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Csabai Mérleg

Herczeg Tamás: Úgy tűnik, Békés megyében tetőzött a járvány

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT Infrastrukturális fejlesztések
Évtizedeket lép előre Kenderföldek

A Kenderföldek területe 
húsz éve tartozik Békés-
csaba belterületéhez. Ko-
rábban kertek voltak ott, 
később sokan döntöttek 
úgy, hogy kiköltöznek a 
nyugodt, békés környezet-
be. Ahhoz, hogy ott is kom-
fortos körülmények között 
élhessenek a csabaiak, 
jelentős infrastrukturális 
fejlesztések szükségesek. 
Az önkormányzat dönté-
sei alapján most komoly 
felzárkózásra nyílik le-
hetőség: a Kenderföldek 
évtizedeket lép előre. A 
részletekről Szarvas Péter 
polgármestert kérdeztük. 

– Az elmúlt két évben töb-
bet fejlődött a Kenderföldek 
kommunális infrastruktúrája, 
mint az elmúlt két évtized-
ben összesen. Békéscsaba 
önkormányzata és a körzet 
képviselője, Ádám Pál (Hajrá 

Békéscsaba Egyesület) elkö-
telezett abban, hogy javuljon 
a Kenderföldeken élők életmi-
nősége. Mind a városvezetés, 
mind Ádám Pál képviselő úr 
folyamatos kapcsolatban áll a 
Kenderföldek Egyesület kép-
viselőivel, akik a térségben 
tartott fórumok, fogadóórák 
alkalmával személyesen is 
megfogalmazzák a városrész 
lakóinak észrevételeit, kérése-
it. Ezekre közösen keressük a 
megoldási lehetőségeket. 

– Mely területeken történ-
tek és történnek fejlesztések 
a Kenderföldeken?  

– Idén számos olyan be-
ruházás valósult meg, illetve 
indult el, ami jelentősen hoz-
zájárul a Kenderföldek infra-
strukturális fejlődéséhez és 
a komfortosabb mindennapi 
élet biztosításához. A meg-
újult a Kétegyházi úti, illetve 
a megépült új, Kígyósi úti ke-
rékpárúton biztonságosabb 

körülmények között juthatnak 
el a városrészben élők a bel-
városba. A Modern Városok 
Program keretében megtör-
tént a gyűjtőútnak számító 
Kerekegyházi út leburkolása 
és csapadékvíz-árok építé-
se. Továbbá jelentősen kor-
szerűsödött a közvilágítás is 
Kenderföldek városrészben 
a lámpatestek ledesre cse-
rélését követően. Jelenleg 
folyamatban van a Kerek-
egyházi út és Szabadkígyós 
között a kerékpárforgalmi 
létesítmény kialakítása, vala-
mint ahhoz kapcsolódóan a 
közvilágítás kiépítése.

– Az ott élő mintegy négy-
száz ember életét megne-
hezíti a vezetékes ivóvíz hi-
ánya. Idén az önkormányzat 
15 millió forintot biztosított a 
hálózat tervezésére. Hol tart 
most ez a folyamat? 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Az oltási akcióhét eredmé-
nyeiről, a védettségi igazol-
ványok érvényességéről, 
az M44-es gyorsforgalmi 
út új szakaszáról, valamint 
a Békéscsaba-Lőkösháza 
közötti vasútfejlesztésről 
kérdeztük Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőt. 

– Milyen eredményt hozott a 
kétszer is meghosszabbított 
oltási akcióhét? 

– Az embereknek érthető-
en kényelmesebb, ha előze-
tes regisztráció nélkül is meg-
kaphatják az oltást. Az első és 
a második akcióhéten nagyon 
sokan mentek el az oltópon-
tokra, a harmadik héten már 
kevesebben. Sikeres volt az 
akcióhét, és most a kormány-
zat célja, hogy minden telepü-

lésen létesüljön ideiglenes ol-
tási pont. Így azok is könnyen 
hozzájuthatnak a vakcinához, 
akiknek problémásabb eljut-
niuk a nagyobb településeken 
található oltópontokra. Eddig 
közel 6,2 millióan vették fel az 
első oltást, és lassan 3 millió 
azoknak a száma, akik már a 
harmadikat is megkapták – ez 
utóbbira volt egyébként a leg-
nagyobb igény az akcióhete-
ken. Az elsők között részben 
az idős emberek, részben 
azok éltek ezzel a lehető-
séggel, akiknek viszonylag 
jelentős kockázatuk van arra 
nézvést, hogy a betegséget 
megkapják. Az ő védettségük 
a súlyos betegségtől most 
garantált. Az orvostudomány 
pontosan még nem tudja, ho-
gyan alakul fél év vagy egy év 

múlva a vírushelyzet és a vé-
dettség. Sok elemzés, érteke-
zés olvasható, de mindannyi-
szor az a végkövetkeztetés, 
hogy nagyobb biztonságban 
vannak, akik már az emlékez-
tető, harmadik oltást is meg-
kapták. Békés megye szeren-
csére azok között a megyék 
között van, ahol csökkennek 
az esetszámok és keveseb-
ben kerülnek kórházba. Úgy 
tűnik tehát, hogy nálunk már 
platózik a járvány negyedik 
hulláma, és innentől lefelé 
mennek a mutatók. Persze 
ez nem jelenti azt, hogy ne 
kellene vigyáznunk, ne kelle-
ne maszkot hordanunk, vagy 
hogy ne kellene felvenni a 
harmadik oltást. 

Nagy Ferenc: A csabaiak egyre inkább figyelnek 
a szelektív hulladékgyűjtésre

A „zöld” gondolkodás egy-
re nagyobb teret nyer a 
közgondolkodásban. A Bé-
késcsabán évtizedek óta 
működő szelektív hulladék-
gyűjtés jelenlegi helyzetéről 
Nagy Ferenc alpolgármes-
ter beszélt lapunknak. 

– Mikor indult el Békéscsabán 
a szelektív hulladékgyűjtés?

– A város a 90-es évek 
végén a szelektív szigetek te-
lepítésével lépett arra az útra, 
hogy a szelektív hulladékgyűj-
tés is teret kapjon. 2017-ben, a 
jogszabályi környezet megvál-
tozásával egy állami tulajdon-
ban lévő szervezet kapott le-
hetőséget a hulladékrendszer 
országos irányítására. A Bé-
kés megyei települések által 
létrehozott társulás, a DAREH 
megalapította a DAREH Bázis 
Zrt-t, amely a megye területén 
ellátja a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatói feladatot. 
Békéscsabának és a DAREH 
társulás többi településének 
együttes – pályázati források-
kal is támogatott – célja a sze-

lektív hulladékgyűjtés erősíté-
se volt, ezzel együtt indult el a 
házhoz menő hulladékgyűjtés, 
először sárga zsákokkal, majd 
a sárga kukákkal. Ezek kiszál-
lításáról a lakosság kényelme 
érdekében az önkormányzat 
gondoskodott. Ennek köszön-
hetően a kertvárosban élők 90 
százaléka szelektíven gyűjti a 
hulladékot.

– Hogyan zajlik a szelektív 
hulladék feldolgozása?

– A sárga kukákat a kert-
városi önálló és társasházi 
ingatlanokhoz lehet igényelni. 
A meghatározott szabályok 
szerint papír-, fém- és mű-
anyag hulladékot gyűjthetünk 
ezekbe. A sárga kukákat külön 
szállítási napon viszik el a hul-
ladékválogatóba, amely a hul-
ladékgazdálkodási rendszer 
középpontja. A válogatómű 
újraszortírozza a kukák tartal-
mát megfelelő tisztaságú frak-
ciókra. Ezeket a kiválogatott 
hulladékokat kell újrahasznosí-
tania a DAREH-nek. Az egész 
folyamatnak az a célja, hogy 
ne kerüljön minden hulladék a 

lerakóba, ne képződjenek sze-
méthegyek.

– Hogy alakult a lakossá-
gi hulladékgyűjtés az elmúlt 
években?

– A szelektív szigeteken és 
a sárga kukákban gyűjtött hul-
ladék mennyisége évről évre 
növekszik, 2017 második felé-
ben, az indulást követően 143 
tonna gyűlt össze. 2018-ban 
egész évre vetítve 760, 2019-
ben 888, 2020-ban pedig már 
1084 tonna volt a mennyiség. 
A szelektív hulladékgyűjtésnek 
jók a tapasztalatai, a szelektív 
edények tartalmának szigo-
rúbb ellenőrzése jelenleg nem 
indokolt, bár természetesen 
előfordul, hogy nem tisztán 
vagy nemcsak az oda való 
hulladék kerül a kukákba. A 
hosszú távú cél mindenkép-
pen az, hogy a szelektív és a 
kommunális hulladék minden 
egyes háztartásban külön-
külön kerüljön a megfelelő 
helyre. A békéscsabai lako-
sok egyre inkább átveszik ezt 
a szemléletet, segítve ezzel a 
háztartásokban keletkező hul-
ladékok újrahasznosítását.

Nagyobb biztonságban vannak azok, akik a harmadik oltást is megkapták

A Kenderföldekre az elsők között telepítettek új, modern buszvárókat
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„ T B ” - S A R O K
Így igényelhető az öregségi nyugdíj

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Megújulhat a Munkácsy-negyed szívében lévő 
volt tervezőiroda

A Magyar Közlöny 2021. 
évi 162. számában meg-
jelent egyes állami va-
gyontárgyak ingyenes tu-
lajdonba adásáról szóló 
kormányhatározatnak kö-
szönhetően, a Békéscsa-
ba, Gyulai út 1. szám alatti 
irodaház a Békés Megyei 
Önkormányzat tulajdoná-
ba került.

Az épület Békéscsaba bel-
városában, a Gyulai út és 
az Árpád sor találkozásá-
nál helyezkedik el. A ház az 
1970-es években épült, há-
rom emeletes, alagsorában 
pince található. 

– Az ingatlan 2014 óta a 
Békés Megyei Önkormányzat 
vagyonkezelésében működött, 
most azonban a tulajdonjogot 

is megkaptuk. Az épületben 
jelenleg egy-egy szintet bérel 
a Békés Megyéért Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány és a 
Széchenyi Programiroda Ta-
nácsadó és Szolgáltató Non-
profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság – tudatta Zalai Mi-
hály, a megyei önkormányzat 
elnöke.

Hozzátette: a volt tervező-
iroda épülete, korából fakadó-
an, jelenlegi állapotában már 
nem felel meg a korszerű iro-
dai munkakörnyezet feltételei-
nek, ezért az önkormányzat a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (TOP 
Plusz) forrásaiból az irodaház 
energetikai korszerűsítését 
tervezi. A felújítással az elké-
szült Munkácsy-negyed szín-
vonalához méltóvá válik az 
ingatlan.

Jövő januártól az 1957-ben 
született korosztály éri el 
az öregségi nyugdíjkorha-
tárt, ami esetükben a 65. 
életév betöltése.

Az öregségi nyugdíj a kor-
határ betöltését követően és 
legalább húsz év szolgálati 
idő megszerzése esetén jár.  
Öregségi teljes nyugdíjra 
életkorától függetlenül jogo-
sult az a nő is, aki legalább 
negyven év jogosultsági 
idővel rendelkezik. A nyug-
díj megállapításának nem 
feltétele a munkaviszony 
megszüntetése, és a nyugdíj 
mellett egyéni vagy társas 
vállalkozói tevékenység is 
folytatható. 

A nyugellátás a jogosultsá-
gi feltételek fennállása esetén 
visszamenőleg az igénybe-

jelentés időpontját megelőző 
hatodik hónap első napjától 
állapítható meg. 

Tizenharmadik havi nyug-
díjra jövőre az lesz jogosult, 
aki idén legalább egy napra, 
valamint jövő év januárjára 
társadalombiztosítási nyugel-
látásban részesül.  

A nyugellátás iránti igényt 
kizárólag az erre a célra 
rendszeresített nyomtatvá-
nyon, vagy elektronikus űr-
lapon kell előterjeszteni. Az 
igénybejelentő lap benyújtá-
sával egyidejűleg közölni kell 
az azonosításhoz szüksé-
ges adatokat, a TAJ számot, 
valamint célszerű csatolni a 
társadalombiztosítási nyil-
vántartásban nem szereplő 
jogviszonyok bizonyításához 
felhasználni kívánt iratokat 
(munkaviszonyról kiállított 

igazolás, munkakönyv, lecke-
könyv, katonakönyv, szakmun-
kás-tanulói bizonyítvány).

Az igénybejelentő lap be-
szerezhető a kormányhivatal 
nyugdíjbiztosítási ügyfélszol-
gálatán, Békéscsabán a Luther 
utca 3. alatt. A nyomtatvány és 
az űrlap letölthető és kitölthe-
tő formátumban megtalálható 
a magyarorszag.hu honla-
pon: www.magyarorszag.hu/
szuf_fooldal#szolgaltatas_
lista,NY.TA

A nyugdíj ügyintézéshez 
időpontfoglaló is elérhető: 
https://idopontfoglalo.onyf.hu/

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

A nehézségek ellenére is sikeres volt az év
A „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
területén és várostérsé-
gében” című projekt kap-
csán (azonosítószám: TOP 
-6.8.2-15-BC1-2016-00001) 
Opauszki Zoltán, a Békés-
csabai Járási Foglalkozta-
tási Paktum irányítócso-
portjának elnöke elmondta, 
a program alapvető célja, 
hogy a térségben műkö-
dő vállalkozások számá-
ra megfelelő szakképzett 
munkaerőt tudjanak biz-
tosítani, a munkavállalók 
számára pedig a lehetősé-
gekhez mérten minél több 
álláshely létesüljön. 

– A tavalyi évünket, és rész-
ben az ideit is befolyásolta 
a koronavírus-járvány. Nem 
lehetett a korábban megszo-
kott publikus rendezvényeket 
megtartani, tehát új módsze-
reket kellett alkalmaznunk. 
Kollégáink telefonon vagy az 
interneten keresztül tudtak az 
álláskeresőkkel, a közfoglal-
koztatásban dolgozókkal kap-
csolatot tartani. Ebben az idő-
szakban is olyan szolgáltatást 
igyekeztek nyújtani a potenci-
ális munkavállalók számára, 
amellyekkel az érintetteknek 

esélyük volt arra, hogy elhe-
lyezkedjenek – jegyezte meg 
Opauszki Zoltán.

Mint elmondta, az önkor-
mányzatok, a civilek, a mun-
káltatók és a Békés Megyei 
Kormányhivatal nagyon in-
tenzív együttműködése tette 
lehetővé, hogy 2021-ben is 
sikeres és eredményes le-
gyen a program. Kiemelte, 
hogy tartottak fórumot mun-
káltatók számára, és idén 
megtarthatták a közfoglalkoz-
tatási kiállítást és vásárt is. Itt 
bemutatkoztak a Békés me-
gyei települések és a Békés-
csabai Járási Foglalkoztatási 
Paktum is megszólította az 
érdeklődőket. Munkaerő-pi-
aci szolgáltatásokat nyújtot-
tak, felmérték az igényeket, 
a jövőre nézve, segítettek az 
önéletrajzok, motivációs le-
velek megírásában, valamint 
ruhaosztást is tartottak, hogy 
a rászoruló álláskeresők ren-
dezettebb öltözékben tud-
janak például állásin-
terjúkra menni.

Opitzerné Tóth 
Zsanett, a Bé-
késcsabai Já-
rási Foglalkoz-
tatási Paktum 
projektmene-
dzsere hoz-

zátette, hogy 2017 óta 2700 
embert vontak be a prog-
ramba és 1300 főt sikerült 
munkához juttatni. Ebből a 
megyei paktumban közel 
kétezer főből több mint 900 
fő jutott munkához, a békés-
csabai paktumban pedig kö-
zel 800 főből minden máso-
dik ember jutott munkához. 

Eredetileg már lezárult 
volna a projekt, de tekintet-
tel a körülményekre, 2022. 
március 31-ig folytatódik, így 
a koronavírus-járvány okozta 
átmeneti munkaerő-piaci za-
varok kezelésében is jobban 
tudnak segíteni. Folytatni kí-
vánják továbbá a foglalkozta-
tási fórumokat és a foglalkoz-
tatási tanácsadásokat is. 

A paktumról bővebb infor-
máció a paktumbekescsaba.
hu oldalon olvasható.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Infrastrukturális fejlesztések
Évtizedeket lép előre a Kenderföldek

– A teljes ivóvízhálózat 
tervezése folyamatban van 
a Kender utca, Kendervágó 
utca, Kígyósi út – Kendervá-
gó utca és Kerekegyházi út 
között, a Rokka utca, Vető 
utca, Szamóca utca, Kösz-
méte utca, Vackor utca, 
Kökény utca, Kerekegyházi 
utca, Süllő utca, Csuka utca, 
Harcsa utca, Zsinór utca, 
Part utca, Csónak utca, Fiu-
mei utca, Tiloló utca, Kereki 
utca, Horgony utca tekinte-
tében. A tervezési munkák 
elvégzésére a költségvetés-
ben 15 millió forintot biztosí-
tottunk. A tervezésre a szer-
ződést július 14-én kötöttük 
meg. A kiviteli tervek előre-
láthatólag 2022 március vé-
gére állnak majd rendelke-
zésre. Ebben a tervben lesz 
olyan megbontás, amely a 
szakaszos kivitelezés le-
hetőségét is megvizsgálja. 
Jelenleg a vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárás van 
folyamatban. A szeptemberi 
közgyűlésen született dön-
tés a Fonó és a Lajta utcák 
ivóvízvezetékének kiépíté-
séről. Jelenleg az ajánlatté-
teli felhívás előkészítése van 

folyamatban. A kiírást még 
2021 decemberében tervez-
zük kiküldeni. Munkavégzés 
leghamarabb 2022 már-
cius hónaptól lehetséges, 
amennyiben eredményes 
lesz a beszerzési eljárás. 
Nagy előrelépés ez a beru-
házás, amelynek köszön-
hetően számos háztartás 
számára válik biztosítottá az 
egészséges csapvíz.

– Milyen téren várható 
még előrelépés a Kenderföl-
deken?  

– A városrész lakóinak 
életét megkönnyítené, ha 
további utcák is szilárdbur-
kolatot kapnának. Azonban 

a szilárd útburkolat építé-
sének előfeltétele a jogsza-
bályban előírt utcaszéles-
ség biztosítása. A folyamat 
felgyorsításához fontos az 
ingatlantulajdonosok együtt-
működése. Útépítés jelen-
leg a Kereki és a Lajta utca 
között van folyamatban a 
Modern Városok Program 
keretében. A munkaterüle-
tet átadtuk a kivitelezőnek. 
A lakosság nagy örömére 
az elsők között kerültek új, 
modern buszvárók az olyan 
Kígyósi úti buszmegállókba, 
ahol korábban nem volt, il-
letve a régi utasvárókat is 
lecseréltük.

Ú T F E J L E S Z T É S
Magyarország Kormánya a 
Modern Városok Program 
keretében 7 038 999 000 Ft 
összegű támogatást bizto-
sított a békéscsabai útfej-
lesztési célok előkészíté-
sére és megvalósítására.

A támogatási összeg elsősor-
ban belterületi, szilárd burko-
lattal nem rendelkező utcák 
útépítésére használható fel, 
de a városnak lehetősége 
van a támogatási összeg egy 
részét útfelújítási munkák (el-
avult aszfalburkolat cseréje) 
elvégzésére fordítani. 

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

A fejlesztési program 
jelenlegi állása, a megva-
lósítás ütemezése

Útfelújítás: 63 utca/szakasz

Elkészült összesen: 27 utca/
szakasz.
Folyamatban összesen: 7 utca.

Az útfelújítással érintett 
utcák és további részletek 

az utfejlesztesbekescsaba.
hu és a behir.hu oldalon ta-
lálhatók. 

A 49. heti terv: 
– Padkarendezési mun-

kák, tereprendezés és az 
útépítési hulladék összesze-
désének folytatása várható.

– A kivitelező tervei sze-
rint, várhatóan 2021. decem-
ber 14-ig befejeződik az asz-
faltozás a Szabadság téren.

Útépítés I. ütem 
(45 utca/szakasz)

Elkészült összesen: 12 utca/
szakasz.
Folyamatban összesen: 20 
utca.

Az útépítéssel érintett 
utcák és a további részletek 
az utfejlesztesbekescsaba.
hu és a behir.hu oldalon ta-
lálhatók. 

A 49. héten induló/folyta-
tódó aszfaltozási munkák: 

– Az időjárástól függő-
en várhatóan a Fürj, Mikes, 
Darányi, Gólya, Rakéta, Ki-
szely András, Batsányi, Li-
liom utcákban kerül sor az 
aszfaltszőnyeg terítésére, 
illetve, folytatódnak a pad-
kaépítési, tereprendezési-, 
csapadékvíz-árok karban-
tartási munkák, valamint az 
építési hulladék összesze-
dése.

Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy a téli idő-
szak beköszöntével, a ked-
vezőtlen időjárási körül-
mények az útfelújítás és az 
útépítés esetében is jelen-
tősen befolyásolhatják az 
aszfaltozás előrehaladá-
sát. Kedvezőtlen időjárás 
esetén napokat, műszaki 
hiba esetén (aszfaltozó 
gép meghibásodás, ke-
verőtelep meghibásodás) 
akár 1-2 hetet is csúszhat 
a kivitelezés.

Útépítés II. ütem 
(38 utca/szakasz):

A közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása megtörtént, 
a vállalkozási szerződés 
megkötésről a 2021. novem-
ber 4-én ülésező közgyűlés 
döntött. A nyertes vállal-
kozóval – a jogszabályok 
szerinti határidőket betartva 
– a vállalkozási szerződést 
2021. november 26-án meg-
kötötték.

A munkaterületet 2021. 
december 6-án adták 
át a kivitelezőnek.  

Felhívjuk a lako-
sok figyelmét, hogy 
a fejlesztéssel 
érintett területe-
ken a munkagé-
pek jelenlétére, 
valamint a közúti 
forgalomban az 

építési anyagok beszállítása 
miatt a tehergépjármű for-
galom megnövekedésére 
is számítani kell.

Kérjük a közúton közle-
kedőket, vezessenek óvato-
sabban és figyelmesebben, 
vegyék figyelembe a kihelye-
zett közúti táblák utasításait.

Kérjük az érintettek türel-
mét és megértését.

A projekt a Modern Város-
ok Program keretében va-
lósul meg.

További információ kér-
hető a projekt lebonyo-
lítójától: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft., 
telefon: 06/+36-66/241-79, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu 

A projektről bővebb informáci-
ót az utfejlesztesbekescsaba.
hu weboldalon olvashatnak.

Újabb 15 civil szervezet kapott támogatást

Budapest Bank Békéscsabáért

Tizenkettedik alkalommal 
támogatta a Békéscsa-
ba és térsége fejlődését 
szolgáló nonprofit kezde-
ményezéseket a Budapest 
Bank Békéscsabáért Prog-
ram. A 2021-re kiírt pályá-
zatban 15 helyi civil szer-
vezet nyert támogatást, 
összesen mintegy 8 millió 
forint értékben.

A Budapest Bank 2013-ban 
indította el a Budapest Bank 
Békéscsabáért Programot 
azért, hogy a pályázattal 
támogassa azokat a civil 
szervezeteket, amelyek hoz-
zájárulnak a város és agglo-
merációjának fejlődéséhez, 
értékeinek megőrzéséhez. A 
programban a pénzintézet 
szorosan együttműködik a 
békéscsabai önkormányzat-

tal, a 8 millió forintos pályáza-
ti forrást közösen biztosítják.

A Budapest Bank Szolgál-
tató Központjának vezetője, 
Kovács Anita elmondta, hogy 
legutóbb is két fő témakörben 
lehetett pályázni. A szabadidő 
aktív eltöltése kategóriában 
12 szervezet nyert összesen 
5 millió forint támogatást, míg 
a járványhelyzetből való tár-
sadalmi és gazdasági rehabi-
litációt elősegítő programokra 
3 pályázat összesen 2 millió 
950 ezer forint támogatásban 
részesült.

Szarvas Péter polgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy 
a város egyik legnagyobb 
pénzintézete és az önkor-
mányzat közös munkájának 
eredményeként támogathat-
ják a civil szervezetek prog-
ramjait, kezdeményezéseit.

– A pénzintézet nem csak 
fontos tevékenységet lát el, 
hanem a társadalmi köte-
lezettségvállalás jegyében 
sport-, kulturális-, és a diá-
kok körében népszerű prog-
ramokat indított el, és a mai 
napig támogat. Köszönjük 
ezt a hitvallást, kiállást. Bí-
zom benne, hogy a közös 
Budapest Bank Békéscsa-
báért Programot a jövőben 
is működtetni tudjuk – hang-
súlyozta Szarvas Péter.

Az eseményen az is el-
hangzott, hogy az eddigi 
tizenkét kiírásra összesen 
427 pályázat érkezett, a je-
lentkezők közül 146 nonpro-
fit szervezet, összesen 70 
millió forint támogatást nyert 
el programjainak megvalósí-
tására.

 Papp Ádám

Munkácsy-kvíz 

Szarvas Péter polgármester és Ádám Pál képviselő a  
Kenderföldeken, egy korábbi bejárás alkalmával

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. és 
a Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. a Munkácsy ne-
gyed kapcsán háromfor-
dulós játékot hirdetett. A 
kérdések a Csabai Mérleg 
előző három számában je-
lentek meg. 

– November elején kezdő-
dött a játék, és a Munká-
csyról, valamint a Munkácsy-
negyedről szóló kérdések a 
Csabai Mérleg 21., 22., 23. 
számaiban jelentek meg. Az 
egyik fő célunk az volt, hogy 
jobban megismerjék az em-
berek a Munkácsy-negyedet. 
A pályázóknak az volt a fel-
adatuk, hogy a három forduló 
során feltett kérdésekre he-

lyes válaszokat adjanak, és 
azokat küldjék be hozzánk 
– mondta el Diós Zsolt, a Bé-
késcsabai Médiacentrum Kft. 
ügyvezetője.

A sorsolást december 13-án 
tartották meg, amikor „Mun-
kácsy kalapjába” tették azok-
nak a nevét, akik helyes meg-
fejtéseket küldtek. A helyes 
megfejtést beküldők közül a 
szerencse három embernek 
kedvezett, őket december 
14-ére hívták be a szerkesz-
tőségbe, a díjátadóra.

A fődíjat, a 4 főre szóló 
karácsonyi vacsoracsomagot 
Tomka Attiláné nyerte, míg 
a másik két díjazott, Morvai 
Miklós Mátyásné és Barna 
Kátai Judit egy-egy értékes 
ajándékcsomagot vehetett át. 
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Bemutatták a Smart Grid rendszer működését
A Modern Városok Prog-
ram segítségével Békéscsa-
bán egy komplex energeti-
kai program valósul meg, 
amely projekt első ütemét 
december 3-án mutatták be 
a sajtó képviselőinek. 

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter, Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő, valamint 
Kertész Sándor, a kivitelező 
cég vezérigazgatója a Gyu-
lai úti, vívócsarnok mögöt-
ti Smart Grid központban 
ismertette és mutatta be a 
projekt első ütemét.

A fejlesztés részeként 3 
napelempark létesült: 2 da-
rab parkoló feletti kialakítá-
sú 2390 panellel, és 1 földre 
helyezett park 850 panellel. 
A szakemberek továbbá 
2,435 MWh kapacitású ak-
kumulátoros energiatárolót 
is építettek.

– A Smart Grid rendszer lé-
nyege, hogy egy helyen termeli 
meg az energiát, megújuló ter-

meléssel. Ennek az energiá-
nak és később a geotermikus 
energiának a felhasználása is 
helyben történik. Mindez saját 
hálózaton úgy, hogy a terme-
lés nagyságát és a fogyasztás 
időbeli eltérését egy energiatá-
rolóval egyenlítjük ki, továbbá 
a többletenergiát a hálózatra 
kiadva értékesítjük – fogal-

mazott Kertész Sándor, az 
Infoware Zrt. vezérigazgatója.

A térség országgyűlé-
si képviselője arról beszélt, 
hogy a projektnek többek kö-
zött klímavédelmi jelentősége 
van, optimalizálja a villamos-
energia-költségeket, de csök-
ken általa a széndioxid-kibo-
csátás is.

– Az innovatív és komplex 
program jelenlegi eleme azt 
szolgálja, hogy a sportcsarnok 
környezetében lévő létesítmé-
nyek és a jövőben megvaló-
suló beruházások energiafo-
gyasztását biztosítsa, illetve a 
többletet a város intézményei 
fel tudják használni – emelte ki 
Herczeg Tamás.

A város komplex energe-
tikai programjának részeként 
valósul meg a Smart Grid 

rendszer, kialakítják a geo-
termikus hőhasznosításhoz 
szükséges feltételeket, meg-
valósul a SMART közvilágítás, 
valamint az intelligens közle-
kedésvezérlő és környezetkí-
mélő közösségi közlekedési 
rendszerek kiépítése – erről 
már Békéscsaba alpolgármes-
tere beszélt.

– A cél az, hogy a jövőben 
egy igazi Smart Grid városi há-
lózatot alakítsunk ki, amelybe 
a legtöbb intézményünket be 
szeretnénk vonni. Ehhez kap-
csolódna a másik tervünk, a 
Smart Grid II. üteme, a Szar-
vasi úton a Volán telephely 
mellett létesülő, új elektromos 
busztöltő állomás, ahol szintén 
van egy napelempark – hang-
súlyozta Nagy Ferenc.

Papp Ádám

SMART GRID rendszer kialakítása 
Békéscsabán, I. ütem – 2021 december

Geotermikus hőhasznosítás 
Békéscsabán - 2021 december

A Modern Városok Prog-
ram keretében a városban 
egy komplex energetikai prog-
ram valósul meg. Ennek része 
a SMART GRID rendszer, a 
geotermikus hőhasznosítás, a 
SMART közvilágítás, valamint 
az intelligens közlekedésve-
zérlő és környezetkímélő kö-
zösségi közlekedési rendsze-
rek kiépítése. 

A SMART GRID I. pro-
jekt becsült összköltsége: 
3 662 805 400 Ft.

A SMART GRID projekt 
közvetlen céljai:

– Megújuló termelés rész-
arányának növelése: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
és ezen belül a Városi Sport-
centrum meglévő és tervezett 
épületeinek villamosenergia-
szükséglete a lehető legna-
gyobb mértékben megújuló 
energiaforrásból legyen el-
látva.

– 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 villa-
mosenerg ia- fe lhasználás 
következtében történő kör-
nyezetterhelésének (CO2 ki-
bocsátás) csökkentése a le-
hető legnagyobb mértékben.

Az elkészült SMART GRID 
I. rendszer főbb műszaki jel-
lemzői:

– 3 db napelempark épült ki;
– 2 db parkoló feletti kiala-

kítású napelempark készült el, 
összesen 2 390 panellel;

– 1 db földre helyezett nap-
elempark épült 850 panellel;

– akkumulátoros energiatá-
roló épült 2,435 MWh kapaci-
tással;

– elkészült a betonházas 
trafóállomás;

– okoshálózati központ kivi-
telezése történt meg;

– a beépített névleges telje-
sítmény: 1296 kWp.

Az energiatároló rend-
szer jellemzői: a teljesítmé-
nye 1,2 MW és 2,4 MWh a ka-
pacitása; a rendszer három fő 
eleme: akkumulátor, inverter, 
ház (ház: transzformátorház, 
konténer, szabadtéri szek-
rény).

A kivitelező a szerződésben 
vállaltak szerint a próbaüze-
met az előírások betartásával 
2021. szeptember, október 
hónapokban megvalósította. 
A próbaüzem során bizonyítot-
ták, hogy a komplett SMART 

GRID rendszer (valamennyi 
alrendszerével együtt) üzem-
szerű körülmények között, ren-
deltetésének megfelelően mű-
ködik-e, vagyis a naperőművek 
termelnek-e, az energiatároló 
pedig tölt-e és kisüt-e a kapott 
vezérlőjeleknek megfelelően. 
Az üzemi próbák során pedig 
az egyes részrendszerek mű-
ködőképességének a vizsgá-
lata történt meg külön-külön. A 
sikeres próbaüzemet követően 
került sor a műszaki átadás-
átvételi eljárás lebonyolítására.

A kivitelező a szerződésben 
vállaltakat határidőben teljesí-
tette.

A területen dolgozó fele-
lős kivitelező: INFOWARE 
Vállalkozási és Kereskedelmi 
Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, 
Határ út 22. A helyszíni mun-
kák felelős vezetője: Vajda 
Zoltán építésvezető.

További információ kér-
hető a projekt lebonyolító-
jától: Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft., 5600 
Békéscsaba, Szent István 
tér 7., bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu, +36-
66/241-781.

A Modern Városok Prog-
ram keretében Békéscsabán 
egy komplex energetikai prog-
ram valósul meg. Ennek része 
a SMART GRID rendszer, a 
geotermikus hőhasznosítás, a 
SMART közvilágítás, valamint 
az intelligens közlekedésvezérlő 
és környezetkímélő közösségi 
közlekedési rendszerek kiépíté-
se. 

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

A projekt célja a fenntartható-
ság és az energiahatékonyság 
szempontjainak erőteljesebb 
érvényesítése Békéscsabán, 
a geotermikus hőhasznosítás 
rendszerének kiépítésével. A 
geotermikus energia felhaszná-
lásával a város nagy hőigényű 
intézményei környezetbarát, 
zöld energiával lesznek fűt-
hetőek, jelentős mennyiségű 
szénhidrogén energiahordozó 
elégetésétől, és üvegházhatá-
sú gázok kibocsátásától kímél-
ve meg mind a lokális, mind a 
globális környezetet. 

A kivitelezés aktuális állása
Termelő kút területe, Ná-

das soron: 
– A Nádas sori BS-GT-1 ki-

termelő kút munkaterületén a 
termeltetés megkezdődött.

Visszasajtoló kút területe, 
Gyulai úton:

– A Gyulai úti BCS-GV-1 
visszasajtoló területen mun-
kavégzés nem történik. 
BCS-GV-2 visszasajtoló kútnál 
kiépítés folyik öblítéssel és for-
gatással 1719,8 m-től 1281 m-ig. 
A beépítés 1281 m-től 1701 m-ig 
megtörtént. Előfúrás 12 ¼ fá-
zisban 1719,8 m-től 1850 m-ig 
elkészült.

– A táv-hővezetékhez tar-
tozó munkálatok aktuális ál-
lása: a tervezett 16 egyedi 
fogyasztói hőközpontból 12 
alhőközpontban (CsabaPark 
takarítószer tárolója, atlétikai öl-
töző, súlyemelőklub, CsabaPark 
látogatóközpont, teniszklub, 
gyermek étkeztetési igazgatás, 
vívócsarnok, CsabaPark ren-
dezvényház, Előre székház, 
gyermekétkeztetés konyha, 
Előre pályafűtés) a belső mun-
kálatok befejeződtek, a fogadó 
rész elkészült. A CsabaPark 
kolbászudvarban lévő munka-
területet a kivitelező átvette, a 
munka megkezdődött A további 
alhőközpontok a gépészeti sze-
relésének előkészítése folyamat-
ban van, a gépészeti szerelési 

munkák és azok előkészítése az 
ütemterv szerint haladnak.

A beruházó Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zata, a projektet lebonyolító 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. és a kivitelező 
is arra törekszik, hogy a fúrási 
telephely közvetlen közelében 
élők napjait, és Békéscsaba pol-
gárainak békés életét a lehető 
legkevésbé zavarják a munká-
latok, bár a 24 órában végzett 
fúrási műveletek bizonyos idő-
szakokban nagyobb zajhatással 
járnak. A jogszabályi előírásokat 
betartva dolgoznak azon, hogy 
Békéscsaba városa a geotermi-
kus hőhasznosítás területén is 
kiváló eredményeket érjen el.

A felelős kivitelező: Me-
csekérc Környezetvédelmi Zrt. 
(7633 Pécs, Esztergál u.19.) és a 
Rotaqua Geológiai-, Bányásza-
ti-, Kutató-, Mélyfúró Kft. (7673 
Kővágószőlős, 0222/22 hrsz.)

További információ kérhető a 
projekt lebonyolítójától: Békés-
csabai Városfejlesztési Nonprofit 
Kft., 5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 10., bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu, tel.: +36-
66/241-78.

Látványosan halad a kivitelezés

Kórház utcai híd

A „Modern Városok Prog-
ram Munkácsy Mihály örök-
ségét ápoló és népszerűsítő 
fejlesztési projekt” kereté-
ben valósul meg a Kiss Ernő 
és a Kórház utca közti híd 
teljes felújítása.

A forgalmas Kórház utcai híd 
felújítása megfelelően halad. A 
kivitelező Bonag Kft. tájékoz-
tatása alapján a híd alapszer-
kezeti javításai, kivitelezési fel-
adatai elkészültek. A pillérek, 
a járdalemez kivitelezése és 
a szerkezeti alépítmények is 
elkészültek. A külső díszítőele-
mek felhelyezését megelőző 
alépítmények a helyükre kerül-
tek. Az útburkolat rétegrendjei 
is a megfelelő kötési időt meg-
hagyva várják a végső burko-
latot. A kivitelező még decem-
berben megkezdi a Kiss Ernő 
utcai járdaburkolat bontását 
mindkét oldalon. 

A mostanában megnyílt kis-
bolt természetesen gyalogo-
san megközelíthető lesz. 

A vállalkozók tájékoztatása 
szerint a hírközlési vezetékek 
lefektetése miatt még egyszer 
szükséges lesz a Ligeti sor 
részleges forgalomkorlátozá-
sa. A korlátozásról közlekedési 
információs táblák és a helyi 
hírportálok segítségével adnak 
tájékoztatást.

A beruházási projekttel 
kapcsolatos bejelentések, kér-
dések, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postai úton a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft., 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 10., 1. eme-
let 4. iroda címre küldhetők. 
(Kérjük, hogy a levélben tett 
bejelentés esetén ne marad-
jon el az értesítési cím pontos 
megjelölése.)

Kertész Sándor, Herczeg Tamás és Nagy Ferenc mutatta be a projektet
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ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S
Járdafelújítás

Tovább zajlik a 2,3 milli-
árd forint összértékű bé-
késcsabai járdafejlesztési 
program. A közgyűlés de-
cemberben hagyta jóvá a 
negyedik ütemben résztve-
vő utcák listáját.

Az első ütemben a kivitelezé-
si munkák rendben haladnak, 
míg a második ütemben a 
közbeszerzési eljárás lezárult, 
aláírták a vállalkozási szer-
ződéseket, november elején 
pedig a munkaterületet is át-
adták. A szerződések a har-
madik ütemben is rendben 
vannak.

Elkészült a negyedik ütem 
tervdokumentációja, mely a 
Ligeti sor 1–18. sz., az Aulich 
u. páros (Urszinyi u.-Árpád sor 
között), a Gyulai út (Kórház 
vérellátó bejáratától a gyalog-
átkelőhelyig/büfé), a Bajza u. 
(Thurzó u.–Berzsenyi u. kö-
zött), a Pásztor u. 1–9. sz., a 

Kőműves Kelemen sor, körgát 
felőli része, a Haán Lajos tér 
3–7. sz., a Fövenyes u. 5. sz., 
a Fövenyes u. 24. sz. sarkától 
az út csatlakozásig, a Tölgyfa 
u. 1–3. sz. és 5–7. sz. közötti, 
valamint 5–7. sz. és 9–11. sz. 
közötti terület, az Arany János 
u. páratlan, a Szív u. páros, a 
Péky utca páratlan, a Dugonics 
u. páratlan, a Szekerka János 
utca, páros, a mezőmegyeri 
id. Réthy Béla utca páros, a 
Pozsonyi u. páratlan (Rózsa 
u. – Batsányi u.), a Pozsonyi 
u. páratlan (Tavasz u. – Rózsa 
u.), a Pozsonyi u. páros (Ba-
tsányi u. – Tompa u.), a Tavasz 
u. (Könyves u. és Gyöngyösi 
u. között) páros, a Viola u. pá-
ros, a Veres Péter u. (Franklin 
u. és Tavasz u. között) páros, 
a Veres Péter u. (Rózsa u. és 
Batsányi u. között) páros és a 
Lajta u. páros oldalán (Kereki 
u.– Gyár u.) fekvő járdák listá-
ját tartalmazza.

Új üzemeltető
A közgyűlés júniusi dönté-
se nyomán a Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. veszi át 
jövő év elejétől a CsabaPark 
működtetését.

Az elmúlt időszakban el kellett 
végezni a feladat ellátásával 
kapcsolatban felmerülő jogi, 
vagyoni és egyéb pénzügyi jel-
legű döntésekhez szükséges 
szakmai előkészítő munkát, ki 
kellett dolgozni azt a koncep-
ciót, amely rögzíti az üzletág 
struktúráját, a feladatokat, az 
együttműködések rendjét. A 
decemberi ülésre készült el az 
üzleti koncepció és terv.

A dokumentum szerint a 
CsabaPark működtetésével 
kapcsolatos feladatellátás so-
rán a meglévő erőforrások 
hatékonyabb felhasználására, 

valamint a különböző felada-
tok ellátása közötti együttmű-
ködés, szervezeti és szer-
vezési módszerekben rejlő 
hatékonyság javítására kell a 
hangsúlyt fektetni. Átszervezik 
a menedzsmentet, amelyben 
ezentúl a Városfejlesztési Kft. 
asszisztenseinek, rendezvény-

szervezőinek munkája is be-
letartozik majd, emellett az ét-
terem, a húsüzem és a boltok 
csoportvezetői szintet kapnak, 
hogy minden szintnek megle-
gyenek a felelősei.

Az üzleti koncepciót a gré-
mium hosszabb vita után egy-
hangúlag elfogadta.

Járási egészségfejlesztési terv
Elkészült a békéscsabai já-

rás egészségfejlesztési terve, 
melyben nem csupán a me-
gyeszékhely, hanem a környe-
ző települések lakosságát is 
figyelembe vették.

A dokumentum bemutatja, 
hogy milyen a lakosság ösz-
szetétele a környéken, milyen 
lehetőségek érhetőek el a 
térségben. Egyúttal rámutat 
arra, hogy folyamatos a népes-
ségfogyás, a lakosság egyre 

idősebb, alacsony a születés-
szám, emellett a szűrővizsgá-
latokon is kevesen vesznek 
részt, amelyekkel kapcsolat-
ban sokan tájékozatlanok. 
Éppen ezért a célok között 
szerepel a népesség elván-
dorlásának csökkentése, a 
foglalkoztatás elősegítése, 
a lakosság életkörülményei-
nek, környezeti feltételeinek 
javítása, a népegészségügyi 
szűrővizsgálatok hozzáférhe-

tőségének kiterjesztése, az 
irántuk való érdeklődés növe-
lése, az egészséges életmód 
feltételeinek biztosítása, a 
szociális ellátások bővítése, 
valamint a szerfogyasztás 
visszaszorítása és a mentális 
betegségek korai felismeré-
sének elősegítése.

A grémium tagjai egyetér-
tettek a dokumentum célkitű-
zéseivel, ezért egyhangúlag 
elfogadták a tervezetet.

A fák védelmében alkot 
rendeletet a közgyűlés

A fák és cserjék védel-
mében alkot rendeletet a 
békéscsabai közgyűlés. 
A képviselők szerint fon-
tosak a zöld célkitűzések, 
valamint a klímavédelem, 
ezért döntöttek úgy, hogy 
helyi szintű szabályozást 
készítenek.

A közgyűlés szeptemberben 
már tárgyalt az ügyről, akkori 
döntése értelmében szakmai 
egyeztetés indult a kérdésről, 
melynek eredménye a  de-
cemberi ülésen került a grémi-
um elé. Eszerint rendelet sza-
bályozná, hogy mikor lehet a 
fás szárú növények faápolási 
(gallyazás, kivágás) munkáit 
végezni. Ezen felül fákat ültet-

ni csak a közterület tulajdono-
sának előírása szerint lenne 
szabad. A tervezetben többek 
között az is szerepel, hogy a 
fákat csak szeptember 1-je és 
február 28-a között lehetne 
kivágni – ez alól csak kevés 
kivétel van. Az ültetéseket 
engedélyeztetni kell; a pótlási 
kötelezettségnek ültetéssel 
vagy a fabankba történő be-
fizetéssel lehet eleget tenni. 
A kivágott fákat lehetőség 
szerint ott kell pótolni, ahol 
azt kivágták, méghozzá csak 
meghatározott paraméterek-
kel rendelkező csemetével. A 
testület fontosnak nevezte azt 
is, hogy olyan fák kerüljenek 
a közterületekre, amelyek jól 
bírják a városi klímát.

A képviselők helyesnek 
tartották az elképzeléseket, 
és elhangzott az is, hogy a 
helyi szintű szabályozásnak 
igazodnia kell a felsőbb jog-
szabályokhoz.

Az ülésen szóba került 
továbbá, hogy már készül a 
békéscsabai fa- és zöldfelületi 
kataszter, amely többek közt a 
kül- és belterületeken élő fás 
szárú növényeket összegzi 
majd. A rendszer várhatóan 
jövő év elejétől segítheti a 
szakemberek munkáját, va-
lamint gyorsíthatja azokat az 
eljárásokat, engedélyezteté-
seket is, amelyeket a lakosság 
kér az önkormányzattól. Emel-
lett új, városi szintű fásítási 
terv is születhet jövőre.

Megújul a campus

Költségvetés

A Modern Városok Prog-
ramban újulna meg a Gál Fe-
renc Egyetem békéscsabai 
campusa, jelentős forrásból.

A közgyűlésen Sódar Ani-
ta, a Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. ügyvezetője arról 
tájékoztatta a képviselőket, 
hogy korábban elkészült az 
engedélyezési tervdokumen-
táció, de az nem volt alkal-
mas arra, hogy lehívják a tá-
mogatást, ezért szükség volt 
a kivitelezési tervre vonat-
kozó közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása. Mint mondta, 
a teljes főépület külső, belső, 
funkcionális átalakítására le-
het számítani, a tervezési fo-
lyamatot az intézménnyel is 
egyeztették. A tornacsarnok 
felújításáról, gépészeti reno-
válásáról is szó van, 6000 
négyzetméter területen, eh-
hez a környező útfelület fel-
újítása, utcabútorok, pavilo-
nok telepítése kapcsolódik. 
Az első becslések alapján a 
beruházás összértéke 2,5–3 
milliárd forint.

A közgyűlés a decemberi 
ülésen tárgyalt a jövő évi költ-
ségvetési koncepcióról, amely 
nagy vonalakban már tartal-
mazza, milyen bevételekre és 
kiadásokra számíthat a békés-
csabai önkormányzat. 

Amint az elhangzott, a ko-
ronavírus-járvány 2020 már-
ciusától komoly befolyással 
van az önkormányzat pénz-
ügyeire. Év közben a város-
vezetés többször képzett 
veszélyhelyzeti tartalékot. A 
pénzügyi stabilitás 2021-ben 
is megmaradt, amelyet két, a 
kormánytól érkező támogatás 
is segített. A képviselők egyet-
értettek abban: továbbra is 
fontos, hogy az önkormányzat 
képes legyen ellátni a felada-

tait, valamint biztosított legyen 
a folyamatos működőképes-
sége, ugyanakkor, mint mond-
ták, az infláció, a béremelés 
és az energiaárak drasztikus 
emelése nehézséget okozhat 
majd a költségvetésben. Töb-
ben nevezték fontos célnak 
a városi zöld infrastruktúra 
színvonalának emelését az 
élhetőség, a fenntarthatóság 
és a környezettudatosság 
érdekében, összhangban a 
város rendezettségének és a 
környezet állapotának további 
javításával.

A költségvetési rendelet-
tervezet legkésőbb február 
15-ére készül el, amelyet a 
testület a február 24-ei köz-
gyűlésen vitat meg.

Kitüntetések
Békéscsaba Kultúrájá-

ért kitüntetésben részesül 
Dariday Róbert, aki 36 éven 
keresztül a Békéscsabai 
Jókai Színház színészeként 
sok felejthetetlen darabban 
volt látható. A másik elis-
merést a Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft. közössége 
kapja. A cég a behir olda-
lon, a Csabai Mérlegen és 
a 7.Tv televíziós műsorainak 
sugárzásán keresztül sokat 
tett azért, hogy Békéscsaba 
kulturális értékeit közvetítse 
az itt élők és sok esetben 
az ország lakosai felé. A 
város polgármestere köszö-
netét fejezte ki a cég mun-
katársainak azért, hogy ma-
gas színvonalon közvetítik 
a megyeszékhely kulturális 
eseményeit.

Elismerések

Volán

A Békéscsaba Díszpol-
gára posztumusz kitüntetést 
ítéltek oda Sztraka Ernőnek, 
aki 36 éven át volt városi 
főmérnök. Nevéhez fűződik 
a Kossuth tér, a Széchenyi 
liget és a városháza épü-
letének tervezése, építése, 
valamint a nagy csabai árvíz 
idején a védvonalak, gátak 
erősítésében, a védekezés 
megszervezésében játszott 
szerepet. Békéscsabáért ki-
tüntetésben részesül Gedó 
György olimpiai bajnok ököl-
vívó, aki 2 és 16 éves kora 
között élt a megyeszékhe-
lyen, itt kezdte pályafutását. 
Békéscsabai Életműdíjat kap 
Vánsza Pál, a Politikai Fog-
lyok Országos Szövetségé-
nek Békés megyei elnöke, 
aki az 1956-os forradalom 
és szabadságharc kapcsán 
előadásokat tart és kiállítá-
sokat szervez.

A békéscsabai közgyűlés 
a legutóbbi ülésen ered-
ménytelennek nyilvánítot-
ta a közösségi közlekedés 
üzemeltetésére kiírt pályá-
zatot, amely 2022. január 
1-jétől lett volna érvényes. 
A közgyűlés élt a kijelölési 
lehetőséggel, és arra köte-
lezte a társaságot, hogy a 
megszabott feltételek mel-
lett lássa el a közösségi 
közlekedés szolgáltatást a 
békési megyeszékhelyen. 
Erre a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló tör-
vény ad lehetőséget, mely 
szerint egyebek mellett ak-
kor rendelhető el egy szol-
gáltatás végzése, ha a köz-
szolgáltatás biztosítását a 
lakosság érdeke megköve-
teli. Az újabb kijelölés 2023. 
december 31-éig szól. Az 
előterjesztést a testület 
egyhangúlag elfogadta.

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

Itt adható le Csabán 
a használt étolaj

A használt étolaj kiöntése 
káros a környezetre, a meg-
felelően gyűjtött és leadott 
étolaj azonban újrahaszno-
sítható. Egy újrahasznosí-
tással foglalkozó cég szerint 
egyre növekvő igény mutat-
kozik a használt háztartási 
olaj elkülönített gyűjtésére, 
amelyre már Békéscsaba hat 
pontján is lehetőség van.

Az egyik Lencsési úti üzlet 
előtt is van olajgyűjtő boksz. 
Tóthné Tadanai Katalin bolt-
vezető tapasztalatai szerint 
a lakosság örül ennek, meg-
osztják az információt az is-
merőseikkel is. Mint mondta, 
csak el kell vinni egy flakon-
ban a használt étolajat, zsírt 
a dobozhoz, és be kell dobni 
a gyűjtőbe. Amikor már a box 
háromnegyed része megte-
lik, szólnak a szállítónak, aki 
elviszi a zsiradékot. 

– A nem megfelelően ke-
zelt használt olaj a csatorna-

hálózatba kerülhet, amely 
problémát okoz, hiszen itt 
kihűl és rátapad a hálózat fa-
lára. Ezzel dugulást okozhat, 
ami kellemetlen a szolgáltató 
és a fogyasztók szempontjá-
ból is – mondta Diós Zsolt, 
az Alföldvíz Zrt. szóvivője, 
hozzátéve, hogy a szolgál-
tató üdvözöl minden olyan 
kezdeményezést, amely a 
környezet védelmére irányul. 

Jelenleg Békéscsabán a 
Bartók Béla úti Mol benzin-
kútnál, a Táncsics utca 6-10. 
szám alatti Reál üzletnél, 
a Gyár utca 1. szám alatti 
Mobil Petrol kútnál, a Cor-
vin utca 31. szám alatti Mol 
benzinkútnál, a Gyulai úti 
Mol benzinkútnál, valamint a 
Lencsési út 114. szám alatti 
Reál Fényes ABC-nél adha-
tó le a használt étolaj, amely 
később a biodízel iparágban 
hasznosulhat újra.

Vári Bianka

 „BÉKÉSCSABA 
HAZAVÁR!”

Békéscsaba önkormány-
zata pályázatot hirdet a 
felsőfokú tanulmányokat 
folytatók támogatására a 
„Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösz-
töndíj elnyerésére, valamint 
a diplomás pályakezdők tá-
mogatására a „Békéscsaba 
hazavár!” életkezdési tá-
mogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösz-
töndíj pályázatban elnyer-
hető támogatás: Az ösztöndíj 
összege félévenként 5 hónap 
időtartamra (szeptembertől 
januárig és februártól júniusig) 
havi 50 000 Ft, amely a pályá-
zat benyújtásakor folyamatban 
lévő félévtől négy félévig, de 
legfeljebb az oklevél megszer-
zéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatási pá-
lyázatban elnyerhető támo-
gatás: Az ösztöndíj összege 
egyszeri 400 000 Ft, amely az 
ösztöndíjszerződés megköté-
sét követő 15 napon belül kerül 

átutalásra a pályázó által meg-
jelölt számlára.

A pályázatok benyújtásá-
nak helye: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Szociálpolitikai 
Osztály, 5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17., vagy 
a szocialis@bekescsaba.hu 
email címre.

A pályázatok beérke-
zésének határideje: 2022. 
március 16.

A pályázati űrlap Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpo-
litikai Osztályán igényelhető 
vagy letölthető Békéscsaba 
város honlapjáról. Kérjük, hogy 
a borítékra írják rá: „Békéscsa-
ba hazavár!" életkezdési támo-
gatás pályázat vagy „Békés-
csaba hazavár!" felsőoktatási 
hallgatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntések-
ről szóló értesítés várható 
ideje: 2022. április 20.

A pályázat feltételeiről bő-
vebben a bekescsaba.hu 
weboldalon, a pályázati hírek 
között olvashatnak. 

In memoriam
Bartyik Jenő †

Elhunyt Bartyik Jenő, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma nyugállományú főta-
nácsosa, aki 1994 és 2006 
között a békéscsabai pol-
gármesteri hivatal sajtófőnö-
keként, ifjúsági referensként 
és számos népszerű helyi 
rendezvény szervezőjeként – 
köztük a Csabai Kolbászfesz-
tivál első évtizedének visz-
szatérő műsorvezetőjeként 
– ismert és közkedvelt tagja 
volt a városi közösségnek.

Önkormányzati munkája 
mellett aktívan hozzájárult a 
taekwondo sportág városi és 
magyarországi fejlesztésé-
hez. A békéscsabai Chon-
Ji-, majd a Lakótelepi Sport-
egyesület WTF Taekwondo 
Szakosztályának vezető-
je volt, később a Magyar 
Taekwondo Szövetség el-
nökségi tagja lett. Több, az-
óta kiemelkedő versenyzői 
és edzői karriert befutó spor-
toló mentora volt.

Bartyik Jenő 1954-ben 
született Szabadkígyóson. 
1976-ban a Debreceni Taní-
tóképző Főiskolán általános 
iskolai tanítói, majd 1985-
ben a Berzsenyi Dániel Ta-
nárképző Főiskolán népmű-
velő végzettséget szerzett. 

Már pályája elején is if-
júsági- és sportügyekkel 
foglalkozott Budapesten. 
Rajztehetségét és művészi 

érzékét lapkiadóknál és ki-
advány-szerkesztőségekben 
alkalmazta. Önkormányzati 
pályafutása a rendszerváltás 
után indult el. Visszavonulá-
sa után is folytatta sportszer-
vezői tevékenységét.

A ráruházott feladatokat 
valamennyi beosztásában 
páratlan becsületességgel 
és megindító közvetlenség-
gel látta el. Munkakedve, 
megbízhatósága és humo-
ra népszerű partnerré tette 
őt mind sportvezetőként, 
mind közigazgatási szak-
emberként. 

2021. december 9-én, 67 
évesen, otthonában hunyt el, 
hol méltósággal, hol derűvel 
viselt hosszú küzdelem után. 

Tiszta szívből szerette a 
feleségét, gyermekeit, test-
véreit, valamennyi rokonát és 
barátját. Ahogy ők is Jenőt. 
Mindenkinek hiányozni fog.
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

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

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Ger-
la településrész, a Gerla és 
Póstelek közötti földút útsza-
kaszok, a Békéscsaba és 
Szabadkígyós közötti földút, a 
Ligeti sor és Sikonyi utca.

Békéscsaba Gerla telepü-
lésrészen, a Csabai út Csalo-
gány utca közötti szakaszon a 

kerékpárút elkészült. A Magve-
tő utca burkolatjavítása, illetve 
az utca földutas szakaszán az 
aszfaltozás befejeződött. 

A Gerla belterület – 
Póstelek, valamint Pósteleki 
főcsatorna-menti kerékpárút 
elkészült. 

A Pósteleki Kastélyparkban 
az erdei sétány szakaszon be-
fejeződött a stabilizer burkolat 
terítése. 

A pósteleki parkoló is meg-
újult a projekt keretében. A 
burkolat erősen leromlott ál-
lapotban volt, számos helyen 
töredezett, ezért a felújítása 
szükségessé vált.

Az előző gerlai-pósteleki 
szakaszok forgalomba helye-
zése folyamatban van, a léte-
sítményt csak saját felelősség-
re lehet használni. 

A Csabai utca Csalogány 
utca és a buszmegálló kö-
zötti szakaszon, a 42145-ös 
jelű út burkolatán, a szüksé-
ges helyeken a lokális pá-
lyaszerkezet-csere, valamint 
az aszfaltozás is elkészült. 
A forgalomtechnikai jelzések 
felfestése megtörtént. 

A Szabadkígyós – Bé-
késcsaba földút szakaszon 
a nyomvonal kitűzésével el-
kezdődtek a kiviteli munkák, 
jelenleg az útalap készítése 
folyik. A teljes szakasz építé-
sének határideje 2022 június 
eleje.

A Ligeti soron a kerékpár-
forgalmi létesítmény építé-
séhez a kivitelező elbontotta 
a felhagyott távhővezeték 
vasbeton csatornáját. Elkez-
dődött a kerékpárút nyom-
vonalán a homokos kavics- 
ágyazat terítése. A Ligeti sor 
időszakosan és szakaszo-
san járható. A teljes szakasz 
építésének határideje 2022 
június eleje.

A folyamatban lévő szaka-
szoknál (Békéscsaba-Sza-
badkígyós között, Ligeti sor) 
a kivitelezés előre láthatólag 
2021. december 16-ig tart, ek-
kor a téli szünet miatt a mun-
kálatok szünetelnek. Az elké-
szült létesítmények téliesítését 
elvégzi a kivitelező.  

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 

hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szíveskedje-
nek figyelemmel lenni a mun-
kavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra.

A munkavégzés során kér-
jük az érintettek szíves meg-
értését, türelmét és közremű-
ködését.

A fentiek mellett tiszte-
lettel kérjük, hogy a projekt 
keretében elkészült, pihe-
nést, kikapcsolódást szol-
gáló egyedi tervezésű léte-
sítményekre (kilátó, komplex 
fedett pihenőhelyek, padok, 
asztalok) és a kihelyezett ke-
rékpáros-kellékek épségére 
vigyázzunk, hogy sokáig és 
minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. Sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy a Bánya-
tavaknál lévő új kilátó meg-
rongálódott, ezért ismételten 
kérjük önöket, hogy óvjuk ér-
tékeinket!

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Nagyon fontos, hogy most 
is tartsuk be a járványügyi 
szabályokat, vigyázzunk ma-
gunkra és a környezetünkre.

– A védőoltások hatása 
néhány hónap után csökken. 
Szó volt arról, hogy a védett-
ségi igazolványok lejárata is 
aktuálissá válik egy idő után.

– A második oltás után 
6–8 hónappal csökken a vé-
dettség intenzitása, ha pedig 
kevésbé vagyunk védettek, 
a kártya lényegében hamis 
biztonságot igazol. Ezért 
hamarosan konkrét döntés 
születhet, mikortól kell a har-
madik oltás felvétele ahhoz, 
hogy a védettségi igazolvá-
nyunk érvényes legyen. A 
kormányzatnak nem célja, 
hogy mindenki számára kö-
telezővé tegye a koronavírus 
elleni védőoltást, és szigorú 
korlátozásokat sem tervez: a 
döntően önként vállalt védő-
oltásban látja a megoldást. 

– Mindeközben a fej-
lesztések is folytatódnak. 
A napokban egy újabb be-
ruházás indult el: letették 
a Békéscsaba-Lőkösháza 
vasútvonal korszerűsítésé-
nek alapkövét. Miért indokolt 
ez a beruházás?

– Ha a Nyugat-Európá-
ból a Balkánra irányuló vagy 
a fordított irányú vasúti for-
galmat tekintjük, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a Békés-
csaba és Lőkösháza közötti 

szakasz egy „érszűkület”, 
hiszen itt csak egy vágányon 
folyik a közlekedés. A mosta-
ni beruházás révén, két sín-
páron közlekedhetnek majd 
a vonatok, nagyobb teher-
bíró képességűek lesznek a 
vágányok, és korrekt bizton-
sági berendezés épül ki. Az 
Európai Unió támogatásával 
2024 nyarára elkészülő fej-
lesztés magában foglalja az 
érintett települések (Szabad-
kígyós, Kétegyháza, Lőkös-
háza) vasútállomásainak a 
felújítását, kerékpártárolók 
parkolók, építését. Utóbbi két 
helyen aluljáró és lift is lesz. 
Kétegyházán egy közúti felül-
járó szolgálja majd a közleke-
dők biztonságát, a zajhatások 
csökkentése érdekében pe-
dig Békéscsabán, Kétegy-
házán és Lőkösházán, a la-
kóövezetek mentén zajvédő 

falat emelnek több mint 5,5 
kilométeren. Ha a vonatbe-
folyásoló rendszer beüzeme-
lése 2025-ben megtörténik, 
akár 160 km/h sebességgel 
is közlekedhetnek majd a 
szerelvények. Ezt nagyon 
várjuk már a teljes Budapest 
– Lőkösháza vonalon! Fon-
tos, hogy a vasút biztosítja 
a legkörnyezetbarátabb sze-
mély- és teherszállítást, és 
ezzel a beruházással a gaz-
daság szereplői számára is új 
távlatok nyílhatnak. Emellett 
a korszerűsített vasútvonal 
gyors és biztonságos össze-
köttetést teremt Arad, Temes-
vár, Dél-Erdély, Bukarest és a 
Fekete-tenger felé is.

– Maradva a közlekedés-
nél: az M44-es gyorsforgalmi 
út következő szakaszát éppen 
a napokban vehetik birtokba 
a közlekedők.

– Az M44-es folyama-
tosan épül Békéscsaba és 
Budapest között. Decem-
ber közepére elkészült az a 
szakasz, amely már a Tisza 
fölött átívelő hidat is tartal-
mazza. Reményeink szerint 
2024-re megépül egészen az 
M5-ig a hiányzó 32 kilométe-
res út is, ami lehetővé teszi 
majd, hogy Békéscsabától 
Budapestig és vissza autó-
úton vagy autópályán közle-
kedjünk. Úgy tudjuk, a román 
kormányzat szándéka, hogy 
a Nagyvárad és Arad közötti, 
igen nagy forgalmú utat két-
szer két sávossá alakítsák. 
Abszolút indokolt tehát az 
M44-es továbbépítése, és 
az Arad-Nagyvárad közötti 
gyorsforgalmi úthoz való be-
kötése. A magyar kormány-
zat eltökélt ebben is. 

Mikóczy Erika

Herczeg Tamás: Úgy tűnik, Békés megyében 
már tetőzött a járvány

Mérőállomás Jaminában

Levegőminőség

Levegőminőség-mérőál-
lomás érkezett Békéscsa-
bára a közelmúltban. A 
konténer a jaminai rende-
lőintézet udvarán kapott 
helyet. A szerkezet de-
cember eleje óta gyűjti az 
adatokat, januártól pedig 
az országos hálózatba is 
bekapcsolódhat. 

Opauszki Zoltán környezet-
védelmi tanácsnok elmond-
ta, hogy a tíz települést érintő 
LIFE Hungairy projekt a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Kft. közreműködésével zajlik 
Békéscsabán. A program ré-
szeként alakítanak ki többek 
között új kerékpáros-rend-
szert, valamint telepítik az ál-
landó levegőminőség-mérő 
állomást. 

– Békés megye első ál-
landó telepítésű, folyamatos 
méréseket biztosító mérő-
állomása került a Jaminai 
Egészségház udvarára. Ez 
egy óriási előrelépés, amely 
elősegíti, hogy a város a kö-

vetkező években, a környe-
zeti adatokra támaszkodva 
újabb fejlesztési programo-
kat tudjon tervezni – fogal-
mazott a tanácsnok.

Hozzátette, hogy az elmúlt 
időszakban több alkalommal 
ideiglenesen telepített esz-
közökkel gyűjtöttek adatokat, 
amely alapján az Országos 
Meteorológiai Szolgálat hatá-
rozta meg az új, állandó mérő-
eszköz telepítésének a helyét.

Vass Csabától, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezető-he-
lyettesétől megtudtuk, hogy 
a mérőállomás az ózon, a 
szállópor, a nitrogén-oxidok, 
a szén-dioxid és szén-mon-
oxid szintjét is méri, és ada-
tokat szolgálat az országos 
levegőminőség-mérő hálózat 
részére. Jelenleg a 30 napos 
próbaüzem zajlik, januártól 
pedig a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság 
veszi majd át a mérőállomás 
üzemeltetését. 

Vári Bianka

Letették a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítésének alapkövét

Új irodát nyitottak

A Békés megyei civil szer-
vezetek munkáját segítő 
Egyensúly AE Egyesület a 
Wlassics sétányon nyitott új 
irodát. Az ünnepélyes átadón 
Schriffertné Lócskai Henriett, 
az egyesület elnöke elmond-
ta, hogy az irodahelyiségre 
a megyeszerte egyre inkább 
igényelt tanácsadói profil mi-
att volt szükség. Voltak olyan 
civil szervezeti vezetők, akik 
vagy a mozgássérült állapo-
tuk vagy a távolságok miatt 
nehezen tudták megközelíte-
ni a Bankó utca és a Sikonyi 

utca sarkán álló központot, 
a belvárosi viszont mindenki 
számára könnyebben elér-
hető. Dr. Juhász István, civil 
ügyekért felelős tanácsnok 
kiemelte, hogy Békéscsa-
ba önkormányzata szoros 
együttműködésre törekszik 
a civil szervezetekkel. Hoz-
zátette: az új irodával nem 
csak a körülmények javul-
tak, hanem tovább bővül-
tek az adminisztrációs, jogi 
tanácsadási lehetőségek 
az Egyensúly AE Egyesület 
számára is.

Dr. Juhász István és Schriffertné Lócskai Henriett
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December 9-én a Pádu-
ai Szent Antal templomban 
adott koncertet Keresztes Il-
dikó Artisjus- és többszörös 
eMeRTon-díjas énekesnő. 
Az önkormányzat által szer-
vezett est bevételével a Fé-
nyes és Térsége Egyesületet 
támogatják.

Keresztes Ildikótól meg-
tudtuk, hogy több élmény 
is fűzi Békéscsabához, az 
pedig különösen nagy öröm 
számára, hogy katolikusként 
a katolikus templomban éne-

kelhetett. Ahogy fogalmazott: 
„megtiszteltetés itt énekelni, 
de képletesen szólva, háttal 
a jó Istennek picit izgultam 
is”.

Szarvas Péter polgármes-
ter kiemelte, hogy az adventi 
időszakban már hagyomány-
nak számít a jótékonysági 
koncert szervezése belváro-
si katolikus templomban.  Az 
ilyen alkalmakon ötvözik a 
szórakozást, a meghittséget 
és az adományozást – min-
dig sokan adakoznak.

Koncert a katolikus 
templomban

Felszentelték a felújított kistemplomot

Keresztes Ildikó jótékonysági koncertje

„Ha sokan álmodnak együtt,
az egy új valóság kezdete„

Az ünnep, az egymásra figyelés, 
a szeretet különleges idoszaka

,,
Tisztelt Olvasó!

A karácsony közeledtével 
melegség tölti el szívünket és 
lelkünket. Megérint minket a 
szeretet ünnepe, a meghittség 
varázsa. Megállunk egy pilla-
natra és számvetést készítünk 
az elmúlt évről. Felidézzük a 
legjelentősebb pillanatokat és 
elraktározzuk annak minden 
szépségét lelkünkbe, hogy ab-
ból feltöltődve, új reményekkel 
kezdjük az új évet.

Ismét egy mozgalmas esz-
tendőt tudhatunk magunk mö-
gött. A Covid-járvány okozta 
bezártság, a vírustól való féle-
lem beárnyékolta az életünket. 

Az új kihívások és nehézsé-
gek ellenére fejlesztésekben 
gazdag évet tudhatunk ma-
gunk mögött. A Magyarország 
Kormánya által 100 százalék-
ban támogatott Modern Váro-
sok Program keretében zajlik 
minden idők legjelentősebb 
járda- és úthálózat-fejlesztése, 
megépült a Fürjesi elkerülő út, 
folyamatban van a Wenckheim 
turista- és kerékpárút és a 
Munkácsy-negyed kialakítá-
sa. Geotermikus hőközpont, 
és napelempark épül. A Smart 
Grid projekt keretében LED-

es, alkonykapcsolós világítási 
rendszert építettünk ki.

Európai uniós forrásból 
megtörtént a gerlai orvosi 
rendelő korszerűsítése és 
bővítése. Folyamatban van a 
Lencsési bölcsőde bővítése, 
valamint az Építők útja építése 
is, hogy csak a legjelentősebb 
fejlesztéseket említsem.

Ezek a fejlesztések mind 
nagyon fontosak, hiszen rajtuk 
keresztül településünk épül és 
szépül. De legalább ennyire lé-
nyeges, amit Békéscsaba ren-
dezettségéért, zöldfelületeinek 
megőrzése és a környezetvé-
delem érdekében tettünk. 

Békéscsaba zöld város. 
Odafigyelünk és ápoljuk ter-
mészeti értékeinket. A klímatu-
datos gondolkodás jegyében a 
folyamatban lévő fejlesztések-
nél szem előtt tartjuk a zöldfe-
lületek megóvását.

Városunk sikereihez hoz-
zájárul, hogy jó, összetartó 
közösség vagyunk. A 2021-es 
év viszontagságai ellenére a 
város kulturális intézményei és 
civil szervezetei színvonalas 
programokkal járultak hozzá 
a közösségi élet színesebbé 
tételéhez. 

2022-ben is nagy álmok, 
nagy feladatok várnak ránk, 
amelyeket csak együtt, közö-
sen valósíthatunk meg. 

Ahogy Friedensreich Hun-
dertwasser, osztrák építész, 
festő mondta: „Ha valaki egye-
dül álmodik, az csak egy álom. 
Ha sokan álmodnak együtt, az 
egy új valóság kezdete.”

Folytassuk közösen a meg-
kezdett munkát es dolgozzunk 
minél többet városunk és gyer-
mekeink jövőjéért! 

Egészségben és sikerek-
ben gazdag boldog új eszten-
dőt kívánok mindenkinek!
Szarvas Péter polgármester

Kondor Péter, a Déli Evangé-
likus Egyházkerület püspö-
ke december 12-én szentel-
te fel a felújított evangélikus 
kistemplomot.

Közel hétszázmillió forintból 
kapott kívül-belül új köntöst az 
evangélikus kistemplom; meg-
újult a tőszerkezet, kicserélték 
a tető-héjazatatot, felújították a 
külső homlokzatot és a belső 
padozati részeket is. 

Ahogy Kondor Péter, a Déli 
Evangélikus Egyházkerület 
püspöke fogalmazott: öröm-
ünnep ez a nap, amikor "Isten 
kegyelméből bevonulhattunk a 
felújított kistemplomba". Örö-
mének adott hangot azért, 
hogy korábban megújulhatott a 
nagytemplom, a jaminai evan-
gélikus templom, most pedig 
a kistemplom és a gyülekezeti 
ház. A püspök az újraszentelé-
sen – az evangélikus lelkészek 
gyűrűjében – arra kérte Istent: 
ahogy eddig, ezután is gyűjtse 
össze népét a templomban, 
nemzedékről nemzedékre.

Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta: az épület sok 

mindent kibírt már, és a felújí-
tásnak köszönhetően ez még 
hosszú ideig így lesz.  

– Városunk akkor fog boldo-
gulni, gazdagodni, ha a szere-
tet a megbékélés, az erényes-
ség és a tisztelet útján járnak 
az itt élők, ahogy teszik ezt az 
evangélikus gyülekezetben is 
– fogalmazott Szarvas Péter.  

A kistemplom újraszente-
lésére Békéscsabára érkezett 

Semjén Zsolt, Magyarország 
nemzet- és egyházpolitikáért 
felelős miniszterelnök-helyet-
tese, aki arról beszélt: ék-
szerdobozként újultak meg a 
csabai evangélikus templo-
mok, amelyre az egyetemes 
evangélikus egyház is büszke 
lehet.  

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő kiemelte, 
hogy a kereszténységbe ve-

tett erős hittel épült meg ez 
az épület, amely 276 éve 
szolgálja a békéscsabai kö-
zösséget. Reményét fejezte 
ki, hogy a most közel 700 mil-
lió forintból megújult temp-
lom még nagyon sokáig állni 
fog. A képviselő hozzátette: 
ehhez nem kell más, csak 
erős evangélikus közösség, 
amely élteti. 

Cs. Zs., M. E.

Advent az év talán leg-
szebb időszaka.  A hit, a 
remény az öröm és a sze-
retet eljövetele ünneplőbe 
öltözteti a hétköznapokat. 
Ahogy hétről hétre gyúl-
nak meg az adventi gyer-
tyák, úgy erősödik a fény, 
ami végül a szeretetet jel-
képező negyedik gyertyán 
fellobbanó lánggal telje-
sedik ki. Jézus eljövetele 
a fény diadala a sötétség 
felett, amely fény a csa-
ládtagjaink, gyermekeink 
és szüleink arcán tükröző-
dik vissza, amikor össze-
gyűlünk az ünnep alkal-
mával. A fény eljövetele, a 
kis Jézus megszületése a 
család és a szeretet szent-
ségének az üzenetét köz-
vetíti. 

Szenteste bezárnak az üz-
letek, a vendéglátóhelyek, 
ritkul, majd megszűnik a for-
galom az utakon. Mindannyi-
an hazatérünk, hogy együtt 
legyünk a szeretteinkkel, a 
családunkkal; azokkal akik, a 
legfontosabbak számunkra.

Az ünnepi készülődés, a 
sütés-főzés, a karácsonyfa 

feldíszítése, az ajándékok 
csomagolása emlékeket hoz 
elő. Gyermekkori emléke-
ket, amikor együtt lehettünk 
azokkal, akik a szívünkben 
élnek. Eszünkbe juthatnak 
az izgalommal teli órák, 
amikor a kis Jézus eljöve-
telét vártuk, és ezzel együtt 
azt, hogy milyen ajándék 
kerül a fa alá. Gyerekként 
talán az ajándék volt a fon-
tos. A meglepetés. És most 
a gyermekeink, unokáink 
arcán ugyanazt az izgalom-
mal teli várakozást láthat-
juk, amit mi is megéltünk. 
Ezek az érzések teszik tel-
jessé és igazi ünneppé a 
karácsonyt. A csodavárás: 
a kis Jézus eljövetelének a 
reménye, és vele együtt a 
család egységének szere-
tetben megélése.

Ebben az elcsendesült, 
meghitt, a várakozás izgal-
mával teli időszakban pró-
báljuk a külvilág, a hétköz-
napok zaját magunk mögött 
hagyni, és csak a szerette-
inkre figyeljünk. Így nem fog-
juk kapkodással, idegeske-
déssel, rohanással elrontani 
az ünnep örömét. Mert az 

ünnep az együttlét, az egy-
másra figyelés, a szeretet 
különleges időszaka. 

Kérem és kívánom, hogy 
szép tartalommal megtöltve 
éljék meg az ünnep napjait, 
és ne csak kívül, hanem be-
lül is teremtsenek áldott, bé-
kés hangulatot.

E gondolatok jegyében 
kívánok Békéscsaba vala-
mennyi lakosának szeretet-
teljes, áldott, békés kará-
csonyt!

Herczeg Tamás
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város országgyűlési 
képviselője
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Gyerekprogamok, adománygyűjtés, Mikulás és sztárvendégek

Közösségek Kultúrája a CsabaParkban
Közösségek Kultúrája cím-
mel rendezett programot 
december 4-én a Békéscsa-
bai Turisztikai Egyesület a 
CsabaParkban. A rendez-
vény adománygyűjtő-pont-
ként is funkcionált.

A jó kedvet Tücsök Peti (Be-
rényi Nagy Péter) és Hangya 
Levi (Gulyás Levente) alapoz-
ta meg. Hevesi Imre kétszer 
is fellépett, amikor a Mikulás 
érkezett, valamint utána is 
énekelt. A nap végén pedig a 
sztárvendégek, Vastag Tamás 
és Bereczki Zoltán szórakoz-
tatták a közönséget. 

A programot a Békéscsabai 
Turisztikai Egyesület szervez-
te. Opauszki Zoltán, Békés-
csaba turizmusért is felelős 
tanácsnoka ismertette, hogy 
karácsony közeledtével is van-
nak olyan családok, amelyek 
tagjai nélkülözni kényszerül-
nek, éppen ezért ez a rendez-
vény elsődlegesen egy ünnepi 
adománygyűjtő akció.

A kezdeményezés, a gyűj-
tés hetekkel ezelőtt kezdődött, 
melyben partnereikkel, többek 
között a Békéscsabai Média-
centrum Kft.-vel, az Egyensúly 
AE Egyesülettel és a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft.-vel 
működtek együtt. A felajánlott 

adományokat karácsony előtt 
adják át az Egyensúly AE 
Egyesülettel kapcsolatban álló 
rászorulóknak.

Opauszki Zoltán hozzátet-
te: másik fontos céljuk az volt, 
hogy az advent időszakában 
olyan szabadidős kikapcsoló-
dási lehetőséget kínáljanak, 
amelynek révén egy kicsit ki 
lehet lépni a hétköznapi mó-
kuskerékből, és lehet lazíta-
ni. A járványügyi előírásokat 
természetesen betartották, a 
rendezvény védettségi igazol-
vánnyal volt látogatható. 

A nap folyamán a gyere-
kek ugrálóvárazhattak, kéz-
műves foglalkozásokon vehet-
tek részt, a szülők nagyszülők 
pedig a kirakodóvásárban kós-
tolhattak, vásárolhattak, néze-
lődhettek. Sok más mellett a 
„karácsonyi csúnya pulcsiban” 
érkezőket még egy kis megle-
petés is várta. 

Herczeg Tamás kérdésünk-
re elmondta: két évvel ezelőtt 
fel sem vetődött volna, hogy 
miért fontosak az ilyen és eh-
hez hasonló események, ma-
gától értetődőnek vettük vol-
na. Azonban a világjárvány 
miatt jelentős mértékben vál-
tozott az életünk, kevesebb 
az ehhez hasonló közösségi 
élmény.

Kiemelte: amikor csak le-
het, érdemes megragadni az 
együttlét pillanatait. Fontos 
az adományozás, az ajándé-
kozás lehetősége, a kulturális 

programokon való részvétel, a 
szórakozás, és az is, hogy  a 
CsabaParkban helyi terméke-
ket vásárolhattunk. 

E. K. Zs.

Berényi Nagy Péter, azaz Tücsök Peti a gyerekekkel

Vastag Tamás már visszajáró vendég Békéscsabán Az eMeRTon-díjas Bereczki Zoltán a CsabaPakban

Hevesi Imre két alkalommal is fellépett a rendezvényen

Idén is kicsit csendesebben hangolódunk az ünnepre
Egy évvel ezelőtt a koro-

navírus-járvány miatt advent 
idején sem lehettek közös 
programok, hangversenyek, 
színházi előadások, a kór-
házakban és az idősek ott-
honaiban látogatási tilalom 
volt érvényben, digitálisan 
folyt az oktatás, sőt, még 
az istentiszteletek, misék is 
leginkább az online térben 
zajlottak. 

Most ugyan védettségi 
igazolvánnyal és maszkban, 
de kicsit már szélesebb kör-
ben ünnepelhetünk, viszont 
továbbra is nagyon kell vi-

gyáznunk magunkra, a csa-
ládunkra, a környezetünkben 
élőkre. Éppen ezért a Szent 
István nincs nagy forgatag, 
csak vasárnaponként gyújt-

ják meg a gyertyákat az 
adventi koszorún. Ami nem 
változott, hogy ezen az ad-
venten is ünnepi díszben 
pompázik Békéscsaba. 



Idén nyáron a békéscsa-
bai cserépgyár agyagbá-
nyájában a Munkácsy Mi-
hály Múzeum munkatársai 
megelőző régészeti fel-
tárást végeztek. Az egyik 
legérdekesebb tárgy egy 
szarmata kislány sírjá-
ban talált aranyhold volt. 
Sajnálatos módon a régi 
korok sírrablói megelőz-
ték a muzeológusokat: 
teljesen feldúlták a sírt, 
elvitték a nagyobb, jól lát-
ható ékszereket. Azonban 
figyelmetlenek voltak, ezt 
a picurka medált nem vet-
ték észre, a lunula, az ösz-
szedobált csontok alatt 
átvészelte a fosztogatást. 

Félhold alakú arany medált lá-
nyok, asszonyok amulettként, 
talizmánként viseltek a nya-
kukban. Ez a mágikus tárgy 
megvédte őket a gonosz erők-
től, szerencsétlenségtől – leg-
alábbis erősen hittek ebben. 
Ezzel a varázseszközzel el 
tudták hárítani a bajt.

A hold a nőiesség szim-
bóluma is, mivel a Hold mint 
égitest keringési ideje és a nők 
menstruációs ciklusa meg-
egyezik, emiatt a régi korok 
emberei női istenségként kép-
zelték el a Holdat, ikertestvérét 
a Napot pedig férfiként. Ez 
nemcsak a nyugati kultúrkör 
sajátja, hanem ugyancsak jól 
tetten érhető a kínai filozófiá-

ban, ahol a jin a Hold, a jang a 
Nap, vagyis a férfi-nő pár alkot 
egy egészet.

Valószínűleg a kislány éle-
tében nem viselt amulettet 
vagy pontosabban fogalmaz-
va, nem ezt a tárgyat viselte 
a nyakában. Nehezen képzel-
hető el, hogy egy hatástalan 
varázseszközt adnak neki 
a túlvilági útra. Úgy lehetett, 
hogy miután lemosdatták, föl-
öltöztették legszebb ruhájába, 
édesanyja saját félhold alakú 
csüngőjét akasztotta lánya 
nyakába, hogy a túlvilágra ve-
zető útja során védelmezze a 
gonosztól. 

Nagy Dániel Sándor
régész
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MESÉLŐ MÚZEUM Mit tehettek a fa alá elődeink a századfordulón?
K a r á c s o n y i  a j á n l a t o kVarázslatos arany félhold

A karácsonyi ünnepek 
során számos régi hagyo-
mányt követett a század-
forduló csabai polgára, és 
számos ünnepi ajánlattal 
kecsegtették a helyi lapok. 
Régen is sok ajándékötlet 
és akció közül választhat-
tak a csabaiak, csak más 
jellegűek voltak a porté-
kák. Lássuk, mit tehettek 
a fa alá az újsághirdetések 
alapján Békéscsaba derék 
polgárai a századfordulón!

A tehetősebbek egy bécsi 
játéklerakat ajánlatai közül 
rendelhettek 1878-ban pél-
dául játék párizsi varieté-
színházat, japán kioszkot a 
belsejében mozgó és éneklő 
kolibrivel vagy cukorkatartó 
Mikulás-figurát. 

Csabán Silberstein Ignác-
nak a színházépületben elhe-
lyezett boltjában is kaphatók 
voltak „a legjobb franczia és 
angol bijouterié- és fényűzé-
si” tárgyak. Gärtner Adolfnál a 
Fiume Szállodában cukor- és 
dohányszelencét, illatszertar-
tót, faragott asztalkát, boros-
tyán szivarszipkát, női táskát, 
hintalovat, trombitát (erős 
idegzetű szülőknek), pus-
kát, kardot, kirakót, könyvet, 
lábbal hajtható varrógépet, 
illetve karácsonyfát és hozzá 
gyertyákat lehetett vásárolni. 

Az erdélyi fenyőfákból 
álló választék elérhető volt 
a Sztampa-féle cukrászdá-
ban is 1884-ben, különbö-
ző ajándéktárgyak pedig 
Podhradszky Károlynál a Fő 
téren, meg kevéssel arrébb, a 
Deutsch testvéreknél.

Levélben meg lehetett ke-
resni a Pallas Kiadó budapes-

ti irodáját a következő évre 
szóló naptárakért. A nagy ké-
pes naptárat Benedek Elek, 
„a nagy mesemondó” szer-
kesztésében kínálták. Meg-
rendelhető volt a humoros 
dzsentri-naptár, az iparosok 
naptára, de még olyan képes 
sportnaptár is, amely a vadá-
szat, a galamblövészet, az 
eb-sport, a „veloczipédezés” 
vagy a korcsolyakedvelők 
örömét szolgálta.

A bazárok is igen alkalma-
sak voltak arra, hogy a meg-
felelő karácsonyi ajándékkal 
„szembefusson” az ember. 
1886-ban Jagan Mór nyitott 
lerakatot a Vasút utcán, ahol 
norinbergi díszművek és játé-
kok voltak elérhetők. Kétség-
kívül a leghíresebb azonban 

a Petrányi bazár volt, amely 
feltűnő versikékkel reklámoz-
ta magát.

Friedmann Mór aranymű-
vesnél karácsonyi ajándék-
nak is alkalmas arany- és 
ezüsttárgyak voltak beszerez-
hetők, Balu Bélánál alpakka, 
bronz és porcelán eszközök. 

Különleges, ajándéknak is 
alkalmas fényképeket lehetett 
készíttetni a Csabán fióküzle-
tet nyitott Perlgrund és Társa 
budapesti fényképészektől. 
Végül nem mindennapi aján-
dékötletként hirdette Bayer 
Lajos női és férfi divatáru-ke-
reskedő a nála kapható kaná-
rimadarakat.

Ahogy egykor, most is: bol-
dog karácsonyt, Békéscsaba!

Szalay Ágnes

Petrányi Gyula bazárjának reklámhirdetése (1901, Library 
Hungaricana)

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

M E G H Í V Ó 
TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 „HELYI FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ 
VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN”

PAKTUM RENDEZVÉNY

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívjuk Önt a TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 
„HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉ-
KÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁ-
ROSTÉRSÉGÉBEN” tárgyú projekt nyilvános rendezvényére.
Helyszín: Egyensúly AE Egyesület 5600 Békéscsaba, 
Kolozsvári út 62.
Időpont: 2021. december 16. (csütörtök) 9:00

PROGRAM:

09:00 – 09:10 Megnyitó - Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő
09:10 – 09:20 Köszöntő – Opauszki Zoltán a Békéscsabai 
Járási Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának elnöke
09:20 – 09:50 Álláskeresés a gyakorlatban – Schriffertné 
Lócskai Henriett Egyensúly AE Egyesület Elnöke
09:50 – 13:00 Álláskeresést, valamint a 
munkába állást elősegítő ruhaosztás

A programon való részvétel 
ingyenes.

www.paktumbekescsaba.hu



Csabai Mérleg 11SzínesCsabai Mérleg

M E S E H Á Z
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mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

PUPA TRUPA KARÁCSONYI KONCERT
Figyelem! Időpontváltozás!

2021. december 16-án, csütörtökön, 17 órakor a Meseházban.
Soós Emőke – ének, Lovas Gábor – hangszerarzenál, 

Schäfer Szilveszter – hegedű,
Zsótér Csaba – harmonika, Pataj Péter – nagybőgő.

Családi belépő: 1000 Ft

ÉVZÁRÓ JAZZ-KONCERT
2021. december 20-án, hétfőn, 20 órakor a KUPAK Sörözőben 

BETTIKA QUINTET
Bakos Bettika – ének, billentyűk, effektek, Dévényi Zoltán – 
gitárok, ének, Kosztolánszki Dominik – tenor- és szoprán- 

szaxofon, fuvola Mayer József – nagybőgő
A koncert a „Köszönjük Magyarország” program keretében 

valósul meg.

TÉLI SZÜNET
A Meseház, a Nemzetiségi Klubház és a Molnárház

december 22-től január 9-ig zárva lesz.
Nyitás 2022. január 10-én.

„Az Isten engedje, hogy még számos karácsonyestét 
érhessenek erővel, egészséggel!”

Csabai életképek
A soproni népszavazás a Körösvidék hasábjain

Békéscsabai Napsugár Bábszínház

Tegyünk együtt a Földért!

Szelekovszky László előadása

Mindarra, ami 100 évvel ez-
előtt Sopronban és környé-
kén történt, a csabaiak külö-
nösen odafigyeltek, hiszen 
Békéscsaba is egy idegen 
ország látókörébe került, és 
még 1921 szeptemberében 
is jelent meg olyan újság-
cikk, mely szerint „Románia 
Békéscsabát akarja”.

A Körösvidék végigkövette a 
nyugat-magyarországi esemé-
nyeket, részletesen beszámolt 
a december közepén megtar-
tott népszavazás előzményei-
ről és annak eredményéről is. 
Az érdeklődést az is erősítette, 
hogy Egán Imre, Békés várme-
gye volt főispánja maga is har-
colt a szóban forgó területek 
megtartásáért. 

A nagyhatalmak döntése 
szerint a népszavazást 1921. 
december 14-től kezdődően 
rendezték Sopronban és 8 kör-
nyező faluban. A Körösvidék 
első tudósítása az eseményről 
december 15-én (csütörtökön) 
jelent meg a csabai lapban, 

„Szombaton bontják fel az ur-
nákat Sopronban” címmel. A 
beszámoló szerint rendben 
folyik a szavazás és „nagy tö-
megek várnak arra, hogy sorra 
kerüljenek”. Sajnos egy kisebb 
baleset beárnyékolta a napot: 
az egyik szavazóhelyiségben 
leszakadt a csigalépcső és 
többen is megsebesültek. 

Másnap a „Folyik a soproni 
népszavazás” cikkben olvas-
hatták elődeink, hogy a nép-
szavazás a városban délután 
kettő órakor véget ért és a sza-
vazatra jogosultak több mint 
90%-a élt jogával. „Befejező-
dött a nyugatmagyarországi 
népszavazás” tudósított a 
Körösvidék december 17-én, 
melyből az is kiderült, hogy 
Nagycenk „minden egyes la-
kója Magyarország mellett 
szavazott”. 

December 18-án, címlapon, 
vastag betűkkel jelent meg 
az örömteli hír, hogy „Sop-
ron a miénk maradt”, hiszen 
a leadott 24  063 szavazatból 
15 334 fő szavazott Magyaror-

szág mellett. A hír hallattán ha-
talmas örömünnep tört ki Sop-
ronban, a tömegek az utcákon 
ünnepeltek és a templomok 
egyórás harangzúgással „hir-
dették a magyarság diadalát”. 

Természetesen a Körös-vi-
dék a szavazás lezárulta után 
is folytatta a soproni hírek köz-
readását. December 21-én 
számoltak be arról, hogy az 
adott területen folytatódtak az 
ünnepségek, melyek közül ki-
emelkedett a helyi evangélikus 
diákság hálaadó ünnepe. 

Békéscsaba is köszöntötte 
a soproni népszavazás ered-
ményét. 1921. december 21-én 
a katolikus templomban gyűl-
tek össze „városunk összes 
hivatalai, iskolái, intézetei”. A 
szentmisét Bartos Ferenc plé-
bános celebrálta, a misén az 
egyházi énekkar előadta a Te 
Deumot és a Hiszekegyet is. 

Az 1921-es év történelme 
tehát szerencsésen alakult az-
által, hogy Sopron és Békés-
csaba is magyar maradhatott. 

Ugrai Gábor

November utolsó péntekén 
volt a Ne vásárolj semmit! nap, 
amely arra hivatott, hogy a 
túlzott fogyasztás veszélyeire 
hívja fel a figyelmet, sokszor a 
valós szükségleteinken mesz-
sze felül vásárolunk, így sok 
minden a kukában köt ki, és 
ezzel nem teszünk jót a Föld-
nek és magunknak sem. 

Klímaváltozás, klímaka-
tasztrófa, klímaszorongás, 
környezetszennyezés, fény-
szennyezés, légszennyezés 
– a mai világunk minden-
napossá vált kifejezései. 
De mit tesz a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház, és 
mit tehetünk mi azért, hogy 
gyermekeink és unokáink is 
biztonságban élhessenek 
majd itt?

A bábszínház a Ne vásárolj 
semmit! napon indította útnak 
programját, amelyben alkotá-
sokat vár a környezetünk meg-

óvása jegyében. A beküldött 
alkotásokból animációs film 
készül majd, amelyet jövőre, a 
Föld napján vetítenek le.

A Napsugár egy vide-
ót tett közzé az oldalán 
(napsugarbab.hu/ne-vasarolj-
semmit-jatsszunk-egyutt-a-
foldert/), és zöld játékra hív 
mindenkit a következőképpen: 

„Nézd meg videónkat! Ha in-
kább ahhoz van kedved, írj egy 
történetet és küldjed el nekünk! 
Formai megkötés nincs! Ha 
rajzolni szeretsz, készíts egy 

képet. Bármilyen technikával! 
Akár írsz, akár rajzolsz, küld el 
alkotásodat nekünk e-mailben 
(napsugarbabszinhaz@gmail.
com) 2022. március 31-ig!”

Korosztályi megkötés nincs, 
a program tehát nem csak a 
gyerekeknek szól, és akár cso-
portos alkotásokat is várnak 
osztályoktól, családoktól. 

A beérkezett munkákból a 
bábszínház elkészít egy ani-
mációs filmet, melyet a Föld 
napján tesznek majd közzé. 
Ehhez alapul veszik a bekül-
dött írásokat és felhasználják a 
beérkező rajzokat is. 

Ebben az esetben díjazása 
nincs a játéknak, hiszen ebben 
a versenyben senki sem lehet 
egyéni győztes! A Föld jövője 
közös ügyünk! Tegyünk együtt 
a Földért!

A program az Emberi Erő-
források Minisztériumának tá-
mogatásával valósul meg.

Szelekovszky László termé-
szetvédelmi főtanácsos Fa-
matuzsálemek Békés megyé-
ben címmel tartott előadást a 
közelmúltban a Lencsési Kö-
zösségi Ház nyugdíjas klub-
jában. Mint mondta, amikor 
1964-ben Borsodból Csabá-

ra költözött, rácsodálkozott, 
hogy itt is mennyi szépsé-
ges, több száz éves fa van. 
Mint mondta: ezek megóvá-
sa mellett, amikor újabb fá-
kat ültetünk, elsősorban az 
őshonos fákra kellene kon-
centrálnunk, amelyek bírják 

környékünk  klímáját. Többek 
között ilyen  fa lehet a kőris, 
a kocsányos tölgy, a szil, a 
fehér és fekete nyár, de a 
gyönyörű cserjéinkről sem 
szabad megfeledkezni, mint 
például a mogyoró, a fagyal-
félék vagy a galagonya.
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2021. december 20., hétfő

2021. december 27., hétfő

2022. január 3., hétfő

2021. december 22., szerda

2021. december 29., szerda

2022. január 5., szerda

2021. december 24., péntek

2021. december 31, péntek

2022. január 7 péntek

2021. december 21., kedd

2021. december 28., kedd

2022. január 4., kedd

2021. december 23., csütörtök

2021. december 30., csütörtök

2022. január 6., csütörtök

2021. december 25., szombat

2022. január 1., szombat

2022. január 8., szombat

2021. december 26., vasárnap

2022. január 2., vasárnap

2022. január 9., vasárnap

A        MŰSORA • 2021. december 20 .– 2022. január 9.
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SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

Magánterületen tartják

Karácsonyi vásár

Frankó Attila, a Szeretlek 
Békéscsaba Egyesület el-
nöke és a Frankó Produk-
ciós Iroda Kft. vezetője né-
hány nappal a nyitás előtt 
jelentette be, hogy  új hely-
színen, a Knézich Károly és 
a Reisz Miksa utcák sarká-
nál szerveznek karácsonyi 
vásárt.  

A járványhelyzetre való tekin-
tettel idén a Szent István téren 
és közterületen nem enge-
délyezték a karácsonyi vásár 
megtartását, viszont magán-
területen igen. Frankó Attila 
ezért most egy magánterületet 
bérelt ki, a Knézich és Reisz 
Miksa utca sarkán, ahol de-
cember 5-én nyílt meg a vásár.

A helyszínen idén is több 
kiállítóval, árussal találkozhat-
nak a látogatók: könyveket, 
kézműves termékeket, éksze-

reket, ajándékokat lehet venni. 
Az eddigiekhez hasonlóan, 
most is többféle italt és ételt fo-
gyaszthatnak az arra járók, és 
persze forralt bort is lehet inni. 
A vásár minden nap 10-től 22 
óráig tart nyitva.

Frankó Attila elmondta, 
hogy bár az 560 négyzetméte-
res területen nincs vidámpark, 
igyekeznek a gyerekeknek is 
kedveskedni, például nekik 
szóló programokkal. Szoká-
saikhoz híven akciókkal is 
készülnek, gyűjtenek például 
cipősdobozos ajándékokat a 
rászorulóknak, december 16-
ára pedig véradásra hívják a 
segíteni vágyókat a Fiume Ho-
telbe. Ugyanezen a napon 13 
órától a Frankó Produkciós Iro-
da előtt, a Munkácsy utcában 
ételt és ruhát osztanak majd a 
nehéz sorsú embereknek.

Cs. Zs.

Tárdisz húzta a kivilágított, csilingelő kocsit

Lovas kocsin érkezett a Mikulás
Díszesen kivilágított lovas 
kocsival járta körbe a Miku-
lás Békéscsabán a fényesi 
tanyákat, hogy ajándékot 
vigyen a külterületen  élő 
gyermekek számára. A több 
mint öt éve tartó kezdemé-
nyezésben minden gyermek 
kapott egy kis meglepetést.

Rénszarvasnak öltöztetett ló, a 
8 éves Tárdisz húzta azt a kivi-
lágított kocsit december 5-én, 
amellyel megérkezett a Mi-
kulás a fényesi tanyákra. Bár 
egész nap szemerkélt az eső, 
ez sem tántorította el a Miku-
lást attól, hogy mosolyt csaljon 
a kisgyermekek arcára.

A hagyományoknak megfe-
lelően 2005 óta járja Fényest 
lovas kocsival és fogattal a 
Mikulás a Fényes és Térsége 
Egyesület szervezésében, a 
békéscsabai önkormányzat és 
a Szamos Marcipán jóvoltából. 

A Békéscsabai Fényesi Ta-
nyák Lovas Baráti Köre is be-
segített egy másik csapatnak, 
velük karöltve több mint 80 
csomagot osztottak ki. 

– Nemcsak a gyerekek, 
hanem a felnőttek is várnak 
minket ilyenkor, és örülnek az 
érkezésünknek. Általában a 
lovon és a Mikulás kezében 
lévő csengő, illetve a lovas 
kocsin szóló karácsonyi dalok 

csalogatják ki az az embereket 
a házakból – mondta Nógrádi 
Csilla, a program egyik főszer-
vezője, ötletgazdája.

A programhoz bárki csat-
lakozhatott, aki kedvet érzett 

magában egy kis énekléshez, 
sétáláshoz, biciklizéshez, illet-
ve ha éppen volt hely, még a 
Mikulás mellé is felülhettek a 
kocsira, akik szerettek volna. 

Hidvégi Dávid

Sporteszközök a Napsugárovinak
Könnyített súlyú röp-

labdákat, valamint tollas-
labda-hálót adományozott 
a Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület a Lencsési 
Óvoda Napsugárovijának .

Molcsányi Rita, a BRSE já-
tékosa megjegyezte, hogy a 
gyerekek izgatottan és öröm-
mel fogadták a labdákat, rög-
tön elkezdtek játszani velük, 
és persze a játékba a röpis 
lányok is szívesen beszáll-

tak. Baran Ádám, a BRSE el-
nöke kiemelte, hogy már több 
óvodával működnek együtt, a 
Napsugárovival idén augusz-
tusban egyeztettek közös ak-
ciókról és képzésekről.

Az óvodában 2015 óta 
működik labdajáték program, 
amelyben a röplabda, a kézi-
labda, a kosárlabda és a foci 
alapjait tanítják a meg gyere-
keknek – mondta el Rudnerné 
Sipos Hajnalka, a program 
gyakorlati vezetője.

Látni és látszani

Büntetés helyett kivételesen világítás járt a szabálytalankodó 
kerékpárosoknak december 4-én, sötétedés után, a Corvin utcai 
kerékpárútnál, míg a szabályosan közlekedők szaloncukrot és 
csokoládét kaptak. Az akciót a Békéscsabai Városi Polgárőrség, 
a József Attila Lakótelepi Részönkormányzat, és annak vezetője, 
dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselő már 14. éve szervezi 
meg. Céljuk, hogy minél több közlekedő legyen látható.
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J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
Békéscsabán, a járdahálózat-fej-

lesztési program keretében folyik az 
első ütem megvalósítása, hamaro-
san megkezdődik a kivitelezési mun-
kálatok második üteme is. 

A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) 
Korm. határozatában döntött az 
egyes térségi fejlesztési igények 
támogatásáról, amely támogatás 
keretében valósul meg Békéscsaba 
járdahálózatának fejlesztése.

A projekt keretében megvalósuló 
járdafejlesztéseket négy ütemben 
tervezik megvalósítani, 2022. dec-
ember 31-ig, folyamatosan. 

A projekt I. ütemében 35 járda/
járdaszakasz fejlesztésére kerül 
sor. A közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel az I. ütem vállal-
kozási szerződéseit 2021. július 23-

án aláírták, a munkaterület átadása 
2021. július 29-én megtörtént. A ki-
vitelezési munkák 2021. szeptember 
6-án kezdődtek meg. A Szőlő utcai 
térburkolattal ellátott járdaszakasz 
elkészült. A Kőrösi utcai, Akácfa ut-
cai, Széna utcai, Schweidel utcai 
járdaszakaszok aszfaltozása meg-
történt, padkarendezés szükséges. 
Az Áchim lakótelepi, szobor környéki 
térburkolat elkészült, a kapcsolódó 
aszaltburkolattal való illeszkedés 
javítása szükséges. Jelenleg a Czu-
czor utcai, Lorántffy utcai, Pulszky 
utcai, Bokor utcai, Németh Lajos ut-
cai, Dessewffy utcai, Berényi út 132. 
előtti, Lachner utcai, Bezerédj utcai, 
Sikonyi úti, Kőmíves Kelemen sori, 
illetve a Lencsési út 28-38. mögötti 
járdaszakaszok felújítása folyik. Az 

I. ütemben tervezett munkák befeje-
zésére folyamatosan, de legkésőbb 
2022. augusztus 27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 járda/
járdaszakasz fejlesztése valósul 
meg. A közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel az II. ütem vál-
lalkozási szerződéseit 2021. október 
26-án aláírták, a munkaterület átadá-
sa novemberben megtörtént. 

A projekt III. ütemében 56 járda/
járdaszakasz fejlesztése valósul 
meg. A közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel a III. ütemben a 
7-es, 11-es és 12-es választókörzetre 
vonatkozó vállalkozási szerződése-
ket 2021. november 26-án aláírták, a 
munkaterületet 2021. december 6-án 
átadták. 

Megkezdődött a IV. ütem kere-
tében megépülő 24 járda/járdasza-
kasz kivitelezőjének a kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás előké-
szítése is.

2021-ben valamennyi járdasza-
kaszra vonatkozóan megtörténik a 
kivitelező kiválasztására irányuló köz-
beszerzési eljárás kiírása. A projekt 
során a kivitelezési munkák folyama-
tosak lesznek, a tervezett végső befe-
jezési határidő: 2022 év vége. 

A kivitelező az érintett utcák lakóit 
a kivitelezési munka megkezdése 
előtt legalább két héttel korábban 
írásban is tájékoztatja, megjelölve a 
helyi kapcsolattartójának az elérhe-
tőségeit is. A „Békéscsaba járdahá-
lózatának fejlesztése” című projekt 
megvalósításával kapcsolatban folya-
matosan tájékoztatják a lakosságot. 

A munkavégzéssel kapcsolatos, 
bármilyen jellegű helyreállítási, illetve 
esetlegesen előforduló, károkozást 

követő javítási munkákat a kivitelező 
elvégzi. A helyreállítások, javítások 
előkészítése, kivitelezése időt vesz 
igénybe, ezért türelmet kérnek.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., telefon-
szám: +36-66/452-352. 

Projektmenedzsment szerve-
zet: Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 10., Megyeri Sán-
dor projektmenedzser, +36-20/454-
5693.

Hulladékszállítás év végén és 2022 első hónapjaiban
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy Békés-

csabán, a karácsonyi és az újévi ünnepre való tekintettel a hulladékszállítás időpontjai módosulnak.
A IV. körzetben december 23-án, csütörtökön lesz a kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése, 

december 24-e, péntek helyett. A IV. körzetben december 30-án, csütörtökön szállítják el a kom-
munális (vegyes) hulladékot a cég munkatársai, december 31-e, péntek helyett. A szolgáltató kéri, 
hogy a kukákat, minden esetben  reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan 
elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni. 2022. I. negyedévi tervezett hulladékszállítási információk 
Békéscsabán

A szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás tervezett időpontjai: január 6., február 3. és  már-
cius 3., csütörtök. Zöldhulladék gyűjtése és szállítása: 2022. január 12. szerda és január 26. szerda 
CSAK FENYŐFA! 2022. februárjában nincs zöldhulladék-gyűjtés, március 23-tól indul újra. 

Ügyfélszolgálati információk: A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok szá-
mának csökkentése érdekében csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyet intézni a Békéscsaba, 
Kinizsi utca 4-6. szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában (telefon: +36 66/447-150). 

Email elérhetőségek: – hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelé-
se: szallitasi-informaciok@grnkft.hu

– lakossági ügyfelek számára: adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek, 
egyéb, általános információk (fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekér-
dezés, edényméret változtatás) kezelése: ugyfelszolgalat@grnkft.hu

– közületi ügyfelek részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlákkal, 
egyenleglekérdezéssel, edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, információk kezelé-
se): uzletiugyfel@grnkft.hu

További információ: a www.dareh.hu oldalon.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

So
rs

zá
m Békéscsaba járdahá-

lózatának fejlesztése 
1. ütem - 3. rész - 
helyszín

2021-
ben 
elké-
szült

Jelenleg 
kivitele-
zés alatt 
álló

2021-
ben 
tervezve

2022-
ben 
tervezve

Megjegyzés

1 Kőrösi utca X Az aszfaltozás elkészült, pad-
karendezés szükséges.

2 Akácfa utca X Az aszfaltozás elkészült, pad-
karendezés szükséges.

3 Széna utca X Az aszfaltozás elkészült, pad-
karendezés szükséges.

4 Schweidel u.–Zöldfa u. X Az aszfaltozás elkészült, pad-
karendezés szükséges.

5 Czuczor utca X Az aszfaltozás folyamatban 
van.

6 Lorántffy u. Dombos–
Vereckei u. között X

Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve

7 Áchim lakótelep X
A szobor környéki térburkolat 
elkészült, a kapcsolódó asz-
faltburkolattal való illeszkedés 
javítása szükséges.

8 Mezőmegyer, Hadnagy u. X

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

X

10
Mezőmegyer, Nyárfa u. 
(Szendrey u.–Gárdonyi u. 
között)

X

11 Botyánszki Pálné utca X

12 Pulszky utca 18. előtt X
Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve

13 Váczi Mihály utca 22–24. 
előtt X

14 Bokor u. páratlan oldal 
(Csillag–Mokry u. között) X Szegélyezés folyamatban.

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

16 Német Lajos utca X
Szegélyezéssel, CKT- 
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve

17 Dessewffy u. (Zöldfa Bo-
tyánszki Pálné u. között) X Bontás, földmunka folyamat-

ban van.

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

19 Berényi út 132. előtt X
Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

20 Berényi út 79. előtt X

21 Lahner utca X
Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

So
rs

zá
m Békéscsaba járda-

hálózatának fejlesz-
tése 1. ütem - 1. rész 
- helyszín

2021-
ben 
elké-
szült

Jelen-
leg kivi-
telezés 
alatt 
álló

2021-
ben 
tervez-
ve

2022-
ben 
tervez-
ve

Megjegyzés

1 Telep u. X

2 Sikony út X Bontás, földmunka elké-
szült.

3 Bezerédj u. X
Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

4 Kórház u. és 
Dedinszky u. X

5 Csalogány u. X

So
rs

zá
m Békéscsaba járda-

hálózatának fejlesz-
tése 1. ütem - 2. rész 
- helyszín

2021-
ben 
elké-
szült

Jelen-
leg kivi-
telezés 
alatt 
álló

2021-
ben
tervez-
ve

2022-
ben
tervez-
ve

Megjegyzés

1 Aulich u. 
(Szőlő u.–Berzsenyi u.) X

2 Bajza u 
(Erdélyi sor–egyetem) X

3 Berzseny u. 
(Erdélyi sor–Málnás u.) X

4 erzsenyi u. 
(Deák u–Bajza u.) X

5 Forgách utca (Árpád sor – 
Berzsenyi u. között) X

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

7 Lencsési 28–38. mögött X
Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

8 Szőlő u. 100–114. X A térburkolattal ellátott 
járdaszakasz elkészült.

9 Kőmíves K. sor 37.–Virág 
presszó X

Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

K – kommunális hulladék,  SZ – szelektív hulladék, Z – zöldhulladék
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SZÉPKORÚ

G L O K Á L I S  S A R O K

A P R Ó K
Lépcsőház-takarítást vál-
lalok számlaképesen.  
Tel.: 30/290-8726.

A Lencsési lakótele-
pen ízlésesen felújított, 2 
szobás, téglablokkos lakás 
eladó. Telefon: 50/124-2632.

Józsa Mihály emlékére
December 5-én rendezték 

meg a VI. Józsa Mihály Vers- 
és Prózamondó Fesztivált a 
Csabagyöngyében. Mint azt 
Steinwender József, a rendez-
vény megálmodója elmondta, 
ezúttal huszonhatan jelent-
keztek a versenyre, ahol Imre 
Júlia, Komlósi Kata és Csipke 
Sándor alkották a zsűrit, a mű-
sorvezető pedig Goda Csenge 
és Skorka Tibor volt. A felnőt-
teknél végül az 1. Orosz Sán-
dor, a 2. Mach András, a 3. 
Csányi József és Rutka Gergő 
lett. A diákoknál 1. Beregszászi 
Zoltán, 2. Kali Endre. A szín-

ház különdíját Hanar Vivien 
és Hegedűs László, a Csa-

bagyöngye különdíját pedig 
Szabó Sarolt kapta.

Rákász Gergely koncertje
Beteljesült ünnep cím-

mel adott koncertet a Csa-
bagyöngyében, december 
2-án Rákász Gergely kon-
certorgonista. Egy világjár-
vány árnyékában, csodála-
tos zenékkel merenghetett a 
közönség az ember helyén 
a teremtésben, és a sor-
sán, amely akár egy pillanat 
alatt kicsúszhat a kezéből. 
A történeti kitekintésekkel, 
anekdotákkal gazdagított 
látványkoncerten egyebek 

mellett Bach és Beethowen 
mesterműveivel hangolód-

hatott az ünnepre a Csaba-
gyöngye  közönsége.

Karácsony, a felelősség ünnepe
Milyen hatással van gyor-
san változó világunk Bé-
késcsabára és csabaiként 
tudjuk-e ezeket a változá-
sokat befolyásolni? A rovat 
a nagyvilágból érkező im-
pulzusok által alakított és 
arra reflektáló helyi ügye-
inket vizsgálja az ökológiai 
fenntarthatóság szemüve-
gén keresztül.

Jön a karácsony, a hétköz-
napi sürgés-forgást meg-
hitt családi körben levezető 
szeretet ünnepe. Végre még 
több időt tudunk szakítani 
szüleinkre, gyerekeinkre és 
barátainkra. Odafigyelünk 
egymásra, a környezetünkre. 
Családtagjaink szeretete és 
óvása természetes dolog. A 
környezettel már nem min-
dig vagyunk így. Pedig mind-
kettőt a felelősség vezérli. 
Wendell Berry amerikai re-
gényíró és környezetvédelmi 
aktivista írta: „A Föld gondo-
zása a legősibb és legmél-
tóbb, és végül is a legkedve-
sebb felelősségünk. Ápolni, 
ami megmaradt belőle, és 
elősegíteni megújulását, ez 
az egyetlen reményünk”. Ha 
nem megy ösztönösen, csi-
náljuk tudatosan! 

Karácsonykor nemcsak 80 
százalékkal több ételt eszünk, 
de annyival többet is dobunk 
ki, mint az év többi részében. 
Az angolok például 230 000 
tonnát. A Manchesteri Egye-
tem kutatói (vö. brit tudósok) 
kiszámolták, hogy a karácso-
nyi vacsoráik szénlábnyoma 
megegyezik egy olyan autó-

éval, amely 6000-szer körbe-
utazza a világot.

Az ünnepi vacsora mellett a 
karácsonyi ajándék csomago-
lópapírja is növeli az ökológiai 
lábnyomunkat. Egy kilogramm 
legyártásához másfél kiló 
szenet használunk el, további 
három és fél kilogramm CO2 
kerül a levegőbe.

A Dél-Koreából, Tajvanról 
vagy Kínából hosszú úton ér-
kező műfák szénlábnyoma kö-
rülbelül 40 kg üvegházhatású 
gáz kibocsátásának felel meg. 
Előbb-utóbb a hulladéklera-
kókba kerülnek, vagy elége-
tik. Csaba környékén ma már 
számos faiskolát találunk, ahol 
hét–tíz év alatt nevelkednek a 
használat után természet ré-
szévé váló fenyőfák.

Karácsony ünnepén gon-
doljunk Földanyánkra is és 
érezzünk több felelősséget 
környezetünk iránt. A sok kü-
tyübe szerezzünk be újratölt-
hető elemeket, így nemcsak 
környezetünket óvjuk, de 5–10 
évig nem kell egyszer haszná-

latosat vennünk, olcsóbb az 
áramellátás is. A karácsonyi 
fényeket pedig biztosítsuk a 
90-szer takarékosabb LED-es 
izzókkal. 

Legyünk csomagolóanyag- 
mentesek! Már a boltból is 
papírba, műanyagba csoma-
golva hozzuk el az ajándéknak 
szánt tárgyakat. Ne tetézzük 
ezt még további hulladék-
ba csomagolással. Maga az 
ajándék is lehet környezetba-
rát. Hozzon a Jézuska igazi 
fenyőt karácsonyfának, majd 
vízkereszt után komposztáljuk 
el, adjuk vissza a természet-
nek. Sok városban például ezt 
szervezetten csinálják a kö-
zösségek. Ha nem bírjuk már 
és elkezdtük a szokásos új évi 
diétánkat, fagyasszuk le a ka-
rácsonyi vacsora maradékát. 
Pénzt takaríthatunk meg és 
hetekig élvezhetjük még a ka-
rácsonyi ételeket. 

Áldott és felelősségteljes 
karácsonyt kívánok minden 
csabainak!

Dr. Duray Balázs
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B É K É S C S A B A  A N N O
Gyenge volt a forgalom az '28-as karácsonyi vásáron

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Kultúrát karácsonyra!

Sok évtizeddel ezelőtt, 
1928-ban is bőséges áru-
kínálattal várták a kereske-
dők a vevőket az ünnepek 
előtt, azonban ebben az 
évben a gazdasági válság 
szele gyenge forgalmat ho-
zott a karácsonyi vásáron.

Egy héttel karácsony előtt 
az ékszerüzletek kereskedői 
semmi biztatót nem láttak a 
forgalmat illetően. Ez is mu-
tatta: az emberek gazdasá-
gi helyzete nem olyan, hogy 
értékálló ajándéktárgyakat is 
vehetnének. De ugyanígy vé-
lekedtek a divatárusok, bazá-
rosok, a majolikások, valamint 
a fűszer- és vegyeskereskedé-
sek is.

A megváltozott viszonyok 
között kevés édesség fogyott, 
sokan maguk készítették ott-
hon a karácsonyi cukorkákat. 

Voltak olyanok is, akik össze-
álltak, és közös csomagban 
hozatták a csokoládés desz-
szerteket, bonbonokat Buda-
pestről vagy Győrből.

 A divatárusok a karácsonyi 
vásár reményében bőséges 
árukészletet halmoztak fel. Az 
Andrássy úti Hauer Áruház 
különösen nagy választékkal 
kínált textíliákat, ízléses, szép 
ajándéktárgyakat elsőrangú 
minőségben. Azonban ott is 
féltek, hogy bármilyen olcsón 
is kínálják portékáikat, sok a 
nyakukon marad. 

A legnagyobb forgalom 
talán a bazárban és a játék-
kereskedésekben volt tapasz-
talható, azonban az előző 
évit így sem közelítette meg. 
Érdekes jelenség volt, hogy a 
játékkereskedésekből lassan-
ként eltűntek a játék kardok, 
a puskák, a játékhuszárok, 

katonák, hogy helyet adjanak 
az autóknak, repülőknek. A 
legkeresettebbek a mecha-
nikai játékok voltak, amelyek 
kicsiben lekövették a technika 
fejlődését.  

Karácsonyfát azért még 
mindig sokan vásároltak, bár 
voltak, akik inkább csak egy 
kis gallyacskát. A szeretet lát-
ható jeleiből csak ez az egy 
maradt meg változatlanul. Ha 
más nem is volt, de a karácso-
nyi ágacska ott állt az aszta-
lon néhány gyertyácskával, 
egy-két csillogó szállal és cu-
korkával.

A karácsony előtti vásár 
szomorú képe híven tükrözte 
vissza a gazdasági helyzetet, 
s a szeretet ünnepén bizony 
vissza-visszasóhajtották a ko-
rábbi meleg, kedves, csillogó 
karácsonyi napokat.

Gécs Béla

Az Andrássy úti Hauer Áruház 1928-ban is a termékek széles választékát kínálta

Lepje meg karácsony alkal-
mából szeretteit, munkatársait, 
üzletfeleit színházbérlettel! 

Ajándékozzon élményt! A 
szabadbérlet nagyszerű ka-
rácsonyi ajándék. Négy vagy 
hat repertoáron lévő előadást 
láthat, akit meglepnek vele, 
és szabadon választott idő-
pontban veheti igénybe – akár 
az utolsó pillanatban foglal-
va, közvetlenül az előadás 
kezdete előtt. A 6 előadásra 
szóló szabadbérletet ketten 
is felhasználhatják egyszerre. 
A négy alkalomra szóló bérlet 
11 000 forintba, míg a hat al-
kalmat magába foglaló 16 000 
forintba kerül. 

Ha más összegért szeretne 
kultúrát ajándékozni, Önnek 
találták ki az ajándékkártyát: 
számos címlet közül választ-
hatja ki a megfelelőt.

Mindkét meglepetést on-
line is megvásárolhatják szín-
házunk honlapján, a Jegy 
és bérlet menüpontban, és a 
beváltáshoz sem kell szemé-
lyesen befáradniuk közönség-
szolgálatunkhoz, sőt, az első 
színházi élményt ki is választ-
hatják a rendelkezésre álló 
műsorból. Ha mégis szemé-
lyesen jönnének be, a szerve-
zőiroda munkatársai szívesen 
ki is nyomtatják a megvásárolt 
ajándékot. December 20-a és 
22-e között 10.00 – 14.00 óráig 
kereshetnek fel bennünket.

Gondolunk Önökre – ha 
ajándékot választanak szeret-
teiknek, gondoljanak Önök is a 
Jókai színházra! 

December 18-án Szen-
tesen mutatjuk be a Viktória 
című operettet Seregi Zoltán 
rendezésében. Békéscsabán 
az események torlódása miatt 
most nem kerülhetett színpad-
ra a szerelem országhatárok 
feletti diadalát megéneklő mű, 
de az operett rajongói má-
sik játszóhelyünkön, a közeli 
Szentesen, a Tóth Sándor 
Színház és Vigadóban megte-
kinthetik az előadást. 

A színházban nincs téli szü-
net: hatalmas lendülettel pró-
bálják még a két ünnep között 
is azt az előadást, amelyet 

nem csak a gyerekeknek, ha-
nem egész családoknak aján-
lunk. Január 6-án mutatjuk be 
a Viharsarok Táncszínházzal 
együttműködésben, ifj. Mlinár 
Pál rendezésében a Fehérló-
fiát, az előadás díszletterve-
zője a Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház igazgatója, 
Lenkefi Zoltán. A fordulatos, 
figyelmet végig ébren tartó va-
rázsmese még a magyarság 
kereszténység előtti életéből 
származik: Fehérlófia táltos, 
akinek a győzelemhez vezető 
úton az alvilágot is meg kell 
járnia. A Holló Jankó sikere 
után hasonló fogadtatásra 
számítunk, és várjuk a kalan-
dos, izgalmas mese nézőteré-
re a családokat!


