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Csabai Mérleg

Átadták és forgalomba helyezték a Fürjesi elkerülő utat

Fásítanak a csabai intézmények

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Városrendezettségi munkacsoport

A zöldebb, tisztább városért

November 24-én, a Fürjesi 
út és a 44 számú főút talál-
kozásánál épült körforgal-
mas csomópontnál tartott 
ünnepélyes eseményen 
hivatalosan is átadták és 
forgalomba helyezték a 
Fürjesi elkerülő utat, amely 
a 444-es útjelzést kapta. A 
több mint 5 kilométeres 
szakasz 5 milliárd forintból 
épült meg. 

Régóta várt beruházás ké-
szült el a Fürjesi elkerülő út 
fejlesztésével. A korábban 
rossz állapotban lévő sza-
kasz ma már a Csanádapá-
cai, a 47-es, a 44-es utat, 
valamint az M44-es gyors-
forgalmi utat köti össze. Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő fontos mérföldkő-

nek nevezte a beruházást, 
és bízik abban, hogy a város 
elérhetőségének további fej-
lesztésével Békéscsaba még 
vonzóbb célponttá válhat a 
befektetők szemében.

– A Békéscsabát délről 
elkerülő Fürjesi út megépíté-
sére már 2006-ban ígéretet 
tett az akkori Honvédelmi Mi-
nisztérium, de ebből nem lett 
semmi. Az előkészítés csak 
2016-ban indult el, amikor 
Hanó Miklós alpolgármester 
és Pántya József, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) útfejlesztési igazgató-
ja az ügy mellé állt. Innentől 
viszont felgyorsultak az ese-
mények. Olyannyira, hogy a 
tavaly márciusban elkezdett 
kivitelezés a tervezett, 2022 
augusztusi befejezéshez ké-

pest, már idén elkészült – fo-
galmazott Herczeg Tamás, 
hozzátéve, hogy az elkerü-
lő út átadásával jelentősen 
csökken a Jaminán átmenő 
teherforgalom, valamint a 
Dél-Békés irányából érkezők 
is könnyebben, a megyeszék-
hely elkerülésével érhetik el 
az M44-es gyorsforgalmi utat.

Pántya József, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
útfejlesztési igazgatója el-
mondta, hogy a 444-es jel-
zésű út meghosszabbodott, 
betonburkolatot kapott, és 
három körforgalmi csomó-
pont épült az 5,2 kilométeres 
szakaszon. A Fürjesi elke-
rülőn kiépült a közvilágítás, 
és van kerékpárút is, illetve 
olyan szervizút, amely alkal-
mas a biciklizésre. A zöld fe-

lületre is figyelve 172 darab 
fát és 7000 cserjét ültettek a 
szakaszon.

A NIF útfejlesztési igaz-
gatója arról is beszélt, hogy 
folytatódik az M44-es gyors-
forgalmi út fejlesztése: a 

tervek szerint december 
második hetében adják át a 
Tiszakürt és Lakitelek közötti 
szakaszt, de gőzerővel zaj-
lik a Lakitelek és Szentkirály 
szakasz kivitelezése is. Hoz-
zátette: még idén meg sze-

retnék kötni a kivitelezővel a 
szerződést a 30 kilométeres 
Szentkirály és M5-ös autó-
pálya szakaszra, amelynek a 
munkálatai akár már jövő ta-
vasszal megkezdődhetnek.

Papp Ádám

Békéscsaba önkormányza-
ta kiemelt figyelmet fordít a 
zöldfelületek fejlesztésére. 
Nemcsak a közterületi zöld-
felületek bővítését célozza 
meg a város, hanem az in-
tézmények fásítottságát is 
szeretné elősegíteni. 

Szarvas Péter polgármes-
ter a fásítás érdekében a 
Wenckheim projektből megma-
radt 300 darab csemetefát aján-
lotta fel az intézményeknek.  

– Tizenhat intézmény élt a 
fásítás lehetőségével, legfő-
képpen az iskolák, óvodák, 
de szociális intézmények is. 
Tizennyolc helyre kértek te-
lepítést, a helyszíneken a fák 
ültetésében szakemberek is 
segítenek – fogalmazott Turák 
Helga, városfejlesztési és vá-
rosüzemeltetési menedzser.

Hozzátette: azért is szük-
séges a zöldfelület gyarapítá-
sa, mert minden fa hozzájárul 
egészséges életterünk fenn-
tartásához. Ez kiemelten fon-

tos ott, ahol a gyerekek vagy 
az idősek a napjaik java részét 
töltik. Turák Helga elmondta 
azt is, hogy az önkormányzata 
a CsabaParkba közel 170 fát 
telepít, további harminc cse-
mete pedig a Kétegyházi úti 
vásártéren kap majd helyet. 
Juharlevelű platánfákat, ezüst 
hársfákat ültetnek a kijelölt 
területekre, amelyek szabad-
gyökerű, kétszer iskolázott fák, 
és 10–12 centiméter törzskör 
átmérővel rendelkeznek. 

Szarvas Péter polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy az ön-
kormányzat mellett a városi 
intézmények vezetői is odafi-
gyelnek a környezetre, ápolják 
a természet értékeit és elköte-
lezettek a zöldítés mellett. Az 
önkormányzati intézmények 
mellett nemrégiben a BSZC 
Vásárhelyi Pál Szakgimnázi-
uma és Kollégiuma pedagó-
gusai és diákjai is elültettek 
három különleges, Magyaror-
szágon nem őshonos fát az 
iskola udvarán, ezzel jó példát 

mutatva a következő nemze-
déknek is. 

– Örömmel működtem 
közre Bátori Zsuzsanna intéz-
ményvezető asszony kérésére 
nyolc darab kislevelű hárscse-
mete elültetésénél a Mokry 
Utcai Idősek Klubja udvarán, 
Hanó Miklós alpolgármester 
úrral együtt. Jó érzés, hogy 
ezzel ez az intézmény is hoz-
zájárul a tiszta levegő, a zöld 
környezet megőrzéséhez – fo-
galmazott a polgármester.

Az iskolák a tanórák kere-
tében és azon túl is kiemelt 
figyelmet fordítanak környe-
zetünk védelmére. Tirjákné 
Prisztavok Ágnes, a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola igazgatója el-
mondta: nagy örömmel tölti el 
a kezdeményezés, hiszen a le-
vegő tisztasága mindnyájunk-
nak fontos. A kis Jankayban az 
akció keretében 15 fát ültetnek 
el, ezzel is óvva és szépítve a 
környezetet.  

Cs. Zs., M. E.

A városvezetés elköte-
lezett a közterületek és 
zöldfelületek tisztasága, 
a fák és a növények meg-
felelő gondozása mellett. 
A jó munkához pedig el-
engedhetetlen az érintett 
partnerek hatékony kom-
munikációja: ezért a hi-
vatal egyes osztályai és a 
közfeladatot ellátó cégek 
képviselői munkacsopor-
tot hoztak létre, amely-
nek keretében kéthetente 
megvitatják az aktuális 
feladatokat. 

A munkacsoportot kifejezet-
ten a zöldfelületek fenntar-
tási kérdései miatt kezde-
ményezte az önkormányzat, 
de mára, városrendezettsé-
gi értekezletként, feladatkö-
rei jelentősen kibővültek. Az 
ülésen gyakorlatilag min-
den olyan témáról szó van, 
amely a tisztaságra, a köz-
területek gondozottságára, 

vagy az illegális hulladékok 
kezelésére vonatkozik. Fon-
tos napirendi pont, hogy a 
városban zajló fejlesztések 
környezetében a felmerü-
lő lakossági észrevételeket 
gyorsan és hatékonyan le-
hessen kezelni, így minden 
érintettnek időben kell érte-
sülnie a teendőkről.

– Kéthetente mindenki-
nek írásos anyagot kell elő-
terjesztenie arról, hogy a 
legutóbbi értekezlet óta mi-
lyen munkákat végeztek el, 
és milyen feladatok várnak 
rájuk a következő két hét-
ben. Ebből előzetesen min-
denki tájékozódhat, tehát az 
ülésen már igazából tényleg 
csak a koordinációs problé-
mák megbeszélésére kerül 
sor – fogalmazott Nagy Fe-
renc alpolgármester.

A Békéscsabai Város-
gazdálkodási Kft. szintén 
kéthetente készít ütemter-
vet arra vonatkozólag, hogy 

milyen feladatokat kell el-
látnia az elkövetkezendő 
időszakban. A városgazdál-
kodás és az önkormányzat 
törekvései hasonló szemlé-
letűek, így idén a zöldterü-
letek kezelése a terveknek 
megfelelően alakult.

– Ami jelenleg aktuá-
lis feladat a számunkra az 
a levelek összegyűjtése 
a városi zöld felületekről, 
amelyre meglehetősen nagy 
energiákat fordítunk az őszi 
időszakban. A karácsony 
közeledtével a másik lénye-
ges munkánk pedig az ad-
venti díszkivilágítás felsze-
relése volt – mondta Balla 
Ferenc ügyvezető.

Hozzátette: az elmúlt idő-
szak egyik, ha nem a legna-
gyobb megoldandó felada-
ta a növények rendszeres 
öntözése, ezért a jövőben 
ezzel kapcsolatosan is lesz-
nek technikai beruházások. 

Vincze Attila

Dr. Bacsa Vendel jegyző és Nagy Ferenc alpolgármester a munkacsoport értekezletén 



Békéscsaba, Építők útja út-
építése, kerékpár-forgalmi 
létesítmény kiépítése a kap-
csolódó közműépítésekkel. 
A projekt azonosítószáma:  
TOP - 6.1.5-16-BC1-2017-
00001

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Békéscsa-
bán, az Építők útja útépítését, 
kerékpárforgalmi létesítmény 
kiépítését a kapcsolódó közmű-
építésekkel  770 millió forintos 
vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás segítségével 
valósítja meg.

A projekt célja: a Lencsési 
lakótelep és a város gazdasági 
(nyugati) területeinek könnyebb 
megközelíthetősége, az ott ta-
lálható munkahelyek gyorsabb 
elérhetősége, valamint a város-
központot elkerülő útvonalon 
történő megközelítése/elérése. 
További fontos szempont a köz-
lekedésben résztvevők bizton-
ságának növelése.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata – a 
korábban elfogadott Integrált 
Területi Programban meghatá-
rozottakkal összhangban – a 
„Gazdaságfejlesztést és a mun-
kaerő-mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” 
című felhívásra benyújtott pá-
lyázaton nyert támogatásból az 
alábbi fejlesztéseket való-
sítja meg:

Békéscsabán, a Kétegyházi 
és a Csányi utca összeköté-
se az Építők útja meglévő, 

338,62 méteres szakaszának 
korszerűsítésével, átépítésével 
és 561,38 méter szilárd burko-
latú út építésével, valamint az 
útcsatlakozások kiépítésével. 
A fejlesztés eredményeként 
megvalósult létesítmények:

– 358,17 m elválasztás nél-
küli gyalog- és kerékpárút, 38,4 
m egyirányú kerékpárút, 9,37 
m kétirányú kerékpárút, 18 m 
járda, 546,04 m nyitott kerék-
pársáv, 58,33 m kerékpáros 
nyom, 2 gyalogos- és kerékpá-
ros átkelőhely (az Építők útja 
Kétegyházi úti csatlakozásánál, 
valamint a Lencsési úton az 
Ilosvai utca irányába);

– csapadékvíz-elvezető csa-
tornák és átereszek tisztító- és 
víznyelő-aknákkal, nyílt föld-
medrű csatorna 586 m, útpadka 
folyóka 480 m;

– a közvilágítás átépítése, 
valamint kiépítése az út teljes 
hosszában.

Az Építők útja Kétegyházi 
út és a Csányi utca közötti 
szakasz kerékpár- és úthá-
lózatba való csatlakoztatása 
érdekében az alábbi építési 
munkákat végezték már el:

– A Csányi utcán a bur-
kolat szélesítése, és a bur-
kolat megerősítése, valamint 
kerékpárosnyom jelzése (429 
m). A Csányi utcában a meg-
lévő 4,00 méteres burkolatot 
szélesítik egységesen 5,45 
méterre;

– az Ilosvai utcán bur-
kolat-megerősítés (a je-
lenlegi szélességben) és 

kerékpárosnyom jelzése (276 
méter);

– az Erdélyi soron 
kerékpárosnyom jelzése (184 
méter).

Az elkövetkezendő időszak-
ban megvalósítani tervezett 
projektelem a Dózsa György 
út és a Corvin utca egy sza-
kaszának az útburkolat korsze-
rűsítése:

– A Dózsa György út 1–45. 
szám előtti szakasz 494 m 
hosszban, a Corvin utca 1–13. 
szám előtti szakasz 116 m 
hosszban, összesen 6 385  m2 
felületen.

– Tervezett útfelújítási mun-
kák: a pályaszerkezet, az úthoz 
csatlakozó kapubejárók és utak 
zökkenőmentes csatlakozá-
sának kialakítása, valamint az 
aknafedlapok és az útburkolat-
ban lévő egyéb közműszerelvé-
nyek szintre emelése.

A Dózsa György út és Corvin 
utcai utak/szakaszok korszerű-
sítési munkálatai a munkaterü-
let átadását követően, a munka-
kezdés feltételeinek teljesülése 
után kezdődnek meg, és terve-
zetten közel négy hónapon ke-
resztül tartanak. A kivitelezési 
munkálatok során jelen-
tős és többször változó 
forgalomkorlátozás-
sal kell számolni: se-
bességkorlátozás, 
félpályás korláto-
zás, jelzőőrös for-
galomkorlátozás, 
úton folyó mun-
kavégzés.

Az építéssel érintett területe-
ken a munkagépek jelenlétére, 
a közúti forgalomban az építé-
si anyagok beszállítása miatt a 
tehergépjármű-forgalom meg-
növekedésére is számítani kell.

Kérjük a közúton közlekedő-
ket, vezessenek óvatosabban 
és figyelmesebben, vegyék 
figyelembe a kihelyezett köz-
úti táblák utasításait. Kérjük az 
érintettek türelmét és megérté-
sét.

A felelős kivitelező: Hódút 
Kft., 6060 Tiszakécske, Béke 
utca 150., felelős műszaki ve-
zető: Mizó Csaba Ferenc, tel.: 
+36-20/259-7227.

A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében va-
lósul meg.

A projektről bővebb infor-
mációt a www.bekescsaba.hu 
oldalon olvashatnak.

További információ 
kérhető: Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft., tel.: 06 +36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tájékoztatja 
a lakosságot, hogy a Wenckheim 
turista- és kerékpárút kialakítása 
tárgyú projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények kivi-
telezési munkái 2020 augusztus 
hónapban megkezdődtek, majd 
több ütemben további szakaszok-
kal bővültek.

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Gerla tele-
pülésrész, Gerla-Póstelek közötti 
földút útszakaszok, Békéscsaba-
Szabadkígyós közötti földút, Ligeti 
sor-Sikonyi utca.

Gerlán a Csabai út Csalogány 
utca közötti szakaszon a kerék-
párút elkészült. A Magvető utca 
burkolatjavítása, illetve az utca 
földutas szakaszán az aszfaltozás 
befejeződött. A Gerla belterület 
– Póstelek, valamint Pósteleki fő-
csatorna-menti kerékpárút elké-
szült. A Pósteleki Kastélyparkban 
az erdei sétány szakaszon befeje-
ződött a stabilizer burkolat terítése. 
A pósteleki parkoló is megújult a 
projekt keretében. 

Az előző gerlai-pósteleki sza-
kaszok műszaki átadás-átvételi 
eljárása folyamatban van, a léte-
sítmény még nincs forgalomba 
helyezve, csak saját felelősségre 
lehet használni. 

A Csabai utca, Csalogány utca, 
buszmegálló közötti szakaszon, 
a 42145-ös jelű út burkolatán a 
szükséges helyeken a lokális pá-
lyaszerkezet-csere, valamint az 
aszfaltozás is elkészült. A forga-
lomtechnikai jelzések felfestése 
megtörtént. 

A Szabadkígyós – Békéscsa-
ba földút szakaszon a nyomvonal 
kitűzésével elkezdődtek a kiviteli 
munkák, jelenleg az útalap készí-
tése folyik. A teljes szakasz építé-
sének határideje 2022 június eleje.

A Ligeti soron a kerékpárfor-
galmi létesítmény építéséhez a 
kivitelező elbontotta a felhagyott 
távhővezeték vasbeton csatorná-
ját. Jelenleg a kerékpárút nyom-
vonalát érintő fák gallyazása, indo-
kolt esetben kivágása történik. A 
fák pótlását a kivitelező tavasszal 
fogja elvégezni. A Ligeti sor idő-
szakosan és szakaszosan járható. 
A teljes szakasz építésének határ-
ideje 2022 június eleje.

A kivitelezési munkálatok alatt 
kérjük az érintetteket, hogy köves-
sék figyelemmel a tájékoztatókat.  
Tisztelettel kérjük továbbá, hogy 
a projekt keretében elkészült pi-
henést, kikapcsolódást szolgáló 
egyedi tervezésű létesítményekre 
(komplex fedett pihenőhelyeken 
padok, asztalok), és a kihelyezett 
kerékpáros-kellékek épségére vi-
gyázzunk, hogy sokáig és minél 
többen tudjuk használni mindany-
nyiunk örömére, megelégedésére. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Méltányosságból kivételes 
rokkantsági ellátás állapít-
ható meg a megváltozott 
munkaképességű szemé-
lyeknek. 

Kivételes rokkantsági ellátás-
ban az a kérelmező részesül-
het, akinek a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése 
alapján az egészségi állapo-
ta 50 százalékos vagy kisebb 
mértékű, és a rehabilitációja 
nem javasolt, vagy rehabilitál-
ható ugyan, de esetében az 
öregségi nyugdíjkorhatár be-
töltéséig hátralevő időtartam 
az 5 évet nem haladja meg. 

A jogosultság további fel-
tétele, hogy a kérelmezőnek 
rendelkeznie kell a rokkant-
sági ellátás megállapításá-
hoz szükséges biztosítási 
idő legalább felével, valamint 

az, hogy az érintett kereső-
tevékenységet nem végez 
és rendszeres pénzellátás-
ban nem részesül. A kére-
lem elbírálása során előny-
ben részesülnek azok, akik 
a meghatározott biztosítási 
idő legalább 90 százalékával 
rendelkeznek.

A kivételes rokkantsági el-
látás iránti kérelem az elutasí-
tó döntést követő 6 hónapon 
belül nyújtható be. Fontos 
tudni, hogy amennyiben az 
adott évben a méltányossági 
keretösszeg kimerül, a kére-
lem a következő naptári év-
ben ismételten benyújtható. A 
kivételes rokkantsági ellátás 
a jogosultsági feltételek be-
következésének napjától, de 
legkorábban a kérelem be-
nyújtásának napjától állapít-
ható meg.

Az ellátás megállapítását 
követően keresőtevékenység 
akár napi 8 órában is folytat-
ható. A foglalkoztatás a mun-
kaadó számára is előnyös, 
hiszen megváltozott munka-
képességű személy alkal-
mazása esetén a szociális 
hozzájárulási adóból kedvez-
mény illeti meg.

A megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátá-
saival kapcsolatos további 
információk elérhetők a kor-
mányhivatal Békéscsaba, 
Munkácsy u. 4. sz. alatti reha-
bilitációs ügyfélszolgálatán. 

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba.
Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban.
Fe le lős ki adó: Bé kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt.
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Máthé Csongor. Szerkesztőség: 
5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, 
ertekesites@bmc.media.hu Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Fejlesztés/színes

Látogasson el hírportálunkra!

Látogasson el hírportálunkra!

„ T B ” - S A R O K

WENCKHEIM TURISTA- 
ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Tudnivalók a kivételes rokkantsági ellátásról

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Az Építők útja fejlesztése

A SZOLGÁLTATÓ KAMARA

TANÁCSADÁS, TÁJÉKOZTATÁS

SZAKMAI ELŐADÁSOK SZERVEZÉSE

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM

MKIK MAGYAR-ROMÁN TAGOZAT MŰKÖDTETÉSE

ÜZLETI PARTNERKÖZVETÍTÉS

KERESKEDELEMFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

PÁLYAZATFIGYELÉS

GAZDASÁGI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
5600 Békéscsaba, Penza-lakótelep 5.

Telefon: +36 66 324 976  www.bmkik.hu
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Vállalkozásokat segítő infrastrukturális 
fejlesztések Békéscsabán

A Modern Városok Prog-
ramban az önkormányzat 
fontos célként határozta 
meg részben az új befekte-
tések fogadására alkalmas 
iparterületek létesítését, 
részben pedig a városban 
működő termelőüzemek to-
vábblépéséhez szükséges 
infrastrukturális fejleszté-
sek megvalósítását. 

A meglévő iparterületek kiszol-
gálásának komplex infrastruk-
turális fejlesztéseiről novem-
ber 24-én tartott tájékoztatót 
Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő és Nagy Ferenc al-
polgármester. Mint elhangzott, 
az erre a célra szolgáló támo-
gatás bruttó összege: 2,77 mil-
liárd Ft, melyet 100 százalék-
ban a magyar költségvetésből 
finanszíroznak. 

Herczeg Tamás hangsú-
lyozta, hogy fontos a meglévő 
vállalkozásokhoz, az iparterü-
letekhez való eljutás segítése, 
ezt szolgálja a közlekedési 
hálózat fejlesztése: parkolók, 
járdák, kerékpárutak épülnek, 
javul a közúthálózat, a közvilá-
gítás, valamint a csapadék- és 
a belvíz-elvezetés is. 

Szarvas Péter polgármes-
ter távollétében Nagy Ferenc  
vett részt az eseményen. Az 
alpolgármester hangsúlyozta: 
a fejlesztési program összeál-
lítása előtt a cégeket is meg-

kérdezték arról, hogy nekik mi 
a fontos. 

Mint elhangzott, november-
ben indultak a Dobozi út mel-
letti kerékpárút III. ütemének 
felújítási munkái: a III. ütemben 
közel 800 méteren kerékpár-
utat újítanak fel a Gém utca és 
a Csabai út között, csatlakozva 
a Wenckheim kerékpárúthoz. 
A kerékpárútat 2,25 méteres 
burkolatszélességgel alakítják 
ki a meglévő pályaszerkezet 
elbontását követően, kétoldali 
járdaszegéllyel. A Gém és Sik-
ló utca között 379 m hosszon a 
korrigálják a kerékpárút nyom-
vonalát. A Gerlai Holt-Körös 
hídon kerékpáros korláttal ki-
egészített vezetőkorlátot építe-
nek ki az átépítendő új kiemelt 
szegélyen.

Szintén novemberben kez-
dődött a Mokry utca – Szarva-
si út közötti kerékpárút építése 
a volt hadivágány nyomvo-
nalán. A kerékpárút közel 
700 m hosszon épül meg a 
Mokry utcai közúti, gyalogos 
szintbeni vasúti keresztezés 
és a Szarvasi úti kerékpárút 
között 2 méter használati szé-
lességgel, valamint a Mokry 
utcában 1096 m hosszúságú 
szakaszon kerékpárosnyomot 
festenek fel. A kerékpárút 
megvilágítása végett közvilá-
gítást építenek ki.

A programban a korábbi-
akban valósult meg a közmű-

hálózati fejlesztése a Csa-
nádapácai úti iparterületek 
ellátásához: 53 millió Ft ér-
tékben elkészült 805 m ivó-
víz-nyomóvezeték és 800 m 
szennyvíz-nyomóvezeték az 
Alföldvíz Zrt. kivitelezésében.

Elkészült az Északi iparte-
rület csapadékvíz-elvezetése. 
A fejlesztéssel megvalósult 
a Tevan utcai zárt csapadék-
csatorna, valamint az Északi 
lecsapoló csatorna kotrása.

Felülvizsgálták az iparte-
rületekhez kapcsolódó csa-
padékvíz-elvezető hálózatot. 
Elkészült az iparterületekhez 
kapcsolódó csapadékvíz-elve-
zető hálózat hidraulikai model-
lezése. 

Megújult a Berényi úti ke-
rékpárút. A Berényi úti ke-
rékpárút felújítása a Széna 
utcától a Mezőmegyeri gya-
logos- és kerékpáros alul-
járóig 2 km hosszon történt 
meg. A kerékpárút a belte-
rületi szakaszon 2 méter, a 
külterületi szakaszon 2,25 
méter szélességűre bővült. 

Elkészült a Dobozi út mel-
letti kerékpárút I. ütemének 
felújítása. Az I. ütemben 1,5 
km kerékpárút felújítására 
került sor a Dobozi úti át-
vezetéstől a Gém utcáig. A 
Szarvasi úton az Autóduál 
előtt buszmegálló, a MOL 
körforgalomban gyalogos-át-
kelőhely létesült.

AZONNALI KÉSZPÉNZES
HASZNÁLTAUTÓ FELVÁSÁRLÁS

AKÁR HITELLEL TERHELTEN IS!

Telefon: 06 (30) 307 00 70
www.opelkoros.huOPEL KÖRÖS    5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.

Telefon 06 (30) 608 77 24     06 (30) 960 86 98

Ne hagyja ki!

KÉSZLETRŐL, AZONNAL!A LEGKEDVELTEBB

HAZAI OPEL MODELL

ASTRA

OPEL ASTRA
MINŐSÉG EXTRÁKKAL

OPEL
ASTRA SMILE 1.2 110 LE
akár 5 849 000 Ft-tól,
Opel Finanszírozással
és induló 4,90%-os THM-mel

Adventi gyertyagyújtás december 5-én , 12-én és 19-én 16:00 órától. 
Találkozás a Mikulással december 5–6-án, 11–12-én, 18–19-én 16–18 óráig.

Jaminai adventi ablakok 2021.
Térképes karácsony játék

2021. december 1–24.
Szervező : Jaminai Közösségi Ház

Rákász Gergely: Beteljesült 
ünnep

karácsonyi koncert
2021. december 2. 18:00

Helyszín: Csabagyöngye
 

Mikulásszombat 
Nádszálkisasszony meséje

2021. december 4.
Helyszín: Napsugár bábszínház

Családi kézműves program
adventi díszek készítése 
2021. demceber 4. 10:00

Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum

Közösségek Kultúrája –
adventi élmények

Tücsök Peti, Hangya Levi, Hevesi Imi 
Vastag Tamás és Bereczki Zoltán 

Fotózkodás a Mikulással 
2021. december 4. 13:00–22:00

Helyszín: CsabaPark

Mikulásnap
Szinistúdió, Hahó együttes 

2021. demceber 5., 14:00–18:00
Helyszín: Csabagyöngye

Karácsonyi jótékonysági 
koncert

Keresztes Ildikó koncertje
2021. december 9., 18:00

Helyszín: Belvárosi katolikus templom

Karácsony apáról fiúra 
Kézműves foglalkozások 

2021. december 11.
Helyszín: Meseház

Karácsonyi ligeti vásár
fadíszítés, kézműves programok
2021. december 11., 13:00–17:00
Helyszín: Széchenyi liget

Adventi Petőfi Karaván Színpad
Másik János, Bíró Eszter adventi 
gyerekkoncertje, Tóth Vera, Ferenczi 
György és az Első Pesti Rackák
2021. december 12.
Helyszín: Szent István tér

Évadzáró karácsonyi koncert
Bartók Béla művészeti szakgimná-
zium- és AMI diákjai 
2021. december 13. 14:30
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház
 
Szállást keres a szent család 
Közös éneklés és beszélgetés
2021. december 15.
Helyszín: Katolikus templom és Molnárház

Pupa Trupa karácsonyi koncert
2021. demceber 16., 18:00
Helyszín: Meseház

Napkeletre nézzetek! - 
betlehemi játék
2021. december 18. 
Helyszín: Napsugár bábszínház

Karácsonyi ünnepség
Arany János Művelődési Ház 
csoportjainak és vendégeinek közös 
műsora 
2021. demceber 19., 16:00
Helyszín: Arany János Művelődési Ház

A Körösparti Vasutas Koncert
Fúvószenekar hangversenye
2021. december 19. 17:00
Helyszín: Csabagyöngye

Karácsonyváró játszóház 
2021 december 19., 15:00–17:00
Helyszín: Jaminai Közösségi Ház
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ú  T  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
2021. évi befejezéssel:

1. rész: 
– tervezett: 17 utca
– eddig befejezett: 20 utca
– folyamatban van: 0 utca 
2. rész: 
– tervezett: 14 utca
– eddig befejezett: 7 utca
– folyamatban van: 6 utca

2022. évi befejezéssel tervezett: 32 utca/szakasz

Elkészült utcák/szakaszok (összesen: 27 utca/szakasz)
1. rész:
Bethlen utca – Kölcsey u. és Csorba u. között
Révai utca –teljes hosszban
Klapka utca – teljes hosszban
Tessedik utca – Wesselényi u. és Batthyány u. között
Damjanich utca – Bartók Béla út és Damjanich u. 16. között
Wesselényi utca – Bartók Béla út és Wesselényi u. 5. 
között
Dózsa György út – 2–22. mögött, a garázssornál
Belvárosi óvodához vezető út – Anrdássy út 24–28. 
mellett, mögött
Wlassics utca – 17–23. mögöt
Katona utca – Andrássy út 28–30. között és Wlassics
sétány 25. körül
Dr. Becsey Oszkár utca – Bajza u. és Degré u. között
Degré utca – Árpád sor és Szőlő u. között
Degré utca – Gyermekotthon előtti buszforduló
Szilágyi Dezső utca – 1–5. előtt
Árpád sor – Árpád sor 96. és Kanálisi u. között
Kanálisi utca – teljes hosszban
Munkácsy utca – Bartók Béla út és Posta köz között 
Málnás utca – teljes hosszban
Pásztor utca – 31–41. között
Szőlő utca – 105. és Málnás utca között

2. rész:
Tinódi utca – 3–9. mellett és mögött
Petőfi utca – 4–14. előtti út 
Tulipán utca – 1–3. mögött 
Gábor Áron utca – 3–7. mellett és mögött
Tolnai utca – 6–10. mögött
Bocskai utca – teljes hosszban 
Földvári utca – Békési út és Áchim L. András u. között 

Az elkészültként jelzett utcák, útszakaszok esetében a fel-
ső aszfalt- (kopó-) réteg készült el, de még több helyszínen 
folyamatban van a csatlakozó burkolt és zöldfelületek rende-
zése. Ezt követően lesznek a műszaki átadások, valamint az 
új utak esetében ezután folytatják le a forgalomba helyezési 
eljárásokat.

Folyamatban van (összesen: 6 utca/szakasz) 

1. rész: - 
2. rész:
Szigligeti utca – Játszótér körüli útszakasz, járdacsatlako-
zások kiépítése folyik az időjárás függvényében.
Kazinczy utca – 6. mellett és 6/1. mögött; az aszfalt elké-
szült, a padka építése folyamatban van.
Szabadság tér – 8–26. mögött; a szegélyépítés elkészült, 

a következő napokban indul az aszfaltozás.
Szent Imre utca – teljes hosszban; a padka építése folya-
matban van.
Munkás utca – Schweidel József u. és Botyánszki Pálné u. 
között; a padka építése folyamatban van.
József utca – Lenkey u. és Zrínyi u. között; a padka építése 
folyamatban van.

 A 47. héten induló munkák 
A szegélyépítési és padkarendezési munkák folytatása 

várható, valamint a tereprendezési munkákat végzik. 
Az időjárás függvényében a kivitelező várhatóan a kö-

vetkező utcákban fogja megkezdeni a kivitelezési munká-
kat: Málnás utca, Szőlő utca, Egyetértés utca, Pásztor utca. 
Ezekben az utcákban burkolatmarást követően új aszfaltsző-
nyeget fognak teríteni.

2. Útépítés I. ütem (45 utca/szakasz):
2021. évi befejezéssel:
1. rész: 
– tervezett: 10 utca
– eddig befejezett: 4 utca
– folyamatban van: 11 utca 
2. rész: 
– tervezett: 7 utca
– eddig befejezett: 2 utca
– folyamatban van: 10 utca 
Elkészült: (6 utca/szakasz)
1. rész:
– Répa köz, 
– Paprika köz, 
– Barackos köz, 
– Kadarka köz.
2. rész:
– Károlyi Mihály utca, 
– Vasvári utca (Vasvári Pál utca a Lipták András u. és 
Czuczor u. között).
Folyamatban: (21 utca/szakasz) 
1. rész
Szilva köz, kötőréteg kész – 48. héten aszfaltozás.
Cseresznye köz, kopóréteg kész – elkészült.
Móra Ferenc utca, kopóréteg kész – elkészült.
Béri Balogh Ádám utca – tereprendezés, hulladék össze-
szedése.
Kiszely András utca – 47. héten aszfaltozás az időjárás 
függvényében. 
Fészek utca – elkészült.
Vadász utca – a vízvezeték rekonstrukciója elkészült, elin-
dult az útalap-építés.
Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között – a vízve-
zeték rekonstrukciója elkészült.
Babits Mihály utca – a vízvezeték rekonstrukciója folya-
matban van.
Fölműves utca – az útalap-építés folyamatban van.
Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u. között – 
48–49. héten aszfaltozás.
2. rész
Körgát utca – a padkaépítés és tereprendezés folyamat-
ban van.
Mikes utca – 47. héten aszfaltozás.
Fürj utca – 47. héten aszfaltozás.
Darányi sor – 48-49. héten aszfaltozás. 

Vihar utca – a padkaépítés folyamatban van.
Vörösmarty utca – a Dessewffy u. és Lenkey u. között: te-
reprendezés, utómunkák.
Pulszky utca – a Munkás u. és Dessewffy u. között: az 
aszfaltozás elkészült, a padkarendezés, tereprendezés fo-
lyamatban van.
Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között – a 
vízvezeték rekonstrukciója folyamatban van.
Csendes utca (együtt az Orgona utcával a 24. sorszám 
alatt) – a vízvezeték rekonstrukciója folyamatban van.
Gólya utca – 48-49. héten aszfaltozás indul.

A 47. héten induló/folytatódó aszfaltozási munkák: 
Az időjárástól függően várhatóan a Fürj utca, Mikes utca, 

Kiszely András utcában fog sor kerülni az aszfaltszőnyeg te-
rítésre, illetve folytatódnak a padkaépítési, tereprendezési-, 
csapadékvíz-árok karbantartási munkák és az építési hulla-
dék összeszedése.

3. Útépítés II. ütem (38 utca/szakasz):
A közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződés 

megkötésről a 2021. november 4-én ülésező közgyűlés dön-
tött. A nyertes vállalkozóval – a jogszabályok szerinti határ-
időket betartva – a szerződést megkötik, majd november vé-
gén, december elején adják át a munkaterületet. 

Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét a fejlesztéssel 
érintett területeken a munkagépek jelenlétére, valamint arra, 
hogy a közúti forgalomban az építési anyagok beszállítása 
miatt a tehergépjármű-forgalom megnövekedésére kell szá-
mítani. Kérjük a közúton közlekedőket, vezessenek óvato-
sabban és figyelmesebben, vegyék figyelembe a kihelyezett 
közúti táblák utasításait. Kérjük az érintettek türelmét és meg-
értését.

A projekt a Modern Városok Program keretében való-
sul meg.

További információ kérhető a projekt lebonyolítójá-
tól: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., tel.: 06 +36-
66/241-791, e-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

A projektről bővebb információ: 
https://utfejlesztesbekescsaba.hu 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
álló bérlakásokban történő elhelyezésre.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a tulajdonában 
lévő alábbi, költségelvű bér-
lakásokban történő elhelye-
zésre:

Békéscsaba, Erzsébet 
lakópark 8. (egyszobás, 
összkomfortos 60 m²; bérleti 
díja: 30 300 Ft/hó);

Békéscsaba, Erzsébet 
lakópark 42. (egyszobás, 
összkomfortos 60 m²; bérleti 
díja: 30 300 Ft/hó).

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

– akinek a nettó együttes 
jövedelme legalább ötszöröse 
a fizetendő lakbér összegé-
nek, 

– aki legalább havi 10 000 Ft 
lakás-előtakarékossági szer-
ződést köt, 

– aki megfizeti a bérleti 
szerződés megkötése előtt a 
meghatározott összegű óva-
dékot (150 000 Ft).

A pályázaton való részvétel 
részletes feltételeit a pályázati 
adatlap mellékletében sze-
replő tájékoztató tartalmazza.

A pályázat benyújtására 
elsősorban elektronikus 

úton vagy postai úton van 
lehetőség.

A pályázat polgármesteri 
hivatalba történő beérke-
zésének határideje: 2021. 
december 10., 12.00 óra 

A határidőn túl beérke-
zett pályázat érvénytelen.

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

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

A pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati adatlap 
és tájékozató a polgármesteri 
hivatal szociálpolitikai osztá-
lyán igényelhető és letölthető 
a bekescsaba.hu weblapról a 
pályázati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlé-
se Családügyi és Népjóléti Bi-
zottságának következő soros 
ülésén történik. Bővebb fel-
világosítás munkaidőben a 
polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályán kérhető. 
Telefonszám: 66/886-506, 
66/886-502.

Békéscsaba önkormányzata pályá-
zatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat 
folytatók támogatására a „Békéscsaba 
hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösz-
töndíj elnyerésére, valamint a diplomás 
pályakezdők támogatására a „Békés-
csaba hazavár!” életkezdési támoga-
tás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőok-
tatási hallgatói ösztöndíj pályázatban 
elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj 
összege félévenként 5 hónap időtartam-
ra (szeptembertől januárig és februártól 
júniusig) havi 50 000 Ft, amely a pályázat 
benyújtásakor folyamatban lévő félév-
től négy félévig, de legfeljebb az oklevél 
megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” életkez-
dési támogatási pályázatban elnyer-
hető támogatás: Az ösztöndíj összege 
egyszeri 400 000 Ft, amely az ösztöndíj-
szerződés megkötését követő 15 napon 

belül kerül átutalásra a pályázó által meg-
jelölt számlára.

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

A pályázatok beérkezésének ha-
tárideje: 2022. március 16.

A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztályán igényelhető vagy 
letölthető Békéscsaba város honlapjáról. 
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Bé-
késcsaba hazavár!" életkezdési támoga-
tás pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!" 
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntésekről szóló ér-
tesítés várható ideje: 2022. április 20.

A pályázat feltételeiről bővebben a 
bekescsaba.hu weboldalon, a pályázati 
hírek között olvashatnak. 

BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!
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Megújult a gerlai orvosi rendelő

November 17-én adták át a 
Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban 
felújított gerlai rendelőin-
tézetet. A "Gerla városrész 
egészségügyi alapellátás 
komplex fejlesztése" című 
projekt részeként az orvo-
si rendelő rekonstrukciója 
mellett bővítés is történt. 

A hivatalos átadón  Szarvas 
Péter, Békéscsaba polgár-
mestere köszöntő beszédé-
ben elmondta: fontos lépés 
volt a gerlai rendelő felújí-
tása, amely jól illeszkedik a 
településrész fejlesztéséhez. 
A városvezető emlékeztetett 
arra, hogy az elmúlt három 
évben megújult a helyi idő-

sek klubja, megszépült a 
Wenckheim tér, valamint el-
kezdődött Gerlán is az útépí-
tési és útfelújítási program.

– Az önkormányzat az 
egészségügyi szektort érin-
tően az elmúlt időszakban 
komoly beruházást hajtott 
végre a Jaminai Egészség-
ügyi Centrumban, a Bartók 
Béla út 37. szám alatti pszi-
chológiai tanácsadóban, és 
a Dedinszky utcában a Vé-
dőnői Centrum is megújult. 
Rövidesen hozzáfogunk a 
Kazinczy utcai orvosi ren-
delő felújításához is. A vá-
ros figyel erre a szektorra és 
igyekszünk lépésről-lépésre 
fejleszteni – fogalmazott a 
polgármester.

A térség országgyűlési 
képviselője arról beszélt, hogy 
a fejlesztés révén a telepü-
lésrész lakói komfortosabb 
közegben vehetik igénybe az 
egészségügyi alapellátást.

– Az egészségügyi alapel-
látás fejlesztése fontos, mert 
ha a megelőzéssel és az alap-
szintű gyógyítással eredményt 
tudunk elérni, akkor nem ke-
rülnek a betegek kórházba. A 
gerlai rendelő épülete rossz 
állapotban volt a felújítás előtt. 
Úgy gondoljuk, a gerlaiak 
megérdemlik, hogy ez az in-
gatlan megújuljon. A fejlesz-
tésnek köszönhetően az orvo-
si rendelők jobb körülmények 
között várják a betegeket, 
másrészt a betegfogadó tér 

nem csupán megszépült, de 
bővült is. Az itt dolgozó orvo-
sok a beruházásnak köszön-
hetően korszerű körülmények 
között gyógyíthatnak – emelte 
ki Herczeg Tamás.

A beruházást végül  Sódar 
Anita, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezetője mutatta be. Ismertet-
te, hogy a rendelő épületének 
átalakításával, bővítésével egy 
háziorvosi és egy gyermekor-
vosi rendelőt, valamint egy 
akadálymentesített, multifunk-
cionális helyiséget alakítottak 
ki. Hozzátette: az épületet hő-
szigetelték, nyílászárókat cse-
réltek, valamint napelemeket 
szereltek fel rá.

Papp Ádám

Egy darabka Körös Hotel

Búcsúpiknik

Mindenkinek jár egy da-
rabka Körös Hotel címmel 
rendeztek búcsúpikniket 
az egykori Körös Hotel 
bontás alatt álló épületé-
nél november 22-én. 

A rendezvényen ott voltak a 
hotel egykori dolgozói, illetve 
azok a csabaiak, akiknek az 
életében fontos szerepet ját-
szott az intézmény. Az emlé-
keken túl, aki akart, még egy 
kis darabkát is hazavihetett a 
Körös Hotel épületéből. A bú-
csúpiknik ötlet- és házigaz-
dája, Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő elmondta, 
hogy most ugyan a szálloda 
múltjáról emlékeztek meg, de 
már a terület jövőjére is gon-
dolni kell.  Varga Tamás  Bé-
késcsaba kultúráért felelős 
alpolgármestere azt emelte 

ki, hogy a hotel első negyed 
évszázada a sikerről szólt, a 
második negyed századában 
azonban már üresen kongott 
az épület. Az egykor ott dol-
gozók képviseletében  Gál 
László megjegyezte, hogy a 
régi állapotába már nem le-
hetett volna visszaállítani a 
szállót, ezért jobbnak látják, 
ha az épület nem lesz többé 
szégyenfoltja a városnak. Az 
eseményen Ugrai Gábor, a 
Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület el-
nöke a hotel környezetének 
történetét idézte fel, Duray 
Balázs,  a Hatvanezer Fa 
Egyesület szakmai irányító-
ja pedig megjegyezte, egy 
olyan közpark kialakítását 
tervezik a területen, amely 
városlakók megelégedésére 
szolgál majd.

Békés megyének mindössze öt százaléka erdősített

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a zöldítés
Forgalomba helyezték a 
Fürjesi elkerülő utat, bont-
ják a Körös Hotelt, és több 
helyen is fásítanak Békés-
csabán. Erről, valamint 
a járványhelyzet aktuali-
tásairól Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőt 
kérdeztük.  

– November 24-én forgalom-
ba helyezték a Fürjesi elkerülő 
utat, mégpedig az eredetileg 
tervezettnél jóval hamarabb.  

– Körülbelül tíz hónappal 
korábban fejeződtek be a 
munkálatok, mint ahogyan 
azt eredetileg tervezték. 
Legalább két évtizede már 
szó volt arról, hogy ezt az 
utat meg kellene építeni – 
jó, hogy végre ez az álom is 
valóra vált. Most egyébként 
több mint 8 kilométeren zaj-
lott beavatkozás, valamint 
kerékpárút, szervizút is épült. 
Az elkerülő út nagy forgalmat 
vesz le Békéscsabáról, se-
gítséget jelent a Dél-Békés-
ből érkezőknek, ráadásul a 
könnyebben megközelíthető 
apácai úti ipari park így von-
zóbbá válhat a befektetők 
számára. 

– Békéscsabán a város-
kép is átalakulóban van. A 
központban bontják a Körös 
Hotelt, amelytől el is búcsúz-
hatott a lakosság. Mi lesz a 
terület sorsa? 

– Eszembe jutott, hogy 
amikor évekkel ezelőtt az 
ifiház bontása elkezdődött, a 
kollégákkal szerveztünk ma-
gunknak egy búcsúbulit. Arra 
gondoltam, hogy mivel oly 
sok embernek volt valami-
lyen köze a Körös Hotelhez, 
összehozhatnánk számuk-
ra egy elköszönő délutánt. 
Ez meg is történt. A búcsú 

azonban csak egyik része 
a dolognak, a másik pedig 
az, hogy hamarosan valami 
új kezdődhet. Ha a bontás 
megtörténik, és az állam 
odaadja a városnak a terüle-
tet, az önkormányzat dönthet 
arról, hogy milyen fejlesztés 
legyen ott. Két civil szerve-
zetet kértem meg arra, hogy 
közösségi tervezés, társa-
dalmi párbeszéd alakuljon ki 
arra nézvést, mit szeretné-
nek a békéscsabaiak az egy-
kori Körös szálló helyén. Mint 
kiderült, a döntő többség azt 
szeretné, hogy valamilyen 
zöld környezetbe ágyazott 
tér alakuljon ki. Hogy ponto-
san milyen közösségi funkci-
ót kap majd a hely, azt még 
el kell dönteni.  

– A város több pontján fá-
sítanak, például egy állami 
földterületen háromezer fa 
ültetése zajlik. Mit tudhatunk 
erről? 

– Ha már a Fürjesi elkerü-
lőről beszéltünk, azt is meg 
kell említeni, hogy annak a 
környékén bőven van lehe-
tőség fásításra. Sokkal több 
fát, cserjét, sokkal több zöl-
det bírna el az a környék; 
ezen még dolgozunk. Az 
említett háromezer fa állami 
földterületen történő elülte-
tése 2,4 hektárt érint. Hoz-
záteszem: sokszor mond-
ják az állami szereplőkről, 
hogy lassúak, bürokratiku-
sak, ehhez képest hihetetlen 
gyorsasággal született meg 
a döntés, amely alapján a 
Hatvanezer Fa Egyesület 
Kisréten, állami földterületen 
erdősíthet. Azonban ennél 
még jóval több fát kell ültet-
ni. A kormányzat szándéka 
egyébként az, hogy a mosta-
ni, körülbelül 22%-os erdősí-

tettség 2030-ig 27%-ra nőjön 
Magyarországon. Békés me-
gyében ez az arány jelen-
leg mindössze 5%. Nagyon 
jó minőségű földterületeink 
vannak, a mezőgazdaság 
használja ezeket, de vannak 
olyan magán- és állami terü-
letek is, amelyek alkalmasak 
lehetnek az erdősítésre Bé-
késcsaba határában vagy a 
megye más pontjain. 

– Mindeközben zajlik a ko-
ronavírus-járvány negyedik 
hulláma. Nagyon sokan veszik 
fel nálunk is az oltást a meg-
hosszabbított akcióhéten.

– Már az első napokban 
látszott, hogy sikeres a nov-
ember 22-én indult oltási 
akcióhét. Voltak, akik az 
első vagy a második oltásra 
jelentkeztek, de legtöbben a 
harmadik oltásukat vették fel, 
és sokan örültek annak, hogy 
mindezt regisztráció nélkül is 
megtehették. Ezért döntött 
úgy a kormányzat, hogy de-
cember 5-éig meghosszab-

bítja az oltási akciót, így csak 
el kell menni egy oltási pont-
ra, és fel lehet venni a védő-
oltást. Európa nagyon sok 
országában rendkívüli szigo-
rításokat vezettek be, a ma-
gyar kormánynak azonban 
továbbra is eltökélt szándé-
ka, hogy ne legyenek súlyos 
korlátozások. Az előző két 
tanévben megtapasztaltuk 
a digitális tanrend nehézsé-
geit. A saját bőrünkön érez-
tük azt is, mentálisan milyen 
rossz hatással van ránk a 
hosszan tartó elszigeteltség. 
A gazdaság teljesítményét is 
borzasztó mértékben rontja, 
ha bezárásokat kell elrendel-
ni. Ettől szeretné megóvni a 
magyar társadalmat a kor-
mány. Éppen ezért én is min-
denkit arra buzdítok, vegye 
fel az oltásokat, amelyekkel 
a szakemberek szerint jó 
eséllyel megmenekülhet a 
súlyos kimenetelű, ne adj’ Is-
ten halálos betegségtől.

Mikóczy Erika

Vannak olyan magán- és állami területek is, amelyek alkal-
masak lehetnek az erdősítésre Békéscsaba határában

Az utolsó épületrészek bontása november 27-én

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

TISZTELT MUNKÁLTATÓ!
A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum a koronavírus miatti szigorítások ellenére 
is folytatja munkáját, melynek célja a foglalkoztatási szint emelése, a hátrányos helyzetű 
álláskeresők munkahelyhez juttatása. A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum 
Békéscsaba és a környező települések jelentősebb gazdasági, közigazgatási és 
civilszervezeteinek összefogásával jött létre.

MIVEL FOGLALKOZIK A PAKTUM IRODA?
A Paktum Iroda látja el a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum szakmai 
koordinációval és működtetéssel kapcsolatos operatív feladatait. A helyileg Békéscsabán 
található Paktum Irodát a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. működteti.
A Paktum Iroda személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani a potenciális munkavállalók 
számára, valamint tájékoztatja a vállalkozásokat a támogatási lehetőségekről. Továbbá, 
ha szükséges, közvetíti a feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és 
hatóságok felé.

A Paktum Iroda főbb feladatai:
· a Paktum szervezeti ügyrendjének kialakításában aktív részvétel, a munkacsoportok 
  és az Irányító Csoport munkatervének kialakításában való közreműködés,
· szervezeti találkozók, partnerségi fórumok, valamint irányító csoport ülések, 
  munkacsoportok találkozóinak megszervezése, a tagok információval történő  
  folyamatos ellátása,
· a Paktum szervezet és a Foglalkoztatási Fórum részvevői közötti aktív  
  kapcsolattartás, a szereplők és a szervezeti egységek információval való ellátása,
· munkaerőpiac keresleti (munkáltatók) és kínálati (munkavállalók toborzásával, 
  képzésével foglalkozó szervezetek) oldala közötti információ áramlás segítése, 
  a monitoringhoz és projekttervezéshez szükségesadatgyűjtések koordinálása, kinyert 
  adatok továbbítása.

Miben segít a Foglalkoztatási Paktum?
· munkaerő toborzása,
· a munkavállalók felkészítése a munkába lépés előtt,
· foglalkoztatói igényeken alapuló, álláskeresők részére történő képzések szervezése 
  és finanszírozása.

A járványügyi helyzetre való tekintettel Paktum Irodánk
e-mailen és telefonon tartja önökkel a kapcsolatot.

Elérhetőségek:
Telefon: 06-66/510-133
E-mail: tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Weboldal: www.paktumbekescsaba.hu

„HELYI FOGLALKOZTATÁSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN
ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN”
TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001
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ba és a környező települések jelentősebb gazdasági, közigazgatási és civil szervezeteinek 
összefogásával jött létre.

MIVEL FOGLALKOZIK A PAKTUM IRODA?
A Paktum Iroda látja el a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum szakmai koordiná-
cióval és működtetéssel kapcsolatos operatív feladatait. A helyileg Békéscsabán talál-
ható Paktum Irodát a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. működteti. A Paktum 
Iroda személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani a potenciális munkavállalók számára, 
valamint tájékoztatja a vállalkozásokat a támogatási lehetőségekről. Továbbá, ha szük-
séges, közvetíti a feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek éshatóságok felé.
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– a Paktum szervezeti ügyrendjének kialakításában aktív részvétel, a munkacsoportok
 és az Irányító Csoport munkatervének kialakításában való közreműködés,
– szervezeti találkozók, partnerségi fórumok, valamint irányító csoport ülések,
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 képzésével foglalkozó szervezetek) oldala közötti információ áramlás segítése,
 a monitoringhoz és projekttervezéshez szükséges adatgyűjtések koordinálása, kinyert
 adatok továbbítása.

Miben segít a Foglalkoztatási Paktum?
– munkaerő toborzása,
– a munkavállalók felkészítése a munkába lépés előtt,
 – foglalkoztatói igényeken alapuló, álláskeresők részére történő képzések szervezése
és finanszírozása.

A járványügyi helyzetre való tekintettel Paktum Irodánk
e-mailen és telefonon tartja önökkel a kapcsolatot.
Elérhetőségek:
Telefon: 06-66/510-133
E-mail: tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Weboldal: www.paktumbekescsaba.hu
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
Békéscsabán, a járdahálózat-fejlesztési program keretében fo-
lyik az első ütem megvalósítása, és hamarosan megkezdődik a 
kivitelezési munkálatok 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 járdafejlesztési programhoz tartozó utcák helyszíni felmérése 
2021. május 30-ig megtörtént. A projekt keretében megvalósuló 
járdafejlesztéseket négy ütemben tervezik megvalósítani 2022. de-
cember 31-ig, folyamatosan. 

A projekt I. ütemében 35 járda/járdaszakasz fejlesztésére kerül 
sor. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az I. ütem 
vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. július 23-án, a munkaterület 
átadása 2021. július 29-én megtörtént. A kivitelezési munkák 2021. 
szeptember 6-án kezdődtek meg. 

A Szőlő utcai térburkolattal ellátott járdaszakasz elkészült. A 
Kőrösi utcai, Akácfa utcai, Széna utcai, Schweidel utcai járdasza-
kaszok aszfaltozása megtörtént, még padkarendezés szükséges. 
Az Áchim lakótelepi, szobor környéki térburkolat elkészült, a kap-
csolódó aszaltburkolattal való illeszkedés javítása szükséges. Je-

lenleg a Pulszky utcai, Czuczor utcai, Németh Lajos utcai, Berényi 
út 132. előtti, Lachner utcai, Bokor utcai, Dessewffy utcai, Bezerédj 
utcai, Sikonyi úti, Kőmíves Kelemen sori, illetve a Lencsési út 28-
38. mögötti járdaszakaszok felújítása folyik. Az I. ütemben tervezett 
munkák befejezésére folyamatosan, de legkésőbb 2022. augusztus 
27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 járda/járdaszakasz fejlesztése való-
sul meg. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az II. 
ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. október 26-án, a mun-
katerület átadására 2021. november 5-én került sor.

A projekt III. ütemében 56 járda/járdaszakasz fejlesztése való-
sul meg. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az III. 
ütem 7-es, 11-es, és 12-es választókörzetre vonatkozó vállalkozási 
szerződéseket 2021. november 26-án aláírták, a munkaterület át-
adására 2021. december 6-án kerül sor.

Megkezdődött a IV. ütem keretében megépülő 24 járda/járda-
szakasz kivitelezőjének a kiválasztására irányuló közbeszerzési el-
járás előkészítése is.

2021-ben valamennyi járdaszakaszra vonatkozóan megtörténik a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások kiírása.

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

A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése 
előtt legalább két héttel korábban, írásban is tájékoztatja, megjelöl-
ve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is. A vállalkozók a 
kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják venni a technológiai, 
tárgyi, személyi és szervezési feltételeket A „Békéscsaba járdahá-
lózatának fejlesztése” című projekt megvalósításával kapcsolatban 
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. 

A munkavégzéssel kapcsolatos, bármilyen jellegű helyreállítási, il-
letve esetlegesen előforduló károkozást követő javítási munkákat a 
kivitelező elvégzi. A helyreállítások, javítások előkészítése, kivitele-
zése időt vesz igénybe, ezért kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét.

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

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

Járdafejlesztési munkák I. ütemének lebonyolítása.
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m Békéscsaba 

járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 
1. rész - Helyszín

2021-
ben 
elké-
szült

Jelen-
leg kivi-
telezés 
alatt 
álló

2021-
ben 
tervez-
ve

2022-
ben ter-
vezve

Megjegyzés

1 Telep u. X

2 Sikony út X Bontás, földmunka elké-
szült.

3 Bezerédj u. X
Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfalto-
zásra előkészítve.

4 Kórház u.+ 
Dedinszky u. X

5 Csalogány u. X
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járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 
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elké-
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alatt 
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2021-
ben
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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 aszfaltozás-
ra előkészítve.

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

9 Kőmíves K. sor 37.–Virág 
presszó X

Szegélyezéssel, CKT-
betonozással aszfaltozás-
ra előkészítve.
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járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 
3. rész - Helyszín

2021-
ben 
elké-
szült

Jelen-
leg kivi-
telezés 
alatt 
álló

2021-
ben 
tervez-
ve

2022-
ben 
tervez-
ve

Megjegyzés

1 Kőrösi utca X Az aszfaltozás elkészült, 
padkarendezés szükséges.

2 Akácfa utca X Az aszfaltozás elkészült, 
padkarendezés szükséges.

3 Széna utca X Az aszfaltozás elkészült, 
padkarendezés szükséges.

4 Schweidel u.–Zöldfa u. X Az aszfaltozás elkészült, 
padkarendezés szükséges.

5 Czuczor utca X Az aszfaltozás folyamatban 
van.

6 Lorántffy u. Dombos–
Vereckei u. között X

7 Áchim lakótelep X

A szobor környéki térburko-
lat elkészült, a kapcsolódó 
aszfaltburkolattal való illesz-
kedés 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 Bontás, földmunka elké-
szült.

13 Váczi Mihály utca 22–24. 
előtt X

14 Bokor u. páratlan oldal 
(Csillag–Mokry u. között) X Bontás, földmunka folya-

matban van.

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

16 Német Lajos utca X A szegélyezés elkészült.

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

matban 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.

Tűz-szimuláció a főtéren
December 3-án, pénte-

ken 17 órától látványos, „la-
kástűz” konténertűz-szimu-
lációt tart a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Békéscsabán, a 
Szent István téren.

Az eseményen az érdeklődők 
szemtanúi lehetnek annak, 
hogy egy parányi tűzből, mi-
lyen gyorsan keletkezhet egy 

egész szobát elborító láng-
tenger. Az arra járók meg-
tapasztalhatják, hogy a tűz 
környezetében lévő berende-
zési tárgyak, illetve a szom-
szédos épületrészek, ilyen-
kor mekkora hőterhelésnek 
vannak kitéve. Emellett lesz 
még egy másik látványos 
„konyhai tűz” bemutató is, 
amikor egy meggyulladt ét-
olajat tartalmazó edényt 

próbálnak vízzel eloltani a 
szakemberek. A bemutatók-
kal egy időben lehetőséget 
biztosítanak az érdeklődők 
számára, hogy leteszteljék 
felkészültségüket az OTB 
tűzvédelmi tesztjeinek kitöl-
tésével. A tesztet helyesen 
kitöltők között tíz  füst- és tíz 
szén-monoxid érzékelőt sor-
solnak ki. a katasztrófavéde-
lem szakemberei.



 „Tudomány: iránytű az élhe-
tő jövőhöz Békésben” elne-
vezéssel rendeztek konfe-
renciát a „Magyar tudomány 
ünnepe 2021” országos és 
határon túli programsoro-
zat részeként a Gál Ferenc 
Egyetem csabai campusán 
a közelmúltban. A konferen-
ciasorozatot a Békés Me-
gyei Kormányhivatallal part-
nerségben hívta életre az 
egyetem, amelynek Békés, 
illetve Csongrád-Csanád 
megyei képzési helyszínein 
november végéig rendezték 
meg a tudományos tanács-
kozást.

A Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) idén immáron 
18. alkalommal rendezte meg 
a hazai tudományos élt kitün-
tetett eseményét, amelynek 
mottója idén: „Tudomány: 
iránytű az élhető jövőhöz.”        

E rendezvénysorozathoz csat-
lakozott Békésben a „szülő-
föld egyeteme”, a Gál Ferenc 
Egyetem is, hogy a keresztény 
jövőkép megközelítésében 
tárgyalja az élhető jövő kér-
déseit, működő, használható 
iránytűvé válva a hallgatók, s 
összességében a megyében, 
a régióban élők számára is.

A béke és a közjó, a tudo-
mány és a teremtésvédelem, 
vagy ha úgy tetszik a környe-
zetvédelem egyetemes em-
beri értékek. Fontos, hogy az 
egyházak, az állam és a civil 
szervezetek közösen szol-
gálják ennek megvalósítását, 
kiteljesedését – hangsúlyoz-
ta előadásában dr. Kiss-Rigó 
László, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye püspöke.

A legtöbbről, a szülőföldről 
szól ez a konferencia. Vala-
mennyien Békés megyéért 
dolgozunk és a legfontosabb 

célunk a megye élhetőbbé 
tétele, népességmegtartó ere-
jének növelése – mondta dr. 
Rákóczi Attila, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal főigaz-
gatója.

Nálunk megtalálod a jö-
vőd! – idézte a Gál Ferenc 
Egyetem mottóját dr. Kozma 
Gábor. A tudománynak irány-
tűnek kell lennie, a teremtett 
világ valóságára kell mutas-
son, s annak megértését kell 
segítse – hangsúlyozta a rek-
tor, aki úgy fogalmazott: kiváló 
partnerekkel dolgoznak együtt 
Békés megyében a megyéért.

Nemesi Pál, a Dél-alföl-
di Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos a régióban fo-
lyamatban lévő jelentős inf-
rastrukturális fejlesztéseket, 
beruházásokat ismertette. Az 
új szakképzési rendszerről, az 
elérhető képzésekről Mucsi 
Balázs, a Békéscsabai Szak-
képzési Centrum főigazgatója 
tartott előadást.

A konferencián – a Békés 
Megyei Kormányhivatal felké-
résére – „Egy sikeres verseny-
re történő felkészülés háttere” 
elnevezéssel előadást tartott 
a szakmák Európa-bajnoksá-
gán, Grazban szeptember vé-
gén megrendezett EuroSkills 
2021. versenyen mechatroni-
ka szakmacsoportban kiváló-
sági érmet szerzett, újkígyósi 
kötődésű Bakonyi Dávid is.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALBÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Békésben is megrendezték a „Magyar 
tudomány ünnepét”

Újabb utak újulnak meg megyénkben

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Csaba u. 7.

Telefon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

H,K,CS: 9:00-16:00

SZ: 9:00-13:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

BÉKÉSCSABA

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

A Békés Megyei Önkor-
mányzat által kezelt Terület-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében Békés me-
gyében 2,5 milliárd forintból 
közel 14 kilométernyi mellékút 
újul meg. Az állami úthálózaton 
megvalósuló fejlesztés hét tele-
pülést érint, Kétegyházát, Szar-
vast, Gyomaendrődöt, Sarka-
dot, Gyulát, Nagykamarást és 
Kevermest. Megújul a Sarkad-
országhatár, a Gyula-Pitvaros-
Makó, a Szarvas-Orosháza, a 
Gyomaendrőd-Nagyszénás-
Szentes, a Furta-Gyula és a 
Kevermes-Medgyesegyháza-
Orosháza összekötő út egy-
egy szakasza. A felújítás során 
új kötő- és kopóréteggel látják 
el az útfelületet, megújítják a 
meglévő vízelvezetési rend-
szert, valamint rendezik az út-
padkát. A tervezett fejlesztések 
lakott területen belüli átkelési 
szakaszokat nem érintenek. A 
projekt megvalósulása esetén 
javul a települések és a térség-
ben lévő munkahelyek elérhe-
tősége, ezzel a gazdaságfej-
lesztést is ösztönzi. 

Javasolt szakaszok

I.

II.
III.

IV.

Magyar Közút Békés Megyei Igazgatóság
3. körös TOP projekt javaslatai

Michael Mosbacher előadása az MCC-ben
A Mathias Corvinus Colle-

gium (MCC) békéscsabai köz-
pontjában tartott angol nyelvű 
előadást a közelmúltban Mic-
hael Mosbacher amerikai új-
ságíró.

Michael Mosbacher a Policy 
Exchange agytröszt Liveable 
London (Élhető London) pro-
jektjének vezetője. Tanács-
adóként működik közre egy 
2022-ben induló új, londoni 
székhelyű, de indiai támogatá-
sú magazin, a Modern Review 

létrehozásában is. Mosbacher 
2008-ban társalapítója volt 
a Standpoint magazinnak, 
amelynek végül a szerkesz-
tője lett. 2019-ben részt vett a 
The Critic magazin megalapí-
tásában is. Társszerzője a brit 
népszavazási kampányról el-
sőként megjelent Brexit Revolt: 
How the UK Voted to Leave the 
EU című kötetnek. Számos írá-
sa jelent meg politikai és kultu-
rális témákban. Békéscsabán 
arról beszélt, hogy kik azok, 

akik eldöntik, hogy mely és 
milyen hírek jutnak el a nagy-
közönséghez, és arról is, hogy 
milyen hatással vannak a digi-

tális kor vívmányai a vélemény-
nyilvánítás szabadságára, és 
milyen kihívásokkal szembesül 
az újságírói szakma.

Felújították a szövetség előadótermét
Ünnepélyes keretek között 
adták át november 26-án a 
Rákóczi Szövetség Békés-
csabai Helyi Szervezetének 
közösségi összefogással 
felújított előadótermét.

A Rákóczi Szövetség helyi 
szervezete 2018. április 24-én 
alakult újjá. Mint azt Kovács 
Nóra elnök elmondta, az elin-
dulást követően többen mellé-
jük álltak, hogy a lelakott, múlt 
rendszerből örökölt épület-
részt korszerűsítsék.

– Elsőként Máténé Jutka 
ajánlott fel bútorokat, majd 
Kiss Tibor, akkori alpolgár-
mestertől kaptunk nagyobb 
összeget a műanyag falbur-
kolat lebontására, tisztasági 
festésre és a padlóburkolat 

korszerűsítésére. 2020-ban 
fogalmazódott meg egy átfo-
gó, mindenre kiterjedő felújí-
tás igénye. Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség elnöke 
az első pillanattól minden 
anyagi forrást előteremtett 
a felújításhoz. A munka ér-
demi része, a szakmunka 
minden elemének tervezé-
se, majd kivitelezése idén 
tavasszal és nyáron történt. 
Ahogyan a Sátoraljaújhelyi 
Rákóczi Tábor és Rendez-
vényközpont építésénél, úgy 
itt is köszönjük Mucsi Balázs 
segítségét, aki lehetővé tet-
te és megszervezte, hogy a 
Békéscsabai Szakképzési 
Centrum villanyszerelői, fes-
tői, karbantartói, víz-, gáz- 
és fűtésszerelői, valamint 

asztalosai ezen a projekten 
is dolgozzanak – emelte ki 
Kovács Nóra. 

Csáky Csongor, a Rákó-
czi Szövetség elnöke arról 
beszélt, hogy szövetségnek 
Békéscsabán mély gyökerei 
vannak. A városba nagyon 
sok embert és családot telepí-
tettek 1946/47-ben a Felvidék-

ről, akik itt találtak otthonra. 
Ők voltak azok, akik a Rá-
kóczi Szövetséget 1989-ben 
elindították. Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő a he-
lyi szervezet tagjaként köszö-
netét fejezte ki a közösségnek 
az összefogásáért és gratulált 
a közösen felújított teremhez.

Papp Ádám

Fo
tó

: M
C

C
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Zenekarok a 7.Tv műsorán

Turnébusz 
Digiporáma Fesztivál a jubileumi programsorozatban

Két hétig ünnepelt a közösségi ház

A Music Alive Kft. és a Bé-
késcsabai Médiacentrum 
együttműködésének ered-
ményeként, szombatonként 
20 óra 20 perctől feltörekvő 
hazai zenekarokat ismerhet-
nek meg a 7.Tv nézői.

A koronavírus-járvány mi-
att hosszú időre leállt az élet. 
A feltörekvő hazai zenekarok 
sem tudtak turnézni, egy új 
kezdeményezés eredménye-
ként azonban jó lehetőséget 
kapnak. Diós Zsolt, a Békés-
csabai Médiacentrum ügyve-
zetője elmondta, az együtte-
sekről a Music Alive Kft. készít 
filmeket. A kft. ügyvezetője, 
Kovács Zsolt kereste meg a 
médiacentrumot azzal, hogy 
szívesen bemutatnák a most 
még 25 részes sorozatot a 
7.Tv-ben is.

– Ezzel egyrészt színesít-
jük a 7.Tv palettáját, másrészt 
pedig segítjük, hogy a magyar, 
többnyire vidéki zenekarokat 
minél többen megismerjék. 
Fontosnak érezzük, hogy a 
hazai, másodvonalhoz tartozó 
tehetségeknek mi is teret ad-
junk – fogalmazott Diós Zsolt, 
hozzátéve, hogy november 
20-án indult a program és 25 
héten át, szombaton esténként 
láthatják a nézők a zenekaro-
kat a 7. Tv műsorán.

Kovács Zsolt – aki maga is 
zenész – elmondta, hogy ami-
kor a koronavírus-járvány miatt 
a zeneipari szektor is leállt, so-
káig nem történt semmi, majd 
elindultak a Raktárkoncertek.

– Erre azonban leginkább 
a nagyobb fesztiválokon forgó 
zenekarok kaptak meghívást, 
a feltörekvő zenekarok első 
körben kimaradtak. Magyar-
országon viszont a könnyű-
zene ennél jóval szélesebb 
réteget képvisel. Sokan van-
nak, akiktől a „celebeskedés” 
távol áll, számukra ez egy 
idegen működés, és így ta-
lán kevesebben ismerik őket, 
bár komoly értéket képvisel-
nek. Ebből jött az ötlet, hogy 
csináljunk valami hasonlót, 
mint a Raktárkoncert, de fó-
kuszáljunk a feltörekvő zene-
karokra és néhány ismertebb 
együttesre. Így született meg 
a Turnébusz Program – ava-
tott be a részletekbe Kovács 
Zsolt, hozzátéve, hogy a mű-
sorban nemcsak koncertfel-
vételeket láthatnak a nézők, 
hanem izgalmas, nem szok-
ványos kérdések mentén, 
jobban megismerhetik a ze-
nekarokat, a zene és a szö-
veg mögött álló, gondolkodó 
művészeket is.  

 Mikóczy Erika

Hat évvel ezelőtt, november 20-án volt a 7.Tv első adásnapja
Békéscsaba önkormányza-
ta 2015-ben alapította a Bé-
késcsabai Médiacentrumot, 
amely a 7.Tv, a Csabai Mér-
leg és a behir.hu felületein 
tájékoztatja a lakosságot a 
legfrissebb tudnivalókról.

Sok munka előzte meg a 
7.Tv első adásának elindulá-
sát 2015-ben. Bucsai Ákos. 
a cég műszaki vezetője 
visszaemlékezve elmondta, 
mennyi átalakításon esett 
át a stúdió, mielőtt elindul-
hattak benne a televíziós 
felvételek.

A hat évvel ezelőtti start 
óta a médiacentrumban több 
száz vendég fordult meg: 
intézmény- és cégvezetők, 
politikusok, színészek, ze-
nészek, kitüntetettek és még 
sorolhatnánk. A 7.Tv naponta 
jelentkezik híradóval, valamint 
az Aktuális című közéleti ma-
gazinnal, műsort gyárt a sport 
szerelmeseinek, kulturális és 
vallási tartalomból sincs hiány, 
de készítettek már ifjúsági-, 
gasztro- és zöldmagazint is. 

– Az idén egy podcastet 
indítottunk első Békés me-
gyei médiumként, illetve 240 

másodperc címmel rövid vi-
deókban mutatunk be olyan 
embereket, akik érdekesek 
lehetnek a nézőink számára, 
de talán nem igazán ismerjük 
őket. Figyelünk az újításra, és 
a jövőben is izgalmas műso-
rokat tervezünk – fogalmazott 
Diós Zsolt, ügyvezető, hozzá-
téve, hogy a 7.Tv körzeti televí-
zióként működik, a cél a követ-
kező időszakban is az, hogy 
minél szélesebb közönséget 
érjen el, és Békéscsabáról, 
valamint a megye számos te-
lepüléséről tudósítson.

Vári Bianka

Idén 30 éves a Lencsési 
Közösségi Ház. A jubile-
umi programsorozat ré-
szeként tizenhatodik al-
kalommal rendezték meg 
a Digiporáma Fesztivált a 
Márvány Fotóműhely köz-
reműködésével. 

A közösségi házban no-
vember 20-án, Varga Tamás, 
Békéscsaba kultúráért felelős 
alpolgármestere méltatta a 
Digiporáma Fesztivált, kitérve 
annak múltjára és sikereire. 
Katona Péter, a Márvány Fo-
tóműhely vezetője hangsú-
lyozta: jó lehetőségnek tartja 

a fesztivált, amelyen egy foto-
gráfus kreatívan fogalmazhat-
ja meg a gondolatait egy adott 
témában. 

A megmérettetésre ezúttal 
összesen tizenegy verseny-
ző tizenhét pályamunkája ér-
kezett be. A digiporámákat 
Dobóczky Zsolt fotóművész 
(Szeged), Nagy István fotómű-
vész (Szentes) és Diós Zsolt, 
a Békéscsabai Médiacentrum 
ügyvezetője zsűrizte. 

– Második éve látható a 
médiacentrum platformjain a 
Digiporáma Fesztivál, és idén 
először kaptunk felkérést a 

rendezvény szervezőitől arra, 
hogy a zsűrizzünk is. Nagy 
megtiszteltetés részt venni 
ezen a rangos eseményen, 
ahová nemcsak hazai, hanem 
külföldi pályamunkák is érkez-
tek – foglalta össze Diós Zsolt.  

Az idei Digiporáma Feszti-
válon az első helyezett Nagy 
Dóra lett, Toxic című alkotá-
sával. Második helyen Szabó 
Ferenc végzett Az időtlenség 
képtelensége című művével, a 
harmadik pedig a Baán Kata-
lin, Ráth László, Schmatz Béla 
trió munkája lett. A Lencsési 
Közösségi Ház különdíját 

Barabás Ferenc vehette át a 
Delta 21–Vasarely improvizá-
ciójáért.

– Harminc éves a Lencsési 
Közösségi Ház, ennek tisztele-
tére kéthetes rendezvénysoro-
zatot szerveztünk, huszonegy 
eseménnyel. Ebből kiemelke-
dett az országosan is egye-
dülálló Digiporáma Fesztivál 
– mondta el Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője, majd 
köszönetet mondott a Bé-
késcsabai Médiacentrumnak, 
amelynek munkatársai a fesz-
tivált élőben közvetítették. 

Csiffáry Zsuzsanna

Barabás Ferenc a ház különdíját Takács Pétertől vette át Digiporáma Fesztivál a Lencsési Közösségi Házban

Angol szakkörös óvodások bemutatója az évfordulón A kertbarát kör 25 éves jubileumát ünnepelte
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MESÉLŐ MÚZEUM Az elmúlás iparosai 1.
Asztalosok és kőfaragók

Télapó vagy Mikulás? Mindkettő!

Sorozatunk a Csabán el-
sők között ismert sírkő-
faragókról és koporsóké-
szítőkről emlékezik meg, 
vagyis azokról, akik segí-
tettek a csabaiaknak eltá-
vozott szeretteiktől méltó 
búcsút venni. Nem kifeje-
zetten a temetkezési szo-
kásokról, inkább az iparo-
sokról szólunk.

A megyei lapokban mindig 
lehetett találkozni sírköves 
vagy koporsókészítő hirde-
tésével, de kezdetben még 
a fővárosi sírköveseket hir-
dették. Ezt követően az első 
helyi hirdetést Michnay Sán-
dor épület- és bútorasztalos 
adta fel. Talán Munkácsy 
Mihály visszaemlékezései 
érzékeltetik legjobban, hogy 
az asztalosok, akik búto-
rokat, útszéli feszületeket 
készítettek és festettek, dí-
szítettek, sokszor ácsoltak 
fából koporsókat is: „A jó 
csabai polgárok nem tisz-
telik az élők éjszakai pi-

henését. Ha valaki örökre 
elalszik közülök, hozzátarto-
zói azonnal az asztaloshoz 
rohannak, éjjel, nappal, ké-
sőn, korán, az egyre megy. 
… egy szál ilyen kákafélét 
kirántanak a háztetőből, 
gyorsan megmérik a ha-
lott hosszát és vágtatnak 
az asztaloshoz. A majszter 
úr saját kezűleg festette be 
ezt a koporsót és aranyos 
betűkkel pingálta tetejére 
apóka nevét és életkorát.” 
(Munkácsy M.: Emlékeim. 
Ford.: Lestyán S. Bp., 1921.) 

Az egyik legrégibb kopor-
sóraktárt azonban Havran 
Pál épület- és bútorasztalos 
működtette. Ez tulajdonkép-
pen lerakat volt, ahol lehe-
tett választani.

Ugyanígy a kőfaragók sír-
köveket is készítettek. Ezek-
nek az alapanyaga a leg-
több esetben márvány volt 
(aminek több típusa létezett, 
akár carrarai márványból 
is készülhetett annak a sír-
köve, akinek a hozzátarto-

zója meg tudta fizetni), de 
gránittal, szienittel (ez egy 
gránitos kőzet) is dolgoztak, 
ezek olcsóbbak voltak. Csa-
bán a Rosenbaum cég volt 
a legnevesebb sírkőkészí-
tő és -forgalmazó. Az élők 
szolgálatában foglalkoztak 
konyhákban és folyosókon 
használt cement burkolóla-
pok készítésével, de betűk 
aranyozásával is, amikor a 
vésetet egy nemesfém-ré-
teggel tették jobban látha-
tóvá.

Az ilyen jellegű szolgálta-
tásról az első hirdetményt Tő-
kés Sándor festő és aranyozó 
adta fel, aki vállalta tükör- és 
képkeretek, függönytartók ja-
vítását, olajfestmények tisztí-
tását, síremlékek és feliratok 
bronzzal, arannyal való bevo-
nását, illetve egyéb aranyozó 
és fémtisztító munkákat. Hir-
detése és szolgáltatásai után 
Michnay Sándornál lehetett 
érdeklődni, de Rosenbaumék 
is végeztek aranyozást.

Szalay Ágnes

DDiivvaattooss  ééss  úújj  mmeeggjjeelleennééssűű  üüzzlleettüünnkkbbeenn

mmeeggúújjuullóó  aakkcciióókkkkaall  vváárrjjuukk  kkeeddvveess  VVáássáárrllóóiinnkkaatt!!

LLááttáássvviizzssggáállaatt  mmiinnddeenn  nnaapp

LLeeggnnaaggyyoobbbb  ddiivvaattmmáárrkkáákk  kkíínnáállaattaa

PPrréémmiiuumm  --  VVaarriilluuxx  mmuullttiiffookkáálliiss  lleennccsséékk

KKéékkfféénnyysszzűűrrőőss  sszzeemmüüvveegglleennccsséékk

TTööbbbb  éévveess  hhaazzaaii  ééss  kküüllffööllddii  
sszzaakkmmaaii  ttaappaasszzttaallaattttaall  vváárrjjuukk  ÖÖnnöökkeett!!

NNyyiittvvaattaarrttááss::

HHééttffőő  --  ppéénntteekk::  99  --  1177

SSzzoommbbaatt::  99  --  1122

TTeell..::  00662200  //  222222  00118822  

wwwwww..ooppttiikkaappeerrffeettttoo..hhuu

ooppttiikkaappeerrffeettttoo

BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  úútt  1122..

A téli időszak igen gaz-
dag hiedelmekben, ha-
gyományokban és szoká-
sokban. A hétköznapokat 
az egyházi kalendárium 
beosztása szerint szá-
mos ünnepnap tagolja. 
Kiemelkedő időszak az 
adventi ünnepkör.   

A karácsonyig tartó négy 
hét a Megváltó várásának 
jegyében, egyfajta felkészü-
lési időnek számít, mely ma-
gában foglalja Szent Miklós 
püspök napját is. Szent Mik-
lós a keleti egyház kedvelt 
szentje, minden bizonnyal ő 
az egyik legismertebb és leg-
népszerűbb szent az egész 
világon. A Mikulás szó, a 
Miklós név szlovák megfe-
lelője, a 19. század végén 
került be a köznyelvbe, míg a 
Télapó elnevezést az 1950-
es évektől terjesztették el a 
kommunizmus vallásellenes 
világszemléletének nyomán. 
(A Télapó elnevezés az orosz 
„Gyed Moroz”, azaz Fagy 
Apó nevének tükörfordítása.) 
Napjainkban mindkét elne-
vezés, mind a Télapó, mind a 
Mikulás egyformán ismert és 
használatos.    

A nap megünneplése  
a fiatalabb népszokásaink 
közé tartozik, Magyaror-
szágon a 19. század elején 
honosodott meg. A piros 
ruhás, nagy szakállú Miku-
lás pedig még később, a 
városi polgárságtól a falusi 
értelmiség közvetítésével 
jutott el a parasztság köré-
be. Elterjesztésében főként 
az óvodák és az iskolák 
játszottak nagy szerepet. 
A Miklós-napi ajándékozás 
szokását a szent alakjával 
hozzák kapcsolatba, egy le-

genda szerint ugyanis Szent 
Miklós püspök ajándékozott 
először ezen a napon: egy 
arannyal teli zacskót rejtett 
egy elszegényedett nemes-
ember házának ablakába, 
hogy becsületesen férjhez 
adhassa lányait. Sokan úgy 
vélik, innen ered az aján-
dékok ablakba rejtésének 
szokása. Miklós előestéjén 
leginkább a kitisztított, ab-
lakba kitett lábbelik szoká-
sa terjedt el. 

Békéscsabán a gyerekek 
Mikulás napi megajándéko-
zása a második világháború 
után vált általános szokás-
sá, ám a gazdagabb csa-
ládoknál már a 19. század 
végén is rendszeres volt a 
mikulásjárás. Ennek több 
változata is élt. A szlová-
koknál többnyire valamelyik 

családtag öltözött subába, 
s Mikulásként nevelő cél-
zatú párbeszédet folytatott 
a gyermekekkel, mielőtt ki-
osztotta volna az ajándéko-
kat. A jó gyerekek almát és 
diót, míg a rosszak krumplit, 
hagymát, virgácsot kaptak. 
De ismert olyan mikulásjá-
rás is (főként a Dunántúlon), 
ahol félelmetes, álarcos, 
szalmába burkolt, derekán 
láncot viselő, úgynevezett 
Láncos Miklós ijesztgette 
a gyerekeket, falubelieket. 
Napjainkban a vásárolt mi-
kuláscsomagok jöttek szo-
kásba, s igen gyakran már a 
felnőttek is megajándékoz-
zák egymást. 

Salamon Edina, 
a Munkácsy Mihály 
Múzeum néprajzos 

muzeológusa
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MESEHÁZBAN
Iskolai és óvodás csoportok számára ajánlott kézműves fog-
lalkozásaink: karácsonyfadíszek készítése agyagból, csuhéjból, 

méhviaszból, textilből, asztali dísz, ajtódísz készítése fenyőtobozból, 
mézeskalács-sütés. A részvétel díja 400 Ft/fő, ami egyféle válasz-
tott foglalkozást tartalmaz. Igény szerint kihelyezett foglalkozást 
is meg tudunk valósítani, díja 500 Ft/fő. Egyeztetés, jelentkezés a 

326-370 telefonszámon, Veres Krisztinánál.
KARÁCSONY APÁRÓL FIÚRA

2021. december 11-én, szombaton, 14-17 óráig
családi hagyományőrző délután keretében
karácsonyfadíszeket, aranydiót készítünk.

Nagymama kamrájából mézes-mákos kukoricát kóstolunk.
Helyszín a Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.

PUPA TRUPA KARÁCSONYI KONCERT

Figyelem! Időpont változás!
2021. december 16-án, csütörtökön, 17 órakor a Meseházban. Soós 
Emőke – ének, Lovas Gábor – hangszerarzenál, Schäfer Szilvesz-
ter – 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.

Minden rendezvényünk az aktuális járványügyi szabályozás 
betartásával látogatható.

Csabai életképek
Ez történt Békéscsabán 100 évvel ezelőtt

A járványhelyzet javulása után lesz a gála

Angyalok szárnyalása

Korábban már foglalkoz-
tunk azzal, hogy mi tör-
tént városunkban 25 és 
50 évvel ezelőtt. Most a 
Körösvidék című csabai 
lap segítségével elevenít-
jük fel, hogy pont 100 év-
vel ezelőtt mit olvashattak 
őseink a helyi újságban. 

A belpolitikai hírek között 
szerepelt az a cikk, mely sze-
rint „Többet raboltak a meg-
szálló csapatok, mint ameny-
nyi a magyar jóvátétel”. Ebből 
kiderült, hogy magyar királyi 
pénzügyminisztériumban elő-
készületeket tettek a trianoni 
békében előírt jóvátétel kifi-
zetésére. Közben azonban a 
hazánkba delegált jóvátételi 
bizottság kiszámolta a ro-
mán és a szerb megszállás 
kárösszegét, melyet 1000 
milliárd koronában állapítot-
tak meg. A jóvátétel össze-
ge viszont „csak” 70 milliárd 
korona volt, ezért állapíthat-
ta meg a Körösvidék, hogy 
„voltaképen még a győzők 
tartoznak nekünk tekintélyes 
jóvátételi összeggel”. 

Horthy Miklós kormány-
zó kihallgatásokat tartott 
száz éve, többek között gróf 
Bethlen Istvánnal is egyez-
tetett a választójogi reform-
mal kapcsolatban. Megírták 
a lapban azt is, hogy az 
igazságügyi miniszter ren-
delete szerint a továbbiak-
ban a női rabokat női őrök 
fogják őrizni. Békéscsabai 
hír volt, hogy megkezdődött 
a december 5-én tartan-
dó közgyűlés előkészítése, 
melynek egyik legjobban 
várt eseménye a fürdőbi-
zottság beszámolója volt. 
Ekkor szerepelt a tervezet-
ben az Árpád sor „befásítat-
lan” részén egy nyári fürdő 
kialakítása a városban.

Az evangélikus gyüleke-
zet presbiteri gyűlést tartott 
Szeberényi Lajos Zsigmond 
és Korossy László elnök-
lete alatt, melyen a legfon-
tosabb feladat a Koren Pál 
halálával megüresedett 
hely betöltése volt, de a 
lelkészek fizetése is szóba 
került. Szintén az evangé-
likus közösséget érintő hír 

volt, hogy a főgimnázium-
ban négy tanárnak is emel-
kedett a bére, és magasabb 
fizetési osztályba léphettek. 

A rendőrségi hírek sem 
hiányoztak a Körösvidék 
oldalairól: a Teleki utcából 
4 libát loptak el, míg a Hold 
utca 2. szám alatti épület 
kamrájába „ismeretlen tet-
tesek betörtek és 20 üveg 
befőttet, 6-8 kg szilvaizet és 
15 kg libazsírt loptak el”. 

A csabai városi színház-
ban Csáky Antal színtársu-
lata megtartotta bemutatko-
zó előadását: Erkel Ferenc 
Hunyadi László című operá-
ját adták elő. A Körösvidék 
beszámolója szerint az elő-
adás – kisebb hibáktól elte-
kintve – nagyon jó volt. Arra 
kérték azonban a vezetősé-
get, hogy a fél nyolcra hir-
detett előadást ne kezdjék 
negyed órás késéssel. Az 
operán sajnos csekély szá-
mú közönség vett részt, az 
újság véleménye ez ügyben 
az volt, hogy „az opera egy 
kicsit sok a csabaiaknak”. 

Ugrai Gábor

A Békéscsabai Jókai Szín-
házban november 29-én 
rendezték volna meg a 
színház művészeinek és 
a Degré utcai lakóotthon 
fiataljainak részvételével 
az Angyalok szárnyalása 
gálát. A járvány azonban 
közbeszólt.

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház az Angyalok szárnya-
lása jótékonysági estet  a 
résztvevők nagy számára 
és járványügyi előírásokra 
való tekintettel elhalasztot-
ta. A fellépők, a résztvevők 
számára ez az est legalább 
olyan fontos, mint a közön-
ségnek. Hatalmas készülő-
dés, örömteli várakozás előzi 
meg az előadást mindenki 
részéről. Ugyanakkor ez az 
est egy olyan ünnep, amit 
nem szabad, hogy bármilyen 
kockázat beárnyékoljon. 

– Gondosan felmértük, 
hogy az ország sok-sok szeg-
letéből érkező közel kétszáz 
művész, plusz a teltházas 
közönség és talán a legfon-
tosabb, a Békés Megyei Szo-
ciális és Gyerekvédelmi Köz-
pont kis lakói egy térben, egy 
időben, ebben a járványügyi 
helyzetben olyan kockáza-
tot vállalnának, amit felelős 
színházi vezetés nem enged-

het meg. Ezért az a döntés 
született, hogy az Angyalok 
szárnyalása jótékonysági es-
tet egy későbbi időpontban, a 
járványhelyzet javulását köve-
tően rendezzük meg színhá-
zunkban – áll Békéscsabai Jó-
kai Színház közleményében.

A szervezők bíznak benne, 
hogy még ebben az évadban 
szárnyra kaphatnak az an-
gyalok a színház falai között.

Újra Frankó Dance Fesztivál
Harmincöt alkalmat, tizen-

három évet élt meg 1998 dec-
emberétől a Frankó Dance 
Fesztivál. Frankó Attila, a ren-
dezvény névadó-főszervezője 
azonban jövő évben, március 
12-én ismét tető alá a partit. 

– A közelmúltban megkere-
sett Kállai László és felesége, 
Gabika, akik a 2001. március 
10-ei fesztiválon ismerkedtek 
meg. Néhány év múlva össze-
házasodtak és két gyermekük-
kel nagy boldogságban élnek. 
Ebből a történetből egy újság-
cikk született, azután több pár 
jelentkezett, akik ugyancsak a 
fesztiválon „jöttek össze”. Tu-
lajdonképpen ekkor döntöttünk 
úgy, hogy csinálunk egy retro 
fesztivált – fedte fel Frankó Atti-
la a fesztivál apropóját.  

A retro fesztiválon is ter-
veznek majd üzletember-ta-
lálkozót, ahol a szponzorok, 
támogatók és a fellépők talál-
kozhatnak egymással. Majd 
jönnek a korábbi 35 rendez-
vény legnépszerűbb előadói, 
többek között Pataky Attila, az 
Irigy Hónaljmirigy, a Kozmix, a 
Groovehouse, Hevesi Imi, éj-

féltől pedig a fesztivál első DJ-
je, Gál Levente – aki azóta Levi 
Da Cruz néven fut a nemzet-
közi porondon – gondoskodik 
majd a jó hangulatról. A fesz-
tivál előtt, március 11-én pedig 
véradónapot is tartanak, ahol 
minden véradó ajándékbelé-
pőt kap majd.

Such Tamás

Frankó Attila és Kállai László a beharangozón

Kiállítások
A Pljesovszky Lászlóné békéscsabai alkotó gobelinjeiből össze-

állított kiállítás megtekinthető december 10-ig, hétköznapokon 8-tól 
18 óráig.

D. Csontos Julianna békési alkotó grafikáiból összeállított tárlat 
tekinthető meg az intézmény tanácskozó termében, december 10-ig, 

hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Képek és tárgyak a Lencsési Közösségi Ház elmúlt 30 évéből– 
a tárlat december 10-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthető a meg 

közösségi ház előterében.

Pálinka- és bormustra
December 6., hétfő 17 óra – a Mohácsy Mátyás Kertbarát Kör foglal-

kozásán Sajben György borlovag és Fabulya Attila okleveles pálinkabíráló 
minősíti a kertbarát kör tagjai és az érdeklődők által behozott termékeket, 

egyben tanácsaikkal segítik a minőségi italok jövőbeni előállítását. 

Adventi program
December 13., hétfő 14.30 óra –  Évadzáró karácsonyi koncert a 

közösségi ház nagytermében a Nyugdíjas klub foglalkozásán. Köszön-
tőt mond Valach Jánosné klubvezető és Takács Péter, a közösségi ház 

vezetője. Közreműködnek a Bartók Béla Művészeti 
Szakgimnázium és AMI diákjai.

Tornák december 9-ig
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. 
Alakformáló torna – minden héten kedden és csütörtökön 17.30-tól 

18.30 óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 

óráig valamint szerdai napokon FittMami torna 18-tól 19 óráig
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

Áldott karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk a 
Lencsési lakótelep és városunk valamennyi 
kedves polgárának! 
A 30 éves Lencsési Közösségi Ház munkatársai
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Idén 2021, jövőre 2022 km a cél
Tóth Gyula krisztusi korban 
fejezte be az élvonalbeli pá-
lyafutását. Az Előre egykori 
kézilabdakapusa ezután 
még néhány évig különböző 
osztályú megyei csapatok-
nál volt. 2018 és 2020 között 
a női csapat kapusedzője-
ként tevékenykedett, tavaly 
ősszel, 62 esztendősen pe-
dig eldöntötte, hogy futni 
fog. (Nem is akárhogyan.)

Tóth Gyula általános alsós ko-
rában először atletizált, majd 
hetedikben annyira megfer-
tőzte és beszippantotta a ké-
zilabda örvénye, hogy csak 50 
éves korában tudott megsza-
badulni tőle. Persze akkor is 
csak fizikálisan. Tavaly, amikor 
a covid miatt csak a szabad-
ban lehetett sportolni, célul 
tűzte ki, hogy egy év alatt lefut 
2021 kilométert. A CsabaPark 
futópályájánál beszélgettünk 
(tegeződünk). 

– A pólósok utálnak úszni, a 
focisták/kézisek utálnak futni… 

– Nekem is herótom volt a 
futóedzésektől. Miután azon-
ban 2018 novemberében 
nyugdíjba vonultam a rendőr-
ségtől, két év telt el sportolás 
nélkül. Úgy döntöttem, hogy 
továbbra is valami rendszer-

nek kell lennie az életemben, 
amihez igazodhatok. Meg 
hát jöttek a kilók. Eleinte az 
Öntözött réten futottam; két 
kilométerrel kezdtem, amiből 
három lett, majd négy. Azt kö-
vetően öt kilométerrel átjöttem 
a CsabaParkba, és fölvittem 
nyolc-tíz közé a távot. 

– Nemrégiben azt posztol-
tad, hogy egy év alatt 2021 ki-
lométert futottál. 

– Igen, az volt a cél. Egy hó-
nap viszont kimaradt, mert be-
gyulladt a térdem, mivel nincs 
keresztszalagom. Továbbá ge-
rincsérvem is van, illetve mind-
két bokámat műtötték. Amikor 
a barátaimmal fociztam, úgy 
hívtak, hogy robotzsaru, mert 
mindenhova felvettem a mere-

vítőket, tapaszokat. De a spor-
tolás működött. 

 – Mi a célod a futással? 
– Nem teszem nagyon 

feljebb a lécet: jövőre „csak” 
2022 kilométert tervezek. Min-
den évben az adott esztendő 
dátumát szeretném teljesíte-
ni 8-10 kilométerenként. 5–6 
perc alatt teszek meg egy ki-
lométert, de sok minden függ 
az időjárástól is: ha párás a 
levegő, akkor nehezebb futni, 
és ha hideg van, akkor is. 

 – Gondolom, ha kihagyod, 
akkor elvonási tüneteid jelent-
keznek. 

– Így van! Miután kiesett egy 
hónap, volt, hogy szombat-va-
sárnap is kijöttem pótolni.

Such Tamás
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BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

Hibátlanul kezdték a szezont a kosarasok

Történelmi továbbjutás
Az NB II-ben szereplő Bé-
késcsabai KK bravúros győ-
zelmet aratott az előzetesen 
esélyesebb, NB I/B-s Bodro-
gi Bau Vásárhelyi Kosársuli 
ellen és bejutott a Hepp 
Kupa legjobb 16 csapata 
közé.

A csabai együttes hibátlan 
teljesítménnyel, hat sikerrel 
kezdte az idei bajnoki szezont, 
magabiztosan szállította a 
győzelmeket. A legszorosabb 
csata a Szolnoki Olajbányász 
II. elleni tizennégy pontos siker 
volt. Vágvölgyi Ákosék kivá-
lóan rajtoltak az alacsonyabb 
osztályú együttesek számára 
kiírt, második számú hazai 
kupasorozatban is, hiszen a 
megye legjobb csapatát, az 
NB I/B-s Békési SZSK-t is le-
győzték 103–93-ra.

A Békéscsabai KK-ra a 3. 
fordulóban sem várt könnyű 
feladat: a stabil másodosztályú 
Vásárhelyi Kosársuli érkezett 
az evangélikus sportcsarnok-
ba. A házigazda sem kezdett 

rosszul, de a félidőben nyolc 
ponttal vezetett a Csongrád-
Csanád megyei gárda, amely 
ráadásul a nagyszünet után 
tizenöt pontra növelte a kü-
lönbséget. A hazai csapat nem 
adta fel: egy 14–0-s sorozattal 
percek alatt felzárkózott, majd 
a negyedik negyedre már 
előnnyel fordult. A csabaiak az 
utolsó tíz percben sem enged-
ték ki a kezükből a győzelmet 
és 81–73-ra diadalmaskodtak. 

– Szuper érzés a győzelem, 
nagyon jól esik a csapattársak 
bizalma, hogy keresnek és 

meg is találnak az üres dobó-
helyzetekben. A közönség tá-
mogatása mindig bátorságot 
ad a következő távoli dobás-
hoz – fogalmazott a hét há-
rompontost értékesítő és végül 
24 pontot szerző Szarvas Pé-
ter a találkozót követően.

A csabai klub ezzel törté-
nete során először jutott a leg-
jobb 16 közé a Hepp Kupában.

– Már az elmúlt egy hónap-
ban érezhető volt, hogy ösz-
szeállt a csapat, viszont egy 
ilyen siker újabb, hatalmas 
lendületet adhat a folytatásra. 
Nem volt elvárás a győzelem, 
de nagyon szerettünk volna bi-
zonyítani, úgy gondolom, hogy 
ez sikerült – emelte ki Jancsika 
Árpád vezetőedző.

Az együttesre a kupafolyta-
tás előtt fontos bajnoki mérkő-
zések várnak az alapszakasz-
ban, hiszen decemberben a 
két legnagyobb csoportrivális, 
a DEAC II. és a Sunshine-
NYÍKSE ellen is szerepel.

Kovács Dávid

Bajnoki bronzérmes a csabai kadet női csapat

Szépen szerepeltek a vívók
A kadet (U17) korosztá-

lyú vívók kezdték meg az or-
szágos bajnokságok sorát a 
Gerevich Aladár sportcsarnok 
vívótermében a közelmúltban.

A fiúk 124 fős mezőnyében 
az Alföld Vívó Akadémia szí-
neit Tóth Marcell képviselte, 
aki a csoportkör utáni első 
asszóját még megnyerte, a 
következőt viszont elvesztet-
te, így meg kellett elégednie 
az 58. hellyel. 

A lányok a 114 fős me-
zőnyben remekül kezdtek. 
Közülük Dékány Viktória bú-
csúzott először, a következő 
forduló Oláh Lilinek jelentette 
a végállomást a versenyben. 
A nyolcas döntő kapujáig két 
csabai versenyző, Gachályi 
Gréta és Kovács Emese ju-
tott, Gachályi végül a 10. he-
lyen végzett Kovács pedig a 7. 
helyet szerezte meg.

A női csapatversenyen ti-
zenhat csapat vágott neki a 
küzdelmeknek. Az Alföld Vívó 
Akadémia lánycsapata (Dé-
kány Viktória, Gachályi Gréta, 
Kovács Emese, Oláh Lili) a 
Ludovika együttesével kezdett 
és fölényesen győzött, majd a 
Debreceni Sportiskola csapa-
tának legyőzése sem okozott 

fejtörést. Ezután következett a 
pécsiek elleni elődöntő, ame-
lyet, ha kis különbséggel is, de 
elveszítettek a csabaiak. Az 
AVA a bronzéremért a Vasas 
ellen küzdhetett: Gachályiék 
remekül összeszedték magu-
kat, végig vezetve, magabiz-
tosan győztek, így boldogan 
vették át a bronzérmeket.

 A bronzérmes csapat: Oláh Lili, Kovács Emese, Gachályi 
Gréta és Dékány Viktória (fotó: Alföld Vívó Akadémia)

Európa-bajnok Petró Lili
A békéscsabai Lakótelepi 

SE-Debreczeni Team ver-
senyzői kiválóan szerepeltek a 
Budvában zajló junior és kadet 
kick-box Európa-bajnokságon. 
Petró Lili az ír Ella Murtag el-
len lépett tatamira. Az írek 
hagyományosan jók point-
fightingban és nagyon harcos 
stílusban küzdenek. Ebben az 
esetben mégis a magyar ver-
senyző volt a jobb. Lili uralta 
a mérkőzést és megszerezte 
élete második korosztályos 
Európa-bajnoki címét. A ver-
senyen Szaszák Dominik és 
Malatyinszki Bendegúz is je-
leskedett, ők a dobogó máso-
dik fokára léphettek fel.

Az alsó sorban balról jobbra: Malatyinszki Bendegúz, 
Petró Lili és Szaszák Dominik (fotók forrása: Békés Me-
gyei Harcművész Szövetség)
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Lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.  
Tel.: 30/290-8726.

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

Szakdolgozatok nyomása és kötése soron kívül. Telefon: 20/770-0494.

„A civil szervezeteknek mindig lesz jövőjük”

21. Civil Gála Békéscsabán
Izgalmas életkérdések a Biblia fényében

Dr. Almási Tibor előadása
A Civil Szervezetek Szövet-
sége taggyűléssel egybe-
kötött gálát rendezett a Kor-
nélia étteremben, november 
20-án.

A szépszámú vendégsereget 
elsőként Gólya Pál, a Civil 
Szerveztek Szövetségének el-
nöke köszöntötte, megköszön-
ve a részvételt.

A rendezvényt Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő 
nyitotta meg, aki felidézte az 
első hivatalosan bejegyzett 
magyar, és az első Békés 
megyei civil kezdeményezés 
történetét. Az időutazás so-
rán egészen 1510-ig jutottak 
vissza a jelenlévők. Herczeg 
Tamás kiemelte: köszönettel 
tartozunk a civileknek, akik 
valódi közösséget teremtenek, 
és rengeteg olyan feladatot lát-
nak el, amelyet az állam vagy 

az önkormányzat már nem tud 
elvégezni.

Szarvas Péter polgármes-
ter hangsúlyozta: az embe-
riség történelmével egyidős 
az igény, hogy a közösségek 
együtt legyenek, együtt alkos-
sanak, együtt végezzenek fon-
tos és értékteremtő munkát. Az 
autó motorjához hasonlított a 

civileket, akik tevékenységük-
kel mozgatják a társadalmat. 
Szarvas Péter emlékeztetett rá, 
hogy több évtizedes munkája 
elismeréséül Áder János köz-
társasági elnök, március 15-ei 
nemzeti ünnepünk alkalmából 
Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetést 
adományozott Gólya Pálnak, a 
szövetség elnökének. 

A köszöntők utáni ünnepi 
taggyűlésen többek között 
elfogadták a Civil Szervez-
tek Szövetségének jövő évi 
munkatervét, és emléklapot 
adományoztak a jubiláló tag-
szervezeteknek. A taggyűlést 
gálavacsora követte, ahol 
Gólya Pál kiemelte: bármi-
lyen irányba is tart a világ a 
civil szervezeteknek mindig 
lesz jövőjük.

Gyáni János Fehér Dórával és Özbas Szofival

3. FORDULÓ – Jelölje meg a helyes választ! Egy kérdésre egy helyes válasz adható.
Mi volt az eredeti neve a Munkácsy családnak?
 Lieb 
 Liebe
 Liszt

Munkácsy Mihály hány évig dolgozott asztalosként?
 4
 6 
 12

Melyik városba került Békéscsabáról Munkácsy Mihály?
 Pécs
 Szeged
 Gyula 

Ki volt Ligeti Antal, aki első mentoraként, felkarolta Munkácsy Mihályt, mint festőt?
 Barbizoni festőiskola vezetője
 Magyar Festők Szövetségének elnöke
 Magyar Nemzeti Múzeum Képtárának vezetője 

Jó, ha a világ, az élet nagy 
kérdéseit – teret engedve 
az isteni szándéknak – a 
Szentírás fényében pró-
báljuk megvizsgálni. Ezen 
elv mentén tartott bibliai 
vetületű ismeretterjesztő 
előadást november 20-án 
dr. Almási Tibor baptista 
lelkész, a Baptista Teoló-
giai Akadémia (BTA) nem-
régiben nyugállományba 
vonult rektora.

A 73 éves, gyakorló baptista 
lelkipásztor negyed évszá-
zadig vezette a 115 éves in-
tézményt, idén nyáron vonult 
nyugállományba. Azonban 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban tartott esemény 
is azt jelzi, hogy nem hagyta 

maga mögött az aktív életet. 
A hívő keresztény szemszö-
gű, bibliai alapokon nyugvó 
ismeretterjesztő előadás té-
mái között a COVID-19, a 
nemi identitás és az eutaná-
zia, vagyis a „kegyes halál” is 
szerepeltek.

Az előadás egy országos 
sorozat első állomása volt, 
melynek egyik különleges-
ségét az adta, hogy Almási 
Tibor korábban, 1978–1986 
között, az Október 6. utcai 
Baptista Gyülekezetben lelki-
pásztorként szolgált. Ez arra 
az időszakra esett, amikor is 
három éven át tanulmányo-
kat folytatott az Egyesült Ál-
lamokban, ahonnan teológiai 
doktori tudományos fokozat-
tal tért haza, amelyet summa 

cum laude minősítéssel szer-
zett meg.

Az eltelt évtizedekben több 
hazai és külföldi egyetem 
vendégprofesszoraként te-
vékenykedett, miközben a 
BTA tanszékvezető egyetemi 
tanára és az oktatási intéz-
mény rektora volt. Az esten 
dr. Almási Kornél Zsolt zene-
szerző és karnagy működött 
közre. A rendezvény fővéd-
nöke Soltész Miklós, az egy-
házi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkár, 
házigazdája pedig Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selő volt.

A megjelenteket Nagy 
Sándor, az országgyűlési 
képviselő kabinetvezetője kö-
szöntötte, a szervezésben, a 
megvalósításban pedig ifjabb 
Bálint József, az Október 6. 
utcai Baptista Gyülekezet 
egyik elöljárója vállalt orosz-
lánrészt.

Almási Tiborral egy, a pá-
lyáját, közel fél évszázados 
lelkipásztori tevékenységét, 
a teológiai akadémiát és a 
baptizmust is érintő mélyebb, 
hosszabb interjú készült, 
amelyet a behir.hu oldalon 
olvashatnak majd.

Erdei-Kovács Zsolt

Herczeg Tamás, Gólya Pál és Szarvas Péter

Melyik intézmény tartozik a Munkácsy-negyedhez?
 Meseház
 Munkácsy Mihály Múzeum 
 Páduai Szent Antal templom

Mikor halt meg Munkácsy Mihály?
 1919. május 1.
 1900. május 1. 
 1909. május 1.

Mit tett a magyar kormány Munkácsy Mihály halála után?
 Munkácsy-képeket vásárolt
 Dísztemetést rendezett 
 Díszpolgárrá választotta
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1886/ Az önkéntes tűzoltó egyesület alapszabályát de-
cember 2-án fogadta el az egylet az alakuló ülésén. 
Elnök Szucsu Béla, főparancsnok Bartóky László 
lett. Az egyesületnek 7 alapító, 8 pártoló és 54 mű-
ködő tagja volt.

1900/ Népszámlálás. Az esztendő végén végzett nép-
számlálás adatai szerint Békés megye legnépesebb 
települése Békéscsaba volt, 37 050 lakossal. Ezt 
követi Békés 27 200 fővel. Csaba házainak száma 
6047. Az év végén lebontották az utolsó csabai Bur-
kus-féle szárazmalmot.

1902/ Horváth János halála. A csabai gimnázium nyu-
galmazott igazgatója, volt '48-as honvédszázados, 
életének 78. évében, súlyos betegségben elhunyt. 
Nevéhez fűződik a békéscsabai gimnázium első fej-
lesztése; az intézményt 30 éven keresztül vezetette. 
Horváth Jánost a gimnázium saját halottjának tekin-
tette. Emlékét a gimnázium közelében, a róla elne-
vezett utca őrzi.

1918/ Az első hóesés. December másodikán, pénteken, 
fehéren szállingózva jelent meg az első hó.  A le-
vegőben részegen keringtek az ezüstösen fénylő 
pelyhek, és elhozták a tél minden méla, romantikus, 
bús költészetét. A hóval eljött a tél is, hideg lett, a 
temetőben az elhulló hópelyhek fehéren borították a 
sírokat is.

1912/ A templom felszentelése. A békéscsabai reformá-
tusok templomát 15-én szentelte fel Balthazár Dezső 
református püspök. A templom Wagner József ter-
ve alapján épült. Az egyház első lelkésze Koppány 
Gyula lett.

Szerkesztette: Gécs Béla

O

Hirdessen 
nálunk!

66.740 700 
info@bmc.media.hu

Összefogással születik erdő Kisréten
DECEMBER A Hatvanezer Fa Egye-

sület 2021 őszén 2,4 hektár 
állami földterületen ültet el 
háromezer fát az Országos 
Erdészeti Egyesület egyedi 
támogatásával. November 
23-án, Kisréten ütettek fákat, 
amelyekből idővel egy ve-
gyes, elegyes erdő lesz. 

Az Országos Erdészeti 
Egyesület az OMV Hungá-
ria Kft.-vel közösen hirdetett 
kampányt „Ültessünk együtt 
fát egy fenntartható jövőért!” 
címmel. A kezdeményezés-
ben összesen 3000 darab 
fára gyűlt össze pénz, a kivi-
telezést illetően pedig a Hat-
vanezer Fa Egyesületre esett 
a választás. Az összegyűlt 
forrás rendelkezésre bocsá-
tásának feltétele volt, hogy 
minél előbb alkalmas földte-
rületet kellett találni. Herczeg 
Tamás  országgyűlési kép-

viselő kezdeményezésére, 
Zambó Péter erdőkért felelős 
államtitkár gondnokságával, 
a Nemzeti Földügyi Központ 
hatékony és operatív munká-
jával sikerült gyorsan fásításra 
alkalmas, állami tulajdonban 
lévő területet találni Kisréten. 

Az állami erdők térségi va-
gyonkezelője, a Dalerd Zrt.  is 
az ügy mellé állt, így elindul-
hatott a telepítés. 

Mint azt Ulbert Zoltán, a 
Hatvanezer Fa Egyesület el-
nöke elmondta, a mostanival 
együtt már több mint harminc 

hektár erdőt gondoznak. 
Hozzátette, hogy az erdő-
telepítésben a békéscsabai 
fiatalok kiemelt szerepet vál-
lalnak, így az új békéscsabai 
erdő a Garabonciás erdő ne-
vet kapja majd.

Hidvégi Dávid

Az A-ból B pontba való eljutá-
sunknak köszönhetően mint-
egy 8 milliárd tonna szenet 
bocsátunk ki a levegőbe éven-
te a Földön. Ezzel az ágazat 
16%-kal részesedik a globális 
szén-dioxid üvegházhatású 
gáz (ÜHG) kibocsátásából. 
Majdnem ennyi az épületek 
energiafogyasztásából szár-
mazó emisszió, de még min-
dig az ipar vezet (24%).

Ugyanakkor Magyarorszá-
gon az elmúlt években a köz-
lekedési ágazat vált a legna-
gyobb CO2 kibocsátóvá, ami 
a teljes nemzeti kibocsátás 
23%-át jelenti. A közúti közle-
kedés kibocsátása 2019-ben 
6%-kal, 2013 óta pedig ösz-
szesen 46%-kal nőtt. A nyolc-
vanas évekhez képest, folya-
matosan növekedve, mára az 

akkori szint kétszeresét, 15 
millió tonna CO2-t bocsátunk 
ki a levegőbe. Az fejenként 1,5 
tonna üvegházhatású gáz.

Békéscsabán jó a helyzet. 
2019-ben 22 ezer autóval, na-
ponta 214 ezer kilométert utaz-
tunk a városban. Jelentősebb 
ipari kibocsátás híján, ezzel 
37 ezer tonna CO2-t pöfögtünk 
a levegőbe. Ez a mennyiség 
csak a hatoda a csabai ener-
giafogyasztásunknak és mind-
össze hetede a város összes 
ÜHG-kibocsátásának.

A megye minden negyedik 
autója a megyeszékhelyen fut. 
A közúti közlekedésből szár-
mazó károsanyag- és CO2-
kibocsátás tipikusan nagyvárosi 
probléma. Minden városnak 
óriási felelőssége van a klíma-
védelemben, az életminőség 

javításában. Nincs könnyű fel-
adata: burkol, hogy a porszeny-
nyeződést csökkentse; sebes-
séget korlátoz, elkerülő utakat 
és kerékpárutakat épít, hogy a 
belvárosi szennyezést mérsé-
kelje. Békéscsaba okos város, 
ma már vannak elektromos 
töltőállomásaink, szenzoraink 
városszerte, amelyek a levegő 
minőségét is mérik, útfelújítási 
és -építési projektek zajlanak, 
ami a modernizáció és a város-
fejlődés alapfeltétele. 

Jó az irány, a város infra-
strukturális fejlettségében las-
san elérjük az európai nagy-
városok ezredfordulós szintjét. 
Nem szabad megtorpanni, kö-
vetni kell őket, sőt élenjárónak 
lenni a fenntartható városfej-
lesztési stratégiákban. Ebben 
ne maradjunk le évtizedekkel! 

Legyenek olyan modern, fenn-
tartható úthálózataink, ahol a 
környezet-ökológiai és klíma-
védelmi szempontok maximáli-
san érvényesülnek. Nincs már 
időnk az utánkövetésekre. Ha 
eddig nem is, de a következő 
években már a leghangsúlyo-
sabbnak kell lenni a zöld és 
kék infrastruktúrák mellet a 
hagyományos, azaz szürke inf-
rastruktúra fenntartható, vagy 
zöld szemléletben történő ter-
vezésnek. 

Mi csabaiak tiszta levegő-
jű várost szeretnénk, amiért 
erőnkhöz és lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk tenni is: sé-
tálunk, bringázunk és villany-
autót használunk.

Mi így gondolkodunk globá-
lisan és cselekszünk lokálisan! 

Dr. Duray Balázs
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A Haraszti-féle különítmény viselt dolgai

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Színházat karácsonyra!
Színes programkínálattal 

zárja az évet a Jókai színház. 
December 11-éig látható a 
közönségkedvenc Made in 
Hungária Ormándy M. Keve 
főszereplésével – tele élet-
erővel, energiával és pezsgő 
rock and rollal. A segítséggel 
élő színházbarátok számára 
narrált és jelelt előadásokat is 
tartunk 8-án, illetve 11-én. 

Közkívánatra négy estén 
megtekinthetik még a Vá-
ratlan találkozásokat is (de-
cember 9-e és 14-e között), 
amelyben Földesi Ágnes Villő 
és Tege Antal alakítja egy el-
vált házaspár két tagját. 

A gyerekeknek ősbemu-
tatóval kedveskedünk: Zalán 
Tibor meséjét, a Kaland a 
nagy családerdőbent nézhe-
tik meg, amelyben egy inté-
zetben élő kisfiú megtalálja a 
szeretteihez vezető utat. Az 
előadást Merő Béla rendez-
te, főszereplője Kopanyicza 
András.

Kísérjék figyelemmel a szín-
ház honlapját és a facebook-
oldalát, hiszen az adventi 
időszakban Ünnepváró so-
rozatunkban nap mint nap új 
tartalmakkal (zenével, verssel 
vagy tánccal) frissülnek. Han-
golódjunk együtt a Mikulás 
érkezésére, karácsonyra és 
szilveszterre! 

A színielőadásokon túlme-
nően szeretettel látjuk az iro-

dalom és a zene barátait prog-
ramjainkon: a Mindentudás 
Színházi Egyetemének má-
sodik előadásán, december 
6-án, hétfőn 18 órakor Márkus 
Béla Széchenyi-díjas iroda-
lomtörténész előadását tekint-
hetik meg „Visszalopni a szín-
padra a költészetet” címmel a 
Sík Ferenc Kamaraszínház-
ban. December 13-án, hétfőn 
18 órakor fiatal művészeink, a 
RePlay Akusztik zenekar tag-
jai várják a Művész Kávéház-
ba közönséget, ugyanebben 
az időpontban a Körös Irodal-
mi Társaság tartja hagyomá-
nyos karácsonyi felolvasóest-
jét a Vigadóban. Mindhárom 
program ingyenes.

Ajándékozzon színházat 
karácsonyra! A négy előadás-
ra szóló karácsonyi bérlet a 
János vitéz, az Énekes ma-
dár, a Fehérlófia és a Made 
in Hungária előadásait tar-
talmazza. Időpontokkal még 

nem szolgálhatunk, de az 
előadások megtartásáért – 
ahogy korábban is – jótállunk. 

A szabadbérlet karácso-
nyi ajándéknak is tökéletes.  
Négy vagy hat Ön által vá-
lasztott, repertoáron lévő elő-
adást láthat, akit meglepnek 
vele, és szabadon választott 
időpontban veheti igénybe 
– akár az utolsó pillanatban, 
előadás kezdete előtt is fog-
lalva. A 6 előadásra szóló 
szabadbérletet ketten is fel-
használhatják egyszerre. A 
négy alkalomra szóló bérlet 
11  000, míg a hat alkalmat 
magába foglaló 16 000 forint-
ba kerül. Mindkét ajándékot 
online is megvásárolhatják, 
és a beváltáshoz sem kell 
személyesen befáradni kö-
zönségszolgálatunkhoz. 

Gondolunk Önökre! Ha 
ajándékot választanak sze-
retteiknek, gondoljanak Önök 
is a Jókai színházra!

Szegedről indultak 1919. au-
gusztus elején a fehérterror 
tiszti különítményeinek csa-
patai, olyan hírhedt vezető-
ikkel, mint: Héjjas, Prónay, 
Ostenburg-Moravek, Ma-
dary, Siebenlist és a többi-
ek. Szörnyű pogromokkal, 
kínzásokkal, agyonverés-
sel, akasztásokkal tartották 
rettegésben a lakosságot.

A keleti megyéket – az itt 
tartózkodó román megszálló 
csapatok miatt – a különít-
mények elkerülték. Azonban 
egy évtizeddel később – az 
1929. február 29-ei Békés-
megyei Közlöny szerint – egy 
katonai különítmény törvény-
telenül rekvirált és áldozatait 
a börtönben megverette. Ezt 
írta az újság: 1920. májusá-
ban a csabai Farkas Antal 
nagykereskedőnél Haraszti 
Tibor főhadnagy különítmé-
nyének katonái házkutatást 
tartottak, rekvirálásként „el-
koboztak” szalonnát, pokró-
cokat, dohányt és zsiradékot. 
Mivel Farkas akkor nem volt 
jelen, másnap eljöttek érte, 
letartóztatták és fogva tar-
tották a laktanyában, közben 
többször bántalmazták. Hó-
napok múlva Farkas valamit 
visszakapott az „elrekvirált” 
holmikból. 

Farkas Antal 3 millió koro-
na kártérítési pert indított az 

államkincstár ellen a katonái 
által elkövetett atrocitáso-
kért. A közlöny beszámolója 
szerint az első katona eskü-
vel vallotta, hogy részükről 
tettlegesség nem történt, 
viszont a másik tanú látta a 
börtön udvarán a megvert 
Farkas sebeit. 

Egy Grósz nevű, 64 éves 
embert a kávéházból vittek 
Haraszti szobájába, mert 
találtak nála egy bécsi röpla-
pot, ezért két katona elkezd-
te pofozni. Bejött Haraszti és 
azzal kezdte – „Te öreg zsi-
dó, mennyit ajánlottál a nem-
zeti hadseregnek?” Grósz 
azt mondta, nem voltak nála 
ezért, de adott volna. Ké-
sőbb elmondta azt is, hogy 
látta, amint Farkast bevitték 
egy másik szobába. Bizto-
san megverték, mert hal-
lotta az ordítását. Több nap 
múlva látta Farkas meztelen 

felsőtestét tele véraláfutá-
sokkal. Kiderült az is, hogy 
egyik éjjel két katona ment 
be a cellába, megkérdezték, 
melyikük Farkas. Azután az 
egyik katona kabátot dobott 
Farkas fejére és mindketten 
a fejét kezdték ütlegelni – ezt 
eskü alatta vallotta egy tanú. 
Farkas apósát is bevitték Ha-
rasztihoz, ahol a katonák ver-
ni kezdték, majd elengedték. 
Ő az orvoshoz ment látlele-
tért, mert nagyon fájt a füle a 
veréstől, aztán a bíróságon ő 
is esküvel tanúskodott. 

Farkas Antal hat hétig volt 
elzárva. Elmondta, hogy Ha-
raszti mindig ott volt, amikor 
megverték. A bíróság ezután 
a tanúkihallgatásokat befe-
jezte és az iratokat átadta a 
felsőbb bíróságnak. Az ügy 
további sorsáról a Békésme-
gyei Közlöny nem értesült.

Gécs Béla

Az emeleten, a Járásbíróságon voltak a tárgyalások
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