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Csabai Mérleg

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Varga Tamás, Ando Görgy és Meszesán László az átadón

A bronz a múzeumnál lesz

Munkácsy-szobor

Újabb látványelemmel gya-
rapodott a békéscsabai 
vasútállomás. A város egyik 
meghatározó kapujában jú-
lius 12-én egy Munkácsy 
Mihályt ábrázoló, fémvázra 
épített gipszöntvény szob-
rot adtak át. Az eredeti, 
bronzból készített alkotást, 
Boros Péter munkáját a mú-
zeumnál láthatjuk majd.

A vasútállomáson, a gipsz-ma-
kett átadásán Ando György, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatója, Varga Tamás, Bé-
késcsaba kultúráért felelős 
alpolgármestere és Meszesán 
László állomásfőnök mondott 
beszédet.

Ando György megjegyez-
te, hogy az 1850-es évek-
ben épült első vasútvonal 
gazdasági fejlődést hozott a 
városnak.

– Örülök, hogy a gipsz-
makett itt látható Békéscsa-
ba kapujában, ahol a turis-
ták és a vonattal közlekedők 
mindennap találkozhatnak a 
festőfejedelemmel. A vasút 

megépítését követő hatodik 
napon maga Munkácsy is itt 
várakozott a vonatra, ami elvit-
te őt Aradra. Aki városunkba 
utazik, számos ponton talál-
kozhat Munkácsyt ábrázoló, a 
festő munkásságát bemutató 
táblákkal, tértárgyakkal – fo-
galmazott a kulturális intéz-
mény igazgatója. 

Varga Tamás alpolgár-
mester elmondta, hogy az öt 
éve megújult vasútállomás 
ismét gyarapodhatott egy lát-
ványos elemmel.

– Ez az alkotás valójában 
egy makett, amelyet Boros 
Péter szobrászművész ké-
szített el gipszből. A bronzból 
készült szobor majd a Mun-
kácsy Mihály Múzeumnál 
kap majd helyet – nyilatko-
zott Varga Tamás. 

Az alpolgármester hozzá-
tette, hogy olyan emblema-
tikus Munkácsy-festmények 
alapján is készülnek majd 
szobrok Békéscsaba egyes 
pontjaira, mint az Ásító inas 
és a Rőzsehordó nő. 

Csiffáry Zsuzsanna

Megújult a mezőmegyeri Arany János Művelődési Ház

„A falak állnak, már csak lélek kell bele”
A mezőmegyeri Arany Já-
nos Művelődési Ház épü-
lete az 1960-as évek elején 
készült el, ideje volt már 
korszerűsíteni. Az elmúlt 
időszakban kilencven mil-
lió forintból, a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Program „Bővülő te-
rek, építkező közösségek” 
pojektjének részeként erre 
lehetőség nyílt. A megújult 
épület hivatalos átadóját 
július 8-án tartották.

A fejlesztésnek köszönhető-
en a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ mezőmegyeri 
tagintézményének energia-
gazdálkodása korszerűbb 
lett, az épület új ablakokat 
és külső hőszigetelést ka-
pott. A ház előtérrel is bő-
vült, amely alkalmas kiállítá-
sok rendezésére is.

Az épület átadásakor a 
Mezőmegyeri Kézműves Falu 
művészeinek alkotásait már 
az új térben tekinthették meg 
az érdeklődők, a tárlatot a 

Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület titkára, Kocsis Klá-
ra nyitott meg.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter a megújult épület átadá-
sán elmondta, hogy az Arany 
János Művelődési Ház mára 
a helyi kulturális élet egyik 
korszerű bázisa lett. 

– Mezőmegyer fejlesztése 
azért is fontos, mert a perem-

területi részeknek is ugyan-
olyan lehetőségeket kell 
kapniuk, mint a belvárosban 
élőknek. Kívánom, hogy sok 
kulturális programnak adjon 
otthont a megszépült ház – 
fogalmazott Hanó Miklós al-
polgármester, aki körzet ön-
kormányzati képviselője is.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő beszélt 
arról, hogy az utolsó járvány-
mentes évben 18-20 ezer lá-
togatót regisztráltak évente a 
házban.

– Aki most körbejárja az 
épületet, elámulhat, hogy 
mennyire megszépült, ráadá-
sul új funkciókat is kapott. 
Konyhát alakítottak ki, meg-
újult a könyvtár, új könyvek is 
érkeztek. Újak a nyílászárók, 
a bútorok és a homlokzat is – 
részletezte Herzceg Tamás.

Varga Tamás sportért és 
kultúráért felelős alpolgár-

mester azt emelte ki, hogy 
már 2015-ben szerették volna 
felújítani az épületet, de akkor 
még nem volt rá lehetőség. 
Hozzátette: bízik abban, hogy 
a járvány után ismét élettel 
telik meg az intézmény. Mint 
mondta: a falak állnak, már 
csak lélek kell bele.

Lengyelné Zalai Erika, 
az Arany János Művelő-
dési Ház szakmai vezetője 
kiemelte, hogy a megújult 
is kibővített térben nagyon 
sok programot terveznek, 
amelyek java a kézműves-
séghez kapcsolódik, ez az 
egyik olyan irány, amelyet 
szeretnének minél jobban 
erősíteni. Ezen kívül még 
számos, színes program-
nak, valamint családi ren-
dezvényeknek is szeret-
nénk helyet adni, a termeik 
bérelhetőek. 

Hidvégi Dávid

Herczeg Tamás: 5,5 százalékos gazdasági növekedés esetén 
jobb helyzetbe kerülnek a gyermekes családok

Emelkedtek az építőanyag-
árak; tervezik a mininálbér 
emelését; ha a gazdasági 
növekedés meghaladja az 
5,5 százalékot, jobb hely-
zetbe kerülhetnek a gyer-
meket nevelő családok; 
augusztustól elérhető lesz 
a harmadik oltás – erről be-
szélgettünk Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselővel. 

– Óriásit emelkedtek az építő-
anyagárak az elmúlt időszak-
ban. Milyen lépéseket lehet 
tenni ennek az orvoslására?

– Rendkívüli mértékben 
megnőttek az építőanyagárak 
– ez nem megyei vagy hazai, 
hanem globális jelenség. Eb-
ből adódóan ezen a területen 
meglehetősen szűk a kor-

mányzat mozgástere. A Gaz-
dasági Versenyhivatal egyre 
intenzívebben ellenőrzi, milyen 
árakkal dolgoznak az építő-
anyag-kereskedők és bünteti 
a kartellezést, hogy vissza-
szorítható legyen az indoko-
latlan áremelés. A kormányzat 
pedig bizonyos adminisztratív 
eszközökkel korlátozná az 
építőanyagok külföldre történő 
kivitelét, amihez uniós jóváha-
gyásra van szükség. A magyar 
döntés már megszületett és 
a korlátozás várhatóan októ-
ber elejétől léphet hatályba. 
Vannak olyan vélemények, 
amelyek szerint rossz az ál-
lami beavatkozás. Abban az 
esetben, ha Magyarország az 
építőanyagokra kiviteli tilalmat 
rendel el, akkor más országok 

hazánkkal szemben szintén 
kiviteli tilalmat rendelhetnek el, 
ez pedig hiányt, a hiány továb-
bi árnövekedést generálhat. 
Nehéz tehát a helyzet, de a 
kormánynak lépnie kellett, és 
ezt megtette.

– A miniszterelnök a múlt 
hónapban bejelentette, hogy 
jövőre 20 százalékos minimál-
béremelést szeretnének. Mit 
tudhatunk erről? 

– Jelenleg 167 ezer forint 
a minimálbér, a terv az, hogy 
a következő esztendő elejétől 
ez az összeg 200 ezer forint 
legyen. Csak a vállalati szfé-
rában idén 392 ezer munka-
vállalót érintett a minimálbér 
emelése, de a más területeken 
dolgozók között is százezres 
nagyságrendben találhatók 

olyanok, akik az „alapfizetést” 
viszik haza. Ebből is látszik, 
hogy ez a mintegy 20 százalé-
kos emelés a társadalom egy 
jelentős részének javítaná az 
életkörülményeit. Emellett a 
minimálbérhez igazodó több 
juttatás összege is emelke-
dik, így a cukorbetegek adó-
kedvezményétől a gyeden és 
táppénzen keresztül nő az ál-
láskeresési járadék legkisebb 
összege is. Meg kell oldani azt 
is, hogy a keresetek ne csúsz-
szanak össze, növelni kell a 
garantált bérminimum és a 
kezdő diplomás bér összegét 
is. Mindezekhez pedig elen-
gedhetetlen a kisvállalkozók 
terheinek könnyítése.

„A minimálbér-emelés sokak életkörülményein javíthat”
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Közgyűlés

V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE

A koronavírus-járvány miatt kilenc hónapig nem volt köz-
gyűlés, idén először június 28-án tanácskoztak a képvise-
lők a városháza dísztermében. A legfontosabb döntéseket 
Szarvas Péter polgármester, a Fidesz és az MSZP képvise-
lői tájékoztatón, a Hajrá Békéscsaba! és a DK képviselői 
közleményben értékelték. 

Szarvas Péter: A város megőrizte stabilitását

A veszélyhelyzet idején 
közgyűlési hatáskörben a 
polgármester több mint 400 
döntést hozott meg, illetve 30 
rendeletmódosítás történt. 
Szarvas Péter a közgyűlés 
utáni tájékoztatóján kiemelte, 
hogy az önkormányzat meg-
őrizte stabilitását az elmúlt 
hónapokban. Megköszönte a 
testület tagjainak, hogy meg-
értést tanúsítottak ez idő alatt 
és elmondták észrevételeiket 
a döntések előtt. 

Szarvas Péter kiemelte, hogy az önkormányzat bevételei 
jelentősen csökkentek a járvány miatt, kevesebb helyi adó, 
parkolási díj, bérleti díj és gépjárműadó folyt be a városi kasz-
szába, a kiesés megközelítőleg hárommilliárd forint. A kor-
mánytól két ütemben mintegy kétmilliárd forint támogatás ér-
kezett ellentételezésként. 

A polgármester beszélt arról, hogy a testület döntött az 
idősügyi tanács megalakulásáról. A szintén a júniusi közgyű-
lésen elfogadott ifjúsági koncepcióval kapcsolatban a város-
vezető megjegyezte, hogy az Andrássy Úti Társaskör épü-
letének kiesése miatt találni kell egy olyan helyet a fiatalok 
számára, ahol találkozhatnak, programokat szervezhetnek. 
A sportot illetően megemlítette, vita folyt arról, hogy a má-
sodosztályban szereplő csapatok esetén mekkora összeget 
kaphatnak a sportszervezetek. A képviselők úgy határoztak: 
kérelmezni lehet, hogy a feljutás érdekében a csapatok for-
rás-kiegészítést kapjanak.

A városvezető szólt a Kenderföldeket érintő fejlesztésekről: 
leburkolnák a Fiumei utcát, a munkálatokhoz az önkormány-
zat első körben azzal járul hozzá, hogy egy útmenti telekből 
lead egy akkora területet, amely megfelelő szélességet biz-
tosít az útépítéshez. Kitért arra is, hogy az ivóvízhálózat ki-
építésére nem hetven, hanem százmillió forintot biztosítanak, 
több oktatási intézménynél pedig parkolók építését tervezik. 

Szarvas Péter jelezte, hogy a Modern Városok Program-
ban az önkormányzat útfelújításra, járdafejlesztésre kapott 
jelentős állami támogatást, a munkálatok a nyáron kezdőd-
hetnek. Végül a CsabaPark csúszdáival kapcsolatban el-
mondta, hogy azok 10 évnél idősebb gyerekeknek készültek. 
A lakosság kérésére legalább kettő csúszdát átszerelnek – 
lerövidítik és megváltoztatják azok dőlésszögét – hogy majd 
a kisebb gyerekek is tudják azokat használni.

Fidesz: A beruházások a pandémia alatt is folyatódtak

A Fidesz közgyűlés utáni tájékoztatóján Hanó Miklós ki-
emelte, hogy a járványidőszakban a polgármester folyamato-
san egyeztetett a frakciókkal, a képviselőkkel. 

Az alpolgármester beszélt arról, hogy a kormány összesen 
kétmilliárd forintot biztosított az önkormányzatnak a kieső be-
vételek ellentételezésére, ebből 600 millió forint júniusban ér-
kezett meg. Az összegből például 30 millió forintot az ivóvíz-
hálózat programjának a megvalósítására szánnak, így az az 
eredetileg tervezett 70 millió forint helyett 100 millió forintból 
valósulhat meg. Kitért arra, hogy a Modern Városok Program-
nak köszönhetően óriási út- és járdafelújítási program indul. 
Beszélt továbbá arról is, hogy a CsabaPark üzemeltetése a 
Békéscsabai Városfejlesztési Kft.-hez kerül át, a cél az, hogy 
minél nyereségesebbé tegyék a komplexumot. 

Az alpolgármester végül köszönetet mondott mindazoknak, 
akik a pandémia alatt az élet különböző területein helytálltak. 

Opauszki Zoltán környezetvédelmi és turisztikai ügyekért 
felelős tanácsnok megjegyezte, hogy a pandémia miatt az 
önkormányzatnak nehezebb körülmények között kellett gaz-
dálkodnia, azonban a város gazdasági helyzete kedvezőnek 

tekinthető, nem volt leépítés és különösebb megszorítás sem 
az önkormányzati cégeknél. Hozzátette, hogy a beruházások 
folytatódtak, a vállalkozások stabilak maradtak, az oktatási, 
közigazgatási és egészségügyi szegmens is kiválóan helyt-
állt az elmúlt hónapokban, amelyért köszönet illet mindenkit. 

Paláncz György  oktatási ügyekért felelős tanácsnok be-
szélt arról, hogy a testület elfogadta az ifjúsági koncepciót. 
A cél az, hogy a Békéscsabán élők, az itt tanulók számára 
kedvezőbb körülményeket teremtsenek, helyben tartsák a fi-
atalokat, akik később itt dolgoznak és alapítanak családot. 
A sportkoncepcióval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Bé-
késcsabán sokszínű a sportélet és folyamatosan fejlesztik a 
sport-infrastruktúrát. Tervezés alatt van egy új, multifunkciós 
sportcsarnok, ahol véleménye szerint akár kitörési pont is 
lehet egy megyei szintű sportegészségügyi központ létreho-
zása. Rámutatott, hogy ez egyedi és hiánypótló szolgáltatás 
lehetne a térségben. 

MSZP: A költségvetés a korábbi szinten maradt

Az MSZP közgyűlés utáni tájékoztatóján Miklós Attila köszö-
netet mondott mindazoknak, akik a járványhelyzetben is ellátták 
a feladataikat. 

Fülöp Csaba képviselő arról beszélt, hogy a költségvetés 
megmaradt a korábbi szinten. Idén 13 milliárd a működési, míg 
31 milliárd a beruházási főösszeg. 

–  A költségvetés elfogadásakor még nem lehetett tudni, ho-
gyan teljesülnek az adóbevételek, hiszen a helyi iparűzési adó 
megfeleződött kormányzati döntés miatt, ami több százmillió fo-
rint bevételkiesést jelent. Azt sem tudtuk pontosan, mennyi lesz 
most a központi támogatás, végül a város idén 600 millió forintot 
kapott ellentételezésre – mondta Fülöp Csaba.

A képviselő az új sportkoncepció kapcsán kiemelte, hogy egy 
jól összeállított, igényes anyagot tárgyalta, amely illeszkedik a 
csabai sportéletéhez. Beszélt arról is, hogy az NB I-ből kiesett 
csapatok az első másodosztályú szezonjukban megkapják az 
élvonalért járó támogatási összeget, ha bemutatnak egy felju-
tási koncepciót.

Miklós Attila kitért arra, hogy a CsabaParkot 2022-től már 
nem a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt., hanem a Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. működteti majd.

– A cég ügyvezetője azt ígérte, hogy még ebben az év-
ben kapunk egy olyan működtetési koncepciót, üzleti tervet, 
amely bemutatja, hogyan lehet a szabadidőparkot rentábi-
lisan üzemeltetni. Megtérülésről nem hiszem, hogy tudunk 
beszélni, hiszen több, mint 4 milliárd forintot költöttünk eddig 
a CsabaParkra, ami ma is inkább szabadidős park, mintsem 
turisztikai látványosság – fogalmazott a képviselő.

Miklós Attila az Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatban hangsúlyoz-
ta: állami beavatkozás kell ahhoz, hogy a vállalat túlélje a 2021-
es évet. Hozzátette, hogy a kormányzati szándék megvan, de 
a tulajdonosok nem mindegyike van tisztában azzal, hogy mi 
várható a következő hónapokban. Kiemelte: Békéscsaba csak 
olyan döntést támogat, amely nem jár közvetlen vagyonvesz-
téssel az önkormányzat számára.

Hajrá Békéscsaba!: Nem állt meg az élet

A Hajrá Békéscsaba! közleményben értékelt. Mint írták há-
romnegyed év telt el úgy, hogy a város vezetésére hivatott gré-
mium nem ülésezett. Ettől azonban nem állt meg az élet Békés-

csabán, mert az önkormányzat a járvány harmadik hulláma alatt 
is működött, ellátta kötelező és önként vállalt feladatait. 

– Június 28-án, a rövid zárt ülést követően, az előterjesz-
tések alapján 44 napirendi pontot tárgyaltunk, szociális, okta-
tási, közművelődési, városépítészeti, vagyoni, városüzemel-
tetési ügyekben és elismerésekről döntöttünk. Az ülés egyik 
legfontosabb részének tartjuk Szarvas Péter polgármester 
tájékoztatóját a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről, és 
a pandémia önkormányzatot érintő hatásairól. Tájékoztatást 
kaptunk arról, hogy a veszélyhelyzet 2020. november 4-ei is-
mételt kihirdetésével a múlt év tavaszán bevezetett döntésho-
zatali rend lépett érvénybe. A közgyűlés hatáskörét a polgár-
mester egyedül gyakorolta és a háromnegyed éves időszak 
alatt bizottsági, részönkormányzati, közgyűlési hatáskörben 
eljárva 542 polgármesteri döntés született. Egyszemélyben 
hozott döntéssel lett elfogadva például a város elmúlt évi 
költségvetésének teljesítése, a 2021. évi költségvetés, történt 
meg egyes önkormányzati rendeletek módosítása, hatályon 
kívül helyezése, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
új szabályok elfogadása, a HÉSZ szabályainak módosítása. 
Az egyszemélyű döntéshozatali eljárás „protokollja” szerint a 
polgármesteri döntések megfelelő előkészítés után születtek. 
A közgyűlés féléves munkatervéhez igazodva az előterjesz-
tések a képviselők részére mindig elérhetők voltak. A szemé-
lyes egyeztetés lehetősége, valamint a módosító javaslatok 
indítványozása a frakciók és valamennyi képviselő részére 
biztosított volt – írták a közleményben.

A Hajrá Békéscsaba! frakció megnyugvással értékelte azt, 
hogy a polgármesteri beszámolót a képviselők egyhangúlag, 
ellenvetés, kritika nélkül fogadták el, a hivatali szervezet döntés-
előkészítő munkáját pedig magas színvonalúnak ítélték.

Dancsó Tibor: Nem értek egyet az üzemeltetővel

Dancsó Tibor (DK) az 
alábbi közleményben érté-
kelte a közgyűlés döntéseit: 
„Hogy miért nem értek egyet 
azzal, hogy a CsabaParkot a 
továbbiakban a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
üzemeltesse? Van Békéscsa-
bának egy szőlőültetvénye, 
melyet Stark Adolf növényne-
mesítő emlékére Csabagyön-
gye szőlőültetvénynek nevez-
tek el. Ehhez tartozik még egy 
gyümölcsös is. Ez az egész a 
telepítése óta a városnak több, 
mint 100 millió forintjába került és hasznot nem hozott! 2017-
től 4 éven át a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. üze-
meltette (igen, akik most a CsabaParkot is átveszik) és minden 
évben veszteséget számoltak el a szőlőültetvény fenntartásá-
val kapcsolatban. A területet 2020-ban végre bérbe adták és a 
bérlő a hasznosításért cserébe a városnak bérleti díjat fizet. Az 
ültetvény átadás-átvételekor az is kiderült, hogy hiányzik a sző-
lőtőkék egy része és a gyümölcsfákból is néhány. Továbbá azt 
is megtudtuk, hogy amióta az ültetvény létezik, még senki nem 
leltározta az ott lévő állományt. 

Mezőmegyeren sokáig probléma volt az oda vezető ke-
rékpárút rossz állapota. Most végre új kerékpárút épült, az 
átadása még nem történt meg, de az új aszfaltot máris felver-
te a gaz. Lehet, hogy a kivitelezők az új kerékpárúthoz nem 
építettek új útalapot? 

Az elmúlt évben több mint 1 milliárd forintért újult meg Békés-
csaba sportcsarnoka. A létesítmény küzdőtere vadonatúj sport-
padlót kapott. Két kézilabda edzés után az első takarításkor a 
sportpadló felázott. Azóta is egymásra mutogat a kivitelező, a 
sportpadló forgalmazója és a takarító. A felkért műszaki szakér-
tő a jelentésében azonban leírta, hogy szerinte ez a padló nem 
az a padló, aminek be kellett volna épülnie, hanem egy rosz-
szabb minőségű és olcsóbb termék. Természetesen megvárom 
az ügy hivatalos befejezését, de ha nem történik meg a problé-
ma megnyugtató rendezése, akkor az ügyben feljelentést fogok 
tenni” – fogalmazott Dancsó Tibor.

Varga Diána, Hidvégi Dávid, Papp Ádám

A polgármester és a pártok képviselőinek véleménye a legfontosabb döntésekről

Paláncz György, Hanó Miklós és Opauszki Zoltán

Miklós Attila és Fülöp Csaba képviselők

A Hajrá Békéscsaba! képviselői a közgyűlésben

Szarvas Péter polgármester

Dancsó Tibor (DK)
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ÜLÉ SEZE T T A KÖZGY ŰLÉ S
Koncepciók

A közgyűlés júniusi ülésén 
fogadta el a következő öt 
évre az ifjúsági-, valamint 
sportkoncepciót.

Az ifjúsági koncepció célja az, 
hogy a Békéscsabán élők, 
tanulók számára kedvezőbb 
körülményeket teremtsenek. 
Az önkormányzat számára 
fontos, hogy helyben tartsák 
a fiatalokat, akik később a 
megyeszékhelyen dolgoznak 
és itt alapítanak családot. 

A sportkoncepció célja a 
teljes lefedettség. A képvise-
lők szerint Békéscsabán sok-
színű a sportélet, mindenki 
megtalálja a saját maga által 
preferált sportágat. A város 
az elmúlt időszakban nagy 
hangsúlyt fektetett az egye-
sületi munkák támogatásá-
ra. Az infrastruktúra fejlődik, 

elkészült a Sportok Háza, 
de tervezés alatt van egy új 
multifunkciós sportcsarnok 
is, amelyben szerepel egy 
megyei szintű sportegész-
ségügyi központ létrehozása. 
A komplexum az élsporto-
lókat olyan eszközökkel és 
gépekkel segítené, amelyek 
az azonnali diagnosztikát és 
a legkorábbi sérülés utáni 
visszatérés lehetőségét ered-
ményezik. A közgyűlés azon 
sportegyesületek támogatá-
sát is megszavazta, amelyek 
korábban az első osztályban 
szerepeltek, de onnan kies-
tek. A sportegyesületeknek 
a kiesés utáni évben egy 
cselekvési, feljutási tervet 
kell készíteniük, amelyben 
részletezik céljaikat, feljutási 
szándékukat és támogatási 
igényüket.

Jól jött az állami támogatás

A békéscsabai képviselő-
testület kilenc hónap kiha-
gyással, június 28-án ülé-
sezett először. A közgyűlés 
egyik központi témája az 
volt, mely területekre kell 
és lehet csoportosítani azt 
a forrást, amelyet az önkor-
mányzat az államtól kapott.

Bár az önkormányzat már 
februárban elfogadta a 2021-
es költségvetést, akkor még 
nem lehetett tudni, hogy a 
magyar kormány kompenzál-
ja-e, és ha igen, akkor idén 
milyen mértékben egészíti ki 
a koronavírus-járvány miatti 
bevételkiesést. Az állam első 

körben tavaly decemberben 
1,3 milliárd forinttal, majd idén 
600 millió forinttal támogatta a 
békéscsabai önkormányzatot, 
így a városatyák az új számok 
tükrében határozhattak.

A képviselő-testületnek a 
közgyűlésen egyebek mellett 
arról kellett döntenie, mely 
területeken osztja szét ezt a 
forrást. Ezzel kapcsolatban 
úgy határoztak, hogy olyan 
helyekre csoportosítanak át, 
amelyekre az elmúlt évben 
kevesebb pénz jutott. Ilyen 
például a városüzemeltetés, 
a közösségi közlekedés, a 
sportszervezetek támogatá-
sa, illetve az önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok 
karbantartása.

A júniusban megérkezett 
támogatásból kiegészítették 
azt a 70 millió forintos össze-
get, amelyet a Kenderföldeken 
induló ivóvíz-hálózat fejlesz-
tésre fordítanak. Az összeg a 
módosítással együtt 100 millió 
forintra tehető és mintegy 400 
lakos nehézségein enyhíthet. 
Az ülésen elhangzott: mintegy 
30 millió forint jut az utánpót-
lássport támogatására, továb-
bi 30 millió forint pedig a ver-
senysportra. 

Arról is szó volt, hogy a tá-
mogatás miatt a város nem 
szorul újabb hitelfelvételre. 

Köszönet a helytállásért
A koronavírus-járvány miatt 
hónapokon át nem ülése-
zett a békéscsabai képvi-
selő-testület, a polgármes-
ternek kellett közgyűlési 
hatáskörben eljárva dönté-
seket hoznia. A júniusi köz-
gyűlésen a testület azt ösz-
szegezte, milyen hatása volt 
a pandémiának a városra.

A napirendi pontnál a viták 
helyett a köszönetnyilvánításé 
volt a főszerep: minden frakció 
és képviselő háláját fejezte ki 
az egészségügyi dolgozók-
nak, a szociális és a rendvé-
delmi területen dolgozóknak a 
helytállásért, valamint köszö-
netet mondtak a polgármes-
teri hivatal munkatársainak is 
azért, mert az önkormányzat 
a pandémia idején is megőriz-

te működőképességét. Nem 
utolsó sorban a békéscsaba-
iaknak mondtak hálát, mert 
türelemmel és fegyelmezett-
séggel vészelték át az éppen 
aktuális korlátozásokat. 

Többen konstruktívnak ne-
vezték azt a munkát, amelyet 
Békéscsaba polgármestere 
végzett a közgyűlési hatás-

körben hozott döntésekkor. 
Kiemelték, hogy Szarvas 
Péter polgármester kikérte a 
frakciók és a képviselők vé-
leményét is a határozathoza-
tal előtt, ha pedig olyan téma 
került a politikusok elé, amely 
nagyobb vitát váltott ki, azt 
további megfontolás céljából 
levették a napirendről.

Parkolóhely-bővítés
Mintegy 115 millió forint-
ból építenek, valamint újí-
tanak fel parkolóhelyeket 
a békéscsabai nevelési és 
oktatási intézmények kör-
nyezetében. 

Csúcsidőben, reggel és dél-
után szinte lehetetlen ezeknél 
az intézményeknél üres helyet 
találni. Mint elhangzott, még 
ezzel a beruházással sem le-
het orvosolni a problémát, de 
bíznak abban, hogy a jövő-

ben egyre több helyen tudnak 
enyhíteni azon. Szarvas Péter 
elmondta: nem minden önkor-
mányzati intézmény előtt le-
hetséges újabb parkolóhelyek 
kialakítása. Ahol megoldható, 
ott bővítenék a lehetőségeket, 
de több helyszínen a sáros, 
vagy kavicsos területet látják 
el szilárd burkolattal.

– A parkolóhely-bővítés 
kifejezetten a napközbeni 
parkolási lehetőségeket se-
gítheti majd az oktatási és 

nevelési intézmények ese-
tében. Jelenleg úgy állunk, 
hogy a Mackó-Kuckó Óvoda 
Orosházi úti intézményében 
és Mezőmegyeren a Fő utcai 
óvoda környezetében rendel-
kezünk engedélyes kiviteli 
tervvel – monda a polgár-
mester, hozzátéve, hogy a 
MIVA és a Szigligeti bölcső-
déhez, valamint a Jankay és 
a Madách utcai általános is-
kolához is terveznek további 
parkolóhelyeket kialakítani.

Új üzemeltető
A következő év január 
1-től a Békéscsaba Város-
fejlesztési Nkft. venné át 
a CsabaPark üzemelteté-
sét, de előtte a társaság-
nak működési koncepciót 
kell kidolgoznia.

Az eredetileg Magyarország 
egyik legnagyobb gasztro-
kulturális fesztiválja helyszí-
neként épült CsabaParkon 
az utóbbi években több 
ütemben hajtottak végre fej-
lesztéseket. A beruházás-
nak továbbra sincs vége, 
hiszen a Modern Városok 
Program révén jelenleg is 
zajlanak a munkálatok. A 
legutóbbi testületi ülésen 
elhangzott: régóta szó van 
arról, hogyan lehet gazda-
ságosan, fenntartható mó-
don üzemeltetni a komp-

lexumot, amelytől hosszú 
távon az önkormányzat azt 
reméli, hogy nem csak a he-
lyiek számára lesz kedvelt, 
hanem fesztiválok helyszí-
névé és kiemelt turisztikai 
célponttá válhat. 

Többen megjegyezték, 
hogy a CsabaPark tovább-
ra is számos problémával 
küzd, ezzel kapcsolatban 
az a válasz érkezett, hogy 
a beruházások még nem 
fejeződtek be, így felmerül-
hetnek gondok, amelyek el-
hárításán dolgoznak. 

Azért, hogy a létesítmény 
a jövőben gazdaságosab-
ban működjön, a Békéscsa-
ba Vagyonkezelő Zrt.-től 
jövő év január elsejétől a 
Békéscsabai Városfejlesz-
tési Kft. üzemeltetésébe ke-
rülhet a CsabaPark. 

Értéktár
Öt új értékkel bővült a 

2013-ban életre hívott Békés-
csabai Települési Értéktár. A 
megyeszékhely gyűjteménye 
immár 50 fölötti kuriózumot 
tart számon. Többek között 
a Csabai kolbászt, a Békés-
csabai Jókai Színházat.

A békéscsabai közgyű-
lés öt újabb értékfelvételét 
fogadta el. A Jaminai bánya-
tavakat, Gyóni Géza munkás-
ságát, Lipták Pál munkássá-
gát, Mokos József művészeti 
örökségét és művészetpeda-
gógiai munkásságát, valamint 
a békéscsabai tégla- és cse-
répgyártást is felvették az ér-
téktárba. 

Az oldalt írta Varga Diána 
és Papp Ádám

Idősügy
Idősügyi Tanács megala-

kulásáról döntött a képviselő-
testület. Ezzel olyan vélemé-
nyező, konzultatív, tanácsadó 
szervezet létrehozását sza-
vazták meg a képviselők, 
amely Békéscsaba időskorú 
lakosságával foglalkozik. A 
tanács működésétől azt vár-
ják, hogy az önkormányzat 
és az idős emberek érdekeit 
képviselő szervezetek, egye-
sületek kapcsolata erősödjön 
és elősegítse az együttműkö-
dést. Az idősügyi tanács elnö-
ke Szarvas Péter polgármes-
ter, alelnöknek Hanó Miklós 
alpolgármestert választották 
a városvezető javaslatára. A 
testületben helyet kaptak Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő mellett a kórház, az 
egészségügyi és szociális in-
tézmények, civil szervezetek 
vezetői is.

Fenntartó
Az eddig állami fenntar-

tásban működő Békéscsabai 
Szent László Utcai Általá-
nos Iskola fenntartói jogát a 
következő tanévtől átvenné 
a Baptista Szeretetszolgá-
lat. Erről a szándékról az 
önkormányzat idén értesült, 
melyet támogatott is. Szente 
Béla önkormányzati képvise-
lő szerint jó tapasztalatokkal 
rendelkezik Békéscsaba az 
egyházi iskolák tekintetében, 
a helyi baptista gyülekeze-
tek résztvevői aktívak és jó 
tevékenységet folytatnak a 
helyi közéletben. Ezekre való 
tekintettel a kulturális, köz-
nevelési bizottság javasolja 
a határozat elfogadását. A 
bekescsaba.hu weboldalra 
feltöltött dokumentum szerint 
az intézmény neve Békés-
csabai Baptista Általános Is-
kolára változik.
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BÉKÉSCSABAI ÚTFEJLESZTÉSI PROGRAM

I. ütem - 1.rész

So
rs

zá
m

Utca megnevezés

2021.év 2022.év Építésvezető 
elérhetősége

Útépítés
Vízve-
zeték 

kiváltás

Közvilá-
gítás Útépítés név telefonszám

1 Vadász u. x x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

2 Magvető u. a Gyöngy u. 
és Napsugár u. között x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

3 Magvető u. a Wenckheim tér 
és Gát sor között x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

4 Madarász u. a Jázmin u. 
és Gyöngy u. között x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

5 Babits Mihály u. x x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

6 Erdélyi sor hiányzó szakaszai x x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

7 Nádas sor x x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

8 Gyöngy u. a Csabai út 
és Babits u. között x x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

9 Barackos köz x Plavecz 
Géza 20/490-3032

10 Földműves u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

11 Móra Ferenc u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

12 Tisza István u. a Csalogány u. 
és Pacsirta u. között x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

13 Béri Balogh Ádám u. x Kocsor 
István 30/985-0944

14 Répa köz x Malkócs 
István 30/904-1214

15 Almás sor x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

16 Szilva köz x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

17 Cseresznye köz x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

18 Jácint sor x Malkócs 
István 30/904-1214

19 Paprika köz x Malkócs 
István 30/904-1214

20 Kadarka köz x Plavecz 
Géza 20/490-3032

21 Csabagyöngye sor x x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

22 Fészek u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

23 Kiszely András u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

I. ütem - 2.rész

So
rs

zá
m

U. megnevezés

2021.év 2022.év Építésvezető 
elérhetősége

Útépítés
Vízve-
zeték 

kiváltás

Közvilá-
gítás Útépítés név telefonszám

1 Corvin u. 23–25. sz. társasház 
kiszolgáló útja x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

2 Körgát u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

3 Pulszky u. a Munkás u. 
és Dessewffy u. között x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

4 Vörösmarty u. a Dessewffy u. 
és Lenkey u. között x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

5 Orgona u. és Csendes u. x x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

6 Németh Lajos u. a Déli sor 
és Szarvasi út között x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

7 Körösi u. a Mokry u. 
és Szekerka u. között x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

8 Vasvári Pál u. a Lipták András u. 
és Czuczor u. között x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

9 Károlyi Mihály u. x x Plavecz 
Géza 20/490-3032

10 Vihar u. x Plavecz 
Géza 20/490-3032

11 Szendrey u. x x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

12 Mikes u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

13 Batsányi u. a Jósika u. 
és Bessenyei u. között x x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

14 Monda u. a Veres P. u. 
és Báthory u. között x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

15 Liliom u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

16 Batsányi u. az Illyés Gy. u. 
és Korona u. között x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

17 Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. 
között x x x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

18 Fürj u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

19 Rakéta u. x x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

20 Darányi sor x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

21 Gajdáscs u. a Monda u. 
és Tavasz u. között x Bunta 

Ferenc 70/602-2611

22 Csendes u. (együtt az Orgona 
utcával a 24. sorszám alatt)

Bunta 
Ferenc 70/602-2611

23 Gólya u. x Bunta 
Ferenc 70/602-2611

Az útfejlesztési program első szakaszában 46 utca/utcaszakasz esetében kerül sor szilárd burkolatú út megépítésére. A projekt a Modern Városok Programban valósul meg. A vállalkozó a munkálatok időbeni 
ütemezését elvégezte, a kivitelezést július második felében kezdi, és várhatóan 2022 első felében fejezi be. A közműhálózat-fejlesztési, valamint útépítési munkálatok 2021–2022. évi megosztású ütemezése, 
valamint az egyes munkaterületeken felelős építésvezetők elérhetőségei a következők:

Az ivóvízkiváltással kapcsolatban az Alföldvíz Zrt. munkatársaitól bővebb tájékoztatást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken: személyes ügyintézés esetén (ügyfélszolgálati iroda - Békéscsaba, Szabolcs u. 36.): hétfőn: 8.00–12.00 
és 12.30–15.00 óráig, kedden: 8.00–12.00 és 12.30–15.00 óráig, szerdán: 8.00–20.00 óráig, csütörtökön: 8.00–12.00 és 12.30–15.00 óráig, pénteken: 8.00–12.00 és 12.30–14.30 óráig. Telefonon a 06-80/922-334-es számon hétfőn, 
kedden és csütörtökön 8.00–15.30 óra  között, szerdán 8.00–20.00 óra között, pénteken 8.00–14.00 között, e-mailen: ugyfel@alfoldviz.hu email-címen.
A kiadott munkakezdési engedélyek alapján elsőként a közműkiváltással nem érintett, az alábbiakban felsorolt utcákban kezdődnek meg az építési munkálatok: Barackos köz, Móra Ferenc utca, Béri Balogh Ádám utca, Répa köz, 
Cseresznye köz, Jácint sor, Paprika köz, Kadarka köz, Fészek utca, Kiszely András utca, Körgát utca, Pulszky utca, Vasvári Pál utca, Károlyi Mihály utca, Vihar utca, Mikes utca, Fürj utca. 
A fejlesztéssel érintett útvonalon a megvalósítás előrehaladásának megfelelően, szakaszosan számítani kell forgalomkorlátozásra. Az építéssel érintett szakaszokon a munkagépek jelenlétén kívül az építési anyagok beszállítása 
miatt a tehergépjármű-forgalom megnövekedésére is számítani kell. 
Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvatosabban és figyelmesebben, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait. 
Kérjük az érintettek türelmét és megértését.
A felelős kivitelező: HÓDÚT Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi út 142.), e-mail: bekescsaba@hodut.hu
További információ kérhető a projekt lebonyolítójától: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., tel.: 06 +36-66/241-79, e-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

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 fejlesztéssel érintett útvo-
nalon 2021 július közepétől 
augusztus végéig, a megva-
lósítás előrehaladásának megfele-
lően, szakaszosan számítani kell 
forgalomkorlátozásra.

A munkavégzés első ütemé-
ben a munkaterületet mobil kordon-
nal határolják el. A meglévő járda 
lezárása miatt a kerékpárúton lesz 
biztosított min. 1,5 m szélességben 
a gyalogos közlekedés, a kerékpá-
ros közlekedés megszakításra ke-
rül. A kerékpárosok gyalogosként, 
a kerékpárt tolva használhatják ezt 
a szakaszt, az ideiglenesen kihelye-
zett forgalomszabályozási jelzőtáb-
lák figyelembevételével.

A kerékpárutat az ideiglenes 
gyalogforgalom használatának idő-
szakában a közút felől is mobil kor-
donnal választják el. 

A Lencsési úton a közúti közle-
kedők részére forgalomkorlátozá-
sok mellett lesz biztosított mindkét 
irányba a közlekedés. 

A munkavégzés második 
ütemében a mobil kordont áthe-
lyezik. Az újonnan kiépített jár-
dán biztosítva lesz a gyalogosok 
közlekedése min. 1,5 m széles-
ségben. A kerékpáros forgalom 
továbbra is az érintett szakaszon 
megszakítva gyalogosként a ke-
rékpárt tolva folytatható.

A Lencsési úton a közúti köz-
lekedők részére a forgalomkor-
látozások mellett lesz biztosított 

mindkét irányba a közlekedés. Ezt 
követően a Lencsési út délnyugati 
oldalán a gyalogos- és a kerékpá-
ros forgalomat az újonnan elkészült 
gyalog- és kerékpárúton biztosítják.

A kivitelezés harmadik ütemé-
ben a Lencsési út északkeleti (Ilos-
vai utca felőli) oldalán folytatódik 
mobil kordon lehatárolás mellett. A 
közút felől sávozott terelőtáblákat 
helyeznek el, a Lencsési úton a 
közúti közlekedők részére a forga-
lomkorlátozások mellett biztosítják 
mindkét irányba a közlekedést.

Az építéssel érintett területeken 
a munkagépek jelenlétére, a köz-

úti forgalomban az építési anyagok 
beszállítása miatt a tehergépjár-
mű-forgalom megnövekedésére 
is számítani kell. Kérjük a közúton 
közlekedőket, vezessenek óvato-
sabban és figyelmesebben, vegyék 
figyelembe a kihelyezett közúti táb-
lák utasításait. Kérjük az érintettek 
türelmét és megértését.

A felelős kivitelező: DÉLÚT Épí-
tő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 171.), felelős műszaki 
vezető: Völgyesi Zoltán Tibor; tel.: 
+36-70/320-2519

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg. 

A projektről bővebb információt 
a www.bekescsaba.hu oldalon 
olvashatnak.

További információ kérhe-
tő: Békéscsabai Városfejlesztési 
Non-profit Kft., Tel.: 06 +36-66/241-
791, e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A fejlesztés a Békéscsaba, 
Építők útja útépítése, kerékpár-
forgalmi létesítmény kiépítése a 
kapcsolódó közműépítésekkel 
projektben valósul meg. A projekt 
azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-
BC1-2017-00001.

Forgalomkorlátozás a Lencsési úti gyalog- és kerékpárút átépítése miatt
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„ T B ” - S A R O K
Tudnivalók a keresőképtelenség ideje alatti 

kötelezettségekről
A beteg a keresőképtelen-
sége elbírálása érdekében 
köteles az orvosát tájékoz-
tatni az egészségi állapo-
tával összefüggő körülmé-
nyekről.

A betegség ideje alatt a tár-
sadalombiztosítás alapján 
egészségügyi szolgáltatás 
vehető igénybe, a biztosítot-
tak táppénzre, üzemi (mun-
kahelyi) baleset esetén bal-
eseti táppénzre is jogosultak 
lehetnek, azonban fontos 
tudni, hogy a keresőképte-
lenségre vonatkozóan előírt 
szabályokat be kell tartani.

A keresőképtelen mun-
kavállaló köteles betartani 
az orvos utasításait, különö-
sen a gyógyulását elősegítő, 
meghatározott idejű ágynyu-
galomra, valamint a tartóz-
kodási helyről való kijárás 
korlátozására vonatkozóan. 
Az elrendelt vizsgálatokon 
meg kell jelennie, és az or-
vost arról is tájékoztatnia 
kell, ha ezen idő alatt más 
orvos is kezeli. A tartózko-
dási helyét szintén be kell 

bejelentenie a keresőképte-
lenséget elbíráló orvosnak. 

A betegszabadság, illetve 
a táppénz igénybevétele alatt 
a munkáltató kérheti a kereső-
képtelenség felülvizsgálatát a 
kormányhivataltól, az eljárás 
igazgatási szolgáltatási díja 
15 800 forint. A keresőképes-
ség, illetve képtelenség elbírá-
lását a kormányhivatal az erre 
jogosult orvosok közreműkö-
désével ellenőrzi, szabályta-
lanság esetén akár a táppénz 
folyósítása is megszüntethető.

A felülvizsgálat során a 
szakértő főorvos a beteg-
dokumentációban fellelhető 

adatok, vagy indokolt eset-
ben a beteg vizsgálata alap-
ján dönt a keresőképtelen-
ségről vagy -képességről. A 
döntésről a munkáltatót és 
a munkavállalót is írásban 
értesíti a hatóság, mellyel 
szemben a közléstől számí-
tott 8 napon belül a kormány-
hivatalnál orvosi felülvizsgá-
lat kezdeményezhető.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

 Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A korlátozások idén is átírják a Megyenap menetét
A Békés Megyei Önkor-
mányzat 2016 óta minden 
év szeptemberének első 
szombatján szervezi meg a 
megyei összetartozás nap-
ját, a Megyenapot. A visz-
szajelzések és a rendezvé-
nyen tapasztaltak alapján 
elmondható, hogy sikeres, 
sokakat megmozgató ese-
ményen vehettek részt az 
előző években a kilátoga-
tók. Múlt évben a korona-
vírus-járvány miatt sajnos 
a programelemek közül 
csupán a kézműves vásár 
és kistermelői piac várta a 
látogatókat. 

– A járványhelyzet miatti kor-
látozások sajnos idén is átír-
ják a Békés megyei összetar-
tozás ünnepének megszokott 
forgatókönyvét. Az egyezteté-
sek még zajlanak, azt azon-
ban elárulhatom, hogy a prog-
ramelemek közül várhatóan 
az előző évhez hasonlóan a 
méltán népszerű kézműves 
vásár és kistermelői piac va-
lósul meg, kiegészülve a ka-
tonai hagyományőrzők bemu-
tatóival és a gyermeksátorral. 
Az biztos, hogy szeptember 
4-én lesz Megyenap, várjuk 
a látogatókat a város főterén, 
megteszünk mindent azért, 
hogy mindenki jól érezze ma-
gát, és együtt fedezhessük 

fel újra Békés megye kincseit 
– mondta Szegedi Balázs, a 
Békés Megyei Önkormányzat 
alelnöke.

A kézműves vásár és kis-
termelői piac ezúttal is sok-
sok termékkel várja majd a 
vásározókat: nem maradhat 
el a kolbász, a sajt, a tész-
ta, a méz, a szörp, a lekvár, 
de kézzel készült ékszerek, 
textil játékok, kiegészítők, és 
számtalan különlegesség is 
lesz. A Békés Megyei Nép-
művészeti Egyesület tagjai ki-
állítással, mesterség-bemuta-
tókkal színesítik a programot. 
A gyermekeket egy hatalmas 
játszósátor várja kézműves 
foglalkoztatóval, interaktív 
játékokkal valamint népi ját-
szótérrel. Ebben az évben 

újra bemutatkoznak a katonai 
hagyományőrzők, akik öl-
tözködési szokásaikkal, esz-
közeikkel, fegyverzetükkel, 
harcmodorukkal ismertetik 
meg az érdeklődőket.

Múlt évben a rendezvény-
re látogatók és a rendezvény 
iránt elkötelezettek nagy szá-
ma mutatta, jó döntés volt 
megszervezni a megyei ösz-
szetartozás ünnepét szűkí-
tett programkínálattal is. Így 
nem volt kérdés, hogy jár-
ványhelyzet adta keretek kö-
zött, de a legszélesebb prog-
ramkínálattal idén is legyen 
Megyenap. Szeptember 4-én 
Békéscsaba főterén várjuk 
a látogatókat – tette hozzá 
Szegedi Balázs, az önkor-
mányzat alelnöke.

Foglalkoztatási együttműködés
A "Helyi foglalkoztatási 
együttműködések Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
területén és várostérségé-
ben” című projekt újabb 
eseménye zajlott július 
8-án, Csorváson. A tele-
pülésen közfoglalkozta-
tási státuszban dolgozók 
és álláskeresők – online 
is elérhető – előadásokat 
hallgathattak meg az ál-
láskeresés motivációiról 
és helyi lehetőségeiről.

Az eseményt Baráth Lajos, 
a település polgármestere, 
valamint Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő nyi-
totta meg.

– Csorváson 79 fő dolgozik 
közfoglalkoztatotti státuszban, 
közülük 67-en az önkormány-
zatnál, 12-en pedig egyéb 
intézményeknél. Évről évre 
csökken a számuk, ami az 
egyének oldaláról nézve po-
zitív, hisz ez azt jelenti, hogy 
el tudtak helyezkedni a ver-
senyszférában – mondta el a 
Baráth Lajos.

Herczeg Tamás kiemelte: 
a statisztikák azt igazolják, 
hogy a foglalkoztatási pak-
tum elsősorban az 50 év fe-
letti korosztálynak nyújtott 
segítséget abban, hogy a 
visszakerüljön a nyílt munka-
erőpiacra. Mint mondta, Csor-

váson a negyedére csökkent 
a közfoglakoztatottak száma. 
Hozzátette, hogy a munka-
erőpiac legrosszabb időszaka 
bő egy évvel ezelőtt, a koro-
navírus-járvány megjelenése-
kor volt, azóta Békés megyé-
ben mintegy négyezer fővel 
többen dolgoznak.

A rendezvényen Ruzsa 
Alexandra, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási, Munkaügyi és Mun-
kavédelmi Főosztályának 
szolgáltatási szakügyinté-
zője Motiváció az állás-
keresésben címmel, 
Schiffertné Lócskai 
Henriett, az Egyen-
súly AE Egyesület 
elnöke pedig Ál-
láskeresés a gya-
korlatban címmel 
tartott előadást. 

Az esemény végén a je-
lenlevők a Békés Megyei Kor-
mányhivatal ingyenes tanács-
adását is igénybe vehették. 

A rendezvény a TOP-
6.8.2-15-BC1-2016-00001 
azonosító számú, „Helyi fog-
lalkoztatási együttműködések 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros területén és várostérségé-
ben” című projekt keretében 
valósult meg.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A tervek szerint 5,5 szá-
zalékos gazdasági növekedés 
esetén a gyermeket nevelő 
szülők személyi jövedelem-
adóját a jövő év elején vissza-
térítik. Milyen feltételekkel?

– Ez részben gazdaságpo-
litikai, részben pedig társada-
lompolitikai döntés. Amennyi-
ben ebben az esztendőben 
az ország gazdasági növe-
kedése eléri, meghaladja az 
5,5%-ot, akkor a 2021-ben 
befizetett személyi jövedelem-
adó visszajár a gyermekeket 
nevelő szülőknek, azt a jövő 
év elején visszakapják. A szá-
mítások szerint ez 1,4 millió 
embert érint. A visszatérítés 
összegének viszont lesz egy 
felső határa, ezt az átlagjöve-
delemnél javasoljuk meghatá-
rozni. Az éves átlagjövedelem 
szja-tartama mintegy. 800 
ezer forint, ez lehet a legna-
gyobb összeg, amit egy-egy 
ember visszakaphat. 

– Döntés született arról, 
hogy kötelezővé teszik az 
egészségügyben dolgozók 
számára az oltás felvételét, 
augusztustól pedig lehetővé 
teszik azt, hogy aki szeretné, 
felvegye a harmadik oltást is. 

– Folyamatosan figyelem, 
a világ országaiban milyen 
kormányzati döntéseket hoz-
nak azért, hogy a koronaví-

rus-járvány negyedik hulláma 
ne következzen be, vagy ha 
bekövetkezik, akkor ne sújt-
son minket nagy mértékben, 
ne betegedjenek meg so-
kan, és ne zuhanjon vissza a 
gazdasági növekedés. Egyre 
több ország dönt úgy, hogy 
bizonyos munkavállalói kör 
számára kötelezővé teszik a 
védőoltást, az egészségügy 
számos országban ilyen. Ma-
gyarországon is csak azok 
dolgozhatnak majd az egész-
ségügyben, akiket beoltanak. 
A lakosság számára a harma-
dik védőoltás felvételére pedig 
a még nagyobb biztonság, a 
hosszabban tartó és jelentő-
sebb védettség elérése érde-
kében lesz lehetőség. Arról 
még nem született döntés, 
hogy milyen oltást kap majd 
az, aki ezt igényli: ugyanazt, 
amit korábban, vagy egy má-

sik típusút – ezzel kapcsolat-
ban még folynak az egyezte-
tések a szakemberekkel.  

– A kormány szeretne se-
gítséget nyújtani a cukorbeteg 
gyermeket nevelő családok-
nak is. Hogyan?  

– Magyarországon 800 
ezer és 1,2 millió közé tehető 
a cukorbetegek száma. Azért 
nem tudni pontosan, mert 
nem minden beteg fordul or-
voshoz, nem mindenkit diag-
nosztizálnak. Sajnos a gye-
rekek között is egyre több a 
cukorbeteg. Már a múlt évben 
is születtek döntések, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy na-
gyon minimális térítés mellett 
jussanak olyan eszközökhöz 
a családok, amelyek a cukor-
beteg gyermekek védelmét 
szolgálják. Újabb nagyon fon-
tos döntés, hogy a cukorbeteg 
óvodások és iskolások telje-
sebb körű gondoskodásban 
részesüljenek. Lesznek olyan 
szakemberek az óvodákban, 
iskolákban, akik a cukorbe-
teg gyermekek gondozását 
végzik. Korábban bármeny-
nyire is kötelező volt minden 
gyermeket fogadni például az 
óvodákban, nem mindenütt 
tudták jól megoldani a kü-
lönleges igényű gyermekek 
gondozását. Reméljük, hogy 
a következő tanévtől ebben 
komoly változás lesz.

Mikóczy Erika

Jobb helyzetbe kerülnek a 
gyermekes családok

Szegedi Balázs: még zajlanak az egyeztetések
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Semmelweis-napi elismeréseket adtak át
A Békés Megyei Központi 
Kórház Dr. Réthy Pál Tag-
kórházának díjazott munka-
társait köszöntötték június 
30-án, a Semmelweis-napi 
ünnepségen, Békéscsabán, 
a városháza dísztermében. 

Szarvas Péter polgármester 
köszöntőjében hangsúlyozta: 
az önkormányzat igyekszik az 
egészségügyet segíteni. Kibő-
vítették az orvosok támogatá-
si rendszerét, egyszeri praxis-
kezdési támogatást nyújtanak, 
juttatásokkal segítik a házior-
vosokat, valamint a Békés-
csaba hazavár! programnak 
köszönhetően az elmúlt 5 
évben 10 orvostanhallgatóval 
kötöttek ösztöndíjszerződést 
és több mint 20 végzett orvos-
sal kötöttek életkezdési támo-
gatási szerződést. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő megkö-
szönte az egészségügyi dol-
gozók áldozatos munkáját. 
Mint mondta: az elmúlt hó-
napokban a hivatásuk telje-
sítése közben olyan kihívás-
sal kellett szembenézniük, 
amelyre semmilyen egyete-
mi vagy szakképzés nem ké-
szít fel. Arról is beszélt, hogy 

a magyar kormány kiemelten 
kezeli az egészségügyben 
dolgozók erkölcsi és anyagi 
elismerését. 

Dr. Becsei László főigaz-
gató főorvos bejelentette, 
hogy a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház összes dolgozó-
ját főigazgatói dicséretben ré-
szesíti a koronavírus-járvány 
alatt tanúsított példamutató 
munkája elismeréséül. Jel-
képesen átadta azt a 10 nap 
fizetett pótszabadságot is, 
amelyről a kormány döntött. 

Semmelweis Ignác mun-
kásságával kapcsolatban a 
főigazgató elmondta, hogy 
az anyák megmentőjeként 
ismert orvos hívta fel a fi-
gyelmet a kézmosás fon-
tosságára, amely jelenleg 
is az egyik leghatékonyabb 
módszer a vírusfertőzések 
megelőzésében.

Ezután következett az el-
ismerések átadása. Békés-
csaba Egészségügyéért ki-
tüntetést kapott Bogár Éva, a 
Békéscsabai Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény igaz-
gatója, valamint Néveriné 
Czakó Magdolna a Békés 
Megyei Központi Kórház kli-
nikai szakpszichológusa. 

Békéscsabai Hűségdíj el-
ismerést vehetett át Pribojszki 
Ildikó nyugalmazott fogorvo-
si asszisztens 40, Knyihárné 
Varga Tünde Erzsébet körzeti 
ápoló és Kerepeczkiné Virág 
Ágnes körzeti ápoló 30-30 
éves munkája elismeréséül.

Hatvan éve vehette át 
diplomáját, így gyémántdip-
lomásként köszöntötték dr. 
Zsengellér Lajost, aki a bel-
gyógyászaton, majd üzem-
orvosként és háziorvosként 
dolgozott, valamint dr. Har-
cos Évát, aki szemész szak-

orvosként és üzemorvosként 
látott el számos feladatot. 

A Réthy Pál Emlékérmet 
idén, több mint három évti-
zede folytatott magas szintű 
munkájáért dr. Bodor Anita 
osztályvezető főorvos kap-
ta. A Réthy Nővér kitüntető 
címet Csahó Stella vehette 
át példaértékű tevékenysé-
ge elismeréseként. Az Év 
szakdolgozója kitüntetést 
Földi Anikó főnővér kapta, 
aki 2021. január 1-től az ol-
tópontok kialakításában és 
működtetésében vezetőként 

koordinálja a mindennapos 
feladatokat.

Kórházért kitüntetést ve-
hetett át hosszú időn ke-
resztül tanúsított, kiemelke-
dő szakmai munkájáért dr. 
Varga Márta belgyógyász, 
gasztroenterológus főorvos, 
Stella Katalin gyógyszertári 
asszisztens, valamint Gá-
bor János gépkocsivezető, 
anyagbeszerző. 

A Semmelweis napon 
vehetett át kinevezést dr. 
Balla Edit belgyógyász, 
gasztroenterológus szakor-

vos, dr. Bótyik Balázs bel-
gyógyász, endokrinológia 
és anyagcsere betegségek 
szakorvosa, kórházi adjunk-
tus, dr. Orosz István szülész-
nőgyógyász szakorvos, kór-
házi adjunktus, dr. Bánhegyi 
Szabolcs ortopéd-traumato-
lógus szakorvos és dr. Mes-
ter Attila ortopéd-traumatoló-
gus szakorvos.

Elismerő oklevélben ré-
szesült Sztrehovszki Mária 
ápoló és Stenger Dóra inten-
zív betegellátó szakápoló.

Papp Ádám

Isten hozott! 

Július 15-e mostantól két 
kollégánk számára is piros 
betűs ünnep, ugyanis ezen a 
napon megszületett Kugyelka-
Zámbori Eszternek, a Békés-
csabai Médiacentrum szer-
kesztőjének és Kugyelka Attila 
operatőrnek a kisfia, Kugyelka 
Zsombor.

Eszter és Attila a média-
centrumban sokáig csak 
munkatársként tekintettek 
egymásra. Egy idő után 
azonban egyre közelebb 
sodorta őket egymáshoz a 
sors, és az is kiderült, milyen 
jól kiegészítik egymást. Két 
évvel ezelőtt kötötték össze 
az életüket, és tervezgették, 

hogy majd bővül a család. 
Néhány hónapja aztán a mé-
diacentrumban is bejelentet-
ték az örömhírt: gyermekük 
lesz. Eszter veszélyeztetett 
terhesként igyekezett a lehe-
tő legjobban vigyázni magá-
ra és a babára, Attila pedig a 
munkája mellett nagy szere-
tettel vette körül őket, miköz-
ben békéscsabai lakásukat 
is felújították.

Nagy örömükre július 15-én 
„megérkezett a legeslegújabb 
kis földlakó”: 3910 grammal és 
50 centiméterrel megszületett 
Kugyelka Zsombor.

Isten hozott Zsombor, jó, 
hogy megérkeztél! 

A Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. a 2020/21-es tanév-
ben is meghirdette a Csabai 
Kalandozások című helyis-
mereti, helytörténeti játé-
kot. A tizenhat fordulós ve-
télkedő tavaly októberben 
kezdődött és idén május-
ban ért véget. A díjazottak 
Csaba-napon vehették át az 
elismeréseiket.

A játék megálmodója Berényi-
Nagy Péter volt. A kezdemé-
nyezés mellé állt a Békés-
csabai Médiacentrum Kft., és 
a Csabai Mérlegben jelentek 
meg a vetélkedő kérdései. A 
játék fővédnöke Szarvas Péter 

polgármester, szakmai koordi-
nátora Ugrai Gábor, a Békés-
csabai Városvédő és Város-
szépítő Egyesület elnöke volt.

– Békéscsaba izgalmas és 
érdekes város, a történelmünk 
tele van érdekfeszítő történe-
tekkel, érdekes épületekkel 
és híres személyiségekkel. A 
vetélkedő arról szólt, hogy az 
óvodások és az általános is-
kolások megismerjék a város 
kincseit. Meglepődtem, ami-
kor megtudtam, hogy folya-
matosan 200 gyermek vesz 
részt a Csabai Kalandozások-
ban, ráadásul több mint 2500 
válasz érkezett a kérdésekre 
– jegyezte meg Szarvas Péter.

Diós Zsolt, a médiacentrum 
ügyvezetője kiemelte: sikeres-
nek tartja a kezdeményezést, 
így a tervek szerint a fiatalok 
az új tanévben ismét keres-
hetik majd a feladványokat a 
Csabai Mérlegben. Hozzá tet-
te: Berényi-Nagy Péter ötleté-
vel a BMC célja az volt, hogy 
minél jobban megismerjék az 
óvodások és az általános is-
kolák alsó tagozatosai a város 
érdekességeit, múltját. 

Óvodás és iskolás kategó-
riában a három legjobb csapat 
vehetett át díjat, illetve két kü-
löndíjat is kiosztottak. Óvodás 
kategóriában a Napsugár Ka-
ticái elnevezésű csapat győ-
zött, ők a Lencsési Óvodából 
játszottak. A nyereményük 
egy kalandozás a Körös–Ma-
ros Nemzeti Park Körösvölgyi 
Állatparkjában. A Ligeti Cicák 
elnevezésű csapat lett a má-
sodik a Ligeti sori óvodából, 
nyereményük egy kalandozás 
az Árpád fürdőben. Ebben a 
kategóriában a Búzavirág Lá-
nyok csapat végzett a 3. he-
lyen a Kölcsey utcai óvodából. 
Nyereményük egy kalando-
zás a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínházban. 

Az iskolás kategóriában 
a Pindurkák csapat lett a 

győztes, tagjai a Savio Szent 
Domonkos Általános Iskolá-
ból játszottak, ők egy kalan-
dozást nyertek a Fővárosi 
Nagycirkuszban. Második a 
Kis Felfedezők csapat lett 
az Erzsébethelyi iskolából, 
nyereményük egy kalando-
zás a Gyulai Almásy-kastély 
Látogatóközpontban. A har-
madik a Kalandozók csapa-
ta lett a Lencsési Általános 
Iskolából, ők a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínházban 
kalandozhatnak.

Különdíjat kapott az Ide 
születtünk csapat, amelynek 
tagjai a Lencsési Közösségi 
Házban tevékenykedtek. A 
csapat unokákból és nagy-
szülőkből állt. Nyereményük 
egy kalandozás a Szarvasi 
Víziszínházban. Különdíjat ka-
pott a Csabai felfedezők csa-
pat is, amely az Esély Peda-
gógiai Központból csatlakozott 
a játékhoz. Az ő nyereményük 
kalandozás a békéscsabai 
Hóvirág Cukrászdában (ezt az 
ajándékot Szarvas Péter pol-
gármester ajánlotta fel).

A díjátó végén, a nagy me-
legben valamennyi résztvevőt 
vendégül látták egy-egy finom 
fagylaltra is. 

Hidvégi Dávid

Csabai Kalandozások – díjátadás

Táborozók a BMC-ben

A média és vlogger tábor, valamint az iparkamara pályaorien-
tációs táborának diákjait fogadta a Békéscsabai Médiacentrum 
július közepén. A látogatók megismerhették a szerkesztőség-
ben folyó munkát, a stúdióeszközöket, majd legbátrabbak hírol-
vasóként is kipróbálták magukat.
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Múlt évi városi díjazottakat, valamint az állami kitüntetésben részesülteket köszöntötték a Csabagyöngyében 

Csabai Mérleg

Véget ért a Városházi Es-
ték és már el is indult a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ szervezésében a 
Főtéri Nyár programsoro-
zata, amelynek részeként a 
Szent István téren rendez-
nek koncerteket. 

– A Főtéri Nyár legfontosabb 
célja, hogy a békéscsabai 
közönségnek igazi élménye-
ket, koncerteket szolgáltas-
son. Az elmúlt évek során 
volt olyan időszak, hogy 2 
hónapon keresztül zajlottak 
a Csabai Nyár programjai, a 
Csabagyöngye kitelepült a 
főtérre, és a klasszikus zené-
től a gyermekprogramokon át 
a könnyűzenéig széles volt a 
kínálat. Idén a július 15–17-ei 
és a július 23–24-ei hétvégé-

re hívtunk ismert zenészeket. 
Július 15-én a Mediterrán 
zenekar utcabállal indította 
a Főtéri Nyarat. Pénteken a 
Honeybeastet, szombaton a 
Szabó Balázs Bandáját hall-
hatta a közönség. Július 23-
án 20 órától Fenyő Miklós, 
24-én 20 órától pedig Charlie 
ad koncertet a Szent István 
téren – tájékoztatott lapunkat 
Forczek Győző.

A jelenlegi szabályok alap-
ján a zenés-táncos rendez-
vényekre, ahol nincs ültetett 
nézőtér, kell védettségi igazol-
vány, függetlenül a résztvevők 
számától. A Szent István teret 
is úgy kerítették el, hogy a ren-
dezvény helyszínére csak a 
védettségi igazolvánnyal ren-
delkezők mehessenek be, de 
azért ne zárják le a teret a sé-
tálni vágyók előtt sem.

Koncertekkel pezsdíti fel a júliusi hétvégéket a Főtéri Nyár

Fehér Gergő békéscsabai 
fagylaltmester Bíborka fan-
tázianevű, chilis, szedres, 
csokis alkotása lett az év fa-
gyija a Magyar Cukrász Ipa-
rosok Országos Ipartestü-
lete (MCIOI) idei versenyén. 

A 29 éves győztes elmond-
ta, egyáltalán nem számított 
ilyen kimagasló eredményre, 
az esélytelenek nyugalmával 
indult el a megmérettetésen.

– Nem vagyok cukrász, in-
kább fagylaltmesternek mon-
danám magam. Négy éve 
foglalkozom fagylaltkészítés-
sel, folyamatosan képzésekre 
járok – mondta el az év fagy-
laltja elismeréssel és vándor-

kupával jutalmazott, a Cafe 
One-t képviselő Fehér Ger-
gő. Hozzátette: a tél végén 
kezdtek el tesztelni, három 
ízvilágot próbáltak ki, ebből 
az egyik, a szedres sorbet vi-
zes alapú, a másik kettő tejes 
alapú volt.

A tesztfolyamat során a 
Bíborka lett a befutó, ezért 
neveztek be ezzel a meg-
mérettetésre. Ez volt az első 
verseny, ahol elindultak, ta-
pasztalatszerzésnek szánták. 
Fehér Gergő számára a ver-
seny legemlékezetesebb mo-
mentuma a döntő volt, amikor 
az iparkamara műhelyében 
kellett elkészítenie a fagylaltot.  

E. K. Zs.

Csabai az év fagylaltja

Bíborka
Elismerések napja – a tavalyi díjazottakat köszöntötték

„A kitüntetettek a példaképeink”

Elismerések napja elne-
vezéssel a Csabagyön-
gye Kulturális Központ-
ban rendeztek gálát július 
2-án, ahol a 2020. évi bé-
késcsabai városi díjazot-
takat, valamint az állami 
kitüntetésben részesülte-
ket köszöntötték. 

– Békéscsaba végre visz-
szakapja régi életét – fogal-
mazott Szarvas Péter pol-
gármester, a pandémia miatt 
elhalasztott gálaeseményen. 
A városvezető megjegyez-
te: az óra mutatói rendíthe-
tetlenül pörögnek, azonban 
sokkal több pihenésre, fel-
töltődésre, ünneplésre lenne 
szükségünk.

– Igen, szükségünk van 
ünneplésre, de az eltelt más-
fél évben sajnos nélkülöz-
nünk kellett az ilyen és ehhez 
hasonló eseményeket. Most 
végre újra lehet sportolni, 
koncertre, színházba járni, 

és megvártuk a megfelelő 
alkalmat a köszöntésre is – 
emelte ki a polgármester.

Szarvas Péter úgy fo-
galmazott: a kitüntetettek 
a példaképeink, példaként 
szeretnék őket állítani az 
itt élők számára, hisz ők 
azok, akik az egészségügy, 
a kultúra, a sport, a gazda-
ság, a szociális szektor és 
az oktatás területén nagyot 
alkottak, értéket teremtettek 
a munkásságukkal.

A 2020-as esztendőben 
a Békéscsabáért elismerést 
Sebők Vilmosnak, a Javipa 
Nyomdaipari Kft. ügyve-
zetőjének, a Békéscsabai 
Életműdíjat Lukács József 
tornaedzőnek – többek kö-
zött Nyeste Adrienn és Var-
ga Adrienn trénerének –, 
a Békéscsaba Kultúrájáért 
kitüntetést pedig a Tabán 
Táncegyüttesnek, valamint 
Scholtz Endre festőművész-
nek ítélték oda. 

A Békéscsaba Sportjáért 
elismerést Adorján László és 
Tóth Márton, a Békéscsaba 
Kiváló Pedagógusa elisme-
rést Hrabovszki Mihály Árpád 
és Szegfű Ferencné kapta. 
A Kiváló Szociális Munkáért 
kitüntetéssel a Békéscsabai 
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ hajléktalanok 
átmeneti szállásán, nappa-
li melegedőjében, valamint 
az utcai szolgálatnál dolgo-
zó munkatársakat, továbbá 
a Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Köz-
pont Ady Endre Utcai Idő-
sek Otthonának kollektíváját 
jutalmazták. A Békéscsaba 
Egészségügyéért kitüntetést 
Bogár Éva és Néveriné Cza-
kó Magdolna, Pedagógus 
szolgálati emlékérem elisme-
rést pedig Csiernikné Rózsa 
Ibolya vehetett át.

Múlt évben Kutyej Pál a 
Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje polgári tagozata, 

Szabóné dr. Kállai Klára a 
Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata, Pecsenya 
Edit a Magyar Arany Érdem-
kereszt polgári tagozata, 
Gólya Pál a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári ta-
gozata, míg Lukács József, 
Nagy Zsigmond, Pintér Ti-
bor és Zahorán György a 
Magyar Ezüst Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetést 
kapta meg.

Vánsza Pál Maléter Pál-em-
lékérem elismerésben, Farkas 
Wellmann Éva József Attila-
díjban, Tirjákné Prisztavok 
Ágnes Apáczai Csere János-
díjban, Papp-Jóljárt Gyöngyi 
és Vida András Trefort Ágos-
ton-díjban részesült, Krizsán 
Mihályné, Klimaj Klára, Ko-
vács László Pál, Petrovszki 
Zoltánné és Szántó Mihályné 
pedig kiemelkedő munkájáért 
miniszteri elismerő oklevelet 
vehetett át.

Erdei-Kovács Zsolt

Július 15-én a Medtirrán zenekarral vette kezdetét a Főtéri Nyár
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Csabai életképek

Az Andrássy úti környezete: 
A Frnda András-féle ház 1.

Egy Andrássy úti egykori 
épület történetét tekintjük 
át dióhéjban. Ennek kap-
csán igyekszünk feltérké-
pezni, miféle üzleteknek 
adott helyet a sarki lakó-
ház. Elöljárójában elárul-
juk, hogy a keresett épület 
a mai Andrássy út – Irányi 
utca sarkán állt, ma egy 
drogéria található a helyén, 
amely az Univerzál Áruház-
ban foglal helyet.

Az Andrássy út Csaba újra-
települése után az Oroshá-
za felé vezető országútként 
funkcionált, a lakott település 
déli határát jelölte. Sokáig 
nevezték Orosházi útnak, 
még akkor is, amikor a város 
már jelentősen „túlnőtt” rajta. 
1858-at követően szerepe az 
lett, hogy a belvárost és az 
ott elhelyezkedő szállodá-
kat összekösse a vasúttal, a 
pályaudvarral, és a belvárosi 
forgalom jelentős része ide 
tevődött át. Innentől nevezték 
Vasút utcának. (Mi viszont 
az egyszerűség kedvéért 
a mai közterületi neveket 
használjuk.)

Az Andrássy út Szent Ist-
ván téri bejáratának a temp-
lomok felőli oldalán végigte-
kintve a következő épületek 
állnak ma ott: Fiume Hotel, 
Jókai színház, Sík Ferenc 
Kamaraszínház, Univerzál 
Áruház. A település egyik 
legrégibb, 1816-ból szárma-
zó belterületi térképén ugyan-

ezen a területen szintén 4 te-
lek volt látható, a Szent István 
tér sarkán 724-es házszám-
mal állt az uradalmi korcs-
ma. Majd jött a 723., a 722. 
és a 721. szám. Ezeknek az 
egykori telekhatárai sokáig 
maradtak változatlanok, és 
nagyban befolyásolták, hogy 
ezen a területen ma hol áll-
nak a jelenlegi építmények.

Az 1816-ban721. ház-
számmal jelzett telek adott 
helyet később a Frnda-féle 
háznak. Az Andrássy út – Irá-
nyi utca (régen: Vasút utca – 
Okos utca) sarkánál volt, és 
viszonylag hosszan húzódott 
(nagyjából, amíg az Irányi ut-
cán az Univerzál tart), előtte 
vízelvezető árok volt találha-
tó. Két, az Irányi utca vonalá-

val párhuzamosan futó épület 
állt rajta, az említett utca vo-
nala mentén az egyik, bel-
jebb egy másik, egy lakóház 
meg egy gazdasági épület.

Az 1860-as évektől kezd-
ve ismerünk újabb térképe-
ket. Ezeken már csak egy 
épület van megrajzolva a 
sarki telken, mégpedig a 
Szent István térhez közelebbi 
szegletében. Tőle jobbra, a 
mai 100-as ABC helyén már 
látható a felépült Szucsu-ház, 
az a telek jóval mélyebben 
nyúlt be az Irányi utcával pár-
huzamosan, és a Belvárosi 
Parkolóház helyén állt annak 
impozáns parkja, amit 1938-
ban meg is nyitottak a nagy-
közönség előtt.

Szalay Ágnes

Csaba kataszteri térképe 1884-ben (részlet). A képen az 
egykori Frnda-féle ház és környezete látható 

Egy boldog sziget a magyar tengerben

A XX. század elején alapí-
tott Miskolci Napló is fon-
tosnak tartotta, hogy bé-
késcsabai tudósítója cikket 
közöljön városunkról 1926. 
július 16-án. A pozitív ki-
csengésű írás azt a hatal-
mas fejlődést mutatja be, 
melyen Csaba keresztül 
ment a húszas években. 

A város, bár szegényebb, 
mint a többi hasonló magyar-
országi település, de a vasút-
nak köszönhetően „gócpontja 
a kelet és nyugat közötti kap-
csolatnak” – írták. A vasútál-
lomás ennek köszönhetően 
állandóan fejlődik, egyre több 
a sínpár és az sem vélet-
len, hogy „az Orient-express 
hosszú rohanásában itt tart 
először pihenést”. A pályaud-

var minden nap többször is 
„internacionális korzóvá vál-
tozik” az ideérkező utasoknak 
köszönhetően. 

A fejlődés miatt mondhat-
ta a város egyik vezetője a 
következőket: „Ha sokáig tart 
Trianon, Békéscsaba lesz az 
ország második városa...”.

A város bemutatása a 
lakáshelyzettel folytatódott. 
Szerencsére a helyzet ja-
vult, hiszen csak 1926-ban 
már öt, kétemeletes palota 
készült el Békéscsabán, tele 
üzletekkel és lakásokkal, mert 
„az ország különböző vidékei-
ről özönlenek ide az emberek 
[…] és minden lakásra szük-
ség van”. 

Az utak helyzete is ren-
deződött, a régi köveket ki-
cserélték kisebbekre, és a 

kövezettel együtt több helyen 
vízvezetéket és szennyvíz-
csatornát is építettek. 

Az újságíró külön kiemel-
te a postapalotát, a fürdőt. A 
lánygimnáziummal kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy „idén 
érte el a nyolcadik osztályt 
és egyre több a növendé-
ke”. A város kulturális élete 
is példaértékű volt, az addigi 
héthónapos színházi szezont 
akkor akarták meghosszabbí-
tani tíz hónapra. A város lakói 
békében éltek egymással, a 
különböző felekezetek között 
is rendben volt minden. 

Az újság arról is beszá-
molt, hogy a város tervei sze-
rint a keskenyvágányú kisvo-
nat hamarosan villanyhajtású 
lesz, így „Csabán pár év múl-
va duplavágányu villamos 

bonyolítja le a forgalmat”. Az 
ipar területén is érződött az 
előrelépés, gyakorlatilag min-
den évben egy új gyár kezdte 
meg működését Békéscsa-
bán. Mindezt a város azzal is 
segítette, hogy olcsón biztosí-
tott telket az újonnan létesült 
gyáraknak, üzemeknek. 

A képviselő-testület sze-
rette volna fenntartani a fejlő-
dést, emiatt külföldi kölcsönök 
felvételét tervezte, melyekből 
bérházakat kívántak építeni. 
Ezzel is arra törekedett a tele-
pülés, hogy minél többen köl-
tözzenek ide, minél nagyobb 
legyen a város. Csaba lakás-
sal és munkahellyel várta az 
ideköltözőket, és a lap tudósí-
tása szerint 1926-ban „a vá-
rosban nincs munkanélküli”. 

Ugrai Gábor

A P R Ó H I R D E T É S E K
• Lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen. 

Tel.: 30/290-8726.
• Matematikából korrepetálás, pótvizsgára, pótérettségire felké-

szítés általános iskolásoknak,  középiskolásoknak.  
Telefon: 70/392-0459.

• Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés.  
Telefon: 70/392-0459.

• Vénusz összecsukható gyerekágy, Bertoni etetőszék, 3 részes 
Espiro babakocsi, gyermekasztal eladó kedvező áron. 
Telefon: 20/552-8771.

Szaszák Györgyné (90)Juhos Jenőné (90)
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Békés megyében is üldözték a kulákokat
Az Országgyűlés 2012-ben 
nyilvánította június 29-ét a 
kuláküldözés áldozatainak 
emléknapjává. A második 
világháborút követően Ma-
gyarország a szovjet had-
sereg megszállása alá ke-
rült. Hamarosan a sztálini 
rendszer követése is meg-
mutatkozott országunkban 
a Moszkvából delegált ma-
gyar kommunista vezetők 
közreműködésével.

 Az 1948-ban tartott egyesü-
lési kongresszuson létrejött 
az egységes munkáspárt, a 
Magyar Dolgozók Pártja, a 
párt élére főtitkárnak Rákosi 
Mátyást választották. A kom-
munisták megkezdték a tisz-
togatást, az 1945-ben létre-
hozott titkosrendőrséget már 
korábban is a kommunisták 
irányították, ezt követően még 
inkább a hatalom megszerzé-
sének eszközéül szolgáltak. 
1948-ban Államvédelmi Ható-
ságnak (ÁVH) nevezték el. Az 
ÁVH tevékenysége nyomán 
tízezrek kerültek börtönbe, 
bitófára vagy kényszermun-
katáborba, a magyar gulágra, 
Recskre vagy akár a Szovjet-
unióba. Megkezdődött az ál-
lamosítás, mintaként a szovjet 
gazdaságot vették alapul. 

A mezőgazdaság sem 
maradt ki az államosításból, 
szovjet mintára, kollektivizá-
lással termelőszövetkezeteket 
hoztak létre. Békés megye ak-
kor is az ország éléskamrája 

volt, az 1945-ben létrehozott 
földreformnak köszönhető-
en megerősödött a gazdák 
magántulajdonosi tudata, na-
gyon keserű volt számukra a 
termelőszövetkezeti rendszer 
karhatalmi fenyegetés mel-
lett történő bevezetése. A 25 
holddal vagy annál nagyobb 
földdel rendelkező gazdákat 
kulákoknak titulálták. A kulák 
szó orosz eredetű, jelentése 
ököl, emellett zsíros paraszt, 
nagygazda vagy nyerészke-
dő, zsugori ember. 

Megindult a beszolgálta-
tási kötelezettség, amit ha 
valaki nem teljesített, azt a 
rendőrség segítségével haj-
tották végre, ez a mindenki 
számára ismert padlássöprés. 
Folyamatosak voltak a meg-
félemlítések, brutális verések. 
Sokan inkább felhagytak me-
zőgazdasági munkájukkal, a 
földjeik parlagon maradtak, 
így az 1951-es évre áruhiány 
lépett fel, ami a jegyrendszer 
bevezetését eredményezte. A 
Rákosi-kor bűnei megbocsát-
hatatlanok. Az áldozatok, a 
szenvedők emlékének ébren 
tartása, a megemlékezés, a 
kegyeletteljes tisztelgés nem 
feledhető kötelesség.

Néhány Békés megyei pél-
da a diktatúra kulákellenes 
hadjáratából: Kővári Sámuel 
mezőberényi 25 kat. holdas 
gazda 1 év 6 hónapot kapott, 
miután akaratlanul 1 zsák 
zsizsikes (fertőzött) búzát tett 
sok zsáknyi beszolgáltatott 

búzája közé. Anyósa, akivel 
együtt teljesítette a beszol gál-
tatást, a zsizsikes búza miatti 
nyomozás közben félel mében 
felakasztotta magát.

A köröstarcsai Molnár Sán-
dort (emberséges, jó gazda 
volt) 1950 júliusában statáriá-
lis perbe fogták, mert állítólag 
gyújtogatott, s majdnem le-
égett a tsz szomszédos földjén 
számos kazal. A valóságban 
Molnár egy gyerekkel szalon-
nát sütött, kis darab tarló fo-
gott tüzet, melyet gyorsan elol-
tottak. A teljesen alaptalan vád 
alapján dr. Sárkány György 
bíró (1945 után két-három évig 
Békés megyében népbíróként 
inkább bosszúhadjáratot foly-
tatott, mint jogszerűen ítélt) 
halálra ítélte a sok, de silány 
földdel rendelkező vádlottat, 
akit a békéscsabai tanács-
háza udvarán akasztottak fel 
Szegediné tanácselnök hisz-
térikus öröme közepette. Az 
egyetlen tanú a szalonnasü-
tésben közreműködő 10 éves 
gyerek volt, aki az eljárás alatt 
végig az ÁVH kezében volt, s 
betanult vallomást adott elő. 
Molnár Sándor sógora, akit a 
nyomozáskor zaklattak, meg-
vertek, felakasztotta magát. A 
történtekről évtizedekig nem 
volt szabad beszélni. Molnár 
Sándor családjában is hosszú 
ideig hallgattak arról, hogy mi 
történt a köröstarcsai férfival, 
akit végül jeltelen sírba temet-
tek Békéscsabán. 

Forrai Márta, történész
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KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG!
2021. július 24, szombat, 19.00

NAGY JÁNOS TRIO
Nagy János – zongora, Frankie Látó – hegedű

Joubert Flóra – dob

Az előadás a Köszönjük Magyarország! program keretében 
valósul meg. 

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2021. július 29, csütörtök, 19 .00

POLYGON 
Borbély Mihály – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom 

Dés András – ütőhangszerek 
Helyszín: Meseház udvara.

Belépő: 500 Ft. 
 

   Jazz-csütörtök támogatója:

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
2021. augusztus 27, PÉNTEK, 19.00

NAGY EMMA QUINTET 
Nagy Emma – ének, Cseh Péter – gitár,

Oláh Krisztián – zongora, 
Dénes Ábel – nagybőgő, Gyárfás Attila – dobok  

Helyszín: Meseház udvara.
Belépő: 500 Ft. 

Jazz-csütörtök támogatója: 

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
„Nem értettem egyet mindennel, de jó, hogy megjelenhetett”
...................................................................

A Békéstáji Művészeti Társaság kiállítása

Kékben Képben

Kékben Képben címmel 
rendezett kiállítást a Bé-
késtáji Művészeti Társaság 
a Csabagyöngye Békés-
táji Galériájában. A tárla-
ton húsz művész alkotásai 
láthatók, melyek központi 
eleme a 2020-as év színe, a 
klasszikus kék. 

A „kék” kiállítás megnyitóján 
Gnandt János, a Békéstáji 
Művészeti Társaság elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. 
Felidézte, hogy a járványhely-
zet nem várt kihívások elé 

állított mindenkit, és próbára 
tette az alkalmazkodó-képes-
ségünket. Mint fogalmazott: 
a túlélni akarás, a remény, a 
pozitív gondolkodás viszont 
előcsalogatta a múzsákat is.

– Miután meghirdettük az 
„év színe a kék” témát a kiál-
lításunkhoz, nem várt ered-
ménynek voltunk tanúi. Lehet, 
hogy a kék szín ereje, jelen-
tése gyógyír volt ebben az 
időszakban, mert a kék békét 
hoz, segít elfogadni a megvál-
toztathatatlant, és segít, hogy 
képesek legyünk önmagun-

kat képviselni – fogalmazott a 
Gnandt János festőművész.

Dr. Cs. Tóth János művé-
szeti író elmondta, hogy a 
2020-as év színe a Pantone 
kód szerinti 19-4052-es klasz-
szikus kék volt.

– Ihletetten viszonyultak a 
témához a Békéstáji Művé-
szeti Társaság tagjai. Hol me-
ditatívan, hol organikusan, hol 
apró mozzanatok szövedéké-
ben, vagy egyszerűen motí-
vumként tálalva ezt a színt – 
ismertette a művészeti író.

Gyemendi Réka
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Levendulaszüret Békéscsabán
A Zöld 14 Egyesület szer-

vezésében július elején le-
vendulaszüretet rendeztek 
Békéscsabán, a Levendulás 
kertben. Az egyesület projekt-
managere, Duray-Kőrös Di-
ána elmondta, hogy negye-
dik alkalommal szerveztek 
szüretet, és mindig nagy 
volt az érdeklődés. A ren-
dezvényen az ingyenes le-
vendulaszedésen túl helyi 
termelőkkel, kézművesek-
kel találkozhattak az érdek-
lődők, volt grillterasz, vat-
tacukor és jeges hűsítők is 
várták az érdeklődőket. Fo
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A mezőmegyeri castellum
A Csabai Mérleg korábbi szá-
maiban megemlékeztünk az 
1556-ban lerombolt csabai 
várkastélyról. Fontos azon-
ban tudnunk, hogy az 1973-
tól Békéscsabához tartozó 
Mezőmegyer is büszkélked-
het egy várkastély emlékével. 
Idézzük fel az ide vonatkozó 
forrásokat, Haan Lajos és 
Karácsonyi János munkáit is 
fölhasználva!

Amíg a csabai várkastélyról az 
1520-as évek végéről szól elő-
ször ránk maradt forrás, addig 
a mezőmegyeri castellumot 
1469-ben már megemlíti egy 
oklevél. A gyulai vár várnagyai 
hatalmaskodásokat követtek el 
Ábránfy Tamás birtokai, jobbá-
gyi ellen. Ábránfy pert indított a 
gyulai várúrral, Maróti Mátyus-
sal szemben. Maróti elismerte, 
hogy a hatalmaskodást az ő 
emberei valóban elkövették, 
de az ő beleegyezése nélkül. 
Amennyiben Ábránfy megnyer-
te volna a pert, Maróti Mátyust 
fej- és jószágvesztésre ítélték 
volna. Ábránfy Tamást azonban 
nemes emberek arra kérték, 

álljon el a további pereskedés-
től. Ábránfy az oklevél szerint 
súlyos betegen, lebénulva fe-
küdt. A beteg ember végül is 
engedett a kérésnek, és elállt a 
Maróti ellen folytatandó további 
pertől, „kivéve a perből bizonyos 
föld, a Kőrős folyó és két királyi 
jobbágy ügyét”. Ezt a lemondó 
nyilatkozatát az aradi káptalan 
tagjai – Gyulay János (Johan-
nes de Gywla) olvasókanonok 
és Gyántéi István (Stephanus 
de Gÿnathe) őrkanonok – jelen-
létében tette Ábránfy Tamás. 
A kanonok Megyer faluhoz, 
Ábránfy Tamás kastélyához 
és házához (ad villam Me gÿer 
vocatam consequenterque 
Castellum et domum eiusdem 
Thome filÿ Abrahe) mentek el, 
hogy a beteg urat fölkeressék. 
Az 1469. április 28-án kelt ok-
levél tehát megemlékezik a me-
gyeri castellumról. (Az oklevél 
interneten is megtekinthető: HU 
MNL OL DL: 16843). 

Ábránfy Tamásról érdemes 
hangsúlyoznunk, hogy fiatalabb 
korában részt vett I. Ulászló 
király és Hunyadi János ún. 
„hosszú hadjáratában”, 1443-

1444 során. I. Ulászló király a 
hadjáratból visszafelé jövet, a 
szerbiai Krusevácnál meg is 
jutalmazta őt és bajtársait a Te-
mes vármegyében levő Kígyós 
(Kygyos) birtokával. Erről az 
adománylevélről Almási Tibor 
készített átiratot és fordítást.

A megyeri Ábránfy-kastély 
1551-ben Székely Benedek 
fiainak kezére került. Ábránfy 
Tamás dédunokái, Gáspár 
és Boldizsár elszegényedtek, 
ezért átadták a megyei kastélyt 
a Székely családnak, olyan 
feltétellel, hogy a Székelyek 
házat építsenek részükre a 
kastélyhoz közel. A fent emlí-
tett Székely Benedek, Ábránfy 
Tamás fia Ábránfy Sebestyén 
Katalin nevű lányának volt 
a férje. Székely Benedekről 
Szerémi György, a 16. szá-
zad anekdotázó kedvű írója is 
megemlékezett: megtudhatjuk 
tőle, hogy Székely Benedek 
Szapolyai János király vitéze 
volt, de megsántult. Szerémi 
imádkozott a haldokló Székely 
Benedek lelkéért, és leírja lel-
kiismeret-furdalással, félelem-
mel terhelt halálát.

A mezőmegyeri kastély is 
abban az évben pusztult el, 
amikor a csabai. Mágocsy 
Gáspár, gyulai kapitány 1556. 
június 20-án levélben szá-
molt be ezekről a harcokról a 
nádornak, Nádasdy Tamás-
nak. Mágocsy levele szerint 
a csabai castellum lerombo-
lása után a megyeri kastély 
ellen fordultak, mely akkor 
Székely Benedek fiainak ke-
zén volt. Mágocsyék ezt is le-
rombolták. A csabai erősség 
elfoglalásáról hosszabban ír 
Mágocsy Gáspár, a megyeri 
kastély lerombolásáról csak 
röviden szól. Ebből arra követ-
keztethetünk, hogy a megyeri 
castellum nem volt annyira 
megerősítve, mint a csabai.

Hol állhatott a megyeri kas-
tély? Haan Lajos 1870-ben 
kiadott könyvében a „Szemian 
Samuféle” tanyát sejtette a 
castellum helyeként, ahol „régi 
pénzeket, fegyver- és sarkan-
tyú-darabokat” találtak. Ha 
pontos helyét nem is tudjuk 
megmutatni, az emlékét érde-
mes megőriznünk.

Dr. Halmágyi Miklós

Békéscsaba városi lapja, a 
Heti Mérleg 1991. október 
2-án jelent meg először. A 
30 éves jubileum alkalmából 
most Tóth Károlyt kérdez-
tük, aki matematika-fizika 
szakos tanár, az MSZP szí-
neiben önkormányzati kép-
viselő volt Békéscsabán, és 
négy cikluson át országgyű-
lési képviselőként is tevé-
kenykedett. 

–  Ön 1992-től 18 éven át volt 
a csabai képviselő-testület 
tagja. Hogyan emlékszik visz-
sza erre az időszakra? 

– A múlt kellő távlatból 
mindig megszépül, mégsem 
azt akarom mondani, hogy 
akkor jól működtek a dolgok, 
ma pedig nem. Viszont van, 
amiben mindenképpen töb-
bet adott az az időszak. A 
demokratikus átalakulás ele-
jén például az önkormányzat 
jogkörei folyamatosan növe-
kedtek; nem mondták meg fe-
lülről, hogy mit csináljunk, na-
gyon komoly tétje volt annak, 
hogyan döntünk itt, helyben a 
dolgainkról. Nem színleltük a 
demokráciát, hanem gyako-
roltuk. A kilencvenes években 
szinte annyi ideig tartott elfo-
gadni a testületi ülés napiren-
di pontjait, mint amennyi idő 
alatt most lezajlik az egész 
közgyűlés. Valódi viták zajlot-
tak, mindenki meghallgatta a 
másikat, elhangzottak érvek, 
ellenérvek. Sokáig voltam az 
MSZP képviselőcsoportjának 
a vezetője, a frakcióülésün-
kön is mindig nagyon komoly 
viták voltak, győzködtük egy-
mást. A különböző oldalakon 
helyet foglaló emberekkel 
azután a közgyűlésben is 
élesen vitatkoztunk, majd a 
legkeményebb testületi ülé-
sek után is együtt ültünk be 

az étterembe, hogy egy-két 
sör mellett megbeszéljük a 
történteket. 

– Országgyűlési képviselő-
ként szinte valamennyi parla-
menti vizsgálóbizottságnak a 
tagja, a nemzetbiztonsági bi-
zottságnak az alelnöke is volt. 
Innen milyen emlékeket őriz? 

– Itt sem szeretném azt 
mondani, hogy „bezzeg a mi 
időnkben”. Tény, hogy akkor 
sokkal inkább volt tétje an-
nak, ha egy politikus befo-
lyásolhatóvá vált… Mindegy, 
hogy kormánypárti vagy el-
lenzéki képviselőről volt szó, 
a különböző vizsgálóbizottsá-
gokban – ahol minden oldal 
képviseltette magát – vagy a 
nemzetbiztonsági bizottság-
ban számot kellett adnia a 
tetteiről. Mindez pedig nyilvá-
nosságra került, a vizsgáló-
bizottsági ülések nyilvánosak 
is voltak. Akkor sem ítéltek el 
minden érintettet, de legalább 
a számonkérés megtörtént. 
Az ülések után a bizottságok-
ból egy kormánypárti és egy 
ellenzéki képviselő ment el a 
legkülönbözőbb televíziós vi-
tákra, hogy megjelenjen min-
den vélemény. Ez a fajta nyil-
vánosság most nincs meg. 

– Már több mint 10 éve ki-
szállt a politikából, Békéscsa-

báról Mendére költözött. Mivel 
telnek most, immár 70 évesen 
a napjai? 

– A családban igyekszem 
bepótolni azt, ami korábban 
kimaradt. A feleségemmel 
ma is kitartunk egymás mel-
lett, három lányunk, négy 
unokánk van, próbálom se-
gíteni őket úgy, ahogy tudom. 
Amennyire lehet, tartom a 
kapcsolatot a barátaimmal, 
és van, akit négyszemközt 
győzködök arról, szerintem 
hogyan lehetne ma sikeresen 
politizálni – általában ugyan-
úgy nem hat, mint korábban, 
esetleg utólag elismerik, hogy 
igazam volt. Évek óta galam-
bászom, Monoron pedig sike-
rült létrehozni egy bridzs-klu-
bot is, ahol szívesen játszom. 

– A Heti és a Csabai Mér-
legben éveken át az ön véle-
ménye is olvasható volt. Ho-
gyan látja, a képviselősége 
idején milyen szerepet töltött 
be a lap a város életében? 

– A Heti Mérleg nagy eré-
nye volt, hogy az újságban 
minden vélemény és ellenvé-
lemény megjelent, legyen szó 
a közgyűlésről, vagy a civil 
szféráról. Részletes tájékoz-
tatást kaptak a város lakói az 
akkori helyi tévékben, rádiók-
ban, a megyei és helyi lapok-
ban is, és nem közlemények 
jelentek meg. Az önkormány-
zatnak és a kormányzatnak 
sem volt esélye befolyásolni 
a nyilvánosságot, így meg-
maradt a sárga újság hiteles-
sége is. Természetesen nem 
értettem egyet mindennel, 
ami megjelent a lapban, de 
az jó volt, hogy megjelenhe-
tett. Ma már sajnos nem ezt 
érzékelem a rádiókban, tele-
víziókban, újságokban, hír-
portálokon.

 Mikóczy Erika

Gnandt János és Cs. Tóth János 
Tóth Károly több mint 20 éve
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ÉLETRE KELT A TÁJ!

DEBRECEN
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Extrémsport-pálya

Mint arról korábban a Csa-
bai Mérlegben is beszá-
moltunk, a régebbi ext-
rémsport-pálya elemeit két 
éve elszállították a városi 
sportcsarnok mögötti te-
rületről a MÁV sportpálya 
mögé. Itt az egyébként is 
elhasznált elemek teljesen 
tönkrementek, de úgy tű-
nik, pár hónap múlva elké-
szülhet az új pálya. 

Varga Tamás, ifjúsági ügye-
kért felelős alpolgármester 
elmondta, hogy a régóta 
húzódó ügy végére pont 
kerülhet. Egy 100 száza-
lékban támogatott forrásra 
pályáztak sikerrel, és az 
így elnyert mintegy 10 millió 
forintból, valamint a csabai 
önkormányzat támogatásá-
ból teljesen megújulhat a 
Csányi utcai extrém park. 
Az alpolgármester hozzá-
tette: nem csak a projekt 
lezárásáig, hanem a továb-
biakban is kiemelt figye-
lemmel kísérik majd a park 
működését az ExtrémSport 
Egyesülettel közösen.

A pálya környezetét már 
augusztus elején megtisztítják 
és eltávolítják a benőtt gyöke-
reket, tuskókat. Ezt követően, 
legkésőbb szeptemberben ki-
alakítják az aszfaltpályát és 
októberben már szállíthatják 
a hat új pályaelemet. Balogh 
Bálint, egyesületi elnök szerint 
ez egy jó pálya lesz a kezdők 
és a haladók számára is, meg-
felelő alapokat nyújthat a sport 
iránt érdeklődőknek. Akik ko-
molyabb szintekre vágynak, 
azoknak még várniuk kell a 
későbbiekben lesz lehetősé-
gük erre. 

Amíg a régi park eleme-
it csak bmx-ekre tervezték, 
az új pályaelemeknél már a 
tervezésnél figyelembe vet-
ték, hogy a görkorcsolyások, 
illetve a rolleresek is szeret-
nék használni azokat. A pálya 
hivatalos átadása a tervek 
szerint idén decemberre vár-
ható, jövőre pedig a tavaszi, 
nyár eleji hónapokban egy 
pályaavató ünnepséggel egy-
bekötött országos versenyt is 
terveznek az új helyszínen.

Sipos Gábor

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Wenckheim turista- és ke-
rékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerékpár-
forgalmi létesítmények kivite-
lezési munkái 2020. augusz-
tus hónapban megkezdődtek.

Érintett szakaszok: Bartók Béla 
út, Temető sor, Kétegyházi út, 
Kígyósi út, Kerekegyházi utca; 
Élővíz-csatorna töltése Körte sor 
és Vesze között (futófolyosó), 
Pósteleki bekötőút, Gerla telepü-
lésrész, Gerla-Póstelek közötti 
földút útszakaszok.

A Bartók Béla úti és a Te-
mető sori kerékpárút felújítása 
elkészült, a kerékpárút forgalom-
ba-helyezése még nem történt 
meg. A Kerekegyházi út építési 
munkálatai befejeződtek. Az utca 
csak korlátozottan alkalmas köz-
lekedésre. A Kétegyházi úton és 
a Kígyósi úton a kerékpárút fel-
újítása illetve építése elkészült. A 

megépült szakaszok forgalomba-
helyezése még nem történt meg, 
azok továbbra is munkaterületek! 

A Békéscsaba – Vesze kö-
zötti Élővíz-csatorna töltésén ké-
szült kerékpárút forgalomba-he-
lyezése folyamatban van, addig 
a lakosság számára a töltésen 
futó szakasz nem használható. A 
Fényes városrész és a Lencsési 
lakótelep közötti közlekedés a 
Magyar utcán lehetséges.

A Pósteleki bekötőút kivitele-
zése is befejeződött. 

Felhívjuk az érintett lakos-
ság figyelmét, hogy az elké-
szült létesítményeket csak saját 
felelősségre vehetik igénybe!

A Békéscsaba, Gerla telepü-
lésrészen megvalósítandó Csa-
bai utca, Dobozi út – Csalogány 
utca közötti szakasz; Napsugár 
utca, Magvető utca, külterületi út, 
kerékpárút, valamint a Pósteleki 
erdőben sétány építésére a ki-
viteli szerződés aláírása meg-
történt. A Magvető utcában az 
ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok 

befejeződtek. A külterületi szaka-
szon a kiviteli munkák elkezdőd-
tek, mind a kerékpárúton, mind a 
mezőgazdasági úton. A pósteleki 
kastélyparban folyamatban van a 
kerékpárút építése.  

A projekt részét képezi egye-
di tervezésű komplex fedett pi-
henőhelyek létesítése (Gerla, 
Póstelek, Munkácsy Emlékház, 
Bányatavak – madárles építésé-
vel, Szabadkígyós). A létesítmé-
nyek építése folyamatban van. 
A projekt keretében „attrakciós 
elemként” a volt autósmozi mel-
lett egy kerékpáros extrémpálya 
épül, a hozzá kapcsolódó komp-
lex fedett pihenőhellyel együtt. A 
kerékpáros extrémpálya pumpa-
pálya lesz, amely nevét a rajta al-
kalmazott kerékpáros technikáról 
kapta, ugyanis a megfelelő "pum-
páló" mozgással hajtva a biciklit, 
tekerés nélkül lehet körbe haladni 
akár 10–20 körön át a hullámvo-
nalú pályatesten.

Gerlán a Wenckheim Károly 
tér felújítása is folyamatban van 

a projekt részeként. A park kivi-
telezési munkálatainak eredmé-
nyeként térkő és szórt burkolatú 
sétányok és pihenőhelyek léte-
sülnek, melyeket színes virág-
ágyások és díszcserjék öveznek.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, hogy 
kövessék figyelemmel a tájékoz-
tatókat, szíveskedjenek figye-
lemmel lenni a munkavégzés 
alatt létrehozott ideiglenes for-
galomtechnikai kialakításokra. A 
munkavégzés során az érintet-
tek szíves megértését, türelmét 
és közreműködését kérjük.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Három békéscsabai sportolónak is szurkolhatunk

Július 23-án kezdődik az olimpia
A tokiói olimpián három 
békéscsabai sportoló in-
dulhat: Márton Anita olim-
piai bronzérmes súlylökő, 
Kovács Barbara gyalogló, 
valamint Özbas Szofi juni-
or világ- és Európa-bajnok 
cselgáncsozó képviseli a 
békési megyeszékhelyet.

Július elején a Békéscsabai 
Jókai Színház Sík Ferenc ka-
maratermében köszöntötték 
a város vezetői az olimpiko-
nokat és edzőiket. Szarvas 
Péter hangsúlyozta, hogy le-
gyen szó bármely sportágról, 
a sportolók mindegyike sze-
retne legalább életében egy-
szer olimpiai rendezvényen 
versenyzőként részt venni. 

– Városunk képviseleté-
ben három fiatal hölgy mu-
tatja meg az erejét, tudását 
Tokióban, ami örömmel tölt 
el valamennyiünket, hisz a 

sportszakemberekkel együtt 
nagyon sokat teszünk azért, 
hogy Békéscsabát sportvá-
rosnak nevezhessük  – emel-
te ki Szarvas Péter.

Márton Anita a tokiói olim-
pia tavalyi halasztása után a 
családalapítás mellett dön-
tött, így már édesanyaként 
megy az olimpiára. Tokióban 
szeretne 18 méter fölött lökni, 
ha ezt sikerülne elérnie a se-
lejtezőben, akkor azzal beke-
rülne a legjobb tizenkettőbe, 
ami egy ilyen időszak után 
fantasztikus eredmény lenne.  

Özbas Szofi junior világ- és 
Európa-bajnok cselgáncsozó 
19 évesen az első olimpiáján 
vesz részt. A judós az elmúlt 
időszakban több sérüléssel 
és betegséggel is küzdött, 
azonban a budapesti világ-
bajnokságon 7. helyen vég-
zett és megszerezte a kvótát 
az ötkarikás versenyre.

Kovács Barbara, a Békés-
csabai Atlétikai Club gyalog-
lója számára sokáig kérdé-
ses volt az olimpiai kvóta 
megszerzése. A versenyző 
a Debrecenben megrende-
zett 126. Atlétikai Magyar 
Bajnokságon ötezer méte-
res gyaloglásban ezüstér-

met nyert, amellyel javította 
kvalifikációs helyzetét és a 
július 1-jén közzétett rangsor 
alapján eldőlt: ő is ott lesz az 
ötkarikás versenyen.

Az Andrássy úton, a szín-
ház előtt a három olimpikon, 
Gedó György  olimpiai baj-
nok ökölvívó, Szarvas Pé-
ter polgármester, valamint 
Fekete Péter, kultúráért 
felelős államtitkár leplezte 
le Mihály Gábor szobrász-
művész Olimpia – Kerék-
pározók című szobrát. Az 
alkotás három kerékpárost 
mutat, a biciklik kerekei az 
olimpiai ötkarikát szimboli-
zálják. Az alkotás eredetije 
Lausanne-ban, az Olimpi-
ai Múzeum kertjében áll, a 
csabai azonban nem máso-
lat, hanem egy újraalkotott 
változat. 

P. Á., S. G.Mihály Gábor szobrászművész Olimpia – Kerékpározók című szobrának leleplezése

Márton Anita, Özbas Szofi és Kovács Barbara

Épül a komplexum

Atlétikai klub

Zajlik a Békéscsabai At-
létikai Club komplexumá-
nak fejlesztése, amelyre 
az állam 226 millió forintot 
biztosít. A beruházás befe-
jeztével a csabai Kelet-Ma-
gyarország atlétikai köz-
pontja lehet.

Tavaly nyáron mutatták be a 
létesítmény fejlesztési tervét. 
A Tünde utcában a munkála-
tok idén januárban kezdőd-
tek el. A kivitelező első kör-
ben a világítást alakította ki, 
majd tavasszal megkezdte a 
két új dobókör és a 36 parko-
ló építését. Nyáron a közmű-
vek bekötése kezdődött el. A 
komplexum teljes környezete 
is megújul, illetve hamarosan 
lecserélik a jelenlegi falelátót.

– Az atlétikai klub két 
sportolója, Márton Anita és 
Kovács Barbara is kijutott a 
tokiói olimpiára. A teljesítmé-
nyük mögött komoly utánpót-
lásbázis van. Ha biztosítjuk 

a megfelelő körülményeket, 
akkor sportolóink még jobb 
eredményeket érhetnek el 
a regionális, az országos 
és akár nemzetközi verse-
nyeken is – emelte ki Varga 
Tamás, sportért felelős alpol-
gármester.

A fejlesztés második üte-
mében egy új kiszolgáló épü-
let építését tervezik, és felújít-
hatják a futófolyosót is.

– Jelenleg nincsenek kiszol-
gáló egységeink. Szeretnénk 
olyan épületet, ahol öltözők, 
mosdók és irodahelyiségek 
vannak. Ha mindez megépül, 
akkor a célfotónak és a ver-
senyirodának is meglesz a he-
lye – fogalmazott Tóth Sándor, 
a Békéscsabai Atlétikai Club 
ügyvezető igazgatója.

A munkálatok alatt a klub 
sportolói folyamatosan hasz-
nálhatják a létesítményt. A ki-
vitelező az első ütemmel vár-
hatóan szeptemberben végez.

Hidvégi Dávid
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ÁRVERÉS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Trefort utca 2/2. szám alatt lévő 
ingatlanát. Ingatlan adatok: Helyrajzi száma 3261/9 hrsz; területe 1324 m2; megnevezése kivett kultúrház. 
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 45 000 000 Ft a hatályos áfa törvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2021. augusztus 5. csütörtök 10.00 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló. 
A hirdetés részletes szövege Békéscsaba város honlapján (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok 
és ingatlanok – Ingatlan hirdetés (Trefort utca) elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai– 
Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

Á R V E R É S
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BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók tá-
mogatására a „Békéscsaba 
hazavár!” felsőoktatási hall-
gatói ösztöndíj elnyerésére, 
valamint a diplomás pálya-
kezdők támogatására a „Bé-
késcsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felső-
oktatási hallgatói ösztöndíjjal el-
nyerhető támogatás: Az ösztöndíj 
összege félévenként, 5 hónap idő-
tartamra (szeptembertől januárig 
és februártól júniusig) havi 40 000 
Ft, amely a pályázat benyújtása-
kor folyamatban lévő félévtől négy 
félévig, de legfeljebb az oklevél 
megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” élet-
kezdési támogatással elnyerhető 
összeg: Az ösztöndíj összege egy-
szeri 300 000 Ft, amely az ösztön-
díjszerződés megkötését követő 
15 napon belül kerül átutalásra a 
pályázó által megjelölt pénzforgal-
mi számlára.

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

A pályázatok beérkezésének 
határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati űrlap Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhető vagy letölthető Békés-
csaba város honlapjáról.

Kérjük, hogy a borítékra 
írják rá: „Békéscsaba hazavár!" 
életkezdési támogatás pályázat 
vagy „Békéscsaba hazavár!" 
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj 
pályázat.

A pályázati döntésekről 
szóló értesítés várható ideje: 
2021. október 31.

A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj és 
a „Békéscsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésének fel-
tételeiről bővebben a bekescsaba.
hu weboldalon, a pályázati hírek 
között olvashatnak. 

* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

06 66 778 888
06 30 955 7679
INFO@SZIVARVANYAQUA.HU

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és 
céges csomagjaink közül.

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

RENDELJE
OTTHONÁBA VAGY

MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

AKÁR 990 Ft 
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 5 ballon rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.hu

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!

Pályázati felhívás Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlésének Családügyi és 
Népjóléti Bizottsága pá-
lyázatot hirdet a szociális 
célú segítő tevékenysé-
gek 2021. évi  támogatásá-
nak elnyerésére.

A pályázat célja: Az ál-
lampolgárok és közösségek 
szociális célú tevékenységé-
nek támogatása. 

Pályázhat: Minden Bé-
késcsabán működő közös-
ség, csoport, egyesület, ala-
pítvány, intézmény, egyén. 
Egy szervezet, közösség 
csak egy pályázatot nyújt-
hat be!

Támogatás kérhető az 
alábbi témakörökben: 1. 
A szociális területen végzett 
tevékenységek. 2. Szociáli-
san hátrányos helyzetű ré-
tegek, csoportok számára 
szervezendő rendezvények, 
akciók. 

A támogatás elnyerésé-
nek módja és feltételei:

1. A pályázat elnyerésé-
nél elsőbbséget élveznek a 
városi közösségek.

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

3. A támogatás segélye-
zéshez nem vehető igénybe.

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

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2021. júli-
us 25.

Hiánypótlásra a pályá-
zati határidő lejárta után 
nincs lehetőség. A hiányo-
san kitöltött, vagy a pályázat 
beküldési határidejének le-
járta után benyújtott pályá-
zat érvénytelen.

Pályázatot kizárólag az 
erre a célra rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet 
benyújtani, amely elérhető a 
bekescsaba.hu weboldalon.

A pályázatokat Békés-

csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésé-
nek Családügyi és Népjóléti 
Bizottsága nevére, a Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
Szociálpolitikai Osztályára 
(5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11-17. II. emelet 26. 
iroda) kell postai úton vagy 
elektronikusan a szocialis@
bekescsaba.hu címre bekül-
deni.

A borítékra és minden, a 
pályázattal kapcsolatos be-
adványra szíveskedjenek 
feltüntetni a pályázati azo-
nosítót: E/SZOC/2021.

A pályázatok elbírálásá-
nak időpontja: várhatóan 
2021. augusztus 31-ig.

A pályázati felhívás teljes 
terjedelmében megtekinthe-
tő a bekescsaba.hu webol-
dalon.

Bővebb felvilágosítás a 
polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályán kérhető. 
Telefonszám: +36-66/523-
838; +36-66/886-516.

Pályázni lehet Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 25. számú 
felnőtt háziorvosi körzete 
betöltésére.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet felnőtt háziorvosi 
praxis, vállalkozási formában, 
területi ellátási kötelezettség-
gel történő betöltésére.

Ellátandó lakosságszám: 
1916 fő

Pályázati feltételek: 
1. A háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi tevékeny-
ségről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM. rendelet (a továbbiak-
ban: EüM. rendelet) 11. § (4) 
bekezdése szerinti szakképe-
sítés megléte.
2. Az EÜM. rendeletben és 
az önálló orvosi tevékeny-
ségről szóló 2000. évi II. tör-
vény, e törvény végrehajtásá-
ról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben, valamint 
az egészségügyi szolgálta-
tás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a mű-
ködési engedélyezési eljá-
rásról szóló 96/2003. (VII. 
15.) Korm. rendeletben előírt 
egyéb feltételek megléte.

3. Büntetlen előélet.
4. Cselekvőképesség.
5. Magyar Orvosi Kamarai 
tagság.
6. Egészségügyi alkalmasság.
7. A praxis jog megszerzésé-
re való alkalmasság.
8. A praxis vállalkozói formá-
ban történő működtetése.

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazo-
lások: 1. részletes szakmai 
önéletrajz; 2. végzettséget 
és szakirányú végzettséget 
igazoló okiratok másolata; 
3. három hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány eredetiben, amely 
igazolja a büntetlen előéletet 
és azt, hogy a pályázó nem 
áll a foglalkozástól eltiltás ha-
tálya alatt; 4. egészségügyi 
alkalmasságot igazoló ok-
irat; 5. vállalkozási formától 
függően egyéni vállalkozói 
igazolvány hiteles másolata, 
illetve társas vállalkozás ese-
tén a társas vállalkozás 30 
napnál nem régebbi eredeti 
cégkivonata, és a társasági 
szerződés másolata; 6. Ma-
gyar Orvosi Kamarai tagság 
igazolása; 7. az Országos 
Kórházi Főigazgatóság által 
vezetett működési nyilván-

tartásba való felvétel (aktív 
státusz) igazolása; 8. a pá-
lyázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul; 9. 
a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy hozzájárul ahhoz, hogy 
a pályázati eljárás résztvevői 
a pályázati anyagot megis-
merhessék, és abba bete-
kinthessenek.

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2021. júli-
us 31.

A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2021. au-
gusztus 31.

A pályázat benyújtásá-
nak módja: Postai úton egy 
példányban (Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpo-
litikai Osztály 5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11-17. 
II. 26.), és elektronikus úton 
a szaszak@bekescsaba.hu 
e-mail címre kell benyújtani.

A pályázati kiírással kap-
csolatosan további infor-
máció kérhető a szaszak@
bekescsaba.hu email címen 
vagy a 06-66/886-505 tele-
fonszámon.

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. nyílt eljárás keretében kívánja bérbe adni a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanát:

a Békéscsaba, Szent István tér 3. alatt található, „Narancs Klub” Pincehelyiséget.

Az ingatlan bérleti díja minimum: 250 000 Ft + áfa /hó
Ajánlati dokumentáció igénylésének határideje: 2021. július 31.

Ajánlatadás időpontja: 2021. augusztus 16. (hétfő) 10.00 óra.
A nyílt eljárási hirdetményről Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. honlapjain is tájékoztatjuk 

az érdeklődőket (www.vagyonkezelozrt.hu – Ingatlan ajánlatok).
További felvilágosítás kérhető a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkatársától munkana-

pokon 8 és 16 óra között, valamint a +36-20/9333-400-as telefonszámon.

Bérbe vehető a Narancs Klub 
pincehelyisége
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
A csabai nagy kolerajárvány

Csaba lélekszáma 1831-
ben, Likerecz Mátyás bíró-
ságának második évében 
21 800 fő volt, amikor 190 
évvel ezelőtt, július 25-én 
kitört a kolerajárvány.

A pusztító epemirigy járvá-
nyos betegsége, a kolera elő-
ször Szarvason jelentkezett. A 
veszedelmes kór meghűléssel 
kezdődött, hányással, has-
menéssel folytatódott, majd 
fájdalmas görcsök közepette, 
alig 24 óra alatt vetett véget az 
ember életének. 

A vármegye lezárására 
Kecskemétről idevezényelt 
katonák hozták be a ragályt. 
„A kolera tehát éppen azon 
közeg által importáltatott a 
vármegye területére, amely 
annak megakadályozása cél-
jából rendeltetett ide” – adta 
hírül a főszolgabírói jelentés. 

Tormásy Lajos vármegyei 
főorvos drámai jelentéséből 
ismert, hogy július 31-én a 
„cholera nyavalya Csaba he-
lyiségébe óráról órára jobban 
terjed és dühösködik, már 3 
tizedbe (kerület) elterjedt és 
a negyediket is háborgatja. 
Július 30-án délutáni 4 óráig 
a halottak száma már 101-
re ment, és csak kevesek 
gyógyultak. Akit tegnap még 
egészségesen láttak dolguk 
után járni, ma halljuk hirtelen 
halálhírét. Aztán jön a má-

sik rémhír, egyik szomszéd 
jobbról, másik balról, holnap 
egy rokon, egy egész család 
pusztul ki; látni a halottasko-
csik sűrű elvonulását, amint 
4-5 koporsóval reggeltől estig 
járnak utcáról, utcára.”

A dühöngő nyavalyát lát-
ván az elöljáróság rendeletet 
adott ki, hogy a halottakat a 
városon kívül, külön helyen 
temessék el. Az áldozatok 
végül 20 közös sírba kerültek. 
A Körösön túli evangélikus 
ótemetőben hat nagy kole-
radomb lett örök nyughelye 
a kolera áldozatainak.  A te-
metőben az egyik dombra 
márványobeliszket emeltek 
szlovák és magyar felirattal: 
„Kétezer csabai nyugszik itt 
ez emlék tövébe, kiket az 
epemirigy dühösködő mérgé-
be 5 hetek lefolyta alatt ked-
veseiktől elragadt. 306 rom. 

katolikus 1651 ágost. vallás-
beliek, 51 nem egyesült óhi-
tűek, 11 izraeliták. Kezdődött 
július 25-én, végződött szept. 
6-án az 1831. eszt. Örök em-
lékül tétették az elöljárók!” 

A magyar felirat szerzője 
Omaszta Zsigmond megyei 
táblabíró, a szlovák nyelvűé 
Kollár Lajos volt. Jaminában 
az elhunytakat a Máriássy 
utca végében lévő domb alatti 
közös sírban temették el. 

190 évvel a nagy kolerajár-
vány után, az elmúlt időszak-
ban a koronavírus-járvány 
szedte áldozatait hazánkban 
is: elhunyt több mint harminc-
ezer honfitársunk. Ha ez a 
megpróbáltatás véget ér, a 
békéscsabai áldozatok emlé-
két érdemes lenne megörökí-
teni a Széchenyi ligeti kolera 
emlékoszlop mellett.

Gécs Béla

A kolerajárvány áldozatainak emlékoszlopa

Már a következő évadra koncentrál a Jókai színház
Alig fejeződtek be a Vá-
rosházi Esték, társulatunk 
máris elindult, hogy má-
sutt is bemutassa nagy 
sikerű előadásainkat. A 
Szarvasi Vízi Színházban 
az elmaradthatatlan Mon-
te Christo mellett a Viktó-
ria című operett, a Sweet 
Charity című musical és a 
Hotel Mimóza című vígjáték 
várta-várja a nagyérdeműt, 
a Viktória Egerben is látha-
tó lesz. Komáromban Sere-
gi Zoltán direktor vezetésé-
vel folynak a Szeretve mind 
a vérpadig című Jókai-re-
gény színpadi adaptáció-
jának próbái a Magyarock 
Dalszínházzal koprodukci-
óban, a darab kőszínhá-
zi változatát a következő 
évadban Békéscsabán is 
megnézhetik.

Jelen évadunk szeptember-
ben fog befejeződni. A kor-
látozások mostani feloldása 
lehetővé teszi, hogy minden 
kedves bérletesünk megnéz-
hesse, amit korábban elmu-
lasztott, így ismét játsszuk a 
Trianont, a Pezsgős vacso-
rát, a Hotel Mimózát, a Sweet 
Charityt, illetve színpadra ke-
rül a sokak által várt Kakukk-
fészek. A gyerekeket a Kaland 
a nagy családerdőben című 
darabbal szeretnénk visz-
szacsalogatni, októbertől az  

Árgyélus királyfit nézheti meg 
ifjú közönségünk. 

Hatalmas feladat előtt ál-
lunk: szeptember 3-án nagy-
szabású gálával nyílik meg 
újra a szentesi Tóth József 
Színház és Vigadó, amely-
nek szakmai működtetésére 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház vezetését kérték fel, így 
a színházunk repertoárjának 
kiválasztott darabjait ott is 
láthatja majd a közönség, 
legelőször a Vitéz lélek című 
színpadi játékot.

Természetesen a zene je-
gyében megkomponált jövő 
évadra koncentrálunk legin-
kább, amelyben a felnőttek-
nek szánt bérlet zenés dara-
bokat kínál: a nagyszínpadon 
életre kel a Made in Hungária. 
Színre visszük Tamási Áron 
Énekes madár című szerel-
mes játékát, amely prózában 
íródott ugyan, most azonban 
különleges, a magyar nép-
zenére támaszkodó, mégis 
világzenei elemekkel átszőtt 
előadást láthatnak nézőink. 

Békéscsabára érkezik Zorba, 
a görög című musical, amely 
igazán nem szorul bemuta-
tásra.  Negyedik nagyszínpadi 
előadásunk a Drakula című 
horror rockopera ősbemutató-
ja, amely a klasszikus vámpír-
történettől eltérő módon mu-
tatja be a vérszívó grófot.

Egy komolyabb és egy 
könnyed kamaradarabbal is 
készülünk: Szabó Magda: Az 
ajtó című, önéletrajzi elemekre 
támaszkodó regényét visszük 
színre, s ugyancsak kiváló 
színésznőinknek kedvezünk 
Neil Simon Furcsa pár című 
vígjátékának bemutatójával. A 
Stúdiószínházban a Váratlan 
találkozások és a Királyom, Is-
ten áldjon című kétszemélyes 
darabokat láthatják. A gyere-
kek a Fehérlófia, a János vi-
téz, a Tihany Tündér és a Trón 
alatt a király című előadásokat 
tekinthetik majd meg.

A bérleteiket a jelen évad 
lezárultával tudják megújítani, 
az új bérleteket szeptembertől 
kínáljuk.


