
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXXII. évfolyam, 4. szám     2022. február 24.

Csabai Mérleg
Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT

Herczeg Tamás: Példa nélküli a 25 éven aluliak adómentessége

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

A jaminai a megye első állandó telepítésű 
levegőminőség-mérő állomása 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON FOLYTATÁS A 3. OLDALON

A Jaminába telepített állomás adatai szerint Békéscsabán jó a levegő minősége Átmenetileg elárusítóhelyként is üzemel a piac melletti parkolóház

Jelentős változások léptek 
életbe az adózás tekinteté-
ben 2022-ben, például a 25 
éven aluliaknak az év eleje 
óta nem kell személyi jöve-
delemadót fizetniük. Erről 
és más aktualitásokról a tér-
ség országgyűlési képvise-
lőjével, Herczeg Tamással 
beszélgetettünk. 

– Több adóváltozás is történt 
idén, melyek a legfontosab-
bak ezek közül?

– Nemzetközi viszonylat-
ban is kuriózum, hogy a 25 
év alattiak adómentességben 
részesültek, bármilyen jövede-
lemből származzon a fizeté-
sük, vagyis ez a kedvezmény 
vonatkozik az őstermelőkre, 
a diákmunkát vállalókra, a 
részmunkaidőben dolgozók-

ra és a napi 8 órában foglal-
koztatottakra is. Ez egy olyan 
intézkedés, amely abban az 
időszakban próbál segíteni a 
korosztályon, amikor az érin-
tettek a saját lábukra állnak, 
családalapítás előtt vannak. 
Amikor a család létrejön, és 
a gyermekek megszületnek, 
akkor más támogató progra-
mok is rendelkezésre állnak. 
Sok olyan pályakezdő van, 
aki minimálbért vagy garan-
tált bérminimumot keres, ezek 
növekedésével és a 25 éven 
aluliak szja-mentességével az 
érintettek januártól körülbelül 
45 százalékos bértöbblethez 
jutnak. Egyszeri intézkedés, 
hogy a gyermeket nevelők a 
tavalyi évben befizetett sze-
mélyi jövedelemadójukat az 
átlagjövedelmet terhelő szja 

szintjéig visszakapják. Azok-
nak tehát, akik értékteremtő 
munkát végeznek, nem se-
gélyt, nem támogatást ad 
az állam, hanem az adózott 
jövedelmük adóterhét téríti 
vissza. Ez egy nagyon fon-
tos intézkedés, mert a koro-
navírus-járvány a gyermeket 
nevelőket, családosokat érin-
tette a legintenzívebben. Azt 
reméljük, hogy ez az egyszeri, 
a munka után járó jövedelem-
visszapótlás érzékelhetően 
javítja a családok helyzetét. 
Az a 2,5 millió nyugdíjas, aki 
vagy nyugdíjat vagy nyugdíj-
szerű ellátást kap, azután, 
hogy a mindenkinek egysé-
gesen járó nyugdíjprémiumot 
tavaly megkapta, februárban 
egy összegben visszakapja 
a 13. havi nyugdíjat, amelyet 

a Gyurcsány-kormány meg-
szüntetett. Ha az 5 száza-
lékos nyugdíjemelést, a 80 
ezer forintos nyugdíjprémiu-
mot, a novemberben életbe 
lépő nyugdíjkorrekciót és 
a 13. havi nyugdíjat össze-
számoljuk, szintén jelentős 
összegről beszélhetünk. A 
fiatalok, a gyermeket nevelők 
és az időskorúak körülbelül 
ezermilliárdos többletbevé-
tellel gazdálkodhatnak..

– A házasság hete feb-
ruár 14-től 20-áig tartott, az 
országban számos program 
kapcsolódott hozzá. Hazánk-
ban a házasságkötések szá-
mában jelentős változás volt 
tapasztalható 2010 óta, ezt 
hogyan értékelné?

Herczeg Tamás: A kormánynak az a célja, hogy a kívánt 
és a vágyott gyermekek megszülethessenek

A jaminai rendelőintézet ud-
varán áll az az állandó tele-
pítésű levegőminőség-mé-
rő állomás, amely harmadik 
hónapja gyűjt adatokat Bé-
késcsabán. Eszerint nincs 
okunk panaszra, a mérések 
azt mutatják, hogy városunk 
levegője jó minőségű. A mé-
rőállomásról Nagy Ferenc 
alpolgármesterrel beszél-
gettünk. 

– Miért szükséges egy ilyen 
mérőállomás telepítése? 

– A légszennyezettség 
rendkívül rossz hatással van 
az egészségre, és ez a jelen-
ség mára világszintű közegés-
zségügyi problémává vált. 
A város vezetése számára 
fontos, hogy Békéscsaba pol-
gárainak ne kelljen ettől szen-
vedniük és lehetőség szerint 
folyamatosan jó minőségű 
levegőt lélegezhessenek be. 

Az Európai Unióban a környe-
zetvédelmi és éghajlat-poli-
tikai program része a levegő 
minőségének mérése. Ennek 
apropóján írták ki a „LIFE 
HungAIRy 2017" pályázatot, 
amelyre – magyar szereplők 
széleskörű részvételével – 
készült egy átfogó program, 
nyolc magyar régió levegőmi-
nőségének a javítása céljából. 

– Békéscsaba hogyan ke-
rült ebbe a programba? 

– A város önkormányzata 
és a Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. a bu-
dapesti Hermann Ottó Intézet 
Nonprofit Kft. partnereként vett 
részt abban a pályázatban, 
amelynek eredménye volt egy 
új, automata mérőállomás be-
szerzése. A pályázat nemcsak 
az állomás és a kapcsolódó 
eszközök megvásárlását tette 
lehetővé, hanem az üzemel-
tetési költségekre is fedezetet 

nyújt 2026-ig. A LIFE Integrált 
Projekt részeként a Kolozsvá-
ri utca 33. szám alatti jaminai 
rendelőintézet udvarán kapott 
helyet az új levegőterheltségi 
szintet mérő állomás. A tele-
pítési munkálatokat a Green 
Lab Magyarország Mérnöki 
Iroda Kft. végezte, a beruhá-
zás költsége közel nettó 55,9 
millió forint volt.  

– Milyen adatokat gyűjte-
nek, és azok milyen célt szol-
gálnak? 

– A békéscsabai Békés 
megye első állandó telepí-
tésű, folyamatos méréseket 
biztosító mérőállomása, ami 
óriási előrelépés, és elősegíti 
azt, hogy a város a következő 
években, a környezeti ada-
tokra támaszkodva újabb fej-
lesztési programokat tudjon 
tervezni. 

Január végén megkapta 
a használatbavételi enge-
délyt a piac mellett nem-
rég elkészült parkolóház. 
Ez egyrészről azt jelenti, 
hogy a terveknek megfele-
lően, az épület földszintjé-
re ideiglenesen beköltöz-
hettek az árusok a bontás 
alatt álló régi nagybani 
piac területéről, másrész-
ről pedig két szinten, mint-
egy 160 ingyenesen hasz-
nálható parkolóhely vált 
elérhetővé az autóval érke-
ző vásárlók részére.

A békéscsabai piac évtize-
dek óta nemcsak a helyiek, 
hanem az egész térség szá-
mára közkedvelt vásártér és 
találkozási pont. Az autófor-
galom folyamatos növekedé-
sének következtében azon-
ban mára – a piaci napokon 
legalábbis – halaszthatatlan-

ná vált a környéken való par-
kolási nehézségek megoldá-
sa. A helyzet gyakorlatilag 
eljutott arra a pontra, hogy 
az autóval érkezőknek akár 
több száz métert is kellett 
gyalogolniuk, mire be tudtak 
lépni a piac területére. Az 
árusok és a vásárlók joggal 
kérték azt a városvezetéstől, 
hogy ezen a problémán mi-
hamarabb javítson. 

A változás lehetősége ak-
kor került kézzelfogható kö-
zelségbe, amikor a kormány 
által indított Modern Városok 
Programba bekerült a piac 
komplex fejlesztésének ter-
ve. Az összesen 8,5 milli-
árd forintos, a békéscsabai 
térségi vásártér kialakítását 
célzó projekt első ütemének 
legfontosabb fejlesztése egy 
parkolóház létesítése volt. A 
piaci parkolási igények tel-
jesítéséhez a Szabó Dezső 

utcán a korábban is parko-
lóként használt „Gazdabolt” 
melletti területen vasbeton 
szerkezetű parkolóház épült 
3 parkoló szinttel, ami 292 
személygépjármű elhelye-
zését biztosítja. Közben a 
parkolóház építésével pár-
huzamosan, a Kétegyházi 
úton, a régi állatvásártér egy 
részén, egy 9000 négyzet-
méter nagyságú területen 
befejeződtek az új nagybani 
piac munkálatai is. A parko-
lóház a terveknek megfelelő-
en, január végén megkapta a 
használatbavételi engedélyt, 
így megindulhatott az árusok 
átköltözése. 

– A parkolóházat azok az 
árusok veszik birtokba, akik 
eddig a régi nagybani piac 
területén kinálták a különbö-
ző portékáikat.

Elkészült a parkolóház 
Hamarosan megoldódnak az autósok gondjai
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„ T B ” - S A R O K
Méltányosságból is emelhető a nyugdíj

Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban tájékozta-
tom Önöket az országgyű-
lési képviselők 2022. április 
3. napjára kitűzött általános 
választásával kapcsolatos 
fontos információkról.

A választópolgárokat érintő 
további fontos határidők

 
Azon belföldi lakóhellyel 
rendelkező választópolgá-
rok, akik valamely külképvi-
seleten kívánnak szavazni, 
külképviseleti névjegyzékbe 
vételüket 2022. március 25. 
(péntek) 16 óráig kérhetik.

Azon belföldi lakóhely-
lyel rendelkező választópol-
gárok, akik a lakóhelyüktől 
eltérő belföldi településen 
kívánnak szavazni, 2022. 
március 25. (péntek) 16 
óráig nyújthatják be az átje-
lentkezési kérelmet.

A választópolgár mozgóurna 
iránti kérelmének

a) a helyi választási iro-
dához

aa) levélben vagy 
elektronikus azonosí-
tás nélkül elektronikus 
úton legkésőbb 2022. 
március 30. (szerda) 
16 óráig,
ab) személyesen vagy 
elektronikus azono-
sítással elektronikus 
úton 2022. április 1. 
(péntek) 16 óráig,
ac) 2022. április 1. 
(péntek) 16 órát kö-
vetően elektronikus 
azonosítással elekt-
ronikus úton 2022. 
április 3. (vasárnap) 
12 óráig,

b) az illetékes szavazat-
számláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján, 
vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy 
általi kézbesítésével leg-
később kell megérkeznie.

Azon választópolgárok moz-
góurna iránti kérelme, akik 
nem a lakóhelyük szerin-
ti szavazókör illetékességi 
területén kívánnak mozgó-
urnával szavazni, egyúttal 

átjelentkezésnek is minősül, 
ennek megfelelően rájuk a 
2022. március 25. (péntek) 
16 óraig határidő irányadó.

Szavazni belföldön 2022. 
április 3. napján (vasár-
nap) reggel 6 és 19 óra kö-
zött lehet.

Nemzetiségi névjegyzék
 

Azon választópolgárok, akik 
nem kérték nemzetiségi név-
jegyzékbe vételüket, vagy 
kérték ugyan, de csak a 
nemzetiségi önkormányzati 
választásokra kiterjedő ha-
tállyal, pártlistára adhatják le 
szavazatukat.

Akik az országgyűlé-
si képviselők választására 
is kiterjedő hatállyal 2022. 
március 18. napjáig (pén-
tek) kérték vagy kérik nem-
zetiségi névjegyzékbe véte-
lüket (az erre rendszeresített 
űrlap „B” rovatát is bejelöl-
ték), – és nemzetiségük lis-
tát állít az országgyűlési vá-
lasztáson – pártlista helyett 
nemzetiségi listára szavaz-
hatnak.

Fontos, hogy akik ko-
rábban (akár a 2014. évi 
vagy 2018. évi általános 
választások előtt) kérték 
nemzetiségi névjegyzékbe 
vételüket, és kérelmüket 
nem vonták vissza, azok 
jelenleg is a nemzetisé-
gi névjegyzékben szere-
pelnek! Amennyiben ők 
továbbra is (ugyanabban) a 
nemzetiségi névjegyzékben 
kívánnak szerepelni, nincs 
tennivalójuk. Amennyiben 
korábban kérték nemzetisé-
gi névjegyzékbe vételüket 
az országgyűlési képvise-
lők választására is kiterjedő 
hatállyal, de 2022. április 3. 
napján mégis inkább párt-
listára kívánnak szavazni, 
kérelmüket legkésőbb 2022. 
április 1. napjáig (péntek) 
módosíthatják.

Választási Bizottság
 

A Békés Megye 1. Számú Or-
szággyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizott-
ság legfontosabb feladata a 
választások során a jelöltek 

nyilvántartásba vétele, a 
szavazólap adattartalmának 
jóváhagyása, a választókerü-
leti eredmény megállapítása 
és a választással kapcsola-
tos kifogások elbírálása.

A bizottság elnöke dr. 
Styaszni Andrea, helyettese 
Tálas Csaba, a választott tag 
Bogár Éva.

A bizottság székhelye: 5600 
Békéscsaba, Szent István 
tér 7., elektronikus levélcí-
me: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu.

Választási Iroda
 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Helyi Választási Iroda 
(amely egyúttal az ország-
gyűlési egyéni választókerü-
leti választási iroda feladatait 
is ellátja) címe: 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.

A Választási Iroda ügy-
félszolgálati irodája hétfőtől 
péntekig 8 és 16 óra kö-
zött várja a választópolgá-
rokat a Békéscsaba, Szent 
István tér 7. fszt. 57. szá-
mú irodában (Haán Lajos 

tárgyaló). Az ügyfélszolgá-
laton felvilágosítás kérhe-
tő, továbbá benyújthatók a 
külképviseleti névjegyzékbe 
vételre, átjelentkezésre, moz-
góurna igénylésére irányu-
ló, valamint az ún. központi 
névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmek. Az ügyfélszolgálati 
iroda közvetlen telefonszáma: 
66/886-653. A Választási Iro-
da honlapja elérhető a www.
bekescsaba.hu oldalon, a Vá-
lasztások menüpont alatt.

A járványhelyzetre való te-
kintettel kérjük a Tisztelt Vá-
lasztópolgárokat, hogy min-
den olyan eljárásnál, amelynél 
erre a jogszabály lehetőséget 
biztosít, részesítsék előnyben 
az elektronikus ügyintézést. 
Személyes ügyintézés során 
az ügyfélszolgálaton az orrot 
és szájat eltakaró maszk és 
kézfertőtlenítő használata 
kötelező. 

Kérjük továbbá, hogy kizá-
rólag egyedül (kísérő nélkül) 
érkezzenek.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda 

vezetője

Válasz tás,  népszavazás 2022

Mestervizsga: már lehet jelentkezni
A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 2022 
év júniusában autószerelő, 
festő, fodrász, gázszerelő, 
kézápoló, kőműves, pincér 
és speciális lábápoló szak-
mákban tervez elsősorban 
mestervizsgát szervezni. Az 
igények alapján akár továb-
bi, a kamara honlapján meg-
található 35 szakmában is 
szervezhető mestervizsga.  

A mesteri cím megszerzése 
nem csak presztízstöbbletet 
jelent, de egyes szakmáknál 
a tevékenység önálló gyakor-
lásának (vállalkozóként törté-
nő végzésének), illetve adott 
munkahelyeken a szakmai 
tevékenység irányításának 
feltétele is. A mesteri cím a 
szakma magas szintű gya-
korlati művelésének hivatalos 
elismerése. 

Idén az önköltséges vizs-
gák mellett az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium ál-
tal 80 %-ban támogatott mes-
terképzésen való részvétel fel-
tételei alább olvashatóak.

A támogatott képzés cél-
ja: a duális képzés keretében 

külső képzőhelyen gyakorlati 
oktatást végző szakemberek 
első mesterré válásának elő-
segítése.

A támogatott mesterkép-
zésbe vonhatók köre: első-
sorban a duális képzésben 
szakképzési munkaszerző-
dés, illetőleg tanulószerződés 
vagy együttműködési megál-
lapodás keretében részt vevő 
duális képzőhelyen nyilvání-
tott gyakorlati oktatók.

Azon leendő gyakorla-
ti oktatók is bevonhatóak a 
támogatott mesterképzésbe 
és vizsgáztatásba, akik saját 
jogon vagy munkáltatójuk ál-
tal kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy gyakorlati oktatói 
tevékenységüket a mester-
vizsga letételét követően ha-
ladéktalanul megkezdik.

Ebben az évben a mes-
tervizsgára 2022. április 30-
ig lehet a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkama-
ránál jelentkezni. A mes-
tervizsgán való részvételi 
igényeket a bejelentkezés 
sorrendjében, illetve a kiala-
kult csoportlétszámok alap-
ján tudjuk figyelembe venni. 

Ha a jelentkező nem nyeri 
el a támogatást, vagy nem 
kíván élni a támogatás lehe-
tőségével, önköltséges áron 
csatlakozhat a mesterkép-
zéshez és mestervizsgához. 

Amennyiben részt kíván 
venni a mesterképzésen 
és mestervizsgán, az erre 
vonatkozó részletes leírást 
és a jelentkezéshez szük-
séges dokumentumokat a 
Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara honlapján 
(www.bmkik.hu mesterkép-
zés) megtalálható kinyom-
tatható formában, postai 
úton vagy személyesen le-
gyen szíves eljuttatni a ka-
mara címére 2022. április 
30-ig! (5600 Békéscsaba, 
Penza ltp. 5. „Mestervizsga 
jelentkezés”). 

Ha egyéb kérdés merül 
fel a mestervizsgával kap-
csolatosan, akkor a 66/324-
976 vagy a 30/590-0088 te-
lefonszámon lehet felvenni a 
kapcsolatot a mestervizsga 
ügyintéző kollégával. 

Engedélyszám 
E/2021/000080 Nyilvántar-
tási szám B/2020/000685

Az öregségi nyugdíjban ré-
szesülő személynek, a meg-
változott munkaképességű 
özvegynek, a fogyatékkal 
élő, illetve tartósan beteg 
vagy legalább két árvaellá-
tásra jogosult gyermekről 
gondoskodó özvegynek, és 
az árvának kivételes ese-
tekben nyugellátás-emelés 
engedélyezhető.

Fontos tudni, hogy nem en-
gedélyezhető a kivételes 
emelés a nyugdíj megálla-
pítását, illetve a korábbi ki-
vételes nyugellátás-emelést 
követő 3 éven belül.

A kérelemben meg kell 
jelölni azokat a különös mél-
tánylást érdemlő körülmé-
nyeket, amelyek a kivételes 
nyugellátás-emelést indokol-
ják. Az elbírálás során előny-
ben kell részesíteni például 
nők esetében a 30 évnél, fér-
fiak esetében a 35 évnél több 
szolgálati idővel rendelkező 
személyt, a 70 éven felüli 
személyeket, aki gyermeket 
nevelt, és azt a kérelmezőt 
is, aki korábban nem része-
sült kivételes nyugellátás-
emelésben. 

A nyugellátás-emelés ösz-
szege nem haladhatja meg 
az öregségi teljes nyugdíj 

mindenkori legkisebb össze-
gének huszonöt százalékát, 
de nem lehet kevesebb an-
nak tíz százalékánál, azaz 
2850 forintnál. 

Lényeges tudnivaló, hogy 
az öregségi nyugdíjkorha-
tárt elérő személy, a meg-
változott munkaképességű 
özvegy és az árva részére, 
a jogszabályban meghatá-
rozott esetekben, kivételes 
nyugellátás is megállapít-
ható. 

Idén is további segítséget 
jelenthet a nyugdíjasoknak, 
árvaellátásban részesülők-
nek, hogy rendkívüli élethely-
zetben segélyben részesít-
hetők, ha a havi jövedelmük 
nem haladja meg a 80 ezer, 

egyedül élőként pedig a 90 
ezer forintot. 

A kérelmet az erre a cél-
ra rendszeresített adatlapon 
vagy elektronikus űrlapon 
kell benyújtani a kormányhi-
vatalhoz. 

A nyomtatvány letölt-
hető a következő honlap-
ról, ahol további hasznos 
információk is elérhető-
ek: www.magyarorszag.hu/
szuf_fooldal#szolgaltatas_
lista,NY.TA

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

  Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Az Alföld Quartet idén ünnepli fennállásának 
tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból több kon-

cert színpadra állítását tervezik  
Az első békéscsabai hangverseny március 7-én, 

hétfőn 18 órától a Jókai színház Vigadó termében 
lesz, amelyre minden érdeklődőt várnak.

Jubilál az Alföld Quartet

http://www.bekescsaba.hu
http://www.bekescsaba.hu
http://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,NY.TA
http://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,NY.TA
http://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,NY.TA
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Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
A jaminai a megye első állandó telepítésű 

levegőminőség-mérő állomása 
   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

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

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Gerla 
településrész, a Békéscsaba 
és Szabadkígyós közötti föld-
út, Ligeti sor-Sikonyi utca.

A gerlai-pósteleki szaka-
szok forgalomba-helyezése 
folyamatban van, a létesít-
ményt csak saját felelősség-
re lehet használni. 

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

A Szabadkígyós és Bé-
késcsaba közötti földútsza-
kaszon az útalap készítése 

folyamatban van, jelenleg 
a munkálatok szünetelnek. 
Amint az időjárás lehetővé 
teszi, folytatódik a kivitelezés.  

A Ligeti soron a sétány ki-
alakítását a téli szünet után, 
2022. január 25-étől a kivi-
telező folytatja a következő 
munkák végzésével: a Ligeti 
sori óvoda előtti parkoló át-
építése, a kivágott fák tuskó-
irtása, a közművek feltárása, 
a földmunkák megkezdése, 
a meglévő parkolók elbontá-
sa; majd a második ütemben 
a parkoló teljeskörű kivitele-
zése, illetve a sétány zúzott-
kő alappal történő elkészí-
tése (a tervezett időtartam 
4–5 hét). A kivitelező ehhez 
kapcsolódóan a Sikonyi út 
mentén egy ideiglenes, 6–7 
férőhelyes parkolóhelyet 
alakít ki zúzottkő felszórás-
sal, hogy a szülők, intéz-
ményi dolgozók le tudjanak 
parkolni a közelben. A teljes 
szakasz építésének határ-
ideje 2022 június eleje.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létreho-

zott ideiglenes forgalomtech-
nikai kialakításokra. A mun-
kavégzés során kérjük az 
érintettek szíves megértését, 
türelmét és közreműködését.

A fentiek mellett tisztelet-
tel kérjük, hogy a projekt ke-
retében elkészült, pihenést, 
kikapcsolódást szolgáló, 
egyedi tervezésű létesít-
ményekre (kilátó, komplex 
fedett pihenőhelyek, padok, 
asztalok), és a kihelyezett 
kerékpáros-kellékek épségé-
re vigyázzunk, hogy sokáig 
és minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. Sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy a Bánya-
tavaknál lévő új kilátó meg-
rongálódott, ezért ismételten 
kérjük önöket, hogy óvjuk ér-
tékeinket

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Most folyamatosan nyo-
mon követhető a levegő mi-
nősége, és fontos a rendkívüli 
légszennyezettségi állapotok 
jelzése is, ami Magyarorszá-
gon általában télen, a fűtési 
időszakban jelentkezik. Az itt 
szolgáltatott adatok a levegő-
minőség javítását célzó akciók 
hatékonyságáról is adhatnak 
információt. A telepített mérő-
állomások a projekt időtartama 
alatt és azután is nyomon kö-
vethetik a légszennyező anya-
gok koncentrációját. A jaminai 
mérőállomás a következő 
légszennyezettségi anyagokat 
monitorozza: ózon, nitrogén-
oxidok, kén-dioxid, szén-mon-
oxid, szálló por PM10 frakció, 
szálló por PM2,5 frakció. A PM 
az angol particulate matter rö-
vidítéséből származik, a leve-
gőben lebegő szilárd és folyé-
kony részecskék gyűjtőneve. 
Magyarországon a „szálló por” 

elnevezés terjedt el az ülepedő 
portól való megkülönbözte-
tés érdekében. A PM10 a 10 
mikrométernél kisebb átmé-
rőjű részecskék elnevezésére 
szolgál. A legveszélyesebb a 
PM2,5 frakció, ezek a részecs-
kék ugyanis eljuthatnak a tü-
dőhólyagokba és gyulladást 
okozhatnak. A mérőállomással 
januártól Békéscsaba az or-
szágos hálózati rendszerbe is 
bekapcsolódott, így a mért le-
vegőminőségi adatok alapján, 
ha szükséges, lépéseket lehet 
tenni. A Csabán mért adato-
kat egyébként a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztály Környezet-
védelmi Mérőpontja értékeli ki. 
A mérések szerint Békéscsaba 
levegője jelenleg jó minőségű.

– Korábban is mérték a le-
vegő minőségét a városban?  

– Inkább csak esetileg, ha 
valamely feladathoz ez szük-
séges volt. Békéscsabán 
ugyanis mindeddig nem mű-
ködött automata mérőállomás, 
ezért a levegőminőség állapo-
tának vizsgálatát 2019. január 
1-je és 2020. május 31-e kö-
zött négyszer kéthetes, szab-
ványos mérésekkel végezték 
el a Green Lab Magyarország 
Mérnöki Iroda Kft. munkatár-
sai, mobil mérőbusz segítsé-
gével. Fontos megemlíteni azt 
is, hogy Békéscsabán a mérési 

adatok alapján, jobb a levegő 
minősége, mint más magyar 
nagyvárosokban. A környezeti 
levegővizsgálatok korábban 
két mérőponton történtek, a 
Dobozi út 5. és a Pásztor utca 
17. szám alatt. Fontos tudni azt 
is, hogy 2021-ben felszereltünk 
a városban néhány okos szen-
zort, amelyek szintén képesek 
mérni a levegőminőség aktu-
ális adatait. Ezek az adatok a 
lakosok által is folyamatosan 
követhetők, a Csaba Centernél 
mért adatok láthatóak több ki-
jelzőn is. A szolgáltatott adatok 
a következők: hőmérséklet, 
páratartalom, szállópor-kon-
centráció, (PM2,5 és PM10), 
szénmonoxid-koncentráció és 
zajparaméterek. Ilyen kijelző-
ket láthatunk a Hunyadi téren, 
az Irányi utcában, a Gyulai 
úton és a Dedinszky utcában 
is, érdemes néha megnézni 
ezeket. 

Elkészült a parkolóház 
Hamarosan megoldódnak az autósok gondjai

Amikor az utóbbi fejlesz-
tése is elkészül, akkor tud 
majd a parkolóház az eredeti 
funkciójának teljes mérték-
ben megfelelően működni – 
mondta Wittmann László, a 
békéscsabai polgármesteri 
hivatal stratégiai-fejlesztési 
osztályának vezetője.

Az árusok a napokban 
berendezkedtek az ideigle-
nes helyükre a parkolóház 
földszintjén, így a vásárlók 
már most a korábbinál kul-
turáltabb, modernebb körül-
mények között látogathat-
ják a piacnak ezt a területét 
is. Ráadásul a parkolóház 
emeleti része szintén hasz-
nálhatóvá vált a vevők szá-
mára: egyelőre ugyan csak 
az első emeleten lehet par-
kolni, de egy-két héten belül 
a második szint is megnyílik 
a vásárlók előtt. A két eme-
leten összesen 160 ingyenes 

parkolóhely áll rendelkezés-
re, miután azonban az áru-
sok visszaköltöznek az új 
vásártérre, utána már teljes 
kapacitással üzemel majd a 
létesítmény.

A beruházás folytatásá-
hoz a kivitelező február 14-
én kapta meg a munkaterü-
letet. A második ütemben a 
volt nagybani piac területén, 
új, 6153 négyzetméter alap-
területű, fedett-nyitott vásár-
csarnok készül, valamint új 
pavilonsor épül a jelenlegi 
pavilonsor helyén, továbbá 
megújulnak a környező ut-
cák is. A munkálatok egy-
részt érintik a volt nagybani 
piac területét, másrészt a 
környező utakat, konkrétan 
a Szabó Dezső, a Trefort, 
és az Illésházi utcákon kell 
a következő, nagyjából egy 
évben forgalomváltozásokra 
számítani. 

– Ahogy az eredeti ter-
vekben is szerepelt, a pro-

jektben ezen közterületek is 
megújulnak. Továbbá a vá-
sárcsarnokot és a volt nagy-
bani piac területét elválasztó 
egyik pavilonsor is átépítés-
re kerül. A vásárcsarnokhoz 
közelebb eső pavilonsor az 
önkormányzat tulajdonát 
képezi. Ennek átépítésére 
február végén kapja majd 
meg a kivitelező a munkate-
rületet. A tervek szerint 2023 
márciusára készül el a teljes 
beruházás – fogalmazott 
Wittmann László.

Az önkormányzat arra kéri 
a piac körül közlekedőket, 
hogy óvatosan vezessenek, 
és figyeljék a forgalomterelő 
táblákat. A városvezetés a 
beruházás ideje alatt a kivi-
telező céggel folyamatosan 
egyeztet, a lehetőségekhez 
mérten mindent megtesz a 
lakosság pontos tájékozta-
tásáért.

Vincze Attila

Csabai Pálinkarnevál
Komplex, sokrétű szak-
mai rendezvényt szervez 
a Csabai Pálinka Klub 
február 26-án és 27-én a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A szervezők 
a Csabai Pálinkarneválra 
minden 18. életévét betöl-
tött érdeklődőt várnak. 

Mint azt Fabulya Attilától, a 
Csabai Pálinka Klub szak-
mai vezetőjétől megtudtuk, 
a civil szervezet idén ünnepli 
megalapításának 10. évfor-
dulóját, és úgy gondolták, 
hogy a kerek évforduló alkal-
mából egy patinás szakmai 
rendezvényt szerveznek.

A Csaba Pálinkarneválra 
meghívják azokat a szakem-
bereket, akik ebben a szak-
mában dolgoznak és bárki 
számára – legyen szó pálin-
kakedvelőkről, vagy bérfő-
zőkről – elmondják, hogyan 
tudnak sokkal magasabb ér-
zeti értékű pálinkát készíteni. 

– Óriási öröm, hogy az 
első hívó szóra országosan 
is elismert szakemberek fo-
gadták el a meghívásunkat. 
A rendezvényre látogatók-
nak olyan előadásokban lesz 
részük, ahol megtudhatják, 
mi a teendő ahhoz, hogy jó 
minőségű gyümölcs terem-
jen. Miért fontos az erjesz-
tési technológia? Miért kell 
a gyümölcscukrot alkohollá 
bontani? Mik azok a szabá-

lyok, amelyek alapján sok-
kal jobb minőségű alkohol 
készíthető? A főzőmesterek, 
illetve a legjobb magán- és 
bérfőző szakemberek szá-
mára az lesz a küldetés, 
hogy elmondják, hogyan le-
het jó minőségű pálinkát főz-
ni, főzetni – sorolta Fabulya 
Attila.

A Csabai Pálinkarneválra 
– amelynek fővédnökei Er-
dős Norbert államtitkár és 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő – olyan szak-
emberek érkeznek a város-
ba, mint Kovács Tamás, a 
Kokoferm Kft. ügyvezetője, 
aki a leghíresebb erjesztés-
technológiai szakember az 
országban, de eljön Pavlicsek 
Csaba, a Scientia Egyesület 
elnöke, Magyarország négy-
szeres legeredményesebb 

magánfőzője is. Továbbá 
mind az öt Békés megyei 
kereskedelmi pálinkafőzde 
jelen lesz a rendezvényen: 
képviselteti magát az ország 
határain túl is elismert Árpád 
Pálinka, valamint a Magna, 
de a békési, a gyulai és a 
sarkadi családi főzde is jelen 
lesz, így közel száz fajta pá-
linkát lehet megkóstolni  az 
eseményen, kedvező áron. 

– Komplex, sokrétű ren-
dezvény lesz ez, nem csu-
pán szakemberek, hanem a 
pálinkakedvelők számára is. 
Minden 18 éven fölötti höl-
gyet és urat várunk, hiszen 
olyan dolgokat láthatnak, 
hallhatnak és kóstolhatnak 
majd, amilyeneket koráb-
ban sosem – hangsúlyozta 
Fabulya Attila.

Papp Ádám

Wittmann László
Nagy Ferenc alpolgármester

Az árusok beköltöztek az ideiglenes helyükre
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Ú  T  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
A békéscsabai útfejlesztési program kivitelezési munkálatai márciustól az útépítés II. ütemével bővülnek

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 7 038 999 000 Ft ösz-
szegű támogatást biztosított a békéscsabai útfejlesztési célok előkészítésére és meg-
valósítására.

A támogatási összeg elsősorban belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépíté-
sére használható fel, de a városnak lehetősége van a támogatási összeg egy részét útfelújí-
tási munkák (elavult aszfalburkolat cseréje) elvégzésére fordítani. 

A támogatási összeg felhasználásával az önkormányzat célja annak a fejlesztési program-
nak a folytatása, amely a XXI. századhoz méltó városi úthálózat kialakításához vezet, és az 
eredménye nyomán a lakossági, kommunális igények kielégítése mellett elmondható lesz, 
hogy Békéscsaba városa megfelel a modern társadalmi elvárásoknak.

A kiviteli munkák már február hónap elejétől folytatódnak, márciustól az útépítés II. ütemé-
vel bővülnek. 

A fejlesztési program jelenlegi állása és a megvalósítás tervezett ütemezése:

Útépítés I. ütem (45 utca/szakasz):

A kivitelezési munkák február hónapban 9 utcában kezdődnek meg, illetve 8 utcában foly-
tatódnak. Márciusban 3 utca esetében megkezdődnek, 1 utca esetében folytatódnak, vala-
mint 23 utca esetében a végleges tereprendezési munkák elvégzésével, tervezetten legké-
sőbb június hónapig zárulnak a munkálatok.

Útépítés I. ütemének előrehaladása 

A m
unka terve-

zett kezdése/ 
folytatása, 2022.

A m
unkálatok 

várható befeje-
zése, 2022.

Kivitelezési munkafázisok előrehaladása

Vizvez.
rekon- 
struk.

Út-
alap- 
építés

Kötő- 
aszfalt- 
terítés

Kopó-    
aszfalt-
terítés

Út 
padka-
építés

Épít-
mény 
elké-
szült

Terep- 
ren-

dezés 
folya-
mat-
ban

1. rész
Vadász utca 2. 15. 6. 29.
Magvető utca a Gyöngy u. és 
Napsugár u. között 2. 15. 6. 29.

Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy 
u. között 2. 15. 6. 29.

Babits Mihály utca 2. 2. 6. 29.
Nádas sor 3. 15. 6. 29.
Gyöngy utca a Csabai út és Babits u. 
között 3. 20. 6. 29.

Földműves utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Móra Ferenc utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Tisza István utca a Csalogány u. és 
Pacsirta u. között 2. 15. 6. 29. n.r.

Erdélyi sor 2. 15. 6. 29.
Fészek utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Barackos köz 4. 15. 6. 29. n.r.
Béri Balogh Ádám utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Répa köz 4. 15. 6. 29. n.r.
Almás sor 2. 15. 6. 29. n.r.
Szilva köz 4. 15. 6. 29. n.r.
Cseresznye köz 4. 15. 6. 29. n.r.
Jácint sor 2. 15. 6. 29. n.r.
Paprika köz 4. 15. 6. 29. n.r.
Kadarka köz 4. 15. 6. 29. n.r.
Csabagyöngye sor 2. 15. 6. 29.
Kiszely András utca 4. 15. 6. 29. n.r.

2. rész
Corvin utca 23-25. sz. társasház kiszol-
gáló útja 2. 15. 6. 29. n.r.

Körgát utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Németh Lajos utca a Déli sor és Szar-
vasi út között 2. 7. 6. 29.

Pulszky utca a Munkás u. és Dessewffy 
u. között 4. 15. 6. 29. n.r.

Vörösmarty utca a Dessewffy u. és 
Lenkey u. között 4. 15. 6. 29. n.r.

Orgona utca és Csendes utca 2. 1. 6. 29.
Körösi utca a Mokry u. és Szekerka u. 
között 2. 15. 6. 29.

Vasvári Pál utca a Lipták András u. és 
Czuczor u. között 4. 15. 6. 29. n.r.

Károlyi Mihály utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Vihar utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Szendrey utca 2. 20. 6. 29.
Mikes utca 4. 15. 6. 29.
Batsányi utca a Jósika u. és Bessenyei 
u. között 3. 1. 6. 29. n.r.

Rakéta utca 4. 15. 6. 29.
Darányi sor 4. 15. 6. 29.
Monda utca a Veres P. u. és Báthory u. 
között 2. 1. 6. 29.

Liliom utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Batsányi utca az Illyés Gy. u. és Korona 
u. között 4. 15. 6. 29. n.r.

Gajdáscs utca a Monda u. és Tavasz 
u. között 2. 7. 6. 29. n.r.

Gólya utca 4. 15. 6. 29. n.r.
Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között 2. 7. 6. 29.
Fürj utca 4. 15. 6. 29. n.r.

Útfelújítás (63 utca/szakasz)
Az útfejlesztési programban 63 utca érintett útfelújítással Békéscsabán. Ebből már tavalyi év-
ben 34 utcában részbeni műszaki átadás-átvételi eljárással befejeződtek a kivitelezési mun-
kák. A további 29 utca/szakasz esetében a táblázatban megadott ütemezéssel valósul meg 
az útfelújítás.

Útfelújítás előrehaladása

A m
unkálatok terve-

zett folytatása, 2022

A m
unkálatok várha-

tó befejezése, 2022.

Kivitelezési munkafázisok előreha-
ladása

Rész 
műszaki 
átadás-
átvétel

Kötő- 
aszfalt- 
terítés

Kopó- 
aszfalt- 
terítés

Épít-
mény 
elkészült

Terep- 
rende-
zés 

1. rész

Sikonyi út Békési út és Május 1. u. 
között 3. 1. 5. 31.

Bankó András utca teljes hosszban 3. 1. 5. 31.
Móricz Zsigmond utca teljes hosszban 3. 1. 5. 31.
Telep utca teljes hosszban 3. 1. 5. 31.
Hétvezér utca teljes hosszban 2. 21. 5. 31.
Szilágyi Dezső utca 1-5. sz. előtt

Dr. Becsey Oszkár utca Bajza u. és Degré u. 
között

Pásztor utca 31-41. sz. előtt

Pásztor utca 58-64. sz. előtt (Féja 
Géza tér felől) 2. 1. 5. 31.

Egyetértés utca teljes hosszban 2. 7. 5. 31.
Felső Körös sor 50-60. sz. között 2. 1. 5. 31.
Felső Körös sor 65-70. sz. között 2. 7. 5. 31.

Szőlő utca Szőlő u. 105. és Kanáli-
si u. között

Kanálisi utca teljes hosszban
Málnás utca teljes hosszban

Árpád sor Árpád sor 96. sz. és 
Kanálisi u. között

Degré utca Árpád sor és Szőlő u. 
között

Degré utca Gyermekotthon előtti 
buszforduló

Trófea utca Festő u. és Szépkert u. 
között 2. 21. 5. 31.

Görbe utca 2-20. sz. előtt 2. 21. 5. 31.

Selyemakác utca 20 cm FZKA profilren-
dezéssel 3. 15. 5. 31.

Feketefenyő utca 7-9. sz. és Lapos u. 
között 2. 7. 5. 31.

Fövenyes utca garázsok előtt és Föve-
nyes u. 2-26. sz. között 2. 7. 5. 31.

Bethlen utca Kölcsey u. és Csorba 
u. között

Tessedik utca Wesselényi u. és Bat-
thyány u. között

Haán Lajos térre veze-
tő út

 Lencsési út és Haán 
Lajos tér 23. sz. között 2. 7. 5. 31.

Wesselényi utca Bartók Béla út és Wes-
selényi u. 5. sz. között

Damjanich utca Bartók Béla út és Dam-
janich u. 16. sz. között

Munkácsy utca Bartók Béla út és Posta 
köz között

Katona utca
Andrássy út 28-30. sz 
, és Wlassics sétány  
25. sz. 

Klapka utca teljes hosszban
Belvárosi óvodához ve-
zető út

Anrdássy út 24-28. sz. 
mellett, mögött

Wlassics utca 17-23. sz. mögött

Dózsa György út 2-22. sz. mögött (ga-
rázssornál)

Révai utca teljes hosszban
2. rész

Petőfi utca 4-14. sz. előtti út

Szigligeti utca Játszótér körüli útsza-
kasz

Tulipán utca 1-3. sz. mögött

Gábor Áron utca 3-7. sz.mellett és mö-
gött

Szabadság tér 8-26. sz. mögött
Csaba utca 7-15. sz.mögött
Tolnai utca 6-10. sz. mögött

Kazinczy utca 6. sz. mellett és 6/1. sz. 
mögött

Tinódi utca 3-9. sz. mellett és mö-
gött

Bocskai utca teljes hosszban
Szent Imre utca teljes hosszban

Földvári utca Békési út és Áchim L. 
András u. között

Bokor utca Mokry u. és Szél u. kö-
zött 2. 14. 5. 31.

Áchim L. András ltp. 5065/9 és 5065/10 
hrsz. Előtt 2. 1. 5. 31.

József utca Lenkey u. és Zrinyi u. 
között

Duna utca Új u. és Sáros u. között 3. 15. 5. 31.

Munkás utca
Schweidel József u. 
és Botyánszki Pálné u. 
között

Török Ignác utca Búzavirág u. és Szélső 
utca között 2. 14. 5. 31.

Dr. Francisci Dániel 
utca teljes hosszban 2. 14. 5. 31.

Tildy Zoltán utca
Pongrácz András u. 
és Stromfeld Aurél u. 
között

2. 14. 5. 31.

Reviczky utca teljes hosszban 2. 14. 5. 31.
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Franklin utca Veres Péter u. és Illyés 
Gyula u. között 2. 14. 5. 31.

Illyés Gyula utca Franklin u. és Tavasz u. 
között 2. 14. 5. 31.

Szegfű utca Tavasz u. és Franklin u. 
között 2. 7. 5. 31.

Fília Alapítványhoz ve-
zető út

20 cm FZKA profilren-
dezéssel 3. 15. 5. 31.

Tompa utca Bercsényi u. és Aszta-
los u. között 2. 21. 5. 31.

Vásárhelyi Pál utca Orosházi út és Temes-
vári u. között 2. 21. 5. 31.

Hargita utca 1-17. sz. előtt 2. 21. 5. 31.

Útépítés II. ütem (38 utca/szakasz):
A munkaterület átadása a kivitelező számára 2021. december 6-án megtörtént. A kivitele-

zés tervezetten az alábbi ütemterv szerint fog haladni:

Útépítés II. ütem - helyszínek
Kiviteli munkák tervezett időtar-
tama 

kezdés (2022) befejezés (2022)

1 Görbe utca bekötőút 3. 1. 6. 30.

2 Csalogány utca 3. 1. 6. 30.

3 Kertes utca a Napsugár u. és Kertes u. 33. között 3. 1. 6. 30.

4 Kertes utca a Fecske u. és Gát sor között 3. 1. 6. 30.

5 Fűzfa sor 3. 1. 6. 30.

6 Gát sor 3. 1. 6. 30.

7 Sport utca a Wenckheim tér és Sport u. 15. között 3. 1. 6. 30.

8 Sport utca a Madarász u. és Babits u. között 3. 1. 6. 30.

9 Mester utca a 3/1. és 3/8 sz. között 7. 1. 12. 31.

10 Hegedűs utca 7. 1. 12. 31.

11 Vak Bottyán utca 3. 1. 6. 30.

12 Áfonya utca 3. 1. 6. 30.

13 Csalános utca 7. 1. 12. 31.

14 Szemian Sámuel utca 7. 1. 12. 31.

15 Festő utca 7. 1. 12. 31.

16 Szépkert utca 7. 1. 12. 31.

17 Gulyás utca 7. 1. 12. 31.

18 Temető sor belső út a 3/1. és 3/8. között 7. 1. 12. 31.

19 Toldi utca 7. 1. 12. 31.

20 Tildy Zoltán utca I. ütem a 9. és 15. sz. között 7. 1. 12. 31.

21 Dr. Francisci Dániel utca a 2/2. sz. és Tildy Z. u. között 7. 1. 12. 31.

22 Cserepes utca a Vásárhelyi P. u. és Povázsay M. u. között 7. 1. 12. 31.

23 Vásárhelyi Pál utca a 12. sz. és Cserepes u. között 7. 1. 12. 31.

24 Vasút sor 7. 1. 12. 31.

25 Kereki út a Nagy Sándor u. és Honvéd u. között + Honvéd utca 7. 1. 12. 31.

26 Hajnóczy utca 7. 1. 12. 31.

27 Tildy Zoltán utca III. ütem a Pataky L. u. és Rell Lajos u. között 7. 1. 12. 31.

28 Török Ignác utca 3. 1. 6. 30.

29 Pinga utca 3. 1. 6. 30.

30 Borzas Kata utca 3. 1. 6. 30.

31 Harangvirág utca 3. 1. 6. 30.

32 Boglárka utca 3. 1. 6. 30.

33 Ciklámen utca 3. 1. 6. 30.

34 Szöcske utca 3. 1. 6. 30.

35 Buzogány utca 3. 1. 6. 30.

36 Rózsakert utca 3. 1. 6. 30.

37 Bogár utca 3. 1. 6. 30.

38 Tégla sor (Orosházi úthoz csatlakozó 10364/49 és 10364/77 
hrsz.-ú út) 3. 1. 6. 30.

Kivitelezési munkálatok 2022. I. félévben

Kivitelezési munkálatok 2022. II. félévben

Felhívjuk a lakosok figyel-
mét a fejlesztéssel érintett 
területeken a munkagépek 
jelenlétére, valamint arra is, 
hogy a közúti forgalomban az 
építési anyagok beszállítása 
miatt a tehergépjármű-forga-
lom megnövekedésére is szá-
mítani kell.

Kérjük a közúton közleke-
dőket, vezessenek óvatosab-
ban és figyelmesebben, ve-
gyék figyelembe a kihelyezett 
közúti táblák utasításait. 

Kérjük az érintettek türel-
mét és megértését.

A projekt a Modern Városok 
Program keretében valósul meg.

További információ kér-
hető a projekt lebonyolító-
jától: Békéscsabai Város-

fejlesztési Nonprofit Kft. 
Telefon: 06 +36-66/241-791. 
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu. A pro-
jektről bővebb információt az 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
weboldalon olvashatnak.

Felhívás Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése által adományoz-
ható „Békéscsabai Hűségdíj” 
kitüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, felté-
teleit és a kitüntetés pontos le-
írását Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlé-
sének a Békéscsabai Hűségdíjról 
szóló 8/2021. (III. 22.) önkormány-
zati rendelete (a továbbiakban: 
rendelet) szabályozza.
A rendelet szerint Békéscsabai 
Hűségdíj adományozható:
a) a Békéscsaba városban az 

egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezett-
séggel tevékenykedő azon 
háziorvosok, házi gyermek-
orvosok, fogorvosok (a to-
vábbiakban: háziorvosok) ré-
szére, akik az egészségügy 
területén 25 éve dolgoznak;

b) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezettség-
gel tevékenykedő háziorvo-
sok munkáját segítő azon 
szakdolgozók részére, akik 
az egészségügy területén 25 
éve dolgoznak;

c) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezett-
séggel tevékenykedő azon 
háziorvosok részére, akik az 
egészségügy területén 30 
éve dolgoznak;

d) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezettség-
gel tevékenykedő háziorvo-
sok munkáját segítő azon 
szakdolgozók részére, akik 
az egészségügy területén 30 
éve dolgoznak;

e) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 

területi ellátási kötelezettség-
gel tevékenykedő, az egész-
ségügyi alapellátást befejező 
háziorvosok részére, ha az 
egészségügy területén leg-
alább 25 évet dolgoztak;

f) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezett-
séggel tevékenykedő házi-
orvosok munkáját segítő, az 
egészségügyi alapellátást 
befejező szakdolgozók ré-
szére, ha az egészségügy 
területén legalább 25 évet 
dolgoztak.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a polgár-
mester, az alpolgármester, ön-
kormányzati képviselők, a köz-
gyűlés egészségügyi ügyekkel 
foglalkozó bizottságának nem 
képviselő tagjai, az önkormány-
zattal feladat-ellátási szerződést 

kötött egészségügyi szolgáltató, 
valamint a szolgáltatóval fog-
lalkoztatási jogviszonyban álló 
személy, a városban egészség-
ügyi ellátást végző intézmények 
vezetői, az egészségügy terüle-
tén működő egészségügyi szak-
mai kamarák.

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell: az ajánlott személy 
nevét, a Békéscsabai Hűség-
díj adományozására okot adó 
szolgálati idő (25 vagy 30 év) 
és a szolgálati idő alatt végzett 
egészségügyi tevékenység is-
mertetését.

A javaslatokat 2022. márci-
us 31-ig kell beküldeni a Pol-
gármesteri Hivatal Szociálpoli-
tikai Osztályára. (Békéscsaba, 
Szabadság tér 11-17. II. em. 26.) 
Bővebb információ a szaszak@
bekescsaba.hu e-mail címen 
vagy a 886-505 telefonszámon 
kérhető.

Békéscsabai Hűségdíj

Felhívás a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése által adományoz-
ható „Békéscsaba Egészség-
ügyéért” kitüntetés javaslatté-
telére. 

Az adományozás módját, felté-
teleit és a kitüntetés pontos le-
írását Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlé-
sének a helyi kitüntetésekről szó-
ló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: rende-
let) szabályozza.

A rendelet szerint: Békéscsa-
ba Egészségügyéért kitüntetés 
adományozható, annak a sze-
mélynek vagy közösségnek, aki 
a Békéscsaba városban legalább 
10 éve dolgozik, vagy tevékenyke-
dik és az egészségügy területén 
magas színvonalú szakmai mun-
kát végez. 

Évente legfeljebb két kitüntetés 
adományozható. 

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek: a pol-
gármester, az alpolgármesterek, 
az önkormányzati képviselők, a 

jegyző, a város területén működő 
helyi nemzetiségi önkormányza-
tok, a közgyűlés egészségügyi 
ügyekkel foglalkozó bizottságá-
nak nem képviselő tagjai, a város-
ban egészségügyi ellátást végző 
intézmények vezetői, a városban 
egészségügyi ellátást végző in-
tézmények fenntartói, a városban 
egészségügyi ellátást végző in-
tézmények munkahelyi kollektívái, 
a Békéscsabán székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező – bírósági 
nyilvántartásba vett – civil szerve-
zetek, az egészségügy területén 

működő egészségügyi szakmai 
kamarák tehetnek javaslatot.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell: az ajánlott személy pontos 
adatait, az adományozás alapjául 
szolgáló tevékenység részletes is-
mertetését, méltatását.

A javaslatokat 2022. március 
31-ig kell beküldeni a Polgármes-
teri Hivatal Szociálpolitikai Osztá-
lyára. (Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb infor-
máció a szaszak@bekescsaba.
hu e-mail címen vagy a 886-505 
telefonszámon kérhető.

Békéscsaba Egészségügyéért 
Finisben a Kórház utcai híd 

kivitelezése

A „Modern Városok Prog-
ram Munkácsy Mihály 
örökségét ápoló és nép-
szerűsítő fejlesztési pro-
jekt” keretében valósul 
meg a Kiss Ernő és a Kór-
ház utca közti híd teljes fel-
újítása.

A forgalmas Kórház utcai híd 
kivitelezése az utolsó fázi-
sához érkezett. A kivitelező 
Bonag Kft. a Kiss Ernő utca 
mindkét oldalán elvégezte a 
járdaburkolat térkövezését. 
Az új burkolat küllemében 
illeszkedik a híd későbbi ar-
culatához, az Aradi vértanúk 
ligetének hangulatához. A fa-
gyok megszűnését követően 
a rétegrendek kialakítása is a 
végéhez érkezik, márciusban 
megkapja a végleges útbur-
kolatot a híd. A festési, dí-
szítési feladatok márciusban 

fejeződnek be. A hatósági 
használatbavételi engedély 
kiadását követően nyílhat 
meg a híd teljes szakasza, 
mind a járda mind az útbur-
kolat tekintetében. 

Az arra közlekedők türelmét 
és megértését kérik, és felhív-
ják a figyelmet, hogy a kihelye-
zett közlekedési táblák utasítá-
sai szerint közlekedjenek.

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

A híd festése, díszítése márciusban fejeződik be

Munkácsy Negyed
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

J  Á  R  D  A  F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S
Békéscsaba járdafejlesztési programjának készültségi szintje

Sorszám

Békéscsaba 
járdahá-
lózatának 
fejlesztése 1. 
ütem - 1. rész 
- helyszín

2021-ben 
elkészült

2022-ben 
elkészült

Jelenleg kivite-
lezés alatt álló

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1 Telep u. X Aljzat készítése, szegély betonozása folyamatban.

2 Sikony út X   Szegélyezéssel, CKT-betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

3 Bezerédj u. X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

4. Kórház u. 
+Dedinszky u. X Térkő lerakása folyamatban.

5 Csalogány u. X  Szegélyezéssel, CKT-betonozással aszfaltozásra 
előkészítve, Járdalap lerakása folyamatban.

Sorszám

Békéscsaba 
járdahá-
lózatának 
fejlesztése 1. 
ütem - 2. rész 
- helyszín

2021-ben 
elkészült

2022-ben 
elkészült

Jelenleg kivite-
lezés alatt álló

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1.
Aulich u. 
(Szőlő u.-
Berzsenyi u.)

X Bontás, földmunka folyamatban, ágyazati réteg 
elhelyezve.

2.
Bajza u. 
(Erdélyi sor-
Egyetem)

X Munkakezdési engedély kiadva.

3.
Berzseny u. 
(Erdélyi sor- 
Málnás u.) 

  X

4.
Berzsenyi u. 
(Deák u.-Baj-
za u.)

X

5.
Forgách utca 
(Árpád sor - 
Berzsenyi u. 
között)

X Bontás, földmunka folyamatban.

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

X

7. Lencsési út 
28-38. mögött X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

8. Szőlő u. 100-
114. X   Térburkolattal ellátott járdaszakasz elkészült.

9.
Kőmíves K. 
sor 37.-Virág 
presszó

X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

Sorszám

Békéscsaba 
járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 
3. rész - Helyszín

2021-ben 
elkészült

2022-ben 
elkészült

Jelenleg kivite-
lezés alatt álló

2022-ben 
tervezve Megjegyzés

1. Kőrösi utca X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.
2. Akácfa utca X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.
3. Széna utca X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.
4. Schweidel u.-Zöldfa u. X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.
5. Czuczor utca X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

6. Lorántffy u. Dombos-
Vereckei u. között X   Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

7. Áchim lakótelep X  
Szobor környéki térburkolat elkészült, a kapcso-
lódó aszaltburkolattal való illeszkedés javítása 
szükséges.

8. Mezőmegyer, Had-
nagy utca X Bontás, földmunka folyamatban.

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

X Szegélyezéssel, CKT-betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

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

X Szegélyezéssel, CKT-betonozással aszfaltozásra 
előkészítve.

11. Botyánszki Pálné utca X Aljzat készítése, illetve szegély betonozása 
folyamatban.

12. Pulszky utca 18. előtt X Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

13. Váczi Mihály utca 22-
24. előtt X Szegélyezéssel, CKT-betonozással aszfaltozásra 

előkészítve.

14.
Bokor utca páratlan 
oldal (Csillag u.-Mokry 
u. között)

X Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

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

X Bontás, földmunka folyamatban.

16. Német Lajos utca X Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

17.
Dessewffy utca (Zöld-
fa u. Botyánszki Pálné 
u. között)

X Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

18.
Bibó utca folytatá-
sában (0669 hrsz-ú 
úton) lévő járda

X Bontás, földmunka folyamatban.

19. Berényi út 132. előtt X Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

20. Berényi út 79. előtt X Aszfaltozás elkészült.

21. Lahner utca X Aszfaltozás elkészült, padkarendezés szükséges.

A járdafejlesztési munkák I. ütemének lebonyolítása:

A projekt II. ütemében 39 
járda/járdaszakasz fejlesz-
tése valósul meg. A közbe-
szerzési eljárás során nyertes 
kivitelezővel az II. ütem vállal-
kozási szerződéseit aláírták 
2021. október 26-án, a munka-
terület átadása 2021. novem-
ber 5-én megtörtént. A kivite-
lezési munkák megkezdődtek. 
Jelenleg a Kisfényesi utcában 
folyik bontás, illetve fölmunka. 

Munkakezdési engedély van 
kiadva még a Bojtár utcára és 
a Csikós utcára.

A projekt III. ütemében 
56 járda/járdaszakasz fej-
lesztése valósul meg. A 
közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel az III. 
ütem 7-es, 11-es, és 12-es vá-
lasztókörzetre vonatkozó vál-
lalkozási szerződéseket 2021. 
november 26-án aláírták, a 

munkaterület átadására 2021. 
december 6-án került sor. A ki-
vitelezési munkák 2022 máso-
dik negyedévben kezdődnek.

A IV. ütem keretében 24 
járda/járdaszakasz valósul 
meg. A közbeszerzési eljárás 
során nyertes kivitelezővel a 
vállalkozási szerződéseket 
2022. február 3-án aláírták, a 
munkaterület átadására 2022. 
február 11-én került sor.

A kivitelező az érintett 
utcák lakóit a kivitelezési 
munka megkezdése előtt 
legalább két héttel korábban 
írásban is tájékoztatja, meg-
jelölve a helyi kapcsolattar-
tójának az elérhetőségeit. 
A vállalkozók a kivitelezés 
ütemezése során figyelembe 
veszik a technológiai, tárgyi, 
személyi és szervezési felté-
teleket. 

A „Békéscsaba járdahá-
lózatának fejlesztése” című 
projekt megvalósításával kap-
csolatban folyamatosan tájé-
koztatjuk a lakosságot. 

A munkavégzéssel kap-
csolatos, bármilyen jellegű 
helyreállítási, illetve esetle-
gesen előforduló károkozást 
követő javítási munkákat a ki-
vitelező elvégzi. A helyreállí-
tások, javítások előkészítése, 

kivitelezése időt vesz igény-
be, ezért kérjük a lakosság 
türelmét.

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

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

Békéscsaba hazavár!
Békéscsaba önkormány-
zata pályázatot hirdet a 
felsőfokú tanulmányokat 
folytatók támogatására a 
„Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíj elnyerésére, 
valamint a diplomás pá-
lyakezdők támogatására 
a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás el-
nyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíj pályázatban el-
nyerhető támogatás: Az 
ösztöndíj összege féléven-
ként 5 hónap időtartamra 
(szeptembertől januárig 
és februártól júniusig) havi 
50 000 Ft, amely a pályázat 
benyújtásakor folyamatban 
lévő félévtől négy félévig, de 

legfeljebb az oklevél meg-
szerzéséig jár.

A „Békéscsaba haza-
vár!” életkezdési támoga-
tási pályázatban elnyerhe-
tő támogatás: Az ösztöndíj 
összege egyszeri 400 000 Ft, 
amely az ösztöndíjszerződés 
megkötését követő 15 napon 
belül kerül átutalásra a pályá-
zó által megjelölt számlára.

A pályázatok benyújtá-
sának helye: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztály, 5600 
Békéscsaba, Szabadság 
tér 11-17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email címre.

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

A pályázati űrlap Békés-
csaba Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztályán igé-
nyelhető vagy letölthető Bé-
késcsaba város honlapjáról. 
Kérjük, hogy a borítékra 
írják rá: „Békéscsaba haza-
vár!" életkezdési támogatás 
pályázat vagy „Békéscsaba 
hazavár!" felsőoktatási hall-
gatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntések-
ről szóló értesítés várható 
ideje: 2022. április 20. A pá-
lyázat feltételeiről bővebben a 
bekescsaba.hu weboldalon, 
a pályázati hírek között olvas-
hatnak. 

Rajzold le a háziállatodat és szállj versenybe!

Az állatszerető gyermekek két téma közül választhatnak. Az egyikben a családjukban 
lévő állatokat örökíthetik meg, a másikban azt kell lerajzolniuk, hogyan képzelik el a Re-
mény-Lak Állatmenhelyet. Ha van olyan vállalkozó kedvű fiatal, aki mind a két témában 

szívesen készít rajzot, akkor azt is fogadják a menhely munkatársai.
Célcsoportnak a 3 és 14 év közötti gyermekeket választották. Mivel a különböző kor-

osztályú gyerekek más-más módon közelítik meg a témát, ezért 3 korosztályban várják 
a rajzokat: óvoda, általános iskolai alsó tagozat, általános iskolai felső tagozat.

A pályamunkákat névvel, címmel, telefonszámmal és korosztályi megjelöléssel 
várják március 15-éig. Messenger üzenetben Malatyinszki Tímeának, vagy e-mail-

ben a remenylakbekescsaba@gmail.com címre kell elküldeni az elkészült műveket. Az 
alkotásokat a beküldési határidő napján feltöltik a Remény-Lak közösségi oldalára, ahol 
másnap megkezdődik a like-gyűjtés. A legtöbb szavazatot kapó alkotás készítője a saját 

kategóriájának győztese lesz. Kategóriákon belül különdíjakat is kiosztanak majd.
Minden induló oklevelet kap, a helyezettek nyereményben részesülnek. Az ered-

ményhirdetés április 2-án, a Remény-Lak születésnapján lesz, erre az alkalomra a 
szervezők programokkal is készülnek.

A menhely munkatársai fontosnak tartják felhívni a figyelmet az állatok védelmére és a 
felelős állattartásra. Szeretnék, ha minél többen megismernék az egyesületet, ezért ha 
valaki lemaradna a mostani versengésről, a későbbiekben indítanak majd olyan progra-

mokat, amelyek ezeket a célokat szolgálják.  

A Remény-Lak Állatvédő Egyesület rajzpályázatot hirdet 
„Lerajzol-Lak” címmel 3-14 év közötti gyermekek számára. 
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Jókai színház és egyéb önkormányzati 
épületek energetikai fejlesztése

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
eredményesen pályázott 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
TOP-6.5.1-16 kódszámú pá-
lyázati felhívására. (A pro-
jekt azonosítószáma: TOP- 
6.5.1-16-BC1-2017-00001.) 

„A Békéscsaba, Andrássy út 1. 
szám alatti Békéscsabai Jókai 
Színház önkormányzati épü-
let energetikai korszerűsíté-
se” címmel pályázatot nyújtott 
be 2017. szeptember 27-én, 
amely mintegy 250,5 millió fo-
rint, 100 százalék intenzitású, 
vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült. A projekt 
tartalmának módosításával az 
önkormányzat 10 épületre nap-
elemes rendszert telepített, va-
lamint 1 épület energetikai kor-
szerűsítését valósította meg.

A város a tulajdonában lévő 
épületek felújítása és fejlesz-

tése által elősegíti az intéz-
mények hatékonyabb energia-
használatát és a racionálisabb 
energiagazdálkodást. Az 
épületek energiahatékonysági 
fejlesztése hozzájárul a fosz-
szilis eneregiahordozókból 
származó üvegházhatású 
gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentéséhez. A projekt 
elszámolható összköltsége: 
250 500 000 Ft.

A projektben résztvevő 
épületek fejlesztése három 
részben valósult meg.

1. rész: A Békéscsaba, 
Andrássy út 1. szám alatti, 
a Gyár utca 16. szám alatti, 
a Szegfű utca 87–89. szám 
alatti, a Pásztor utca 66. szám 
alatti, valamint a Bartók Béla 
út 24. szám alatti épületekre 
napelem-rendszer telepítése 
történt.

2. rész: A Széchenyi utca 
4. szám alatti, a Gyulai út 53-
57. szám alatti, a Lencsési út 

85. szám alatti, az Ady Endre 
utca 30–34. szám alatti épüle-
tekre napelem-rendszer telepí-
tése történt.

3. rész: A Trefort u. 2. szám 
alatti konyha épületrészen az 
alábbi fejlesztések történtek: 
háztartási méretű kiserőmű 
(HMKE fotovillamos) rendszer 
teljes körű kialakítása, üzem-
be-helyezése, a homlokzat 
utólagos hőszigetelése, a zá-
rófödém utólagos hőszigetelé-
se valósult meg. Az épületrész 
központifűtés- és szellőző-
rendszerét is korszerűsítették.

A projekt kedvezménye-
zettje, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a 
tervezés során a 
projektarányos aka-
dálymentesítés kö-
vetelményeinek is 
megfelelt, ezért 
rehabilitációs 
szakmérnököt 

is bevontak a munkálatokba. 
A projekt megvalósítása során 
a környezetvédelmi és esély-
egyenlőségi jogszabályokat 
maradéktalanul betartották. 
A kedvezményezett vállalta a 
projekt 5 éves fenntartási köte-
lezettségét. 

További információ kér-
hető: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. Te-
lefon: 06 +36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Tollinjekció

Néhány héten belül Bé-
késcsaba összes közne-
velési és kulturális intéz-
ményében elérhető lesz 
az EpiPen tollinjekció – je-
lentette be február 18-án 
Szarvas Péter polgármes-
ter a Napsugároviban. 

A polgármester felidézte azt 
a tragikus esetet, amikor ja-
nuárban egy kisgyermek egy 
szelet mogyorótorta okozta 
súlyos allergiás reakció miatt 
elhunyt Újpesten. Az eset fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
olyan helyeken, ahol kisgyer-
mekek tartózkodnak huza-
mosabb ideig, szükség lehet 
olyan gyógyszerre, amelynek 
segítségével gyorsan és ha-
tékonyan be lehet avatkozni. 

– Az önkormányzatnál 
már január végén elkezdtük 
a felkészülést arra, hogy a 
bölcsődékben és óvodák-
ban legyen egy-egy EpiPen 

tollinjekció. Ezen felül min-
den olyan városi kulturális 
intézmény is kap a speciá-
lis gyógyszerből, ahol sok 
kisgyermek fordulhat meg, 
mint példál a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház, a 
Békéscsabai Jókai Színház, 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ, a Munkácsy Mihály 
Múzeum és a Békés Megyei 
Könyvtár – jelentette be a 
polgármester.  

Felmerült a kérdés, hogy 
az általános- és középiskolák 
esetében is legyen elérhető 
a tollinjekció. Szarvas Péter 
megjegyezte, az önkormány-
zat szeretné, ha lenne az 
iskolákban is EpiPen, ezért 
elindultak az egyeztetések 
az oktatási intézményeket 
fenntartó Békéscsabai Tan-
kerületi Központtal, valamint 
a Békéscsabai Szakképzési 
Centrummal. 

Vincze Attila

Szarvas Péter polgármester, Bogár Éva, az Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény igazgatója, és dr. Erdeiné Gergely 
Emőke, a Lencsési Óvoda vezetője

– 2010 óra körülbelül éves 
szinten Békés megyében 
2,5-szeresére nőtt a házas-
ságkötések és kétszáz fővel 
gyarapodott a gyermekszüle-
tések száma. A házasságban 
élők nagyobb valószínűség-
gel vállalnak gyermeket, ezért 
abban bízhatunk, ha megnőtt 
a házasságkötések száma, a 
párok nagyobb eséllyel vállal-
nak gyermeket. Messze nem 
érjük még el a kívánt 2,1-es 
termékenységi rátát, amely azt 
biztosítaná, hogy ne csökken-
jen a népesség, de az tény, 
hogy növekedést tapasztal-
hatunk. Sok mindentől függ, 
hogy a fiatalok mennyi gyer-
meket vállalnak. 

– Orbán Viktor számos al-
kalommal beszélt arról, hogy 
az elöregedést, amely egész 
Európában érzékelhető, a 
magyar kormány nem beván-
dorlással akarja kompenzálni, 
hanem a családok növeke-
désével. Véleménye szerint 
Békésben mennyire fontos a 
családi kör, a család gyarapí-
tása? Gazdasági értelemben 
jelentősek a fejlesztések, de a 
demográfia egy másik terület. 

– Nagyon nehéz ez a kér-
dés, nem csak Magyarorszá-
gon, hanem egész Európában 
tapasztalható a népesség-

csökkenés. Sok helyen dráma-
iak a mutatók, és a demográfi-
ai növekedést a bevándorlók 
magasabb gyermekvállalási 
hajlandósága jelenti. A kor-
mánynak az a célja, hogy a 
kívánt és a vágyott gyermekek 
megszülethessenek, ezt szol-
gálják a családpolitikai intéz-
kedések. Ha Békés megyéről 
beszélünk, akkor azt mond-
hatjuk, hogy itthon is ez a cél. 
Sokféle szempontból jelent 
kihívást a gyermeknevelés, 
például anyagi megfontolás-
ból, vagy a család és a munka 
közti egyensúly megteremtése 
terén, de az a cél, hogy mind-
ez a lehető legkevésbé terhel-
je a családokat. Több tucatnyi 
olyan ellátás van, amely spe-
ciálisan célozva a különböző 
élethelyzetekhez nyújt támo-
gatást a gyermeket nevelők-
nek. Azt remélem, hogy Békés 
megyében is sokan vagyunk 

olyanok, akik szerint a gyer-
meknevelés fontos, érdemes 
és csodaszép vállalás.

– Az országgyűlési vá-
lasztás mellett április 3-án 
népszavazás is lesz, mely 
kérdésekben nyilváníthatunk 
véleményt?

– Négy olyan konkrét kér-
dés van, amely arról szól, 
hogy kinek a joga, lehetősé-
ge, felelőssége a gyermeke-
ink nevelése. A kormány és 
az országgyűlés többségé-
nek állásfoglalása egyértel-
mű. Magam is úgy gondolom, 
döntően a család felelőssége, 
hogy milyen módon neveljük 
a gyermekeinket, és nem a 
köznevelési-közoktatási in-
tézményeké, nem azoké a 
civil szervezeteké, amelyek 
megjelenhetnek ezekben az 
intézményekben, és nem a 
médiumoké.

Varga Diána

Herczeg Tamás: Példa nélküli a 
25 éven aluliak adómentessége
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Megújul, korszerűbb lesz
a Napraforgó intézmény

Mintegy 360 millió forintból 
kezdődhet meg a Naprafor-
gó Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény, 
Pedagógiai Szakszolgálat, 
Óvoda és Fejlesztő Neve-
lés-oktatást Végző Iskola 
felújítása, bővítése és aka-
dálymentesítése.

Tavaly ünnepelte fennállásá-
nak 40. évfordulóját a Moz-
gáskorlátozottak Békés Me-
gyei Egyesülete, amely egy 
sikeres EFOP-os pályázat 
révén, valamint plusz forrást 
igényelve, mintegy 360 millió 
forintból fejlesztheti a Kölcsey 
utcai Napraforgó intézményt.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő hangsú-
lyozta: Magyarországon közel 
egymillióan élnek valamilyen 
fogyatékossággal, ezért ki-
emelten fontos, hogy az ő 
életük is komfortosabb, jobb 
minőségű legyen.

– A Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei Egyesülete 
által végzett tevékenység, 
munka, széles sávot ölel fel. 
Vannak olyan gyermekek, 
fiatalok, akik a saját, min-
dennapi életvitelükkel kap-
csolatban problémák előtt 
állnak. Abban, hogy az ő 
képességeik, kompetenciá-
juk fejlődjön, sok segítséget 
nyújt a civil szervezet – fo-

galmazott  az országgyűlési 
képviselő.

Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta: az egyesület 
több mint négy évtizede végzi 
a magas színvonalú gyógype-
dagógiai nevelő és gondozó 
szolgáltatást a megyeszékhe-
lyen. Jelenleg közel 40 mun-
kavállaló dolgozik a Kölcsey 
utcai intézményben, és mint-
egy 120 főnek segítenek. 

– Az egyesület Békés me-
gyében majdnem 70 telepü-
lésen végzi tevékenységét, 
munkájukat számos elisme-
réssel honorálták már. Kö-
szönet nekik, hogy az elnyert 
360 millió forintos támoga-
tásból hozzákezdenek a 
nagyszabású beruházáshoz 
– emelte ki Szarvas Péter. 

Dr. Ruzsa György, az egye-
sület elnöke kiemelte: az ön-
kormányzattól 2008-ban kap-
ták meg vagyonkezelésre a 

Kölcsey utcai épületet. Most 
az elnyert támogatás révén 
kicserélik a nyílászárókat, kor-
szerűsítik a fűtésrendszert, 
valamint egy pluszemeletet 
húznak fel, így több helyiség-
ben végezhetik a szakmai 
munkát. Az intézménybe az 
akadálymentesítés részeként 
liftet is szerelnek.

– A beruházás sorsfordí-
tó előrelépés az intézmény 
életében. A szolgáltatásaink 
körülményei jelentősen javul-
nak, mind minőségileg, mind 
az ellátottak és a pedagógu-
sok számának növelése kap-
csán. A biztonsági lift pedig 
nagyban elősegíti a mozgá-
sukban korlátozott szemé-
lyek közlekedését, ezáltal az 
intézmény teljesen akadály-
mentessé válik, a tervek sze-
rint egy éven belül – mondta 
dr. Ruzsa György. 

Papp Ádám



8 Politikai hirdetés Csabai Mérleg

Nepszavaz_kreativ_280x409.indd   1Nepszavaz_kreativ_280x409.indd   1 2022. 02. 11.   16:472022. 02. 11.   16:47



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Apanapló:

Csabai Mérleg

A kis Villamos

Apa lettem! Megint. Persze 
elviekben nem lehetek még 
egyszer az, ha már egyszer 
az voltam, de ne hasogas-
suk a szőrszálakat. 

A Teremtő ismét egy kisfiúval 
áldott meg minket, akit 2022. 
január 25-ére vártunk, ám ő 
túl jól érezte magát odabent, 
így egy héttel később, február 
1-jén, hajnali 1 óra 48 perckor 
jött világra 3330 grammal és 
50 centivel. Az anyakönyvbe 
a Vilmos Mór név került, úgy-
hogy – mert törvénytisztelő 
emberek vagyunk – mi is így 
fogjuk hívni, illetve Vilinek. 
(Apósom persze rögtön meg-
állapította, hogy a Villamos 
jobb lenne – innen a cím.)

Vilit otthon már a bátyja is 
megcsodálhatja/böködheti/
simogathatja/ütögetheti, illet-
ve elvégezheti rajta ezen te-
vékenységek végtelen számú 
variációját és permutációját. 
Artúr máskülönben nem bal-
hézott a tényen, hogy most 
egy darabig más csüng majd 
anyán, sőt, mintha szórakoz-
tatná is az a kis valami, ami 
időnként felnyekereg a kis-
ágyban. Vilmos pályafutása 
egyébként nem indult gördü-
lékenyen: valószínűleg a kór-
házból hozott haza egy kis 

nyavalyát, ami szerencsére 
már múlóban van, nem utolsó-
sorban a megfelelő kúra miatt.

A kúra egyik fontos ele-
me – 10-ből 9 édesanya ezt 
ajánlotta, mint egy mosópor-
reklámban –, hogy egy négy 
darabra vágott hagymát kell 
az alvó gyermek mellé tenni. 
Ugyan először kételkedtem a 
népi gyógymód hatásában, 
de az legalábbis biztos, hogy 
vámpír már napok óta nem 
járt a környéken. Ami jó még 
a kis Vilmossal kapcsolatban, 
hogy az újszülöttnek minden 
vicc új, úgyhogy elég sokat 
mesélek neki a felhalmozott 
gyűjteményből...

Családunk tehát már négy 
főt számlál, és az ábra sze-
rint férfiuralom van, de persze 
úgyis az lesz, amit anya mond. 
Mert anya nélkül férfiuralom 
sem lenne. Amíg anya Vilire 
várva feküdt a kórházban, mi 
otthon Artúrral naponta meg-
állapítottuk, hogy hiánygaz-
daságot kell folytatnunk, mert 
a legfontosabb referenciapont 
jelenléte nélkül félkarú óriás a 
patriarchátus. De anya azóta 
itthon van, mi, férfiak pedig 
nem tudjuk elképzelni nélküle 
az életet. De jobbat mondok: 
nem is akarjuk!

D. Nagy Bence

„A tudomány irányítja a világot, de a művészet teszi lakhatóvá”
Február 7-én tartották a vá-
rosháza dísztermében a ju-
bileumi, 175. Békéscsabai 
Irodalmi Estet. Valentin nap 
közeledtével az esten el-
hangzottak szerelmes ver-
sek, és a 175 éve született 
Mikszáth Kálmán műveiből 
is hallhattak részleteket az 
érdeklődők.

Az eseményen Rákóczi Atti-
la, a Békés Megyei Kormány-
hivatal főigazgatója köszön-
tőjében úgy fogalmazott: a 
tudomány irányítja a világot, 
de a művészet az, ami lakha-
tóvá teszi, hiszen a művészet 
az emberi lét teljes megvaló-
sításának a letéteményese. 

Hozzátette: az irodalmi estek 
megálmodója, Frankó Attila 
magáénak vallja László Ala-
dár író gondolatait, miszerint 
a leghordozhatóbb haza két-
ségtelenül az anyanyelv. 

Domokos László, az Ál-
lami Számvevőszék elnöke 
elmondta, hogy ő már a kez-
detektől támogatta a Békés-
csabai Irodalmi Estek ötletét. 
Úgy vélte, a huszonegyedik 
századnak két kiemelten 
fontos sajátossága van, az 
egyik az adat, amely egy-
re nagyobb szerepet kap a 
mindennapjainkban, a másik 
viszont a kreativitás, a művé-
szet, amelyre igazán büsz-
kék lehetünk. 

Frankó Attila a rendezvé-
nyen megjegyezte, nagyon 
boldog, hiszen a 2006-os in-

duláskor nem gondolta volna, 
hogy 16 évet, 175 alkalmat 
megél az irodalmi est, sőt 

még ennél is többet, hiszen 
nincs megállás, folytatják. 
Hangsúlyozta, a programso-

rozat célja a továbbiakban 
is az, hogy népszerűsítse a 
magyar irodalmat. 

A jubileumi, 175. Békéscsabai Irodalmi Est közönségeFrankó Attila és Domokos László a díszteremben

Békéscsaba Munkácsy városa
Munkácsy a gyökereit mindig nagyon fontosnak tartotta

Koszorúzással egybekötött 
megemlékezést tartottak a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
kertjében február 18-án, 
a festőóriás születésének 
178. évfordulója alkalmából.

A megemlékezésen Nagy Fe-
renc alpolgármester idézte 
fel Munkácsy Mihály életútját. 
Munkácsy 1844. február 20-án 
született Munkácson Lieb Leó 
Mihály és Reök Cecília gyer-
mekeként. 1850-ben előbb 
édesanyja, majd édesapja is 
meghalt, így 1851-ben Békés-
csabára került Reök Istvánhoz, 
anyai nagybátyjához. Asz-
talos-inasnak tanult, később 
Aradra ment, de betegsége 
miatt kénytelen volt vissza-
térni nagybátyjához. Gyulán 
Szamossy Elek tanítványa 
lett, majd visszatérve Békés-
csabára megfestette első 
olajképét, a Levélolvasást. 
Innen indult, és a folyamatos 
tanulásnak, kiemelkedő tehet-
ségének köszönhetően vált 
világhírű festővé.

– Ő a legismertebb ma-
gyar festőművész. A XIX. 
században elért sikereit, ak-

kori világhírét máig sem si-
került túlszárnyalnia egyetlen 
magyar festőnek sem. Élet-
műve, meghatározó képei 
ma is ellenállhatatlan vonz-
erőt jelentenek a közönség 
számára. Békéscsaba múze-
uma 1951 óta viseli az ő ne-
vét, emlékháza van, Munká-
csy a város díszpolgára, és 
a nevével büszkélkedő kultu-
rális negyed épül – fogalma-
zott Nagy Ferenc, kiemelve, 

hogy Békéscsaba Munkácsy 
városa.  

A Munkácsy-kultuszt a vá-
ros folyamatosan igyekszik 
erősíteni. Ezt példázza a Mo-
dern Városok Program támo-
gatásával megvalósuló Mun-
kácsy-negyed is. 

– Munkácsy a gyökereit 
mindig nagyon fontosnak tar-
totta. Ápolta a régi kapcsola-
tokat, és merített is ebből. Az 
Ásító inas például békéscsa-

bai ihletésű, sajnos nincs a bir-
tokunkban, de nagyon remél-
jük, hogy egyszer talán majd 
idekerül. Munkácsy örökségét 
ápolnunk kell, és meg kell taní-
tanunk ezt az új nemzedéknek 
is. Meg kell mutatnunk azokat 
a helyeket Békéscsabán, ahol 
ő járt, élt és alkotott – mondta 
dr. Bácsmegi Gábor, hozzáté-
ve, hogy a Munkácsy-negyed 
erre is kiválóan alkalmas. 

Cs. Zs., M. E.

Boros Péter szobrászművész alkotása Munkácsyról a múzeum lépcsőjén 
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MESÉLŐ MÚZEUM Az elmúlás iparosai 5.

Rosenbaum J. és Fia síremlék- és cementáru telepe 1.A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

A kőfaragók sokszor nem 
csak az épületekhez szük-
séges munkákat látták el, 
hanem sírjeleket is készí-
tettek. A legnagyobb ilyen 
csabai vállalatnak talán 
a Rosenbaum-féle céget 
nevezhetjük. Első hirdeté-
sük 1879 májusában jelent 
meg, feladója Rosenbaum 
József kőfaragó volt. Újon-
nan felállított, tisztítással is 
foglalkozó „síremlék-raktá-
ruk” a századfordulóra az 
egyik legnagyobb csabai 
sírkőforgalmazó vállalko-
zás lett.

Az első hirdetések szerint ez 
a lerakat a Vasút utca 1010. 
szám alatt volt, Frnda András 
akkori házában, ami a mai 
Andrássy út – Irányi utca sar-
kán, az Univerzál sarki része 
helyén állt (a drogéria találha-
tó most ott). Rövid időn belül 
jelentős hírnévre tett szert a 
cég, majdnem fél oldalt elfog-
lalt egy év után a hirdetése.

 A szegedi és kecskeméti 
országos kiállításokon arany 
érdemérmet nyert, de sírkő-
faragási, és aranyozási mun-
kákat is vállalt, illetve képkere-
tek, tükrök, valamint feliratok 
javítását. Ügynökei útján vette 
fel a békési, mezőberényi, 
gyomai, endrődi, mezőtúri és 
szarvasi megrendeléseket, 

így érthető, hogyan lehet 
ma az endrődi szarvasvégi 
katolikus temetőben „Ro-
senbaum Csabán” feliratú 
sírkövet találni.

1881 áprilisában a tulaj-
donos üzletét áttette a Vasút 
utcai Fábry Sámuel-féle ház-
ba, vagyis a Vasút utca 826. 
szám alá. A keresett épület 
helyén ma az Andrássy út 14. 
áll, a Rosenbaum sírkőlerakat 
helyét az ismert patika és 
egészségház jelöli. 1887-ben 
a „Békésben” feladott hirde-
tés szerint már a katolikus 

templom mellett volt a fő üzle-
te, a raktár pedig a Fő tér 54. 
alatt. Az utóbbi cím biztosan 
a mai Szabadság teret rejti, a 
szám azonban csak helyrajzi 
és nem házszámként értel-
mezhető a térképek szerint, 
ez esetben a Békéscsabai 
Médiacentrum bejárata jelöl-
né a sírkőraktár helyét.

1891-ben Rosenbaum Jó-
zsefet választották meg a 
békéscsabai ortodox izrae-
lita hitközség alelnökének, 
amelynek mások mellett ala-
pítója is volt. Szintén ez volt 
az az év, amikor fiát, az 1857-
ben született Ignácot – aki 
szintén kőfaragó lett – maga 
mellé vette társnak. Az előző-
ekhez hasonlóan itt is tapasz-
talható volt, hogy a cégalapító 
iparos fiai közül egyik az atyja 
szakmáját „örökölte”, hogy 
a műhelyt és a céget tovább 
vigye valaki.

Szalay Ágnes

6 2022. január 22.

A békéscsabai TAPPE Hulladékgazdálkodási,
Köztisztasági, Szolgáltató Kft.

állást hirdet azonnali kezdéssel
rakodómunkás

munkakörökben
békéscsabai telephelyére.

•   Az állás betöltéséhez 8. általános iskolai végzettség szükséges, 
valamint erkölcsi bizonyítvány.

•  Béren kívüli juttatás: jutalmazási rendszer alapján.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a balog.zoltan@grnkft.hu 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a balog.zoltan@grnkft.hu, vagy 
a 06-30-218-5638-as telefonszámon lehet.

Keller 
Quartet
Keller András - hegedű
Környei Zsófia - hegedű
Homoky Gábor - brácsa
Fenyő László - cselló

Jegyár: 4 400 Ft

Jegyek válthatók a 
Filharmónia Magyarország 
irodájában (Andrássy út 8., 
a Szultán kenyeres és 
a Márka Mánia ruhaüzlet 
között), online 
a www.jegymester.hu 
oldalon, valamint a 
hangverseny előtt 
a helyszínen.

2022.

márc. 24.
19:00
Csabagyöngye 
Kulturális Központ 
Békéscsaba
Filharmónia 
Összhang Bérlet
filharmonia.hu

A második világháborút 
követően Magyarország a 
felszabadítóként megjelent 
szovjet hadsereg megszál-
lása alá került. Az 1945. évi 
őszi választásokon, erős 
szovjet támogatással, a 
kommunista párt döntő po-
zícióba került. 

1947 januárjában a Belügymi-
nisztérium közleményben tu-
datta egy köztársaság-ellenes 
összeesküvés leleplezését. 
Az elkövetkező másfél hónap-
ban sorra tartóztatták le a Füg-
getlen Kisgazdapárt képvise-
lőit az összeesküvésben való 
részvétel gyanúja miatt. A fő 
cél a párt főtitkárának, Kovács 
Bélának az eltávolítása volt. Ő 
semmilyen együttműködésre 
sem volt hajlandó a kommu-
nistákkal, és szóvá tette, hogy 
a magyar nép nem akar bolse-
vizmust. 1947. február 25-én a 
Belügyminisztérium Államvé-
delmi Osztálya kihallgatta Ko-
vács Bélát az összeesküvés-
sel kapcsolatban. Távozóban 
a szovjet hatóságok szovjet-
ellenes szervezkedésben való 
részvétel, kémkedés, valamint 
ellenkormány létrehozására 
irányuló törekvések miatt letar-
tóztatták, majd a Szovjetunió-
ba hurcolták, ahol nyolc évet 
töltött fogságban. 

Az akció a megfélemlítést 
szolgálta, és előkészítette 
Nagy Ferenc miniszterelnök 
eltávolítását. A hatalom, az 
úgynevezett „trojka”, Rákosi 
Mátyás, Gerő Ernő és Far-
kas Mihály kezébe került. A 
kommunisták a mögöttük álló 
szovjet hatóságok segítségé-
vel hozzákezdtek a hatalmuk 
és a sztálini diktatúra kiépíté-
séhez. 1947. augusztus 31-én 
tartották az úgynevezett „kék-
cédulás választásokat”, ahol 

a Magyar Kommunista Párt 
számos csalást követett el. 
Ugyan erőfeszítéseik ellenére 
sem sikerült túl magas szava-
zati arányt elérniük, a válasz-
tók akarata dacára a Rákosi 
vezette MKP így is jelentős 
szerepet kapott az ország irá-
nyításában. Később a szociál-
demokratákat beolvasztották 
a kommunista pártba, majd 
az 1948-ban tartott egyesülé-
si kongresszuson létrejött az 
egységes munkáspárt, a Ma-
gyar Dolgozók Pártja (MDP). 
A párt élére főtitkárnak Rákosi 
Mátyást választották. Az 1949-
ben tartott választásokon csak 
a kommunista párt (MDP) 
indulhatott. Az országgyűlés 
elfogadta az új alkotmányt, 
amely kimondta, hogy Ma-
gyarország államformája nép-
köztársaság, mivel azonban 
egypárti volt az Országgyűlés, 
így a hatalom gyakorlatilag a 
kommunista párté lett. 

A kommunisták megkezd-
ték a tisztogatást, felszámolták 
a polgári társadalom közös-
ségeit, mint a Cserkészszö-
vetséget, megindult a táma-
dás az egyházak ellen. 1948 
decemberében letartóztatták  

Mindszenty József esztergomi 
érseket. Az 1945-ben létre-
hozott titkosrendőrséget már 
korábban is a kommunisták 
irányították, ezután még in-
kább a hatalom megszerzé-
sének eszközéül használták. 
1948-ban Államvédelmi Ha-
tóságnak (ÁVH) nevezték el.  
Az MDP számára ellenségnek 
tartott személyekről az ÁVH 
feljegyzéseket készített, hamis 
vádakkal tartóztattak le embe-
reket, majd a börtönben kínzá-
sokkal csikarták ki a vádlottak-
ból a „beismerő” vallomásokat. 

Az ÁVH tevékenysége 
nyomán tízezrek kerültek 
börtönbe, bitófára vagy kény-
szermunkatáborba, a magyar 
gulágra, Recskre vagy akár a 
Szovjetunióba. Megkezdődött 
az államosítás, mintaként a 
szovjet gazdaságot véve ala-
pul. Helyi szinten a létrehozott 
tanácsok biztosították a párt 
hatalmát. Kovács Béla elhur-
colása miatt február 25-én – 
az Országgyűlés 2000. június 
13-ai határozata alapján – a 
kommunista diktatúrák áldo-
zatairól emlékezünk meg. 

Forrainé Kovács Márta 
történész

A békéscsabai szovjet városparancsnokság 1945-ben, a 
mai Szabadság téren
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M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

HAGYOMÁNYŐRZŐ FARSANGI MASKARÁZÁS

2022. február 27-én, vasárnap, 16 órakor maskarások 
gyülekezője a Nemzetiségi Klubházban. Muzsikások: 

Pribojszki Ferenc és a Pásztorfurulya Kör. A menethez 
csatlakozhat gyerek, felnőtt, beöltözve, vagy zajkeltőkkel 
felszerelve, ahogy tetszik. A maskarás menet úticélja a 

Kupak Söröző (Békéscsaba, Szent István tér 8.).
Aki a hagyományőrző játékban is szeretne részt venni, 

jelentkezzen Kovács Mihálynál,
a kovacsmisibcs@gmail.com e-mail címen.

Temessük el együtt a telet!

APÁRÓL FIÚRA 

Családi hagyományőrző délután 2022. március 5-én, 
szombaton, 14–17 óráig, a Meseházban.Kalendárium: 

1848-49-es forradalom a néphagyományban. 
Műhelymunka: papírcsákó, papírkard készítése. 

Nagymama kamrája: öntött tészta.
 Mindenkit szeretettel várunk!

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY

19059985-1-04

Előzetes: JAZZ-KONCERT új időpontban!

2022. március 23-án, szerdán, 19 órakor a Meseházban 
(Békéscsaba, Békési út 17.) Tradicionális zenei 

gyökereket improvizációval ötvöző zene érkezik keletről 
Ségercz Ferenc & Vitályos Lehel feat, Mohamad Zatari 

előadásában. A sepsiszentgyörgyi Fabatka egyesület és a 
Meseház közös projektje.

Csabai életképek
A nagy csabai árvíz – 3. rész 

Kiállítások
Dafkó Brigitta békéscsabai alkotó Emlékek című kiállítása megtekinthető a 
közösségi ház nagytermében március 4-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Február 25-től a Tavaszi zsongás című csipkekiállítás tekinthető meg a 
közösségi ház előterében. Farsang farkán a fény és az árnyék játszanak a 

csipkéken. Az anyagot a Lencsési Csipkeverő klub tagjainak munkáiból 
állította össze Tóthné Kiss Szilvia klubvezető. 

Megtekinthető március 25-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Kirándulás
Március 2., szerda – a Természetjáró kör látogatása Békésen Kocsorné 

Julika, a Népművészet Mestere cím kitüntetettje kosárfonó műhelyében és 
kiállító termében. Indulás: 9.20-kor a buszpályaudvarról.

Ismeretterjesztő előadás
Március 7., hétfő 14.30 óra – A honfoglaló magyarság viselete. A Nyug-

díjas klub vendége Medgyesi Pál, a Munkácsy múzeum nyugalmazott 
igazgatóhelyettese.

Március 7., hétfő 16 óra – Korona-kialakítás és egyéb tudnivalók – gyü-
mölcsfa-metszési bemutató Erdei Lajos fényesi kertjében a Kertbarát kör 

foglalkozásán.

Március 9., szerda, 14.30-tól – Martos Katalin útiélmény beszámolója 
Barcelonáról a Természetjáró kör klubfoglalkozásán  

Tornák 
 

Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek
minden kedden és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. 

Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.

Alakformáló torna
minden kedden és csütörtökön 17.30-tól 18.30 óráig. 

Vezeti: Kvasz Edit aerobic oktató.
 

Fitt-N Taekbo Team
Fitt mami torna – minden hétfőn 18-tól 19 óráig

Taekbo – minden kedden 18.30-tól 19.30 órái
Step Tabata – minden csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig

Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

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

lencsesikozhaz@gmail.com

„Te vagy a Viharsarki Kattintós?”

Hartay Csaba író és tehenész
Fábry Károly békéscsabai 
ügyvéd és újságíró 1921. 
december 17-én egy 12 
részből álló sorozatot in-
dított el a Körösvidékben, 
melynek fő témája az 1888-
as csabai árvíz volt.

A történet 1922. január első 
napján folytatódott a IV. rész-
szel a Körösvidék hasábjain. 

Ebben már arról írtak, 
hogy egyre nagyobb veszélyt 
jelentett az árvíz nemcsak a 
városnak, de az egész vár-
megyének is. A csabai vész-
bizottság tagjai folyamato-
san tanácskoztak, az ülésen 
megjelent Beliczey István fő-
ispán és a „rendesen csipős 
humoru, satirikus kedélyű 
főúr” bejelentette, hogy Ba-
ross Gábor ideiglenes bel-
ügyminiszter a megyébe ér-
kezik a vészhelyzet miatt. A 
belügyminiszter volt az, aki 
elrendezte a magyar posta 
és a magyar vasút helyzetét, 
megteremtette a vasúti zóna-
rendszert és a „kis haszon, 
nagy forgalom” elve szerint 
rendet teremtett, „azért hitták 
vaskezi miniszternek”. 

A hír, mely szerint a vasmi-
niszter Békéscsabára érkezik, 
bombaként robbant a vészbi-
zottsági ülésen. Nagy lehet a 
baj, ha már ő is ide utazik és 
különben is, valakinek ki kell 
mennie a pályaudvarra, hogy 
könyörögjön Csaba megmen-
téséért. Tanakodtak a tagok, 
kit is kellene éjnek idején 
felkelteni, hogy fogadja a mi-
nisztert. A főispán kijelentet-
te, hogy márpedig ő nem haj-
landó erre, „lehet, hogy azt 

gondolta magában: éppen 
olyan hosszú út a városból a 
vasúthoz, mint a vasúttól be 
a városba”. Valakinek azon-
ban ki kellett mennie. Men-
jen Kliment Z. János, hiszen 
ő a település bírája; menjen 
Szemián Sámuel, a főjegy-
ző, a „község esze”; vagy 
esetleg Szrtaka Maco (Ernő 
– a szerk.), a városi mérnök? 
Nagy nehezen megtalálták az 
elöljárók a megoldást: men-
jen Szeberényi Gusztáv, „ő 
püspök is, az evang. bánya-
kerület püspöke, méltóságos 
is, volt Csaba képviselője, 
ösmeri a minisztert is”. Sze-
berényi elvállalta a feladatot, 
kiment tehát a csabai delegá-
ció a vasútállomásra és illően 
fogadta Baross Gábort. Ott 
azonban hamar kiderült, hogy 
a minisztert nem nagyon a 
város védelme érdekelte, 
hanem az, hogy minél több 

vasútvonalat mentsenek meg 
az árvízzel szemben. Volt is 
nagy csüggedés a küldöttek 
között, de Szeberényi püspök 
úr nem hagyta annyiban az 
ügyet. Bement a miniszteri 
szalonkocsiba, „s ott beszél-
gettek, beszélgettek bizalma-
san s kijött a püspök már több 
bizalommal. Van remény! a 
miniszter gondoskodni fog 
Csabáról is, katonaságot ren-
del ide”. 

Mivel az eredeti cikk 1922-
ben íródott, annak szerzője 
Fábry Károly írása végén meg-
jegyezte, hogy akkor még na-
gyobb veszélynek volt kitéve 
Békéscsaba, mint 1888-ban. 
Arra gondolt, hogy a trianoni 
béke értelmében a Körösök 
vízgyűjtő területei román terü-
leten vannak, és ki tudja, hogy 
ott mit forgatnak fejükben. 
(Folytatjuk.)

Ugrai Gábor 

Évek óta szembejön a neten 
a Viharsarki Kattintós (VK). 
Korábban önálló blogként 
működött, manapság a 
Facebookon sziporkázik, 
és csak úgy szipkázza be a 
követőket. A VK „tulajdono-
sával” Hartay Csabával be-
szélgettünk.

– Mióta lehet kattintani a 
„Viharsarkira”?

– Igazából ez a blog még 
tizenéve a beolon indult, majd 
átmentem a blog.hu-ra. Az 
utóbbi években pedig csak a 
Facebookon osztok meg zöm-
mel egy-két mondatos, képes 
poénokat. 

– 22 ezer követőd van.
– Nem rossz, de a nagy 

oldalak közelébe sem ér. Köz-
ben idővel erősítettem az egy-
személyes stábon: magam 
mellé vettem Tyahun Gábort 
és Szántó Veronikát. Veroni-
kát úgy ismertem meg, hogy 
mindig odaírta a posztok alá: 
„Osztva, Őrbottyán!”. Majd 
egyszer ráírtam, hogy „Van 
saját poénod is?”. Erre ő: „Mr. 
Viharsarki, te vagy az?”. Gá-
bor már korábban csatlako-
zott, egyre jár az agyunk, ezért 
van az, hogy a közönség nem 
tudja, ki posztol éppen. Így hát 
mindketten kaptak admin lehe-
tőséget, és azóta is gyártják a 
poénokat.

– Sokszor leírták már, hogy 
te író és tehenész vagy.

– Inkább tehenész és író. 
Vagy egyik sem. A „tehe-
nész” annyira igaz, hogy egy 
szarvasmarhatelep résztulaj-
donosa vagyok, állattenyész-
tésből, tejtermelésből élünk. 
Az írás valójában csak hobbi. 
Akkor írok, amikor késztetést 
érzek, és ez örömet okoz. 
Némelyiket megosztom a 
Viharsarkin is, amire tök jól 
reagálnak.  

– Miért kell a fényben lenni?
– Mert aki ír, az egy egois-

ta, állandó visszajelzésre vár. 
Amúgy meg akar a csoda ál-
landóan fényben lenni, jó néha 
elbújni egy időre. Az is érde-
kes, hogyha megosztok egy 
poént, amit körülbelül 123-an 
like-olnak, majd azt átveszi 
egy nagyobb oldal, lesatírozza 
a Viharsarki Kattintós logót, és 
kap 5000 kedvelést. Amikor 
ezt egyszer szóvá tettem, azt 
válaszolták: a.) mi is kaptuk; b.) 
bizonyítsd be, hogy te találtad 
ki; c.) letiltunk…

– A minap zongoráztam a 
távkapcsolón, és látom, hogy 
az egyik csatornán Ganxsta öt 
emberrel beszélget, egy másik 
csatornán meg másik öttel. 

– Épp a közelmúltban ke-
rültem vele kapcsolatba. Egé-
szen pontosan Takács Vilkó 
gitárossal, aki amellett, hogy 
a Kartel egyik gitárosa, a 
Dos Diavolos duóban játszik 
Ganxsta Zoleeval. Egyszer Vil-
mos ismeretlenül rám írt Mes-
sengeren és megdicsérte a 
Rajongók voltunk, azaz a turbó 
rágós könyvemet. Én pedig a 
„Nem vagyok kíváncsi Vilmos 
üzeneteire” opcióval válaszol-
tam neki. Persze azonnal rájött, 
hogy poén, röhögtünk, majd 
miután kiderült, hogy a Vihar-
sarki Kattintóst is én csinálom, 

secperc alatt összehaverkod-
tunk. Később eljöttek játszani 
a Lerepül a hülye fejetek című, 
újra kiadott könyvem bemuta-
tójára. Azt követően annyira 
jóban lettünk, hogy amikor a 
nyáron Szentandráson ját-
szottak, vagy felléptek a szilva 
napokon, nálunk aludtak, és 
hajnalig ment a dumálás és a 
gitározgatás.

– Nem zavar, hogy többen 
írnak, mint olvasnak? Mármint 
egyre több az író.

– Nem zavar. A net által 
könnyű „íróvá” válni. Kérdés, 
hogy kit tart írónak a szakma, 
és kit a közvélemény, a kö-
zönség. Noha sokan szidják a 
közösségi médiát, de egész jó 
tükör: ha kiteszel egy rövidebb 
írást, egyből van rá reakció. 
Vagy nincs, és le lehet vonni 
a tanulságot. 30 éve teljesen 
más volt a szituáció, nem volt 
rögtön visszajelzés. Most az 
is megesett, hogy két-három 
napig nem posztoltam a Vi-
harsarki Kattintósra, és páran 
a magánprofilomra írtak, hogy 
mi a baj. Semmi, napoztunk, 
fürödtünk. Ha a kilencvenes 
években fél évig nem jelent 
meg semmid, azt gondolták: 
írsz, dolgozol. Ha ma fél évig 
nem posztolsz: ennek a csávó-
nak VÉGE.

Such Tamás

Takács Vilkó, Hartai Csaba és Ganxsta Zolee
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6.10 Aktuális
6.30 Szomszéd vár
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Gázfröccs
8.40 Művészbejáró
9.10 Ludovika TV
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Kezdőkör: BRSE- 
 Kaposvár röplabda- 
 mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
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6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Szempont 
8.40 Művészbejáró
9.10 Diagnózis
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
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18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
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22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Művészbejáró
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10.40 Szarvasi híradó
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17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szomszéd vár

19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör: Békéscsaba- 
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 mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szempont 
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Diagnózis
8.10 Épí-Tech
8.40 BRSE TV
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ludovika TV
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Ajka labdarúgó-
 mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Szempont 
8.40 Hosszabbítás
9.10 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő

21.00 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Budaörs labdarúgó- 
 mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
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9.10 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
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17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV

18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Dunaújváros kézilabda- 
 mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Kikötő
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: BRSE- 
 Kaposvár röplabda- 
 mérkőzés
11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Ludovika TV
20.00 Híradó
20.20 Turnébusz

21.20 Apa, Anya, Én
22.25 Partizán szerelem
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Kikötő
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Ajka labdarúgó-
 mérkőzés
11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Turnébusz
21.20 Horgászvízeink 
 Békésben

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Turnébusz
11.20 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Újpest labdarúgó-
 mérkőzés
12.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Busójárás

22.05 Föld sója
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Turnébusz
11.20 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Dunaújváros kézilabda- 
 mérkőzés
12.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Ludas Matyi a 
 cirkuszban

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. február 28., hétfő

2022. március 7., hétfő

2022. március 2., szerda

2022. március 9., szerda

2022. március 4., péntek

2022. március 11, péntek

2022. március 1., kedd

2022. március 8., kedd

2022. március 3., csütörtök

2022. március 10., csütörtök

2022. március 5., szombat

2022. március 12., szombat

2022. március 6., vasárnap

2022. március 13., vasárnap

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Ludovika TV
8.10 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró
9.10 Kezdőkör
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Diagnózis
21.00 Turnébusz

22.00 Madarat tollaról 12.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

Elkezdődik a vízi gyermek-
paradicsom bővítése Gyu-
lán, amelynek köszönhe-
tően 25 élményelemmel és 
egy óriáscsúszdával bővül 
a komplexum. Közben a 
főépületet is átépítik és új 
funkciókkal bővítik. 

Szijjártó Péter külügyi és kül-
gazdasági miniszter az alap-
kőletételen emlékeztetett arra, 
hogy a turizmusból és a ven-
déglátásból a gazdaság 10–11 
százaléka származik, ezen 
belül a fürdők és gyógyfürdők 
játsszák a vezető szerepet. 
Mint mondta, a gyulai az egyik 
legnagyobb értékesítési po-
tenciállal rendelkező hazai für-
dő, fontos márkaalkotó elem.

– Két olyan év után vagyunk, 
amely nem elsősorban az ön-
feledt élményszerzésről szólt, 
az egészségügyi után komoly 

gazdasági válság következett, 
ennek egyik vesztese pedig a 
turizmus és vendéglátás volt. 
2020-ban 72 százalékkal esett 
vissza az ágazat világszerte. 
Ez alól a hazai szektor sem ki-
vétel, ezért szükség volt állami 
beavatkozásra, amely révén 
2021-ben rekordok dőltek meg. 
A Kisfaludy-programban 40 új 
szálloda épül, 14 ezer magán-
szálláshelyet, 600 panziót és 
114 strandot újítunk fel ország-
szerte. Az idegenforgalmi adót 
és a cégek által fizetett turiz-
musfejlesztési hozzájárulást 
felfüggesztette a kormány, és 
a SZÉP kártyával kapcsolatos 
döntéseknek is hozzá kell járul-
niuk a fejlődéshez – részletezte 
a Szijjártó Péter. 

A tárcavezető hozzátette: a 
magyar turisták tartották élet-
ben a hazai szektort, 2020-hoz 
képest tavaly közel 25 száza-

lékos volt a növekedés, ebből 
pedig Gyula is kivette a részét. 
Kiemelte: a fürdő vonzerejé-
nek növekedése érdekében 
3,2 milliárd forint fejlesztésről 
döntött a kormány, melynek 90 
százalékát biztosítja az állam.

Dr. Kovács József ország-
gyűlési képviselő arról tájé-
koztatott, hogy a vízi gyermek-
paradicsom bővítése már a 
nyárra elkészül, míg a termál-
palota beruházásának az elő-
készítő munkálatai indultak el.

Görgényi Ernő, Gyula pol-
gármestere üdvözölte a fej-
lesztést, hangsúlyozva, hogy 
szükség van a várfürdő kor-
szerűsítésére, amelyben is-
mét számíthatnak a kormány 
támogatására. Mint mondta, 
ezzel nemcsak a gyulaiak, ha-
nem az ide érkezők igényeit is 
ki tudják majd szolgálni. 

V. D., H. Sz.
Szijjártó Péter:  A magyar turisták tartották életben a hazai turizmust, 2020-hoz képest 
tavaly közel 25 százalékos volt a növekedés, ebből pedig Gyula is kivette a részét.  
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www.szivarvanyaqua.hu

BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

A múlt év legeredményesebb sportolóit, sportszakembereit köszöntötték

Sporttörténeti kiállítás és élsportolói fogadás a Sportok Házában

Rendhagyó, többlépcsős 
sportünnepséget február 
16-án a Békéscsabai Városi 
Sportcsarnok – Sportok 
Házában. Megnyílt a Békés-
csabai Sporttörténeti Gyűj-
temény, és az épületben, a 
Sportok Háza VIP termében 
tartották a hagyományos 
élsportolói fogadást. 

Szarvas Péter polgármester 
az ünnepi alkalmon elmondta, 
ritkán élünk meg olyan fantasz-
tikus pillanatokat, amikor ennyi 
kiváló békéscsabai sportem-
ber találkozik egy helyen.

– Büszke vagyok arra, hogy 
Csabán mindig pezsgő sport-
élet volt és van ma is, számos 
kiváló sportolóval és sportve-
zetővel. Köszönöm mindnyájuk 
munkáját, és kívánom, hogy 
még hosszú évekig leljék örö-
müket a sportban és éljenek át 
ezernyi boldog pillanatot – fo-
galmazott Szarvas Péter. 

A Békéscsabai Sporttör-
téneti Gyűjtemény megálmo-
dója Szigeti Csaba – a hivatal 
oktatási, közművelődési és 
sportosztályának vezetője –, 
már régóta szinte a harma-
dik gyermekeként terelgette 
ezt az elképzelést. Mint az 
átadó ünnepségen kiemelte: 
a sportrajongók hosszú ideje 
várnak arra, hogy megnyíljon 
Békéscsaba sportmúzeuma. 
Emlékeztetett arra, hogy a vá-
ros 2017-ben első ízben adta 
át a Békéscsaba Halhatatlan 
Sportcsillagai elismerést, ak-
kor három kiválóság vált halha-
tatlanná, hozzájuk azóta továb-
bi hat sportember csatlakozott.  

A kiállítóhely első tárlata el-
sősorban e nagyszerű sport-
emberek pályafutásnak állít 
emléket: a fotóiknak, sportrelik-
viáiknak, érmeiknek, serlegeik-
nek, személyes tárgyaiknak.

Békéscsaba Halhatatlan 
sportcsillagai eddig a követ-
kezők voltak: Ónodi Henrietta 
(torna), Palotai Károly (labdarú-
gás), Gedó György (ökölvívás), 
Hursán Zsófia (teke), Bökfi Já-
nos (súlyemelés), Petrovszki 
Mihály (cselgáncs), Csulik Pál-
né (kézilabda), Pásztor József 
(labdarúgás) és Medovarszki 
János (atlétika). Most további 
csillagokkal bővült a rangos 
névsor, ezúttal Lukács József 
(torna mesteredző), Csank 
János (labdarúgó mester-
edző), Tóth Hajnalka (vívás), 
Urbanikné Rosza Mária és 
Urbanik Sándor (gyaloglás) 
örökítették meg a kézjegyüket. 

A gyűjtemény átadása után 
következett a hagyományos 
élsportolói fogadás VIP terem-
ben, ahol az elmúlt év legered-
ményesebb sportolóit, sport-
szakembereit köszöntötték. 

Békéscsaba Sportjáért ki-
tüntetést kapott Bohus Beáta, 
aki erőssége volt a csabai kézi-
labdasport egyik legkiemelke-
dőbb eredményt elért csapatá-
nak, az 1993-ban bronzérmet 
nyert együttesnek. A magyar 
válogatottban 1992 őszén mu-
tatkozott be. 1997-ig játszott 
Békéscsabán, majd az európai 
élcsapatot építő Dunaferrbe 
igazolt. 2005-ben visszatért 
Békéscsabára és egykori klub-
jánál kezdett el dolgozni előbb 
vezetőként, majd edzőként. 

2008-ban felkérték a magyar 
női főiskolai válogatott szö-
vetségi edzőjévé, majd 2012-
ban elnyerte a magyar leány 
serdülőválogatott szövetségi 
kapitányi pozícióját. 2013 óta – 
párhuzamosan a válogatottnál 
ellátott feladatokkal – a Nem-
zeti Kézilabda Akadémia köz-
pontjában dolgozik. 

Knyihár János nyomdász, 
a Kolorprint Nyomdaipari Kft. 
alapítója, ügyvezetője. A cég 
a békéscsabai sportéletben 
hosszú évek óta aktív szere-
pet tölt be. A nyomda 2012 
óta több helyi sporttörténettel 
foglalkozó kötetet is kiadóként 
jegyez. Knyihár János autodi-
dakta módon ismerkedett meg 
a masszírozás alapjaival, kez-
deti sikerei a gyógymasszőri 
pálya felé terelték. A Szokolay 
Focisuli vezetői keresték meg 
2006-ban, hogy szükségük 
lenne egy masszőrre a kor-
osztályos csapatoknál. Igent 
mondott, és azóta már a bé-
késcsabai a labdarúgókat, a 
kézilabdásokat és a röplabdá-
sokat is segíti. 

Az ünnepségen átadták 
az év sportolója díjakat is. A 
díjazottak a következők: az 
Év Békéscsabai Sportolónője 
Özbas Szofi cselgáncsozó, az 
Év Legjobb Férfi Sportolója 
Keszthelyi Zsombor párbaj-
tőröző, az Év Utánpótláskorú 
Leány Sportolója egyéniben 
Gachályi Gréta párbajtőröző, 
a csapatsportágaknál Kukely 
Anna kézilabdázó, az Év Után-
pótláskorú Fiú Sportolója Nadj 
Levente atléta, az Év Fogyaté-
kossággal Élő Női Sportolója 

Zsilinszki Orsolya úszó, az Év 
Fogyatékossággal Élő Férfi 
Sportolója Szarvas Zsolt vívó 
lett. Az Év Edzője elismerést 
Bökfi János, a Békéscsa-
ba Súlyemelő és Szabadidő 
Sportegyesület vezetőedzője 
vehette át. Az Év Csapata elis-
merést a Békéscsabai Röplab-
da Sportegyesület kapta. 

Az egyéni sportágaknál a 
József Attila Lakótelepi Tö-
megsport Egyesület kick-boxo-
sait is elismerték. A Debrecze-
ni Dezső és Haba József által 
felkészített ifjú sportolók 2021-
ben is számtalan szép sikert 
értek el. 

A tokiói olimpián tavaly há-
rom békéscsabai sportoló volt 
jelen, Márton Anita súlylökő, 
Kovács Barbara gyalogló és 
Özbas Szofi cselgáncsozó, 
akiket – edzőikkel együtt – kü-
lön is köszöntött a városveze-
tés. A rendezvényen vastaps 
fogadta Baji Balázst is, aki éve-
ken át jó hírét vitte Békéscsa-
bának szerte a világban. 

A Sportszakmai Tanács-
adó Testület döntése alap-
ján Békéscsaba Halhatatlan 
Sportcsillagai posztumusz 
elismerésben részesültek az 
1949-ben, Budapesten vi-
lágbajnoki aranyérmet nyert 
nagypályás női kézilabda-vá-
logatott békéscsabai tagjai is: 
Balázs Judit, Hámori Ilona és 
Laurinyecz Katalin. Ők hárman 
Békéscsaba első világbajnoki 
aranyérmet nyert sportolói. 

(A gyűjtemény átadásáról, 
az élsportolói fogadásról bő-
vebben a behiren olvashatnak.) 

Such Tamás, Papp Ádám

A halhatatlanok: Lukács József, Csank János, Tóth Hajnalka, Urbanikné Rosza Mária és Urbanik Sándor

A sporttörténeti gyűjtemény átadásának pillanatai

Bohus Beáta Szarvas Pétertől vette át a kitüntetést

A kitüntetett Knyihár János és Varga Tamás alpolgármester

Az Év Csapata elismerést a Békéscsabai Röplabda Sport-
egyesület kapta, a díjat Glemboczki Zóra  és Molcsányi 
Rita vette át a polgármestertől

„A Föld ereje” pályázat
A Modern Városok Prog-

ramban egy komplex energe-
tikai program zajlik Békéscsa-
bán, amelynek egyik eleme a 
geotermikus hőhasznosítás. 
A beruházás részeként három 
geotermikus kutat fúrnak a vá-
rosban azzal a céllal, hogy az 
önkormányzati intézményeket 
zöldenergiával lássák el. 

A geotermikus hőhasz-
nosítás népszerűsítése ér-
dekében a Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. 
rajz- és fotópályázatot hirdetett 
múlt év végén „A Föld ereje” 
címmel. Az általános iskolák 
alsó és felső tagozatos tanulói, 
valamint középiskolások szá-
mára kiírt pályázat témája: a 

Föld mélyéből nyert termálvíz 
hőjének hasznosítása volt. A 
kiírásra 81 rajz és 23 fotó ér-
kezett. Az eredményhirdetést 

és az alkotásokból készült ki-
állítás megnyitóját február 16-
án, a Csabagyöngye Kulturális 
Központban tartották.
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HEGYESTŰ

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel 
élményekkel!
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A P R Ó K
A Lencsési lakótelepen ízlésesen felújított, 2 szobás, 

téglablokkos lakás eladó. Telefon: 50/124-2632

Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, MZ, 
Jawa, Csepel stb. – lehet hiányos, üzemképtelen is: 20/572-
5142.

Lépcsőház-takarítást vállalok. Telefon: 06-30/290-8726. 

Mahler Hajnalka, az 
életmentő pedagógus

A kémia-matematika sza-
kos békéscsabai tanerő 
több mint három évtizede 
dolgozik pedagógusként. 
Az elképzelhető, hogy volt 
már olyan diákja, aki az ál-
tala oktatott tárgyakat nem 
szerette meg, de az teljes-
séggel kizárt, hogy őt ma-
gát meg ne kedvelte volna.

Kedves, közvetlen, megkapó 
személyisége több diákge-
neráció meghatározó élmé-
nyévé vált. A kissé átalakított 
mondás szerint a kovalens 
kötés kapcsán tanultakat 
ugyan nem alkalmazzuk 
napi szinten, de aki Mahler 
Hajnalkának a diákja volt az 
valami olyan pakkot kapott, 
ami aztán egy életre elkíséri. 
Nem kell nagy dolgokra gon-
dolni, és mégis. A szó valódi 
értelmében vett pedagógus, 
vagyis vezeti a gyermeket. 
Kíséri a gyermeket azon az 
úton, amelyen járnia kell. Az 
életmentő pedagógus meg-
nevezés azonban némi ma-
gyarázatra szorul.

Ez a felirat: „Életmentő pe-
dagógus” olvasható azon a 
bögrén, amit Hajnalka nagy-
jából három évvel ezelőtt ka-
pott ajándékba a felettesétől. 
A tanárnő önmagát sem kí-
mélve, kellő határozottsággal 
viseltetett egy medvemamá-
val és két bocsával szemben. 
A Szent Anna tónál tett kirán-
dulás során történt az, hogy 
három ifjonc egy kicsit lesza-
kadt a csoporttól, majd arra 
lettek figyelmesek, hogy egy 
medve és két bocs szimatol a 
hátuk mögött. A nagyobbacs-
ka mackó egyáltalán nem volt 
szégyenlős és cseppet sem 
riasztotta az emberek közel-
sége, sőt meglehetős érdek-

lődést mutatott a hátizsákok 
iránt. Hajnalka sem volt rest, 
mint meséli, ösztönösen cse-
lekedve lépett. 

– Mintha megnőttem, na-
gyobbá váltam volna – mutat-
ja, ahogyan nagyokat kiáltva 
feltartotta mindkét kezét az 
állat felé.

A mackó végül letett abbéli 
szándékáról, hogy megsze-
rezze valamely hátizsákot és a 
benne lévő elemózsiát, inkább 
bocsaival együtt eloldalgott. 
Ez a fajta halált megvető bá-
torság jellemzi akkor is, ami-
kor a kémia és a matematika 
fontosságáról beszél. Bár azt 
is tudja, hogy nem a két leg-
népszerűbb tantárgyat oktatja, 
arról azért nem tett le, hogy a 
kiművelt emberfő palánták 
megszerezzék azt a tudást, 
amire igazán szükségük van. 
Mint mondja: igazán jólesik, 
amikor valaki azt mondja: neki 
köszönhetően lett ötös a dol-
gozata. De az még ennél is 
erősebb igazolás, ha az hang-
zik el valakitől, hogy „maga fa-
ragott embert belőlem”.

– Van, amikor tényleg fa-
ragni kell – vallja, hozzátéve: 
ma már sokkal több tenni-
való van ezen a területen, 

az évtizedek múltával egyre 
gyakrabban van ugyanis a 
nevelési elvekre vonatkoz-
tatható nézetbeli különböző-
ség közte és a szülők között.  
– Valahogy azt érzem, hogy 
a nehezét, a küzdelmes részt 
akarják meg spórolni – ösz-
szegez, kiemelve: az, hogy 
rohanó világban élünk, nem 
csupán közhely, de nagyon 
sok mindent, közte a ne-
velést vagy éppen annak a 
hiányát is meghatározza. Ő 
maga a szülei hatására lett 
tanító, bár helyszínelői, vagy-
is rendőr vegyészi munkát is 
szívesen végzett volna. 

Nem bánta meg, hogy pe-
dagógus lett, de arra nagy 
figyelmet fordít, hogy más jel-
legű tevékenységekben is örö-
mét lelje. Pályája kezdete óta a 
Petőfi Utcai Általános Iskolá-
ban tanít, amit akkoriban még 
1. Számú Állami Általános Is-
kolának, majd pedig Áchim L. 
András Általános Iskolának 
hívtak. Imád tanítani és bár 
sok minden mással is foglal-
kozik, ez nála egészen stabil 
„mániának” tekinthető. Szereti 
a gyerekeket és a gyerekek is 
szeretik őt, ez így van rendjén.

Erdei-Kovács Zsolt

Diák nagykövetek képviselik a 
BSZC-t és tagintézményeit

Február 14-én a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrumba 
(BSZC) minden tagintéz-
mény elküldte néhány diák-
ját, hogy ők mutassák be az 
iskolájukat.  A tanulók sike-
resen helytálltak, a jövőben 
ők lesznek az intézményük 
nagykövetei. A rendezvény 
végén megválasztották a 
BSZC egészének nagyköve-
tét is. 

A Békéscsabai Szakképzési 
Centrum nyolc tagintézmé-
nyének vezetője és kiválasz-
tott diákjai vettek részt azon 
az eseményen, ahol a tanulók 
beszámoltak többek között 
az intézményük képzéseiről, 
az ösztöndíj-programokról, a 
kollégiumi lehetőségekről és 
a szabadidős programokról. 
Mintegy hatezer diák közül vá-
lasztották ki azt a negyven főt, 
aki az eseményen nagykövet-
ként képviselhette az iskoláját. 
A BSZC főigazgatója elmond-
ta, hogy a nagykövet-program 
gondolata körülbelül fél éve 
született meg.

– Egy olyan közösséget 
kívántunk létrehozni, amely 
a szakképzési centrum kom-
munikációs forrása lesz. A 
diák nagykövetek azok, akik a 
leghitelesebben nyújtanak át 

információkat az adott intéz-
ményről a pályaválasztás előtt 
állóknak – fogalmazott Mucsi 
Balázs.

Az iskolák bemutatása után 
valamennyi nagykövet átvehe-
tett egy oklevelet, amelynek 
birtokában a következő egy 
évben képviselheti az iskoláját. 
Az esemény végén kiválasztot-
ták azt a személyt, aki a BSZC 
nagykövete lehet, aki az egész 
közösségnek egy személyben 
lesz a szószólója. A címet Kiss 
Gábor, a Kemény Gábor Tech-
nikum 11. évfolyamos tanulója 
érdemelte ki.

– A BSZC nagykövete ott 
lesz a városi programokon, 
az országos megjelenéseken, 
de bármely nagyobb rendez-
vényen is kérdezhetik majd őt 

a diákok – jegyezte meg a fő-
igazgató.

A program másik célja, 
hogy a diákéletből merített 
tapasztalatokat a nagyköve-
tek a BSZC vezetői felé köz-
vetítsék. Elképzelhető, hogy 
a vezetői üléseken is részt 
vesznek majd, hogy meglá-
tásaikkal segítsék a diákokat 
érintő döntéshozást.

A frissen megválasztott 
nagykövet elmondta: egyálta-
lán nem számított arra, hogy 
ő érdemli ki az elismerést, hi-
szen a többiek prezentációit 
hallgatva úgy vélte, hogy na-
gyon szoros volt a mezőny. 
Kiss Gábor hozzátette: leg-
nagyobb feladatának a hite-
les tájékoztatást tartja.

Vári Bianka
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B É K É S C S A B A  A N N O
Ritka szerencsés autóbaleset a Veszei-hídnál

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Három darabot próbálnak, vendégjátékra készülnek 
Békéscsaba határában, 
a Veszei-hídnál, 1929. ja-
nuár 15-én kora délelőtt 
egy ritkaságszámba menő, 
szerencsés kimenetelű au-
tóbaleset történt. A Békés-
megyei Közlöny másnap 
terjedelmes tudósítást kö-
zölt erről. A baleset hely-
színén két csabai fotográ-
fus is dolgozott, az általuk 
készített fotókkal közlünk 
képes összefoglalót.

Azon a keddi napon Tibor 
Andor, a Merkus és más ci-
pőgyárak utazó képviselő-
je, a Hitesy-cég Steyer, 25 
lóerős autóján, két barátjá-
val Gyulára tartott. A kocsit 
Fléner János sofőr vezette. 
60–70 kilométeres sebes-
séggel érkeztek a Veszei-híd 
előtti kanyarhoz, ahol a kocsi 
a hátsó kerekeivel hirtelen le-
farolt, s egy pillanat alatt ott 
lógott a Körös jege felett. 

Az autó elejére szerelt 
pótkerék megakadt a beton-
oszlopban, ami megtartotta a 
16 mázsás súlyú kocsit, meg-
mentve az autót a Körösbe 
zuhanástól, és megmentve a 
kocsiban ülők életét. Az uta-
sok az óriási lendülettől az 
autó tetejéhez vágódtak. A 
baleset néhány szemtanúja 
és a teljesen sértetlen sofőr, 
valamint Tibor Andor húzták 
ki a két hátsó ülésen utazó-
kat a kocsiból. 

Egy Gyula felől érkező 
autó vezetője bevitte a csa-
bai kórházba a három sé-
rültet. Megállapították, hogy 
Tibor Andor könnyű sérülést, 
az egyik utas bordatörést, a 
másik koponyacsonttörést 
szenvedett. 

A helyszínre érkezett 
csabai rendőrök felvették 
a jegyzőkönyvet. A sérült 
kocsit, Dénes Bálint csabai 
autószerelő emelte ki és vit-
te be autójavító műhelyébe. 
A különös baleset ügyében 
a csabai rendőrség nyomo-
zást indított. A helyszínre ér-
kező fotósok, Réthy Ferenc 
gyógyszerész és Róna Ká-
roly fényképész, felvételeiket 
elküldték a Pesti Hírlap fény-
kép-pályázatára. A bíráló bi-
zottság ötven pengős fődíját 
Róna Károly kapta. A fotók 

megjelentek a Pesti Hírlap 
januári számának képes 
mellékletében is.

Gécs Béla

A felfordult autó a híd melletti töltésen (Réthy Ferenc 
felvétele)

Családi darabokat kínál a 
Jókai színház márciusban: 
eredeti Petőfi-versszakokkal, 
hagyományos díszlettel és a 
színpadon folyó patakkal, ám 
Kacsóh Pongrác jól ismert 
dallamait újrahangszerelve, 
rockba oltva gondolta újra 
Koltay Gábor rendező a Já-
nos vitézt, ezzel is tisztelegve 
a költő hamarosan elérkező 
bicentenáriuma előtt. A darab 
főbb szerepeiben Puskás 
Dánielt, Csonka Dórát, Nagy 
Róbertet, Liszi Melindát és 
Csomós Lajost láthatják a 
nézők, fellépnek a Viharsa-
rok Táncszínház tagjai és a 
Színitanház növendékei. A 
több generációt megszólító 
előadást március 4-étől lát-
hatja a közönség.

Szabó Magda legismer-
tebb regényét, Az ajtót mu-
tatjuk be március 11-én, 
melyben az írónő életének 
megrendítően szép epizód-
ja elevenedik meg. Szabó 
Magda Szeredás Emerenc 
alakján keresztül szenve-
délyesen, de rendkívül pon-
tos megfigyelésekkel vall a 
magányról, az eltitkolt lelki 
sebekről, a szabadságról, 
a szeretetről, a bűnről és a 
megbocsátásról. Emerencet 
Kovács Edit, az írónőt Tar-
soly Krisztina személyesíti 
meg a Kiss József rendezte 
darabban, a további szere-
pekben Bartus Gyulát, Fehér 

Tímeát és Komáromi Anettet 
láthatják.

Izgalmas látványvilágával, 
hatásos képeivel a Tihany 
tündér című mesejáték igazi 
csemege lesz a gyerekek-
nek és a szülőknek. A tihanyi 
Ekhó történetét és a balatoni 
kecskeköröm mondáját a tri-
anoni békediktátummal egy-
beszövő mese-ősbemutató 
főbb szereplői Papp Barbara 
és Ormándy M. Keve lesz-
nek. A látványosnak ígérke-
ző előadásban életre kel a 
manók világa: gólyalábasok, 
óriási barlang, különféle ál-
latok ejtik majd ámulatba az 
ifjú közönséget, természe-
tesen a szülőkkel együtt. Az 
előadást március 22-étől te-
kinthetik majd meg. 

Lehetséges-e huszon-
négy óra alatt halálosan 
szerelembe esni? A Haj-
nalban, délben este című 
darab épp erre keresi a 
választ Földesi Ágnes Villő 

és Czitor Attila főszereplé-
sével. Dario Niccodemi sze-
relmi játékát március 7-én 
láthatják majd a Pesti Viga-
dó nézői. 

Egy másik fontos vendég-
játékra is készülünk: már-
cius 24-én a Nemzeti Szín-
házban mutatjuk be Tamási 
Áron klasszikusát, a Vitéz 
lélek című művet, Czitor Atti-
lával a főszerepben. A darab 
főhőse, Balla Péter hét év 
után tér haza a háborúból, 
hogy a falu közösségében 
ismét megkeresse a maga 
helyét. Átvitt értelemben és 
konkrétan is romokon épít-
kezik: háza romokban, szü-
lei elhaltak, szerelme más-
hoz ment feleségül. 

A közönség kérésére 
ismét látható két stúdióda-
rabunk: a Váratlan találko-
zásokat március 12-én és 
16-án, míg a Családi ágyat 
március 18–19-én tekinthe-
tik meg nézőink.

Róna díjnyertes fotója
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