utcai Általános 
Iskola épületében alakult meg 

korábban a helyi Forradalmi 
Harci Csapat, melynek tag-
jai november 4-én egy órán 
keresztül álltak ellen a szov-
jet fenyegetésnek. Délelőttre 
már kidöntött fákat, tankokkal 
széttört útszegélyeket, betört 
kirakatüvegeket és belövések 
nyomait lehetett látni minden-
felé. A megszállók plakátok 
százait ragasztották ki, ame-
lyek arról szóltak, hogy min-
den fegyvert le kellett adni a 
szovjeteknek, illetve kijárási- 
és szesztilalmat rendeltek el. 

Azt, hogy a várost nem lőt-
ték jobban szét az oroszok, 
Fekete Pálnak köszönhetjük, 
aki életét kockáztatva kezes-
kedett azért, hogy a csabaiak 
nem támadnak a bevonulókra. 
A laktanya épületénél ennek 
ellenére rövid tűzharc bonta-
kozott ki és az épületet fél óra 
alatt birtokba vették a szov-
jetek. A belvárosban szovjet 
tankok tüzétől halt meg Har-
mati Imre rendőr alhadnagy és 
Kovács Zoltán honvéd alezre-
des. A szovjetek oldaláról is 
haltak megkatonák – ezt erő-
síti meg a már említett Lukács 
Mátyás is, aki a laktanya pin-
céjében egyenruhás holteste-
ket látott –, ők a békéscsabai 
szovjet katonai temetőben 
nyugszanak. 

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

lencsesikozhaz@gmail.com

 30 éves a Lencsési Közösségi Ház
  ünnepi programsorozat november 15-től 30-ig

november 15., hétfő 
14.30 óra - Képek és tárgyak a Lencsési Közösségi Ház elmúlt 30 

évéből. A kiállítást és a rendezvénysorozatot megnyitja Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője.

14.40 óra - Ugrai Gábor a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő 
Egyesület elnöke tart vetítéssel egybekötött előadást A Lencsési régen 

és ma címmel a Nyugdíjas klubban.
november 16., kedd 

18 óra – Gondolatok képi megjelenítése. A Márvány Fotóműhely 
vendége dr. Májerhoffer Miklós művészettörténet tanár és 

dr. Szabó Miklós idegsebész.
november 17., szerda 

15 óra - a Természetjáró kör erzsébethelyi városnéző sétája (rende-
lőintézet, Szent László szobor, Jézus szíve templom, közösségi ház). 

Találkozó 13.30-kor a Jézus szíve templom előtt.
november 18., csütörtök 

16.30 óra – taekwondo ovisosknak – bemutató foglalkozás Krajcsó 
István IV. danos mester vezetésével.

november 19., péntek 
17 óra - Pljesovszky Lászlóné békéscsabai alkotó gobelin 

kiállításának megnyitója.
november 20., szombat 

10 óra – XVI. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál – Nyilvános 
vetítéssel és zsűrizéssel egybekötött díjkiosztó ünnepség. A versenyre 

maximum 5 perces, elektronikus adathordozón beadott fotósorozatokkal 
lehetett nevezni. A zsűri tagjai: Diós Zsolt ügyvezető igazgató, Békés-

csabai Médiacentrum Kft., Nagy István fotóművész (Szentes), Dobóczky 
Zsolt fotóművész (Szeged).  A díjak átadására a vetítést követően, 

várhatóan 13 órakor kerül sor.
10 óra  – Adventi családi játszóház – vendégváró ajtódísz és kará-

csonyi asztali dísz készítése. 

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
2021. november 5. PÉNTEK 19.00
GRENCSÓ CHAMBER POETRY

Kamara improvizációk Szabados György és Grencsó István verseire.
Szalontay Tünde – versek, Heidrich Roland – gitár, effekt, Grencsó István 
– fúvósok Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. Belépő: 500 Ft.

A koncert támogatója: 

35 ÉVES A NEMZETISÉGI KLUBHÁZ
Zenés kisvonatozás a Csabai Szlovák Klubbal.
Gyülekező: 2021. november 8-án, hétfőn, 12.30-tól 

Indulás: 13 órakor (Békési út 15.)
Muzsikusok: Schäfer Szilveszter (hegedű) és Zsótér Csaba (harmonika)

Szeretettel várjuk minden klubtagunkat!
Szabad férőhelyekre előzetes egyeztetéssel tudunk néhány helyet 

biztosítani. Bejelentkezés a 06-20/444-0140 telefonszámon!

APÁRÓL FIÚRA 
Családi hagyományőrző délután a Meseházban

2021. november 13-án, szombaton, 14-17 óráig
Kalendárium: Márton napi népszokások. Műhely: libácska varrása. 

Nagymama kamrája: sült tök.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK HATÁROK NÉLKÜL
GRENCSÓ – HARNIK – VANDERMARK – KERN

Grencsó István (HU) – fúvósok, Elisabeth Harnik (AT) – zongora
Ken Vandermark (US) – fúvósok, Didi Kern (AT) – dob.

Időpont: 2021. november 18., csütörtök, 19 óra. Helyszín: Békés Megyei 
Könyvtár nagyterme. Szervező: Meseházi Alapítvány. Belépőjegy 500 Ft.

Minden rendezvényünk az aktuális járványügyi szabályozás 
betartásával látogatható.

Csabai életképek
Csabai életképek: Szovjet támadás Békéscsaba 

ellen, 1956. november 4-én

A szabadság nem más, mint az önrendelkezés

„Fogjunk össze, ha szükséges”
A Phaedra Közéleti Köz-
pont, valamint a Nagy Imre 
tér adott otthont az 1956-os 
események előtt tisztelgő 
megemlékezésnek október 
23-án. A rendezvényen Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő kiemelte: legyünk 
büszkék ’56-ra, legyünk 
büszkék ’56 hőseire.

– A szabadság nem más, 
mint az önrendelkezés – 
mondta  Herczeg Tamás, 
hangsúlyozta, hogy ezt a 
jogunkat támadják ma, amit 
– ahogy 65 évvel ezelőtt – 
most is megvédünk. 

Hozzátette, hogy 65 év-
vel az ’56-os események 
után nem felejthetjük el a 
15 évvel ezelőtti történése-
ket sem. Az akkor békésnek 
indult megemlékezés olyan 
eseményekbe torkollott, 
amelyeket nem lehet elfelej-
teni. Abban az országban, 
ahol a demokratikus érté-
keket tartják a legfontosabb 
alapnak, egyszerűen nincs 

helye a politikai vélemény-
különbség miatti erőszakos 
tömegoszlatásnak, a gumi-
lövedékeknek, a vízágyúnak 
– foglalta össze az ország-
gyűlési képviselő.

– 1956, valamint az ’56-
os hősök Budapesten és 
az ország más részeiben 
azt mutatták meg a magyar 
nemzetnek, hogy vannak 
olyan események, melyek 
kiváltják az összetartozást, 
az együtt gondolkodást és 
a közös cselekvést – ezt 
már  Szarvas Péter  fogal-
mazta meg. 

A polgármester hozzátet-
te: tudjuk jól, hogy ha nem 
lett volna a szovjet csapatok 
túlereje, akkor a forradalom 
sikeres lett volna. Azonban 
november elején a szovjet 
csapatok átlépték a határt és 
vérbe fojtották a forradalmat. 
A mai korban az az üzenete 
’56-nak, hogy figyeljünk a 
változó körülményekre, le-
gyünk mindig éberek, gon-
dolkodóak, és ha szükséges, 
akkor minden téren fogjunk 
össze – tette hozzá a polgár-
mester.

Erdei-Kovács Zsolt

Hősök és mártírok emléknapja
A második világháborús, 

Szabadság téri emlékmű-
nél tartottak megemlékezést 
Békéscsabán, a hősök és 
mártírok emléknapja alkal-
mából. Dr. Szenográdi Péter, 
a Békéscsabai Belvárosi Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
történelemtanára ünnepi be-
szédében kifejtette, hogy a 
magyar történelem bővelke-
dik hősökben és mártírokban 
az első és második világhá-
borút illetően, de az 1956-os 
forradalomhoz kapcsolódóan 
is. Hozzátette, hogy nemcsak 
az elesettek tekinthetők ál-
dozatoknak, hanem azok is, 

akik a szörnyűségeket bár-
milyen módon átvészelték, 
az átélt nehézségek hatására 
megbetegedtek vagy hiába 
várták vissza szeretteiket. 

A Szabadság téren a tör-
ténelmi egyházak képviselői 
ökumenikus áldást mondtak 

és megszentelték a helyet. Az 
eseményen közreműködött 
Nagy Erika és Czitor Attila 
színművész, valamint Bakai 
László trombitaművész. A 
megemlékezés koszorúzás-
sal zárult.

Cs. Zs.
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Pro Sanitate-díjas 
dr. Hegyi Tibor

Pro Sanitate-díjat kapott 
az egészségügyi ellátás 
érdekében kifejtett kiemel-
kedő szakmai tevékeny-
ségéért dr. Hegyi Tibor,  a 
Békés Megyei Közpon-
ti Kórház Dr. Réthy Pál 
Tagķórházának intézeti 
vezető főgyógyszerésze. 
A Pesti Vigadóban rende-
zett ünnepségen az egész-
ségügyi munkát elismerő 
díjakat Kásler Miklós mi-
niszter és Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának parlamenti 
államtitkára nyújtotta át.

A kitüntetettekhez szólva 
Kásler Miklós úgy fogalmazott, 
hogy a magyar egészségügy 
a kereszténység értékein, a 
szereteten, az odafigyelésen 
és egymás tiszteletén alapul. 
Kiemelte, hogy az állami kitün-
tetésben részesülők a magas 

színvonalú szakmai munka 
mellett emberségből is példát 
mutattak. 

A békéscsabai kitüntetett, 
dr. Hegyi Tibor, a diplomá-
ját 2005-ben szerezte meg a 
szegedi Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Ka-
rán. 2008-ban gyógyszer-
tárvezetés és -üzemeltetés, 
2010-ben gyógyszerész szak-
közgazdász másoddiplomát 
szerzett a Szegedi Tudomány-
egyetemen, majd 2020-ban 
kórházi- és klinikai szakvizs-
gát is tett. 

2005-ben az orosházi Csi-
ki Patikában kezdett dolgozni, 
majd 2011-ben a békéscsabai 
Dr. Réthy Pál Kórházban vál-
lalt munkát, ahol két éve már ő 
látja el osztályvezetői feladata-
it. A Pro Sanitate-díj dr. Hegyi 
Tibor kiemelkedő munkájának 
az elismerése.

Elismerés a segítőknek
Békéscsaba önkormány-
zata a szociális munka 
napja alkalmából, a Csa-
bagyöngyében adta át Ki-
váló Szociális Munkáért 
kitüntetést Bátori Zsu-
zsannának és a MI-ÉR-
TÜNK Prevenciós és Segí-
tő Egyesületnek.  

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő az ünnepsé-
gen elmondta: 2022-től a 
szociális dolgozók jól meg-
érdemelt, 20 százalékos bér-
fejlesztésre számíthatnak, 
amely kiterjed az alapbérre 
és a pótlékokra is. 

– Meg kell becsülni azo-
kat, akik a szociális terüle-
ten dolgoznak, hiszen csak 
azzal az odaadással, szak-
maisággal, lelkiismerettel és 
elhivatottsággal lehet segí-
teni az embereken, amellyel 
ők rendelkeznek – emelte ki.

Szarvas Péter polgár-
mester arról beszélt, hogy 
az elmúlt másfél évben, 
a pandémia időszakában 
felértékelődött a szociális 
munkások által végzett te-
vékenység. Mint mondta: 
rendkívüli helyzetben kellett 
helytállnia annak az ötszáz 
embernek is, aki a békés-
csabai szociális szférában 
dolgozik.

– Szerencsére az elmúlt 
időszakban, többnyire pá-
lyázati forrásokból fejlesz-
téseket hajthattunk végre 
ezen a területen. Négy nap-
pali ellátást biztosító idő-
sek otthonát renováltunk, új 
helyre költözött a védőnői 
szolgálat, de idesorolom az 
orvosi rendelők felújításá-
nak programját is, hiszen 
nagyon sok idős, egyedüálló 
embert látnak el – fogalma-
zott Szarvas Péter.

Az ünnepségen Kiváló 
Szociális Munkáért kitünte-
tést kapott Bátori Zsuzsanna, 
aki az általános ápoló és asz-
szisztens végzettség meg-
szerzése után Budapesten 
helyezkedett el ápolónőként, 
közben felnőtt szakápolóvá 
képezte magát. A szociális 
ellátás területére 1990-ben 
került. Békéscsabán, a Deák 
Utcai Idősek Klubjában házi 
segítségnyújtóként kezdett 
dolgozni, majd a Bartók Béla 
utcai bentlakásos idősek ott-
honában szerzett tapasztala-
tokat. 1998-ban az Urszinyi 
Andor Utcai Gondozóház ve-
zetésére kapott kinevezést, 
majd közel 10 évig irányí-
totta az intézményt. Aktívan 
részt vett a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás bein-
dításában és működtetésé-
ben. Munkája közben folya-
matosan képezte magát, a 
szociális ágazat különböző 
területein szerzett végzett-
ségeket. Az Ady Endre Utcai 
Idősek Otthona intézményve-

zető ápolói feladataira kapott 
megbízást, 2010-ben pedig 
az alapszolgáltatás terüle-
tére került, ahol vezetőként 
tevékenykedett. Felsővezetői 
tevékenységét a Békéscsa-
bai Kistérségi Egyesített Szo-
ciális Központ intézményve-
zetőjeként 2014-ben kezdte, 
majd 2015 nyarán nyerte el 
az intézményvezetői kine-
vezését, amelyet 2020-ban 
újból sikerrel pályázott meg.

Bátori Zsuzsanna a szo-
ciális ellátás területén vég-
zett kimagasló és áldozatos 
munkájának elismeréseként 
kapta meg a Kiváló Szociális 
Munkáért kitüntetést.

Kiváló Szociális Munkáért 
kitüntetést kapott a MI-ÉR-
TÜNK Prevenciós és Segítő 
Egyesület is. Az egyesület 
2000-ben alakult, közhasznú 
szervezetként működik. Az 
alacsonyküszöbű, illetve az 
ártalomcsökkentés modell-
jét és módszereit használó 
szolgáltatásokat nyújt, va-
lamint prevenciós feladato-

kat lát el, egészséges életre 
nevelő programokat valósít 
meg. Az egyesület célja egy 
olyan szolidáris és produktív 
társadalom megvalósítása, 
ahol kiegyensúlyozott meg-
közelítésben lehet kezelni a 
függőségeket. Célkitűzésük 
továbbá a szociális és tár-
sadalmi biztonság növelése, 
a legális és illegális drogfo-
gyasztás mértékének, illetve 
a droghasználat ártalmainak, 
valamint kockázatainak és 
kárainak csökkentése. 

Hozzájuk fordulhat bárki, aki 
alkohol-, kábítószer-, szerves 
oldószer-, gyógyszer-, nikotin-, 
online játék-, játékgép- vagy 
társfüggőségben szenved, 
étkezési zavarokkal él, illetve 
veszélyeztetett. Programjaik 
ingyenesen vehetők igénybe, 
a szolgáltatás során anonimi-
tást biztosítanak, az egyetlen 
feltétel az önkéntesség. 

Az egyesület magas szin-
tű munkájának elismerése a 
Kiváló Szociális Munkáért ki-
tüntetés.

„Meg kell becsülni a szociális területen dolgozókat”

1. FORDULÓ – Jelölje meg a helyes választ! Egy kérdésre egy helyes válasz adható.
Mikor született Munkácsy Mihály?
 1844 
 1944
 1848

Milyen eredetű a Munkácsy család?
 Magyar
 Bajor 
 Szlovák
 
Anyai nagybátyja, a békéscsabai Reök István fogadta be a 
gyermek Munkácsyt. Mivel foglalkozott?
	 Festő
 Ügyvéd 
 Építész

Melyik intézmény tartozik a Munkácsy-negyedhez?
 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 
 Lencsési Közösségi Ház
 Evangélikus kistemplom

Munkácsy Mihály melyik évben került Budapestre?
 1963
 1899
 1863 

Hol tanult Munkácsy Mihály?
 Budapest. London, Bécs
 Budapest, Bécs, München 
 Bécs, München, Róma
 
Melyik Munkácsy alkotás található a Parlamentben?
 Ásító inas
 Honfoglalás 
 Ecce Homo

Mező Andrea, a MI-ÉRTÜNK elnöke, Bátori Zsuzsanna, a Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Központ intézményvezetője és Szarvas Péter polgármester
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Bereczki Józsefné (90)
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SZÉPKORÚ

GLOKÁLIS SAROK

1791/ Bódító lakodalmi étel. A vármegyei főorvos jelentette 
a következőket: „Csabán nagyon kezd elharapózni az 
a rút szokás, hogy lakodalmi ételekbe, némely gazem-
berek csupán pajzánságból nadragulyát tesznek, hogy 
az embereket elbódítsák.”

1871/ Petróleumlámpás közvilágítás. Ez évben szervez-
ték meg a közvilágítást. Áchim L. János bírósága alatt 
Csaba közvilágítását a forgalmasabb utcákon 50 pet-
róleumlámpa pislákoló fénye adta, számuk később 
104-re szaporodott.

1897/ Királyi engedély. Megérkezett őfelsége a király en-
gedélye, hogy az épülő evangélikus gimnáziumot a 
megboldogult Rudolf trónörökös emlékére „Rudolf – 
gymnasiumnak” nevezzék el.

1899/ Múzeum létesítése. Haán Lajos vetette fel először 
a csabai múzeum létesítését. Később Reök Itván, 
Varságh Béla, Zsilinszky Mihály és az értelmiségi kö-
rök is támogatták a célkitűzést. Ez év november 25-
én jött létre a Múzeum Egyesületet, melynek elnöke 
Varságh Béla gyógyszerész lett. Az alapszabályt Zsi-
linszky Mihály, vallás- és közoktatásügyi minisztériumi 
államtitkár, Csaba országgyűlési képviselője dolgozta 
ki. Az egyesület első igazgatója Balázs Ádám lett.

1907/ Templomi alapkőletétel. A csabai új katolikus temp-
lom alapkövét Fetser Antal püspök részvételével 3000 
főnyi katolikus vallású polgár jelenlétében rakták le. A 
hosszúkás bádogdobozba tett okmányba leírták, hogy 
a régi templom lebontatott és elkezdődött az új temp-
lom építése. A lelkészek, a katonaság és a hatóságok 
képviselői egy-egy kalapácsütést mértek a kőre. Ezt 
követően a püspök megszentelte az új templom alap-
jának három sarkát.

1938/ Fényárban a templom. A frissen tatarozott evangéli-
kus nagytemplomot esténként kivilágították, ami méltó 
ünneplése volt az új köntösben pompázó templomnak.

Szerkesztette: Gécs Béla

O
Hagyd a leveleket!

Az emlősök, madarak, halak, 
kétéltűek és hüllők populációi-
nak mérete riasztóan, átlagosan 
68%-kal csökkent 1970 óta. A 
Föld több mint 2 millió fajának 
fele rovar, annak fele folyama-
tosan csökken, egyharmaduk 
pedig veszélyeztetett, kihalásuk 
üteme nyolcszorosa az emlő-
sökének, madarakénak és a 
hüllőkének. Ha így haladunk, a 
rovarok egy évszázadon belül 
eltűnhetnek.

Az őszi kertrendezés kény-
szeres fűnyírása, gereblyézése, 
lombfúvózása és a biomassza 
bezsákolása a lepkék, csigák, 
pókok és tucatnyi ízeltlábú túl-
éléséhez elengedhetetlen talaj-
takarótól való indokolatlan meg-
szabadulás. A levélhulladékban 
tojásként, hernyóként, bábként 
vagy kifejlődött állapotban át-
telelő rovarok és puhatestűek, 
pókok, csigák, férgek, bogarak, 
százlábúak, atkák ugyanakkor 
a mókusok, teknősök, madarak 
és kétéltűek táplálékai is.

Könnyű belátni, hogy a leve-
lek mennyire fontosak a termé-
szetes ökoszisztéma fenntartá-
sában. Az egyik legértékesebb 
dolog, amit a beporzók és más 
gerinctelenek érdekében tehe-
tünk, hogy biztosítjuk számuk-
ra a szükséges téli takarást az 
őszi levelek és az elhalt növényi 
anyagok formájában. 

A Föld talajtakarójának egy-
harmada leromlott állapotú, 
2050-re ez meghaladhatja a 90 

százalékot. A talajon hagyott le-
velek nem csak élőhelyek, de ér-
tékes szervesanyagként, egész-
séges talajt építenek. A lehullott 
levelek ugyanolyan gyomelnyo-
mó és nedvességmegtartó tulaj-
donságokkal rendelkeznek, mint 
az aprított famulcs.

Korábbi aggodalmunk, hogy 
a hó vagy az eső miatt mattá 
vált őszi levelek negatív hatás-
sal lesznek az évelő növények-
re, alaptalan. A valóságban a 
vastag lombréteg védi a frissen 
ültetett évelőket a csípős hideg-
ben. A leggyengébbek kivételé-
vel minden növény gond nélkül 
áttöri tavasszal az avartakarót. 

65,5 millió ével ezelőtt követ-
kezett be a Föld történetének 
sorrendben az ötödik, legis-
mertebb kihalási hulláma, amit 
a tudósok kréta–tercier kihalási 
eseménynek neveznek, és ami 
a fajok mintegy felével, többek 
között a dinoszauruszokkal is 
végzett. A rovarok kihalása lehet 
a következő kihalási esemény, 
amely most már minket, em-
bereket közvetlenül is érint, és 
amelynek beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek.

Hasznosítsuk mi is a csabai 
fák leveleit. Ha tehetjük, hagyjuk 
meg parkjainkban. Ha mégis 
összegyűjtjük, komposztáljuk 
és használjuk fel tavasszal újra, 
ugyanott.

Gondolkodjunk globálisan, 
cselekedjünk lokálisan! 

Dr. Duray Balázs
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Még lehet jelentkezni
Kalandra fel!

Ismét elindult a békés-
csabai gyerekeket megmoz-
gató játék, a Csabai Kalan-
dozások! Még nem késő 
csatlakozni a helyismereti 
vetélkedőhöz!

Berényi Nagy Péter, azaz 
„Tücsök Peti”, a 7.Tv-t és a 
behir.hu-t működtető és a 
Csabai Mérleget kiadó Bé-
késcsabai Médiacentrum 
Kft., (BMC) valamint a Bé-
késcsabai Városvédő és Vá-
rosszépítő Egyesület 2020-
ban közös kalandozásra 
hívta a békéscsabai óvodá-

sokat és általános iskoláso-
kat. A népszerű vetélkedő 
most ismét arra sarkallja a 
kicsiket és a nagyokat, hogy 
ismerjék meg jobban Békés-
csabát, azt a várost, amely-
ben élnek, fedezzék fel a 
megyeszékhely értékeit, és 
kalandozzanak a helytörté-
neti érdekességek között. 

Aki eddig még nem csat-
lakozott, megteheti egé-
szen a Csabai Kalandozá-
sok nyolcadik fordulójáig!  
Kalandra fel!

NOVEMBER
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B É K É S C S A B A  A N N O
Halálos autóbaleset érte a fiatal Tisza József grófot
A Csabai Atlétikai Klub 
Tenisz szakosztálya 1938. 
július 8–9-én nagyszabású 
teniszversenyt rendezett 
a liget melletti pályán, ha-
zai és külföldi versenyzők 
részvételével. A szurkoló 
közönség soraiban szá-
mos fiatal mágnás, gróf is 
ott volt, akik saját autóju-
kon érkeztek a csabai ver-
senyre. Köztük volt Tisza 
József fiatal teniszező is.

1938. július 12-én reggel 
megdöbbentő, halálos au-
tóbaleset híre érkezett a 
Békésmegyei Közlöny szer-
kesztőségébe. Rövid idő 
elteltével kiderült, hogy gróf 
Tisza József lett a Békéshez 
közeli baleset áldozata. Dur-
kó Gábor, fiatal békési föld-
műves tanyája előtt történt a 
szerencsétlenség, ő is talált 
rá az áldozatra. Elmondta, 
hogy hajnali 3 óra után, amint 
éppen öltözködött, hallotta, 
hogy egy autó egyre erősebb 
búgással közeledett a tanyája 
felé az országúton, majd hir-
telen hatalmas durranás ráz-
ta meg a levegőt, utána pedig 
nagy csend lett. Nyomban ki-
rohant az útra és döbbenetes 
látvány tárult a szeme elé. 
Egy pozdorjává zúzott autó 
állt keresztbe az úton – mel-
lette egy eszméletlen, véres 
arcú személy feküdt. A gaz-

da ezután kerékpáron indult 
a két kilométerre lévő Békés-
re, értesítette az orvost és a 
csendőrséget, azok pedig a 
csabai mentőket. Ők értek 
előbb a helyszínre, de már 
nem segíthettek. Megérke-
zett a csendőrség és kordont 
vont, senkit nem engedett a 
kétszemélyes sportautó kö-
zelébe. Gyuláról a vizsgálóbí-
ró és emberei dél körül érkez-
tek meg. Ekkor derült ki az 
áldozat személye, lakcíme, 
és az, hogy a teniszverseny 
után többen indultak Körös-
ladányba, gróf Meran János 
kastélyába rövid látogatás-
ra. Azt követően Kígyósra 
autóztak Wenckheim József 
kastélyába, ahol estély volt. 
Innen indult hajnalban Tisza 
József egyedül Budapestre, 
meglehetősen kimerült álla-
potban, de csak majdnem 
Békésig jutott. Valószínűleg 

elaludt és teljes sebességgel 
az útszéli eperfának ütközött. 
A vizsgálók szerint a borzal-
mas ütközés következtében 
az autó keresztbe fordult az 
úttesten, kilendítette az autó-
ból Tisza Józsefet, aki holtan 
terült el az autó mellett. Az 
ütközés következtében a kor-
mánykerék nyomban meg-
hajlott, súlyos sebet ejtett a 
vezető arcán, majd a kiálló 
kormányrúd a mellét zúzta 
össze. Az áldozat elvesztette 
az eszméletét és többé nem 
tért magához – mondta a ki-
érkező orvos. A vizsgálóbíró 
az autóroncsot az áldozattal 
együtt Gyulára szállíttatta. 
Miközben a vizsgálat folyt 
az összegyűlt sokaság meg-
rendülten vett búcsút Tisza 
Józseftől, akinek holttestét 
még aznap Budapestre szál-
lították. A Közlöny július 13-ai 
számában első oldalon kö-
zölték a halálba autózó, gróf 
Tisza József tragédiáját.

Geszten volt a gróf Tisza 
család ősi fészke, kastélya 
és birtoka. Közülük ugyan 
alig született valaki Geszten, 
de az ottani sírboltba tértek 
meg mindnyájan. Gróf Tisza 
István miniszterelnök unoká-
ját, a mindössze 20 éves gróf 
Tisza Józsefet 1938. július 
18-án, huszonnegyedikként 
temették a sírboltba.

Gécs Béla

Gróf Tisza József 

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Friss nagyszínpadi és stúdiódarabok a színházban
Évadunk kezdetén új nagy-

színpadi- és stúdióelőadás-sal 
várjuk a közönséget. Novem-
ber kilencedikétől a Váratlan 
találkozásokat tekinthetik meg 
nézőink. Bernard Slade, a 
Jövőre, veled, ugyanitt írója, 
a sitcom kanadai nagymes-
tere ért ahhoz, hogy ideális 
arányban keverje a nevetést 
és a szívszorító érzelmeket. 
Nem lesz ez másképp ebben 
a darabban sem, amelyben 
egy hajdani házaspár, a drá-
maíró Michael és felesége, 
Amy tíz évét ismerhetjük meg. 
A két fél már különváltan él, 
ám gyerekeik révén és más 
események alkalmával össze-
összetalálkoznak, ismét fel-
színre kerülnek a régi örömök, 
sérelmek, történetek. Hogy 
milyen Amy és Michael? Föl-
desi Ágnes Villő és Tege Antal 
alakításában megismerhetik 
őket. A darab rendezője Katkó 
Ferenc.

Az 1968-as Magyarország-
ra repít bennünket a Made in 
Hungária, Fenyő Miklós rock 
and roll-slágerekkel tűzdelt 
élettörténete, Halasi Imre Já-
szai Mari-díjas művész ren-
dezésében. Egy háromfős 
család érkezik vissza Ameri-
kából Budapestre. A mérnök 
apa, aki csak megalázó mun-
kát kap idehaza, mindössze 
annyit kér a fiától, hogy ne 
keltsen felesleges feltűnést. 

Ricky, „a XIII. kerület kis Ko-
lumbusza” azonban nem tudja 
megtagadni önmagát: Angyal-
földre álmodja az amerikai ten-
gerparti pálmafákat, a rágógu-
mit és a szabadságot. Egykori 
barátai és a mindenható Bigali 
elvtárs is felfigyelnek a tehet-
séges fiúra, aki hamar talál 
együttest. Rövidesen elérke-
zik a beszédes nevű Amatőr 
Táczenekarok Területi Sereg-
szemléje a Fémmunkás Klub-
ban, ahol nem biztos, hogy 
minden az előzőleg elfogadott 
forgatókönyv szerint alakul… 
Angyalföldön – és természete-
sen a nagyszínpadon – tombol 
a rock and roll, és pörögnek a 
táncosok! Ricky szerepében 
Ormándy M. Kevét látják és 
hallják majd, a főbb szerepek-
ben Nagy Róbert, Csomós 
Lajos, Vidovenyecz Edina és 
Csurulya Csongor áll színpad-
ra, de ebből a darabból nem 

hiányozhatnak a Színitanház 
fiataljai és a Viharsarok Tánc-
együttes művészei sem. A 
darab premierje 12-én, dísz-
bemutatója pedig 13-án lesz 
látható majd.

November 12-ig megvált-
hatják bérleteiket. Szeretné 
később eldönteni, mely  dara-
bokat nézné meg?  Figyelmé-
be ajánljuk szabadbérletünket: 
bármely hat bérletes előadá-
sunk bármelyikét megtekint-
heti bármikor, amíg azok mű-
soron vannak. A hat alkalmas 
szabadbérlet tizenhatezer, 
a négy darabra szóló tizen-
egyezer forintért vásárolható 
meg, és az Ön által választott 
időpontban vehető igénybe. 
Nézőterünket a legmodernebb 
technikával fertőtlenítjük min-
den előadás előtt, így a lehető 
legnagyobb biztonságot tudjuk 
nyújtani. A Jókai színház várja 
régi és új nézőit! 

A Made in Hungária próbáján
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