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Becsengettek  Teljessé válik a kerékpárút-hálózat
Tornazsákot kaptak az elsősök A Szarvasi úti és a Szabolcs utcai eddig hiányzó szakaszok is megépülnek

„Kopog már a barna dió, véget ért a vakáció” – Hárs Ernő 
soraival köszöntötték a nebulókat a Lencsési Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában a 2019–
2020-as tanév első tanítási napjának reggelén. A felsőbb 
évfolyamosok mellett az elsős diákoké volt a főszerep a 
tanévnyitón.

Ki mosolyogva, ki megszeppenve ücsörgött a közel 700 diák 
között a Lencsési iskola évnyitóján. A 78 elsős három osztály-
ban kezdte meg tanulmányait az intézményben.

A jó hangulatú tanévnyitón Vida András intézményvezető 
köszöntötte a diákokat, majd az iskola tanulói adtak műsort. 
Hagyomány, hogy a tornazsákot a színpadon vehetik át a 
kis nebulók. Ebben nyújtott segítséget a jelenlévő Szarvas 
Péter polgármester, Tímár Ella önkormányzati képviselő és 
dr. Ferenci Attila önkormányzati képviselő, a József Attila-la-
kótelepi Településrészi Önkormányzat vezetője. 

Az ünnepséget követően az osztályok megkezdték az idei 
tanév első napját, az elsősök pedig szülői kísérettel vonultak 
az osztálytermükbe. A következő napokban, hetekben is ez 
lett a megszokott rend, hogy könnyebb legyen a beszokás a 
csemetéknek. Megjegyzendő, hogy sok esetben a szüleiknek 
is könnyebb így az elválás.

Az elsősök, miután megszabadultak a tanévnyitóra felvett 
ünneplőruháiktól, már a tanítókra lettek bízva. Ők azok, akik 
végigkísérik az alsósokat a következő négy tanévben. A kis 
tanulók az első perceket az iskola megismerésére fordították, 
majd elkezdődhetett életük első igazi „nagy kalandja”.

Sipos Gábor

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése ünnepi ülést tartott
Békés megyéért kitüntetést Szrenka Pálné, Dér István és Harangozó Imre, Polgárokért díjat Völgyi Sándor kapott

A Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése megtartotta 
a 2014-2019-es ciklus utolsó 
ülését, mely egyben ünne-
pi ülés is volt. Zalai Mihály, 
a megyegyűlés elnöke kö-
szöntőjében értékelte az 
elmúlt öt évet, kiemelve azo-
kat a fontos mérföldköveket 
és tevékenységeket, melyek 
a ciklust jellemezték.

Elmondta: az elmúlt öt év-
ben a megyei önkormányzat 
legfontosabb feladata a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program előkészí-
tése és lebonyolítása volt, 
eddig 70 településen 466 
projekt valósult meg 59,7 
milliárd forint értékben. A 
beruházások a települések 
és egész Békés megye fej-
lesztését, felzárkóztatását 
célozzák, fő szempont a 
munkahelyteremtés volt. 

Kósa Lajos parlamenti kép-
viselő a kormány munka 
alapú politikája fényében 
Békés megye, Békéscsaba 
jövőjét helyezte górcső alá, 
előre vetítve a térség előtt 
álló lehetőségeket. Úgy vél-
te, jelentős fejlődés előtt áll 
Békés megye, csak tudni 
kell élni a lehetőségekkel. 

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése által 
adományozott „Békés me-
gyéért” kitüntetést most hár-
man vehették át. Szrenka 
Pálné, a Békés Megyei Nyug-
díjas Egyesületek Szövet-
ségének elnöke társadalmi 
szerepvállalása és közössé-
gi munkája elismeréseként, 
Dér István, a DER Építő és 
Szigetelő Kft. projektigazga-
tója Békés megye gazdasági 
életében betöltött meghatá-
rozó szerepéért és Haran-
gozó Imre néprajzkutató a 

közművelődés terén végzett 
kiemelkedő munkájáért.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése 2015-ben 
alapította a Polgárokért díjat, 
amit minden évben egy olyan 
polgármester kaphat, aki Békés 
megye történelmi hagyomá-
nyaira építő kiemelkedő köz-
életi tevékenységet végez vagy 
végzett. Ezúttal Kétsoprony 
polgármestere, Völgyi Sándor 
érdemelte ki ezt a címet. 

A kitüntetések átadása után 
a Bartók zeneiskola növendé-
kei: Lenovics Regina, Szegedi 
Réka Panna, Dobra Hanna 
és Varga Gábor produkcióját 
láthatta a közönség, az ünnep-
ségen közreműködött Nemcov 
Anna, Grúz Márkó, Veres Pet-
ra, Jakub Kristóf, Kamár Zoltán 
zenetanár, valamint a Békés 
Megyei Károlyi-huszár és Hon-
véd Hagyományőrző és Kultu-
rális Egyesület tagjai.A díjazottak Kósa Lajos (b2) és Zalai Mihály (j3) társaságában

A felüljáró kiszélesítésével és a kerékpárút megépítésével nagyobb biztonságban lesznek a kerékpárosok

A Szabolcs utcai fejlesztést is régóta várják

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. cégvezetője 
elmondta, hogy a rövide-
sen épülő kerékpárút a Ká-
polna utca és Csorvási út 
között több mint 920 méter 
hosszú lesz. A hídon lévő 
járdát átalakítják, a felüljá-
rót pedig egy acélszerkezet 
segítségével kiszélesítik.

– A Szarvasi úti kerék-
párút eddig hiányzó szaka-
szának a kezdő szelvénye 
a Kápolna utca átvezeté-
sénél indul, a végszelvé-
nye pedig a Csorvási úton, 
a már meglévő Szarvasi 
úti kerékpárúthoz fog csat-
lakozni – ecsetelte a cég-
vezető.

– A fejlesztés révén egy-
oldali, kétirányú kerékpárút 
jön létre a Szarvasi út jobb 
oldalán, a Kápolna utcától 
átvezetve a vasút fölötti 
felüljárón. Ezáltal Jamina 
és a belső városrész bi-
ciklivel jól megközelíthető 
lesz – tette hozzá Paláncz 
György önkormányzati kép-
viselő.

Opauszki Zoltán fejlesz-
tési tanácsadó kiemelte: a 
fejlesztés másik fő célja, 
hogy a város gazdasági te-
rületei jól megközelíthetők 
legyenek a vállalkozások 
és a munkavállalók szá-
mára.

Hamarosan elkezdődhet a kerékpárút építése a Szarvasi 
úti felüljárón. A Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív program révén bruttó 280 millió forintból valósul meg 
a felüljáró szélesítése és a kerékpárút építése, hogy az 
arra járók minél nagyobb biztonságban biciklizhesse-
nek. A Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény hi-
ányzó szakasza is elkészül, ezzel teljessé válik a város 
kerékpárút-hálózata.
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Hosszan tartó, súlyos be-
tegség után, szeptember 
6-án elhunyt Kara Tünde, 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház Jászai-díjas színmű-
vésze. Mindössze 45 éves 
volt. A színház ezekkel a 
szavakkal emlékezik rá:

Fájdalmunk, hogy örökre el-
távozott közülünk Kara Tün-
de, Tücsi, aki valamennyiünk 
szeretett játszó társa volt a 
színpadon. Derűs létezé-
sére, nyugalmat, nehéz pil-
lanatokban támaszt adó jelenlétére már csak emlékeznünk 
lehet mostantól. Képességei nagy jövőt előlegeztek meg a 
számára, amelyet be is teljesített volna, ha a betegsége nem 
szabja rövidre pályáját a földi létben – és színpadi létezé-
sében. Ritka színészi teljesítményekre, magas színvonalon 
megoldott játékra volt képes; valahány színpadi fellépése 
élmény volt a nézőnek, eseménye a szakmának. És ritka 
emberi teljesítmény volt az övé, soha nem súgtak össze a 
háta mögött, mert nem volt szükség rá, nem keringtek róla 
pletykák, nem övezte féltékenység vagy értetlenség a jobbnál 
jobb megkapott szerepeit. Maga volt a szeretet, akit csak a 
szeretet hangján lehetett megszólítani. Szinte emblematikus, 
hogy színpadon lett rosszul először, hagyta el őt egy rövid 
időre az élet – amely már nem úgy tért vissza hozzá percek-
kel később, ahogy azelőtt benne volt. Évek óta nélkülöznünk 
kellett varázslatos személyét, személyiségét, hiányzott a sze-
reposztásoknál, az előadásokból, s hiányzott az előadások 
végén meghajlók közül a tapsrendnél. A legeslegutolsó pil-
lanatig reménykedtünk abban, hogy betegsége visszafordít-
ható, egyszer csak lenyomja a próbaterem kilincsét, és hal-
kan leül az őt megillető székre valamelyik olvasópróbán. Ez 
az illúziónk a halálával most szertefoszlott – a valóságban. 
A lelkünkben talán sohasem fog! A törékeny test feladta a 
küzdelmet, a lélek is elnyugodott. Mérhetetlen szeretettel és 
hálával gondolunk rá, és tartjuk meg őt az emlékezetünkben, 
boldogok és büszkék vagyunk arra, hogy pálya- és munkatár-
sai, barátai lehettünk! Isten veled, Kara Tünde, Drága Tücsi, 
az égi deszkákon legyen könnyű a lépted!

– Napi szinten több ezer 
ember munkahelyi közleke-
dését segíti elő ez a beru-
házás. A Szarvasi úti kerék-
párút hiányzó szakaszának 
megépülése lehetővé teszi, 
hogy a város más részeiből 
a Szarvasi úton található cé-
gekhez járó dolgozók – pél-
dául Hirschmann, Linamar, 
Dakk Zrt. – biztonságosab-
ban közelíthessék meg a 
munkahelyüket a jövőben 
kerékpáron is – jegyezte 
meg Opauszki Zoltán.

A tervek szerint szeptem-
ber végén veheti át a mun-
katerületet a közbeszerzés 
során nyertes pályázatot 
benyújtó kivitelező, és egy 
éven belül meg kell valósíta-
niuk a fejlesztést.

A Szabolcs utcai kerék-
párforgalmi létesítmény hi-
ányzó szakasza ugyancsak 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
részeként fog megvalósulni, 
bruttó 120 millió forint ér-
tékben. Mint megtudtuk, itt 
a munkaterületet augusztus 
közepén adták át a kivitele-
ző cégnek, jelenleg a mun-
kakezdéshez szükséges en-
gedélyek és dokumentumok 
összeállítása zajlik. 

– A Szabolcs utca hiány-
zó szakasza az Ihász és 
Illésházi utca közötti részt 
jelenti. Itt van, ahol elválasz-
tással kerékpár- és gyalogút 
épül 3,75 méter szélesség-

ben, egy másik szakaszokon 
egyesített járda és kerékpár-
út készül, továbbá van, ahol 
önálló kerékpárút létesül, 
és mellette még 1,5 méter 
szélességben járdaszakasz 
is épül a projekt részeként 
– vázolta fel dr. Sódar Anita. 

Opauszki Zoltán szerint 
a Szabolcs utcai kerékpár-
út megépítése azért is fon-
tos, hogy a Jaminából, a 
Szarvasi útról, vagy éppen a 
Kazinczy-lakótelepről érke-
ző közlekedők biztonságo-
sabban tudják megközelíteni 
az autóbusz-állomást és a 
vasútállomást. Hozzátette: 
a Szarvasi úti hiányzó sza-
kasz és a Szabolcs utcai 
kerékpárút megépítésével 
teljessé válik Békéscsaba 
kerékpárhálózata.

– Köröstarcsától Béké-
sen keresztül Békéscsa-
báig, innen pedig egészen 
Szarvasig el lehet majd ke-

rékpározni. A Szarvasi úti 
szakasz hiányzott ahhoz, 
hogy folyamatos nyomvo-
nalon meg lehessen ten-
ni ezt a távot. A Szabolcs 
utcai kerékpárút esetében 
is fontos ez a hálózati kap-
csolódás, hiszen ez teremti 
meg a lehetőségét annak, 
hogy a Bartók Béla útról, 
az Orosházi útról ebbe az 
irányba közlekedők bizton-
ságosan tudjanak eljutni a 

Szarvasi útra – zárta gon-
dolatait Opauszki Zoltán.

A beruházás a TOP–6.4.1-
16-BC1-2017-00002 számú, 
Békéscsabán, a Szarvasi 
úton kerékpárút, az Ipari úton 
és a Tevan Andor utcában 
gyalog- és kerékpárút, közvi-
lágítás, valamint a Szabolcs 
utcában kerékpárforgalmi lé-
tesítmény létesítése projekt 
részeként valósul meg.

2 Színes Csabai Mérleg

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

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
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A nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idő, illetve a 
nyugdíjalapot képező jö-
vedelem megszerzése cél- 
jából meghatározott ese-
tekben megállapodás köt-
hető.

Az a belföldi személy, aki még 
nem saját jogú nyugdíjas, és  
nem áll biztosítási kötelezett-
séggel járó jogviszonyban, 
például nem dolgozik, vagy 
külföldi munkaviszonya nem 
vehető figyelembe a nyugdíj 
megállapításánál, 24 száza-
lékos mértékű nyugdíjjárulék 
fizetésének vállalása mel-
lett megállapodást köthet a 
nyugdíjbiztosítási szervvel. 
A fizetendő járulék össze-
ge idén havonta minimum 
35 760 forint, természetesen 
ettől magasabb összeg is 
vállalható.  

A megállapodás megkö-
tése nem kötelező, viszont 
egy lehetőség az érintettek 
számára. Elsősorban azok-
nak jelenthet alternatívát, 
akik hosszú évekig, akár év-
tizedekig nem dolgoznak és 
időskorban állami nyugdíj-
hoz szeretnének jutni. A tel-
jes jogú öregségi nyugdíjra 
való jogosultsághoz jelenleg 
20 év szolgálati idő meg-
szerzése szükséges, öreg-

ségi résznyugdíj pedig már 
15 év után megállapítható. 

A nyugdíjjogosultsághoz 
nem elegendő a szolgá-
lati idő megléte, a nyugdíj 
megállapítására a születési 
évnek megfelelő öregségi 
nyugdíjkorhatár elérésekor 
lesz mód. A nők természe-
tesen 40 év jogosultsági 
idő megszerzése esetén, 
életkorra tekintet nélkül, él-
hetnek a nyugdíjba vonulás 
lehetőségével.

Hasznos tudni azt is, 
hogy kizárólag szolgálati idő 
szerzése céljából megálla-
podást köthet az az öregsé-
gi nyugdíjkorhatárt elért sze-
mély is, akinek részére az 
öregségi nyugdíjat kizárólag 

azért nem lehet megállapí-
tani, mert a szolgálati ideje 
nem éri el a 20 évet, öreg-
ségi résznyugdíjra való jo-
gosultság esetén a 15 évet.    

A megállapodások meg-
kötésére vonatkozó rész-
letes információ a https://
n y u g d i j b i z t o s i t a s . t c s .
allamkincstar.gov.hu/hu ol-
dalon található, vagy sze-
mélyesen Békéscsabán, a 
Luther u. 3. sz alatti ügyfél-
szolgálaton kérhető.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Hogyan köthető nyugdíj célú megállapodás?

Megmutatkoznak kézműveseink
Ebben az évben 14 Békés megyei kézműves 
16 pályaművel nevezett a Magyar Kézműves 
Remek pályázatra, amelyet a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara írt ki. A döntőbe 10 
alkotó 12 munkája jutott, ezzel Békés me-
gye ismét nagyon szép eredményt mutat fel 
a kézművesek versenyében. Eredményhir-
detés szeptember végén lesz, az Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítás 
keretében, ahol a díjazottak kiállítási lehe-
tőséget is kapnak a Hungexpo területén.

Közben harmadik alkalommal vett részt az 
iparkamara a Megyenapon. A Békés Megyei 
Önkormányzat egy faházat biztosít minden 
évben kamaránknak, az előző két évben Ma-
gyar Kézműves Remek díjjal elismert kézmű-
veseink mutatták be alkotásaikat. 

Bemutatkoztak: Dávidné Gyarmati Zsuzsan-
na szövő, Lukács Eszter Mária hímző, Népmű-
vészeti Bt. – Kocsor Imréné kosárfonó, Pallér 
Sándor hentesmester, Szőke Péter János bőr-
műves népi iparművész, dr. Illés Károlyné hím-
ző, Szilasi-Horváth Tamás kovács, Tóth Imréné 
hímző, Verum Natura Kft. Balog Tímea gyü-
mölcs-, zöldséglégyártó.

A kamarai kohézió erősítését célozva au-
gusztus utolsó szombatján pedig családi na-
pot tartottak Pósteleken. A közel 100 fős ven-
dégsereget dr. Orosz Tivadar kamarai elnök 
és Cseh István kézműves tagozatért felelős 
alelnök köszöntötte.

A jó hangulatú összejövetel kiváló alkalom 
volt az üzleti kapcsolatok ápolására, és egy-
más munkájának, szakmai hátterének jobb 
megismerésére.

NEMZETISÉGI KÖZMEGHALLGATÁSOK
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2019. szeptember 
24-én, kedden 16 órakor tart közmeghallgatást BMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 
és a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesületnek a székhelyén (Békéscsaba, Szent István tér 8.).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2019. szeptember 25-én, szerdán 
16 órakor tart közmeghallgatást a Szlovák Tájházban (Békéscsaba, Garay u. 21.).

Teljessé válik a kerékpárút-hálózat
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény 
120 millió forintból valósulhat meg

Paláncz György 
és Opauszki Zoltán

Elhunyt Kara Tünde
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Hamarosan elkezdődhet a 
Fürjesi összekötő út építé-
se, amely az M44-es autó-
útra biztosít majd mintegy 
öt kilométeren keresztül 
gyors eljutást – fogalma-
zott a térség országgyűlé-
si képviselője augusztus 
végén.

– A kétszer egysávos össze-
kötő út kivitelezése az M44-
es út és a 4432-es jelzésű 
út között mintegy 5 milliárd 
forintból valósulhat meg. A 
Fürjesi út a Mezőkovács-
háza, Medgyesegyháza és 
Battonya irányából érkező 
jelentősebb mezőgazdasá-
gi forgalmat is az M44-es 
gyorsforgalmi útra tereli majd 
anélkül, hogy az érintené 
Békéscsaba belterületét – 
tájékoztatott Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő. 

Ahogy fogalmazott, a 
megépülő útszakasz egy-

részt csökkenti a békéscsa-
bai forgalom jelentős részét, 
másrészt pedig a Dél-Békés 
felől érkező forgalmat köny-
nyíti meg azzal, hogy rávisz 
az M44-esre. 

A Fürjesi út az M44-es 
gyorsforgalmi utat, a 44-es 
és a 47-es számú főutat, 
illetve a 4432-es, azaz a 
csanádapácai utat köti majd 
össze.

– A délről jövő nagy szál-
lítmányok, például a gabona, 
a dinnye és más, Békéscsa-

ba városának, illetve például 
a téglagyárnak szállított ra-
komány is rövidebb útvona-
lon közelítheti meg a Fürjesi 
összekötő elkészülte után a 
47-es, a 44-es és az M44-es 
utakat, hisz a csanádapácai 
úttal együtt, ez a négy út ösz-
sze lesz kötve a fejlesztéssel 
– ecsetelte Hanó Miklós al-
polgármester.

A beruházásban helyen-
ként megerősítik a 44-es 
főút és a 4432-es út burko-
latát, utóbbi 2,1 kilométeren 
szélesebb is lesz. A projekt 
részeként továbbá három új 
körforgalmú csomópont épül 
a 44-es és a 47-es számú 
főút, valamint a 4432-es út 
keresztezésében. A kivitele-
ző emellett 8,5 kilométeren 
szervizutakat, 2,6 kilométer 
hosszan pedig kerékpárutat 
is épít – tette hozzá az alpol-
gármester.

Papp Ádám Sándor

Folyamatban vannak a fel-
újítási munkálatok az egy-
kori Arany János Kollégi-
um épületén, ami most a 
Széchenyi szakgimnázium 
kollégiuma. Az intézmény 
mintegy kétszáz középis-
kolás diáknak ad otthont 
a tanévben, amikor pedig 
nincs iskolai időszak, be-
vételi forrásként szolgál a 
szobák kiadása.

Mint azt Mucsi Balázs, a 
Békéscsabai Szakképzési 
Centrum (BSZC) főigazgatója 
elmondta, egy KEOP pályá-
zat keretében Békéscsabán 
energetikailag megújul vala-
mennyi, a szakképzési cent-
rumhoz tartozó kollégium. 
A Széchenyi tagintézmény 
kollégiuma, a korábbi Arany 
János kollégium, már 50–60 
éves, és az épületeken eddig 
csak ablakcserék voltak.  

– A jelenlegi programban 
szinte teljesen újjászületik a 
kollégium: szigetelik a tetőt, 
az épületek oldala 15 cen-
timéteres héjalást, valamint 
nemes vakolatot kap és az 
összes nyílászárót kicseré-
lik. Szoktuk mondani, hogy 
a Széchenyi tagiskolánk a 
közgazdasági területen az 
ország első számú szakgim-
náziuma. A kiváló tanulóknak 
pedig kiváló kollégium jár – 
emelte ki Mucsi Balázs.  

Az igazgató hangsúlyoz-
ta, hogy a beruházás komoly 
energetikai megtakarítást 
eredményez, az itt megspó-
rolt pénz pedig a BSZC bü-
dzséjében marad és a tanu-
lókra fordítható.

Tímár Ella önkormányzati 
képviselő hozzátette, hogy a 
diákoknak lényegében itt van 
a második otthonuk, fontos, 
hogy szép környezetben le-
gyenek. Arról is beszélt, hogy 
a 3-as számú körzetben az 
elmúlt időszakban több intéz-
mény megújult, és folyamat-
ban van például a kerékpárút 
fejlesztése is. Ahogy fogal-
mazott, a Lencsési ma már 
jórészt lakópihenő övezet, 
amelybe jól beleillik a meg-
újuló kollégium. Tímár Ella 
köszönetet mondott a BSZC-
nek, hisz a beruházás nem 
városi projekt, hanem az is-
kola nyertes pályázatának 
eredménye. 

A békéscsabai oktatási 
intézmények többségénél 
gondot okoz az autóval 
érkező szülők parkolá-
sa. Nem kivétel ez alól a 
mezőmegyeri Tündérkert 
óvoda sem. A probléma 
megoldódik, ugyanis az in-
tézmény mellett nyolc férő-
helyes parkoló épül. A há-
rom és fél millió forintból 
megvalósuló fejlesztésről 
a helyszínen Hanó Miklós 
alpolgármester, Mezőme-
gyer önkormányzati képvi-
selője és Opauszki Zoltán 
fejlesztési tanácsadó tájé-
koztatta az óvoda vezetőit.

– Hiába kertváros Mező-
megyer, a legtöbb szülő au-
tóval érkezik az óvodához, 
hiszen miután elbúcsúztak 
a gyermekektől, dolgozni 
mennek. A reggeli órákban 
áldatlan állapotok uralkod-
nak az ovi előtt. A szülői 
munkaközösséggel közösen 
felkerestük Hanó Miklós kép-

viselő urat, hogy megoldást 
találjunk a problémára – 
mondta el Hrabovszki Zol-
tánné, a Tündérkert Óvoda 
intézményvezetője.

– Azért hívtam egy hely-
színbejárásra az óvoda ve-
zetőjét, hogy jó hírt közölhes-
sek. A Fő utcai intézménnyel 
átellenben, közterületen, egy 
nyolc autó megállását bizto-
sító parkoló épül, mellyel re-
ményeink szerint véglegesen 
megszüntetjük a parkolási 

problémát. A fejlesztés há-
rom és fél millió forint kom-
munális pénzből valósul meg 
– tájékoztatta az intézmény 
képviselőit Hanó Miklós. 

– A beruházás két ütemben 
valósul meg. Első lépésként 
kőzúzalékkal fogják feltölteni 
a területet, ami szeptember 
27-éig megtörténik, vagyis et-
től a naptól kezdve már hasz-
nálhatják a parkolót a szülők. 
A második ütem során bitu-
menfelületet kap a parkoló, 
ez azonban építésiengedély-
köteles, így ez csak a jövő 
évben valósulhat meg – is-
mertette a munkafolyamatot 
Opauszki Zoltán. 

– Intézményünk előtt pil-
lanatnyilag három autó tud 
megállni, de sok esetben 
már ez is zavarta a buszköz-
lekedést. Az új parkoló nagy 
segítség lesz a szülőknek, a 
megyeri családoknak – tet-
te hozzá Gálné Németi Edit 
részlegvezető óvónő.

Befejeződött a Szigligeti 
utcai tanmedence felújítá-
sa. Fülöp Csaba, a körzet 
képviselője helyszíni be-
járáson megmutatta, hogy 
hat év elteltével újra vízzel 
töltötték fel Magyarország 
egyetlen óvodai tanme-
dencéjét, amelyet hamaro-
san újra birtokba vehetnek 
a gyerekek.

Régi, nagy vágya teljesült a 
békéscsabai szülőknek és 
óvodásoknak, hiszen újra 
megnyitja kapuit a Szigligeti 
utcai óvoda tanmedencéje. 
Az épület 2013 óta üzemen 
kívül állt, azonban Békéscsa-
ba önkormányzata, illetve a 
Magyar Úszó Szövetség ré-
vén közel 100 millió forintból 
2019 elején elkezdődhetett 
az uszoda biztonságossá té-
tele és teljes körű felújítása.

– Egy széles körű közös-
ségi, közéleti és politikai ösz-
szefogás eredményeként va-
lósult meg a felújítás, amire 

nagyon büszkék vagyunk. 
Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a ciklus egyik legna-
gyobb eredménye az, hogy 
a tanmedence megújulhatott. 
Sokan támogatták anyagilag, 
erkölcsileg és szaktudással, 
ezek együttes eredménye, 
hogy már a vízzel teli meden-
cénél lehetünk – hangoztatta 
Fülöp Csaba önkormányzati 
képviselő.

A beruházás részeként 
teljesen megújult a padló, a 

medence burkolata, a lég-
technika és a vízi gépezet 
is. Jelenleg a próbaüzem 
utolsó fázisában jár a felújí-
tás – árulta el kivitelező cég 
projektvezetője.

– Tulajdonképpen a mun-
kák elkészültek. A vízminták 
levétele megtörtént, a me-
dencevíz jelenleg még 28 
fokos, a 31 fokot kell elérjük. 
Beüzemeltük és beállítjuk a 
vegyszeradagolót, a légke-
zelőt, elkészültek a pipere-
takarítási munkák mind a 
vizesblokkban, mind a me-
dencetérben – fogalmazott 
Csóti Tibor, a Galéria Invest 
Kft. projektvezetője.

A tervek szerint hama-
rosan birtokba veheti a 
Szigligeti utcai óvoda 150 
csemetéje és a város többi 
óvodása is az újonnan fel-
újított tanmedencét, ahol az 
úszás alapjait sajátíthatják 
el a nebulók.

P. Á. 
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F E J L E S Z T É S E K

Parkoló épül a megyeri ovinál Felújították a tanmedencét

Megújul a volt Arany kollégium Készülhet a Fürjesi összekötő
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V Á L A S Z T Á S I  K Ö Z L E M É N Y
Szavazókörök

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek. valamint a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 
általános választásán a békéscsabai választópolgárok 68 szavazó-
körben adhatják le szavazatukat. 2019-ben először a nemzetiségi 
választáson is minden nemzetiségiként regisztrált választópolgár ott 
szavazhat a nemzetiségi képviselőjelöltekre is, ahol a helyi képvise-
lő-testület tagjaira (vagyis nem működik külön nemzetiségi szavazó-
kör!) A választópolgárok a Nemzeti Választási Irodától postai úton már 
megkapták az értesítőt, amely tartalmazza annak a szavazókörnek a 
címét, ahol a választópolgár élhet szavazati jogával. Bár az értesítőt 
a szavazáshoz nem kell a választópolgárnak magával vinnie, ameny-
nyiben valaki esetleg nem kapott értesítőt, a Helyi Választási Irodától 
kérheti annak pótlását.

Ismételten felhívjuk a tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a vá-
lasztások zavartalan lebonyolítása érdekében változott az alábbi sza-
vazókörök címe:

A kiküldött értesítőn már az új címek szerepelnek.

Lakcímet változtató választópolgárok szavazása

Amennyiben valaki a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítő 
postázását követően változtat(ott) lakcímet, nem szükséges a lakcím-
változást bejelentenie a választási szervekhez. A névjegyzék ugyanis 
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján frissül, a válasz-
tópolgár a lakcímmódosítást követő néhány napon belül postai úton 
automatikusan értesítőt kap, amely tartalmazza az új lakcíme szerinti 
szavazókör pontos címét. Október 13-án ebben a szavazókörben él-
het szavazati jogával a választópolgár.

Mozgóurnás szavazás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 
általános választásán a mozgásában egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna 
iránt kérelmet nyújthat be. A kérelemben meg kell jelölni azt a címet, 

ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri (ez azonban csak azon 
választókerületen belüli cím lehet, ahol a választópolgár a névjegy-
zékben szerepel), valamint a mozgóurna-igénylés okát. A kérelem be-
nyújtható személyesen a lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti 
helyi választási irodánál, levélben a lakóhely szerinti helyi választási 
irodánál, továbbá elektronikus formában ügyfélkapun keresztül vagy 
a www.valasztas.hu oldalon. A kérelem levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten 2019. október 9-én (szerda) 16 óráig, 
személyesen 2019. október 11-én (péntek) 16 óráig, ügyfélkapus 
azonosítással interneten 2019. október 13-án (vasárnap) 12 óráig 
nyújtható be. A kérelem a szavazás napján (október 13.) 12 óráig el-
juttatható ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz is, amely bizottság 
szavazókörének a névjegyzékében a választópolgár szerepel.

Mozgóurna igénylése esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja 
felkeresi a szavazás napján a választópolgárt a megjelölt címen.

Figyelmeztetés a választási eljárásban benyújtott 
kérelmekkel kapcsolatban

Felhívjuk a tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelmeket a 
személyazonosító okmányaikkal pontosan megegyező adattartalom-
mal töltsék ki. Amennyiben az adatok nem egyeznek a névjegyzékben 
szereplő adatokkal, a kérelem elutasításra kerül. Ugyanakkor az eluta-
sítást követően a kérelem ismételten benyújtható.
Kérjük a tisztelt Választópolgárokat, hogy megfelelő időben nyújtsák 
be a kérelmeket, hogy esetleges elutasítás esetén is legyen lehetősé-
gük új kérelmet benyújtani.

Jelöltek, valamint jelölő szervezetek képviselőinek, 
munkatársainak figyelmébe

A jelölő szervezetek a szavazatszámláló bizottságokba 2019. ok-
tóber 4. (péntek) 16 óráig bízhatnak meg tagokat. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyar-
országi lakcímét, személyi azonosítóját, valamint annak a szava-
zatszámláló bizottságnak a megjelölését, amelybe tagként delegál-
ják az adott személyt.

Figyelemmel a korábbitól eltérő, rendkívül rövid határidőre, vala-
mint arra, hogy a megbízott tag akkor vehet részt a bizottság mun-
kájában, ha a polgármester előtt esküt tesz, kérem, az alábbiak 
szerint járjanak el:

• A jelölő szervezet nevében a Helyi Választási Irodában eljáró (és 
a tagok delegálását aláíró) személy rendelkezzen a jelölő szervezet 
hivatalos képviselője által aláírt meghatalmazással, vagy képviseleti 
jogát a jelölő szervezet regisztrálja előzetesen a Nemzeti Választási 
Irodánál. (Több jelölő szervezet által állított lista esetén minden jelölő 
szervezettől rendelkezni kell meghatalmazással.)
• A megbízáson az adott személy személyi okmányaiban szereplő 
módon tüntessék fel a megbízott tag nevét, és a lakcímkártyán sze-
replő pontos lakcímet és személyi azonosítót vezessék fel az iratra. 
(Célszerű elkérni az okmányokat és pontosan átmásolni az adatokat. 
A személyi azonosító nem azonos a személyi igazolvány számával!)
• A megbízással együtt a delegált tagoknak írásban nyilatkozniuk 
kell összeférhetetlenségükről.
•  A megbízáson tüntessék fel a megbízott tag mobiltelefonos elérhe-
tőségét, amelyen a választási iroda fel tudja vele venni a kapcsolatot. 
(A rendkívül rövid határidő miatt a postai értesítés nem alkalmazható.)
• Már a megbízott tag felkérésekor tájékoztassák az adott személyt 
az eskütétel szükségességére, az eskütétel és felkészítő várható 
időpontjára (2019. október 8-án, illetőleg 9-én 15 óra), valamint 
arra, hogy a bizottsági munka a szavazás napján (október 13-án) 
reggel 5 óra 30 perckor kezdődik, és mindaddig tart, amíg az átellen-
őrzött jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyv vezetője le 
nem adja a választási iroda részére.

A tagok delegálására szolgáló űrlap, amely tartalmazza a tag össze-
férhetetlenségi nyilatkozatát is, elérhető a www.valasztas.hu oldalon. 

Választási ügyfélszolgálat

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (nemzetiségi névjegyzékbe 
vétel, átjelentkezési kérelem, mozgóurna igénylése) benyújtani 
a HVI választási ügyfélszolgálatánál lehet a Békéscsaba, Szent 
István tér 7. földszint 57. irodában. Az ügyfélszolgálat telefonszá-
ma: 66/510-184.

Választással kapcsolatos általános információk az interneten

A választással kapcsolatban bővebb tájékoztatást találnak az interne-
ten a www.valasztas.hu honlapon és a www.bekescsaba.hu oldalon a 
Választások menüpont alatt, ahonnan letölthetők a választási eljárás-
ban használatos űrlapok, formanyomtatványok és a város választóke-
rületi beosztása is.

Dr. Kiss Gyula aljegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
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Békéscsaba lesz a nyomdaipari képzés fellegvára 
21. századi technológia a képzőközpontban A főiskolán is elkezdődött a tanév

A Modern Városok Prog-
ram keretében valósul meg 
Békéscsabán a nyomda-
ipari képzőközpont kialakí-
tása. A központ húsz évig 
biztosítja a korszerű tech-
nológiát a versenyképes 
tudás megszerzéséhez. A 
Csabai Mérleg a beruhá-
zás főszereplőit kérdezte.

A nyáron kiürítették a békés-
csabai Szent-Györgyi Albert 
szakgimnázium nyomda-
ipari képzésnek otthont adó 
szárnyát. A bontás után már 
szeptemberben elkezdődtek 
a munkák. A beruházásnak 
köszönhetően Európában 
egyedülálló technológiával 
gazdagodik az intézmény.

– A legnehezebb az volt, 
hogy kitaláljuk, 20–30 év múl-
va körülbelül milyen technoló-
gia lesz, emiatt sokat jártunk 
kiállításra, beszereztük a leg-
frissebb információkat és a 
beszállító cégekkel is egyeztet-
tünk. Ennek alapján raktuk ösz-
sze a technológiákat – emelte 
ki Bielik János, a Szent-Györ-
gyi Albert szakgimnázium 
munkaközösség-vezetője.

Békés megyében több 
mint száz vállalkozás foglal-
kozik nyomda-, illetve cso-
magolóiparral. Ezeknek a 
cégeknek összesen mintegy 
ezerötszáz alkalmazottjuk 
van, ezért is jelentős ez az 
iparág a térségben. 

– A nagyvállalatok és a 
kisvállalkozások is úgy gon-
dolják, hogy a nyomdaiparba, 
így az oktatásba is invesztálni 
kell, hiszen nagy a munka-
erőhiány. Ha pedig azt látjuk, 
hogy azok a diákok, akik itt 
végeznek, megtalálják a valós 
életben is a számításaikat és 
a helyüket, akkor leszögezhe-
tő, hogy ez a fejlesztés min-
denképpen a jövőnek készül 
– fogalmazott Mucsi Balázs, 
a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum főigazgatója. 

– A nyomdaipari szakma is 
jelentősen kivette a részét a 
tervezés folyamatából, hiszen 
az egyik legnagyobb hazai 
nyomdaipari gyár igazgatója, 
Muzsik István volt a szakmai 
delegált a projektben, aki az 
iparág egyetértésével állította 
össze az eszközparkot. Az ő 

irányításával és a kollégáim 
segítségével alakították ki 
azt a gyártó-, illetve tanmű-
helyterületet is, ahol minden 
rendelkezésre áll majd, ami 
a gyártást szimulálja. A le-
vegő páratartalmától kezdve 
a fényviszonyokig minden 
ugyanolyan lesz, mint egy 
nyomdában – emelte ki Kása 
István Zoltán, a Marzek Kner 
Packaging Kft. és a Marzek 
FlexiLog Kft. ügyvezetője.

Mint elmondta, mivel a kép-
zés Békéscsabán van, a saját 
szakembereiket is bekapcsol-
hatják a gyakorlati oktatásba. 
Ezzel pedig közelebb kerülnek 
ahhoz, hogy kész szakembe-
reket kapjanak a hiányzó mun-
kaerő pótlására. 

– A fejlesztésnek köszön-
hetően Magyarországon Bé-
késcsaba lesz a nyomdaipari 

képzés fellegvára. A beruhá-
zással fejet hajtunk az elődök 
előtt és lehetővé tesszük, hogy 
a szakemberek városunkban 
találjanak munkát és itt képzel-
jék el a jövőjüket – mondta el 
Herczeg Tamás, Békéscsaba 
országgyűlési képviselője.

Szarvas Péter polgármes-
ter kiemelte, hogy nemcsak a 
tanműhely, hanem a kollégi-
um is korszerűbb lesz. 

– A jelenlegi négy- vagy 
többágyas szobák helyett két-, 
háromágyas szobák lesznek, 
mindegyikhez saját fürdő-
szobát alakítanak ki. Minden 
szinten közös étkező lesz, de 
konditerem is rendelkezésre áll 
majd az épületben – hangsú-
lyozta. Hozzátette: már átadták 
a munkaterületet a kivitelező-
nek és szeptember 18-án lesz 
az ünnepélyes alapkőletétel.

Istentisztelettel indult Robotika szaktanteremHarmadik szint

A békéscsabai evangélikus iskolában 1118 diák közül 
167 tanuló elsősként vagy kilencedikesként lépte át az 
intézmény küszöbét. Az iskolai hagyományok szerint az 
első osztályosok a tizenkettedikesek kezét fogva vonul-
tak be az evangélikus nagytemplomba, az évnyitó isten-
tiszteletre.

– Kondor Péter püspök küldése, valamint kijelentett elhatáro-
zásod, kézadásod alapján beiktatlak a Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium isko-
lalelkészi tisztségébe – ezekkel a szavakkal iktatta be Nagy 
Zoltán esperes Szente Réth Katalint iskolalelkészi tisztségé-
be az ünnepségen.

Az első osztályosok előadását követően Köveskúti Péter, az 
intézmény igazgatója szólt a diákokhoz és pedagógusokhoz. 
Az első osztályosokat a Vukból idézet példával köszöntötte. 

– A történet szerint Karak megdorgálja a fiatal rókát azért, 
amiért az vadászat közben sokat kérdez, nem tud csendben 
maradni. Ezt követően Vuk csak annyit kérdez nagybátyjától, 
hogy akkor ő most buta? Mire Karak úgy válaszol, hogy: nem 
vagy buta kicsi Vuk, csak még keveset tudsz. Így lesztek ti is, 
kedves első osztályosok. Nagyon sok kérdés lesz bennetek, de 
ne aggódjatok, ez azért van, mert még keveset tudtok, és azért 
jöttetek ide, hogy sokat tanuljatok – mondta Köveskúti Péter.

Ezt követően az igazgató a kilencedikes tanulókhoz szólt, 
akik elé a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium egykori 
diákjait állította példaképként. Az ünnepség végén a kilence-
dikesek letették az iskola fogadalmát, majd az új pedagógu-
sok is esküt tettek.

K. Z. E.

Közel 30 millió forint ráfordítással, tavasszal kezdődött 
meg Közgé épülete eddig kihasználatlan tetőterének a 
beépítése, ami a Békéscsabai Szakképzési Centrum 
finanszírozásával az évnyitó előtt fejeződött be.

A BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasá-
gi Szakgimnáziuma és Kollégiuma Irányi utcai épületének 
komfortos, légkondicionált harmadik emelete minden igényt 
kielégítően áll a diákok rendelkezésére az új tanévben. 
Szarvas Péter polgármester szerint egy ilyen infrastrukturális 
beruházás és fejlesztés mindenképpen ünnep és jó üzenet a 
diáktársadalomnak és a tantestületnek  is.

– A főbb, zajjal és porral járó munkák a nyári szünetben 
valósultak meg. Az átadott három terem egyébként egy hosz-
szabb távú fejlesztés kezdete. Az elképzelések szerint pár 
éven belül folytatódnak majd az átalakítási munkák. A tetőtér-
ben még rendelkezésre áll közel 800 négyzetméter, a tervek 
szerint ezt évről évre apró lépésekben építenénk be – mond-
ta el Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum fő-
igazgatója.

Paláncz György, az iskola igazgatója beszélt arról, hogy 
az évnyitó előtt átadott három új helyiség milyen funkciót 
tölt majd be.

– Mindegyikben 20-20 tanuló fér el, itt csoportbontásban 
tudjuk oktatni például a matematikát, a szakmai tárgyakat, 
idegen nyelvet – mondta el a Széchenyi István Két Tanítá-
si Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium első 
embere.

A meghívottak ezután jelképes szalagátvágással nyitották 
meg az épület harmadik szintjét a tantermek átadásával.

Sipos Gábor

Két új robotika szaktantermet adtak át a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, 
Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollé-
giuma jubileumi, 30. tanévnyitó ünnepségén.

A BSZC Nemes Tihamér Szakgimnáziuma 22 osztállyal 
és 613 diákkal kezdte meg az új tanévet.  A tagiskola igaz-
gatója ünnepi köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az 
intézmény a rendszerváltást követően jött létre, akkor hét 
osztályt indítottak. Maczik Mihály kiemelte, hogy először 
gépészettel, majd látva a világ fejlődésének irányát, az 
informatikával bővítették képzéseiket és három évvel ez-
előtt került a rendészet is a választható szakirányok közé.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmond-
ta, hogy a tagintézményben történő szakirányú képzés 
rendkívül népszerű ma Magyarországon. Ahogy fogal-
mazott, az itt működő és idetelepülő vállalatok szinte 
kapkodnak azokért a diákokért, akik ebből az iskolából 
kerülnek ki. 

A jubileumi tanévnyitón két felújított tantermet is átad-
tak, ahol a diákok robottechnológiát és automatizálást ta-
nulhatnak a 2019/2020-as tanévtől kezdve. Szarvas Péter 
polgármester kiemelte, hogy az egyedülálló beruházás 
révén olyan tudás megszerzését biztosítja a tagintézmény 
a diákok számára, amellyel versenyképes munkahelyet 
szerezhetnek majd a jövőben.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta: a nyá-
ri szünetben kilencmillió forint értékben fejlesztettek, és 
a tagintézmény közel négymillió forintból biztosította az 
eszközök beszerzését.

Papp Ádám

Jövőbe mutató tervek

A Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Karán szeptember 5-én 
tartották meg a tanévnyitót. Először az intézmény vezetői 
szóltak a hallgatókhoz, majd egy eligazítást tartottak nekik, 
ahol bemutatták a számukra kínált lehetőségeket, például 
az Erasmus ösztöndíjat is.

Dr. Árpási Zoltán intézetigazgató felidézte az intézmény múlt-
ját. Mint mondta: 1986 fontos év volt Békéscsabán, hiszen 
akkor indult el itt a felsőoktatási képzés. 

– A '90-es évek óta vannak gazdasági szakok, kezdetben 
alapszakok formájában, de az elmúlt több mint 30 évben min-
dig az volt a törekvésünk, hogy ez a kínálat bővüljön, és a piaci 
igényekhez igazodjon. Szeretnénk megmutatni, hogy itt is van 
perspektíva – fogalmazott dr. Árpási Zoltán.

Ezt követően Vincze Gábor, a főiskola dékánja is köszön-
tötte a hallgatókat. Mint mondta, mindig látnunk kell, hogy 
honnan indultunk és hova jutunk el. 

– Nagyon fontos a mindennapokban az infrastruktúra. Van 
egy több mint 2,5 milliárd forintos keretünk az intézmény fel-
újítására. Nyáron az utolsó terveken dolgoztunk, és reméljük, 
hogy az engedélyeztetés után, tavasszal már elindulhatnak 
a munkálatok. Azután korszerűbb, modernebb lesz az intéz-
mény, és ebben nagyon fontos szerepet vállalt a kormányhi-
vatal – ismertette a terveket a dékán.

Mint megtudtuk, ebben a tanévben 105 új hallgatót vettek fel 
a békéscsabai gazdasági karra. Vincze Gábor bízik abban, hogy 
a jövőben tovább tudják növelni a hallgatói létszámot új szakok 
indítását követően. Hozzátette: a Gál Ferenc Főiskola tervei sze-
rint jövőre már egyetemként működik majd az intézmény.

Gyemendi Réka

A központ látványterve, forrás: C-TERV Építésziroda Kft., Kvasz György vezető tervező
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Békés megyében járt Süli János, a Paksi 
Atomerőmű két új blokkjának tervezésé-
ért, megépítéséért és üzembe helyezé-
séért felelős tárca nélküli miniszter, aki-
vel megyei kötődéséről és az erőművet 
érintő kérdésekről beszélgettünk a 7.Tv 
Aktuális című műsorában. 

– Ön Újkígyósról származik. Mennyire ma-
radt meg a kötődése a térséghez?

– A műszaki egyetem elvégzése óta Pak-
son dolgozom, de a rokonaim, ismerőseim 
Békés megyében élnek és ápoljuk a kap-
csolatot. Újkígyós polgármestere fölkutatja 
azokat, akik esetleg a háttérben tudnak se-
gíteni, így tíz-egynéhány éve Szebellédi Zol-
tán polgármester úrral is együttműködünk. 
Mindig büszke voltam arra, hogy ahonnan 
jövök, az jó hely, és rendkívül szorgalmas 
emberek lakják, lakták. Próbálunk együtt 
gondolkodni abban is, hogy milyen tevé-
kenységet lehetne a településre hozni, ami 
hosszú távon biztosítaná, hogy ez a több 
mint 200 éves múltú település még nagyon 
sokáig élhető legyen. 

– Mit várnak az atomerőmű új blokkjaitól, 
és mikor lehetnek érezhetők az eredmények? 

– Most a tervezés stádiumában vagyunk. 
Az orosz félnek körülbelül 300 ezer oldal do-
kumentációt kell úgy elkészítenie, hogy ez 
a magyar jogszabályoknak és az uniós elő-
írásoknak megfeleljen. Még egy évig zajlik 
a munka, a dokumentációt azután a magyar 
fél ellenőrzi. Jövő ilyenkor a hatóság már 
munkába áll ezeknek a dokumentációknak 
a tanulmányozásával, arra 15 hónap áll ren-
delkezésre a Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség szakértőinek bevonásával. A paksi a 
követelmények szerint egy harmadik gene-
rációs úgynevezett „Fukushima-álló” blokk 
lesz. A japán cunamit követően minden te-

lephelyen meg kellett nézni, hogy milyen 
aktuális, eddig el nem képzelt veszélyforrás 
lehet, az új blokk ezeket figyelembe véve ké-
szül majd. 

– Miért olyan jelentős a Paksi Atomerőmű 
új beruházása?

– Villamos energiából importra szoru-
lunk, tavaly például 31,6 százalék volt az 
importunk. Az energia a világpiacon drá-
gulni fog, és a klímavédelmi célkitűzésekről 
is mindennap hallunk. Az atomerőmű nem 
bocsát ki káros anyagot, a világon minde-
nütt fölismerik, hogy az energiaellátást nem 
lehet megoldani atomerőművek építése nél-
kül. Megújuló erőforrásokból is lehet villanyt 
termelni, csakhogy azok az időjárástól füg-
gőek, míg az atomerőmű egész évben 92 
százalékos teljesítmény-kihasználási ténye-
zővel tud üzemelni. Olcsón, megbízhatóan, 
biztonságosan tudja ellátni a lakosságot és 
az ipart. A két új blokk megépítésével hatvan 
évre megfelelő minőségű villamos energiát 
tudunk majd biztosítani. Ez a legfontosabb 
célkitűzés, hisz ha olcsó villannyal tudjuk el-
látni az ipart, akkor a befektetők idejönnek. 

A Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének ünnepi megyegyűlésére 
Békéscsabára érkezett Kósa Lajos or-
szággyűlési képviselő. A parlament 
honvédelmi és rendészeti bizottságá-
nak az elnöke a Békéscsabai Média-
centrumba is ellátogatott, a 7.Tv Aktu-
ális című műsorában egyebek mellett a 
térség jövőjéről kérdeztük.

– Gazdasági szempontból ön szerint mi 
hozhat előrelépést Békés megyének?  

– A megyének és Békéscsabának bor-
zasztóan nagy szüksége van arra, hogy 
bekapcsolódjon a gyorsforgalmi útháló-
zatba. Ez most októberben, az M44-es 
gyorsforgalmi út Tiszakürt–Kondoros kö-
zötti szakaszának átadásával bekövetke-
zik. Nagyon sok befektetővel találkozom, 
mindig megkérdezik, hogy milyen a közle-
kedés, el lehet-e jutni az adott városba, és 
van-e ott szakképzett munkaerő. Ennek a 
megyének a története is azt mutatja, hogy 
egy virágzó világot építettek fel az itteni 
emberek a két kezük munkájával. Ha a 
lehetőségeket megadjuk, akkor kétségem 
sincs afelől, hogy Békéscsaba és ezen 
keresztül a térség is jobb helyzetbe kerül, 
egy olyan fejlődési pályát futhat be, mint 
például Debrecen.

– Ön szerint mikorra várható, hogy be-
érik a gyümölcse az M44-es és az M47-es 
fejlesztésének? 

– Biztos, hogy nem azonnal, mert az élet 
nem ilyen. Ha sikert akarunk elérni, akkor 
keményen kell dolgoznunk hosszú éveken 
keresztül, és annak biztosan meglesz a gyü-
mölcse. Több pozitív jel is van, például az, 
ami a szakképzési rendszerben itt is elin-
dult. Nyomdaipari tudásközpont épül, tech-
nológiai munkahelyek jönnek létre, és van 

szakképzett munkaerő is. Békés megyéből 
összességében az elvándorlás csökken, ez 
is azt mutatja, hogy valamiért egyre többen 
gondolják azt, hogy mégiscsak itt kéne bol-
dogulni. Nem azért, mert a propaganda el-
kábította őket, hanem azért, mert a konkrét 
élethelyzet, munkahely, lehetőség, család-
támogatási rendszer, növekvő GDP, növek-
vő jövedelmek lehetővé teszik. 

– Mit gondol, milyen további lehetőségek 
rejlenek még a megyében? 

– A turizmusban, például a gyógy- 
turizmusban nagy fantázia van Magyaror-
szágnak ezen a részén is. Nem használjuk 
ki teljes mértékben a mezőgazdaság adta 
lehetőségeket sem, pedig még a klímavé-
delmet is szolgálja, ha olyan élelmiszere-
ket fogyasztunk, amelyek a környékünkön, 
vagy mondjuk 200 kilométeres sugarú 
körben teremnek. Békés megye szerintem 
akár a fővárost is el tudná látni zöldséggel, 
gyümölccsel. Nagyon komoly fejlődési po-
tenciál van a megyében. Ha a logisztikát, 
a közlekedést, az egyéb szolgáltatásokat 
biztosítjuk, akkor ez menni fog.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Újabb kiadványok segítik a tudatos fogyasztóvá válást
A kormányhivatal ható-
sági eszközökkel segíti a 
fogyasztók érdekeinek vé-
delmét, de az elsődleges 
cél a fogyasztói tudatosság 
erősítése – hangzott el a 
Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal és 
a Békés Megyei Kormány-
hivatal közös sajtótájékoz-
tatóján, ahol bemutatták a 
„Panasza van? Segítünk!” 
című fogyasztóvédelmi ki-
adványsorozat hetedik és 
nyolcadik füzetét.

A 7-es számú füzet segít meg-
ismerni a tartozás miatti ki- és 
visszakapcsolás alapvető 
szabályait, valamint informá-
ciókkal szolgál az esetleges 
lehetőségekről, teendőkről. 
A 8-as számú kiadvány pe-
dig a társasházakban, lakás-
szövetkezeti lakásokban élő 
négymillió magyarországi 
lakosnak kínál a közműszol-
gáltatások igénybevételé-
vel kapcsolatosan hasznos 
tudnivalókat.

Dr. Krizsán Anett, a Békés 
Megyei Kormányhivatal igaz-
gatója kiemelte: a közös cél 
érdekében a kormányhivatal 
immár negyedik éve biztosít 
helyszínt a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak tájékoztató kiadvá-
nyai bemutatásához. Éppen 
ezért fontos a fogyasztóvé-
delmi füzetek eljuttatása a la-

kossághoz, a kormányhivatal 
erre az ügyfélterekben biztosít 
lehetőséget – tette hozzá.

Az Európai Unióban – a re-
zsicsökkentésnek is köszön-
hetően – Magyarországon 
az egyik legalacsonyabb a 
földgáz és a villamos ener-
gia ára, a szolgáltatásból ki-
kapcsolt fogyasztók száma 
pedig 2013–2018 között meg-
feleződött – mondta Scherer 
Zsolt. A Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hi-
vatal sajtófőnöke hozzátette: 
fizetési nehézség esetén is 
a legfontosabb a szolgáltató 
és a fogyasztó közötti kom-
munikáció. A számlafizetési 
fegyelem terén ugyanis még 
mindig akad tennivaló, hiszen 
országosan százezres nagy-
ságrendű a harminc napon 
túli, be nem fizetett közmű-
számlák száma – egészí-

tette ki. Számukra is fontos 
a kormányhivatalokkal való 
együttműködés, hiszen osz-
tott hatáskörben látják el a 
fogyasztók érdekeinek védel-
mét – emelte ki Scherer Zsolt.

A földgáz, villamosenergia- 
és víziközmű-szolgáltatások-
kal kapcsolatosan tavaly nyár 
óta összesen 12 megkeresés 
érkezett a megyei fogyasztó-
védelmi hatósághoz – mond-
ta Dobókői György. A Békés 
Megyei Kormányhivatal főosz-
tályvezetője hozzátette: ebből 
nyolc esetben a fogyasztók-
nak tájékoztató levelet írtunk, 
hiszen nem merítették ki a 
jogszabály által kötelezően 
előírt valamennyi jogorvoslati 
lehetőséget a szolgáltatónál. 
Csak négy esetben hoztunk 
határozatot, ebből kettőben 
állapítottunk meg jogsértést – 
egészítette ki.

Kósa Lajos:
Nagyon komoly fejlődési potenciál van Békés megyébenAz energiaellátáshoz kell az atomerőmű

Süli János:
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A szeptember 7-én, a 
Szent István téren ren-
dezett Megyenapon a 
szervező Békés Megyei 
Önkormányzat több díjat 
és oklevelet is adományo-
zott, míg a kísérőrendez-
vényeken az érdeklődők 
számos bemutatót, me-
gyei értéket tekinthettek 
meg, próbálhattak ki és 
kóstolhattak meg.

A Megyenapon első ízben 
adták át a Békés Megyei Ön-
kormányzat által alapított Kö-
zösségért díjat. Zalai Mihály 
közgyűlési elnök elmondása 
szerint a díjat azok kaphatják, 
akik kisebb településeken él-
nek és dolgoznak, munkás-
ságuk példamutató, illetve 
tevékenyen részt vesznek a 
megye közösséggé szerve-
zésében. A Közösségért dí-
jat most Béni-Varga Ágnes, 

Deákné Domokos Julianna, 
a Dévaványai Hagyomány-
őrző Nők Egyesülete, Pocsai 
Ildikó, a Belencéres Nép-
táncegyüttes, Puju János és 
Rajos István vehette át. Azok 
a települések, ahol értéktár 
működik, oklevelet kaptak a 
rendezvényen.

Megyei értéktár oklevél 
rögzíti a Csabagyöngye 
szőlő és Stark Adolf mun-
kásságát, a Békéscsabai 
Jókai Színház épületét, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
és gyűjteményét, Thék End-
re munkásságát, a Balassi 
Táncegyüttes tevékeny-
ségét, Munkácsy Mihály 
munkásságát, Tevan Andor 
könyvművészeti és kiadói te-
vékenységét, a Tranoscius, 
a békési vesszőfonás és a 
dévaványai táncok nevét.

A Megyenapon az ér-
deklődők megtekinthették 

többek közt a Készenléti 
Rendőrség szolgálati és 
önvédelmi bemutatóját, de 
katonai és hagyományőrző 
bemutatókat is láthattak. 
A rendezvényen felvonul-
tatták értékeiket a megyei 
értéktárak, az arra vállalko-

zók nóniuszfogattal várost 
is nézhettek, a gyerekeket 
pedig kézművessátor és já-
tékkuckó is várta, miközben 
a színpadon zenészek, tán-
cosok szórakoztatták a kö-
zönséget.

Varga Diána

8 Csabai MérlegSzínes

Zalai Mihály díjakat és okleveleket adott át a Megyenapon

Sikert aratott a Balassi Táncegyüttes műsoraA készenléti rendőrség is bemutatót tartott

Megyenap a Szent István téren
Díjeső és színes programok várták az érdeklődőketKözéppontban a közösségek
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Bioritmus Fesztivál

Kellemes, nyárias időben válhatott a nézelődő a közös-
ség tagjává szeptember 8-án a Széchenyi ligetben tar-
tott Bioritmus Fesztiválon. A rendezvény idén a civil kö-
zösségekre helyezte a hangsúlyt.

– A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület több mint hat évvel ez-
előtt, társszervezésben vett részt az első Bioritmus Fesztivál létre-
hozásában. Most az újraélesztett rendezvény 45 civil szervezetet 
mozgósított. A fesztivál tartalmában kicsit változott, hiszen most 
kifejezetten a közösségek, a helyi civil szervezetek állnak a kö-
zéppontban – emelte ki Pócsi Gabriella vidékfejlesztési szakértő.

Az idei Bioritmus Fesztiválon helyet kaptak a tánccal, 
zenével, rögtönzéssel, kézművességgel vagy főzéssel fog-
lalkozó civil szervezetek, társaságok. A nap folyamán az 
érdeklődők betekintést nyertek egyebek mellett a szakszerű 
babahordozás lehetőségeibe, kipróbálhatták az újrahaszno-
sítást, kézműveskedhettek vagy mozoghattak is. A kender 
idén központi téma volt, a látogatók megismerkedhettek a 
kenderház-építéssel és a kenderbeton-készítéssel, de voltak 
tematikus beszélgetések és előadások is például a gyermek-
nevelés, a kender és a 60 ezer fa Békéscsabán témákban. 

– Sokan nem tudják, hogy Békéscsabán milyen formális 
és informális közösségek vannak. Az egyik célunk az volt, 
hogy akik ellátogatnak a programokra, találják meg azokat a 
civileket, csoportokat, ahová szeretnének tartozni. Ne csak 
néző legyen a rendezvényre érkező, hanem csatlakozzon 
egy-egy közösséghez, és legyen cselekvő – fogalmazott Ga-
ray Éva, a fesztivál közösségszervezője.

S. G. 



Kerekes Ernő tanár úr, aki 
1912-ben lelkesen köszön-
tötte Ady Endrét egy dísz-
ebéden, Zilahon, modellt 
ült kiváló arcképfestővé 
vált fiának, a békéscsabai 
kötődésű Kerekes György-
nek. A portrét a művész fia, 
dr. Kerekes Attila képvise-
lő felajánlásának köszön-
hetően már a Munkácsy 
Mihály Múzeum gyűjtemé-
nyét gazdagítja.

Ady Endre tanulmányainak 
fontos állomását jelentette a 
zilahi református kollégium. 
Gyarmati Gabriella művészet-
történész elmondta: azt hihet-
nénk, hogy Adyt már akkor 
elismerték és tisztelték. 

– Amikor annak idején fel-
olvasta a verseit, éppen csak 
megtapsolták. Ennek oka 

az irodalmi és politikai állás-
foglalása volt. Utána lépett a 
pulpitusra Kerekes Ernő ta-
nár úr, aki teljes odaadással, 
szuperlatívuszokban beszélt 
a költőről, nagyon-nagyon lel-
kesen. Néhány évvel később 
Ady külön megköszönte neki, 
hogy így fel merte vállalni ezt 
a támogatást – emelte ki a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
művészettörténésze.

Ady Endrének a magyart 
és a német nyelvet a zila-
hi református kollégiumban 
Kerekes Ernő tanította, aki a 
legtehetségesebb tanulója-
ként említi a költőt. Tanár s 
diákja között csupán kilenc év 
korkülönbség volt. 

Ady Endre és Kerekes 
Ernő portréját dr. Kerekes 
Attila adományozta a múze-
umnak. Ezentúl a két egyedi 

olajfestmény a múzeum gyűj-
teményét és az ottani Kere-
kes-hagyatékot gazdagítja.

– Mindig nagy örömet 
okozott, és büszkeséggel töl-
tött el, hogy a családunknak 
milyen kapcsolata volt Ady 
Endrével, és hogy talán a 
művészetéhez is egy kis ká-
véskanálnyival hozzá tudtunk 
járulni – jegyezte meg dr. Ke-
rekes Attila.

H. Sz., Gy. R.

A Munkácsy Mihály Múze-
um szeptember 4-e és 6-a 
között adott otthont a Ma-
gyar Múzeumi Történész 
Társulat (MAMUTT) jubi-
leumi, huszadik országos 
történész muzeológus 
konferenciájának és szak-
mai továbbképzésének. A 
Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával megvaló-
sult rendezvény témája a 
következő volt: Az I. világ-
háború következményei, 
idegen megszállók Ma-
gyarországon 1918–1921 
között.

Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója 
és Kiss Tibor alpolgármester 
már a megnyitón igyekezett 
közelebb hozni a várost a 
megjelentekhez. Beszéltek a 
város értékeiről és az itt élő 
emberekről, akik mindeze-
ket az értékeket létrehozták, 
valamint arról is, hogy sokan 
a mai napig magukban hor-

dozzák az egykori „békedik-
tátum” nehéz terhét. 

A rendszerváltozást köve-
tő évek politikai, társadalmi, 
gazdasági és kulturális átala-
kulása kihatott a magyaror-
szági múzeumokban dolgozó 
történészek tevékenységére 
is. Új gyűjtési szempontok, 
más témájú és megalapozott-
ságú kiállítások elkészítése 
került előtérbe. Egyre inkább 
hiányzott a szakmai kontroll 
és a konzultáció, ezért jöttek 
össze 2000 szeptemberében 
Szegeden, a Móra Ferenc 
Múzeumban a hazai és a ha-
táron túli magyar történész 
muzeológusok, hogy beszél-
jenek gondjaikról, terveikről. 
A nagy sikerű konferencián 
merült fel, hogy szükség len-
ne egy olyan szakmai szer-
vezetre, amely összefogja a 
magyarországi és a határon 
túli magyar történész muzeo-
lógusokat. 2000. november 
21-én, a Magyar Nemzeti 
Múzeumban 17 történész 

muzeológus megalapította a 
Magyar Múzeumi Történész 
Társulat (MAMUTT) elneve-
zésű társadalmi szervezetet.

A történész társulat 
minden évben többnapos 
szakmai továbbképzést és 
konferenciát tart az ország 
különböző múzeumaiban. A 
tanácskozásokon a történe-
lem és a muzeológia külön-
böző kérdéseit vitatják meg. 
Emellett a meghívó intéz-
mény – jelen esetben a Mun-
kácsy múzeum is bemutatja 
aktuális kiállításait, program-
jait. Az összejövetelek célja, 
hogy a történész muzeológu-
sok kutatási eredményeiket 
meg tudják osztani, a sze-
mélyes találkozások révén 
tapasztalatokat cseréljenek.

Idén kerek évfordulót 
ünnepelt az egyesület, hi-
szen huszadik alkalommal 
rendezték meg az orszá-
gos történész muzeológus 
konferenciát és szakmai 
továbbképzést. Ezúttal a 

konferencia az első világ-
háború következményeiről 
szólt, az előadások elsősor-
ban az idegen megszállók 
(románok, szerbek, cseh-
szlovákok) jelenlétét mu-
tatta be Magyarországon 
1918 és 1921 között. Ebben 
Békéscsaba is érintett volt, 
hiszen 1919. április 26-án 
a román katonaság bevo-
nult a városba, és közel egy 
évig, 1920. március 20-áig 
tartózkodott itt. 

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum már eddig is több, 
sikeres konferenciát szer-
vezett meg, azonban ez 
az első alkalom, amikor a 
MAMUTT rendezvényének 
biztosított helyet. A konfe-
rencia és a szakmai tovább-
képzés résztvevői a Magyar 
Múzeumi Történész Társulat 
tagjai, valamint a Magyaror-
szág különböző múzeuma-
iban és határon túli múzeu-
mokban dolgozó történész 
muzeológusok voltak. 

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Múltidéző Jubileumi konferencia a Munkácsy múzeumban
A pásztorbottól a sétapálcáig A Magyar Múzeumi Történész Társulat itt tartotta továbbképzését

Ady tanárának arcképével bővült a múzeum gyűjteménye

Dr. Kerekes Attila (középen) felajánlásának köszönhetően gazdagodott a múzeum

A megnyitón Békéscsaba értékeiről is szó volt

A téma: az I. világháború következményei, idegen meg-
szállók Magyarországon 1918–1921 között

A békéscsabai Szlovák 
Tájházban múltidéző kiál-
lítás nyílt a közelmúltban. 
Az érdeklődők egy átfogó 
tárlatot láthatnak elődeink 
támasztékairól és eszkö-
zeiről a sétapálcától a gu-
zsalyig, a mívestől a ha-
gyományos pásztorbotig.

A többnyire Mester Gábor és 
Harangozó Imre gyűjtemé-
nyéből létesült kiállítás 19. 
és 20. századi eszközökből 
tevődik össze. A Szlovák 
Tájházban a közönség a két-
nyelvű megnyitót és Kutyej 
Pál lelkész áldását követően 
tekinthette meg a mintegy 
100 darabból álló tárlatot.

Ha a fiúnak megtetszett 
egy leány, akkor az udvar-
lást és szándékát jelezhette 
egy faragott bottal. Ha a le-
ány ínyére volt a közeledés, 
akkor elfogadta a jelekkel 
díszített övguzsalyt. Így is 
indulhatott egy románc a 19. 
századi parasztság köreiben 
– mondta el Harangozó Imre. 

A néprajzkutató kiemelte, 
hogy egy, a nyelvektől telje-
sen független, archaikus jel-
rendszert használtak például 
a pásztorok, azokat pedig 
szinte bármelyikük értel-
mezni tudta, tájegységtől és 
anyanyelvtől függetlenül.

A kiállítás berendezője, 
Lipták Jánosné nívódíjas 
népművész megjegyezte, 
hogy a kiállított darabo-
kat igyekeztek időrendi és 
használati funkciók szerint 
tematizálni. Külön vannak 
a 20. századi sétapálcák, 
viszont együtt tekinthetőek 
meg a bojtárok,  juhászok 
által használt botok. Külön 
helyezték el a fokosokat, 
díszfokosokat és az egykori 
betyárok eszközeit.

„A pásztorbottól a séta-
pálcáig, avagy mire támasz-
kodtak eleink” című kiállítást 
október 31-éig nézhetik meg 
az érdeklődők Békéscsa-
bán, a Garai utca 21. szám 
alatt, a Szlovák tájházban.

Sipos Gábor



Az M44 munkálataihoz kap-
csolódó régészeti feltárá-
son 2015-ben, Kondoroson 
agancsból készült fésű töre-
dékei kerültek napvilágra.

A fésű ívelt hátú, több részből 
áll, ún. Thomas I. típusú. A 
fogólemezen a szélekkel pár-
huzamos, két bekarcolt vonal 
található, az általuk lehatárolt 
területet egymás felé dőlő, be-
karcolt vonalkötegekkel díszí-
tették. A fogólemezen közé-
pen egy sorban hét pontkörös 
motívum figyelhető meg, de 
ugyanezt a technikát alkal-
mazta a mester a fogólemez 
felső, ívelt részén is, ahol négy 
pontkörös díszítés látható. A 
több részből álló fésűt nyolc 
nittszeg rögzítette egymás-
hoz. Fogai sajnos kitörtek, 
funkcióját vesztve tulajdono-
sa kidobta, így kerülhetett a 
szemetesgödörbe valamikor 
a Kr. u. 4-5. század fordulóján.

A fésű előkerülése szarma- 
ta temetőben vagy telepü-
lésen nagyon ritka jelenség. 
Nem sírmelléklet és nem is 
viseleti tárgy. Bizonyíthatóan 
használták a keleti őshazá-
ban, és a Kárpát-medencei 
honfoglalásuk után is kellett, 

hogy valamivel fésülködjenek. 
Valószínűleg fából készültek 
az Alföldre költözésük utáni fé-
sűk, így ezek földbe kerülvén 
elenyésztek az évszázadok 
alatt. Agancsból készített fé-
sűket a Római Birodalomban 
és a germán barbár világban 
gyártottak, ezek jelenléte egy 
szarmata faluban importként 
értékelhető. Azonban helye-
sebb inkább exportról beszél-
ni, mivel a római és germán 
kereskedő hozta el áruit a 
szarmata piacra. A Római Bi-
rodalom és a germánok áruik 
felvevő piacának tekintették 
a nagy létszámú szarmata 
népességet. Tehát ők expor-
táltak a szarmatáknak. Mivel 
az agancsfésű gyártása pár 
lépésből álló, viszonylag egy-
szerű folyamat, így elképzel-
hető, hogy idővel a szarmaták 

is megpróbáltak előállítani haj-
keféket.

A kondorosi fésű azon-
ban nem helyi műhely ter-
méke, hanem egyértelműen 
germán gyártmány, jó pár-
huzamai ismeretesek vandál 
környezetből.

A két nép, a vandálok és 
szarmaták 400 körül érint-
kezhettek egymással, amikor 
is kialakult egy vandál-alán 
szövetség, fegyverbarátság. 
A vandálok és alánok több-
sége a népvándorlás viharos 
időszakában elvonult nyugat-
ra, de voltak olyanok is, akik 
nem mentek sehova. Ilyen 
lehetett a kondorosi szarma-
ta (alán?) is, aki annyit fésül-
ködött, hogy mind egy szálig 
kitörte a fésűje fogait.

Nagy Dániel Sándor 
régész

Augusztus 29-e a magyar 
fotográfia napja. Magyar-
országon, 1840-ben ezen a 
napon készült először nyil-
vános eseményen fény-
kép, vagy ahogyan akkor 
nevezték, dagerrotípia. 

A békéscsabai Szent-Györ-
gyi Albert Szakgimnázium 
először indított a városban 
művészeti és média fotográ-
fus szakot. A szak 9. évfolya-
ma 9 fotósának 9 alkotását 
tárták a nagyközönség elé 
azon a tárlaton, ami október 
10-éig tekinthető meg a Mun-
kácsy emlékházban.

– 1840. augusztus 29-én 
Vállas Antal két olyan dager-
rotípiát mutatott be Pesten, 
amelyeken a vár és a budai 
oldal volt látható. A magyar 
fotóstársadalom ezt a napot 

választotta a magyar fotográ-
fia napjának. Ez egy mérföld-
kő volt akkoriban. Amit most 
a kiállításon látunk, az pedig 
nekünk, a BSZC Szentgyör-
gyi Albert Szakgimnázium 
iparművészeti tagozatának 
egy mérföldkő, mert a tavalyi 
évfolyam volt az első a mű-
vészeti és média fotográfus 
szakon, és a képek az első 
évből születtek –  fogalmazott 

Novák Attila, az iparművésze-
ti tagozat vezetője.

– A kiállítás fő tematikája, 
hogy fekete-fehér, ezen belül 
erősen megmutatkozik benne 
a Bauhaus irányzat és annak 
stílusjegyei. Idén ünnepli a 
Bauhaus a századik évfordu-
lóját, ezért úgy gondoltam, a 
diákokkal is fel kell dolgozni ezt 
a témát, és attól kezdve ezzel 
is foglalkoztunk – árulta el Imre 
György témavezető tanár.

A kiállítók a fekete-fehér 
technikán túl a fények és a 
formák játékának újragon-
dolásával készítették el al-
kotásaikat. A fiataloknak 
lehetőségük volt arra, hogy 
megnézzék és megtanulják 
azt is, milyen volt a klasszi-
kus előhívás, milyen a sötét-
kamrai munka. 

Szabó Rita
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Békés Megyei Könyvtár
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk.hu kolcs@bmk.hu http://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/ 
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/ 

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM: 
Hétfő, szombat: 14.00–19.00  •  Kedd–péntek: 11.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR: 
Hétfő, szombat: 14.00–18.00  •  Kedd–péntek: 11.00–18.00

ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok,  
visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat: 

Hétfő: 9.00–14.00  •  Kedd–péntek: 9.00–11.00

Kedves Látogatók! 
A Jaminai Könyvtár augusztus 26-ától szeptember 15-éig 
karbantartás miatt zárva tart. Nyitás: szeptember 16-án, hétfőn 11.00 

órakor. Köszönjük a megértésüket!

Marik Anikó kiállításmegnyitója a könyvtárban
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2019. 
szeptember 17-én, kedden 17.30-ra a Békés Megyei Könyvtárba 
Marik Anikó "Az élet színei" című festménykiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Mészáros Zsuzsanna vizuál kulturális 
szakember. Közreműködik: Gyurkó János író, költő, zeneszerző.

A tárlat 2019. október 16-áig látogatható.

2019. október 4-én – Finn Könyvtári Éjszaka
16.30–17.30 Pole pozícióban a finn irodalom: műfordítás

és az ismeretlen Räikkönen. Bába Laura előadása.
16.30–17.30 Joulupuu on rakennettu – Juhász Orsolya A karácsony 

Mikulás földjén című előadása.
18.00–19.00 A finn metálzenéről – Fodor György előadása.
19.00–20.30 A könyvtár vendége Réz András filmesztéta.

Továbbá: kóstoló, tombola, fényfestés, beiratkozási kedvezmények, 
filmklub, kézműves-foglalkozás. A részletes programot keressék 

honlapunkon, illetve Facebook-oldalunkon. 

Könyvtárunk szívesen fogad nem működő, rossz, feleslegessé 
vált Nokia mobiltelefonokat a X. Könyvtári Éjszaka mobiltelefon-

hajító (kännykänheiton) versenyére. A készülékek leadhatók 
a földszinti pultnál. Köszönjük a felajánlásokat!

TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén fek-
szik, Békéscsaba belvárosából 
indulva kellemes, ötperces sé-
tával megközelíthető.

Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása le-
hetőséget teremtenek arra, hogy 
konferenciák, illetve nagyobb 
családi rendezvények, pl. eskü-
vők kedvelt színhelyévé váljon. 

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, ál-
latokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal, 
madarakkal, rovarokkal. 
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet 
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.

A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő. 

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001

kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

Körösök Völgye
Látogatóközpont

A kondorosi vandál fésű

A magyar fotográfia napja
Kilenc kilencedikes kilenc alkotása az emlékházban

Egy békéscsabai startup vállalkozás Düsseldorfban, 
a turisztikai világkiállításon mutatta be a szabadal-
maztatott találmányát, az ioCamper elnevezésű, 
egyedülálló, összecsukható és szállítható mobil 
apartmanházat. Békéscsaba német önkormányzata 
szerény támogatással járult hozzá a mobilház fej-
lesztőinek bemutatkozási költségeihez. A 70 éves 
Messe Düsseldorf a világ 10 legerősebb iparivásár- 
szervezői közt ott van a világ összes növekedő régi-
ójában ipari partnerként. A német önkormányzat sok 
sikert kíván a csabai innovátoroknak.

Csabai startup Düsseldorfban

Rekonstruált fésű, Máthé Genovéva és Pribojszki Klára rajza

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. szeptember 12-én, csütörtökön 19 órától

BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

KÉZMŰVESAJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA
Szeretettel várjuk az óvodás- és iskoláscsoportokat őszi kínála-

tunkkal: erdei állatok és őszi gyümölcsök készítése textilből, fonalból. 
A kézműves-foglalkozás díja: 400 Ft/fő. 

Egy foglalkozásra egyféle tevékenység választható. 
Időpont-egyeztetés, témaválasztás a 326-370 telefonszámon.

MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP
2019. szeptember 20-án, pénteken 19 órától vendégfogadás 

zenével, Pimpimpáré produkció.
19.30 Pupa Trupa formáció köszöntője szavak nélkül

Köszöntők szavakkal
20.00 DÍSZBEMUTATÓ Schéner Mihály 1923–2009.

A 10 éve elhunyt művészre a Magyar Művészeti Akadémia 
filmjének bemutatásával emlékezünk.

FIGYELEM! ÚJ IDŐPONT! MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órától.

Tintaló Társulat előadása, kemencés lángos gyúrása, sütése,
must préselése, vattacukor, kézműves-játszóház.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. szeptember 25-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klub-

házban. Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: RETTEGETT IVÁN.
 Szergej M. Eizenstein filmje, 1945.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu



Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetést vehetett 
át Budapesten dr. Tirják 
László Pro Natura díjas er-
dőmérnök, a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatósá-
gának igazgatója. 

– A Körös-Maros vidék ter-
mészeti kincseinek védelme 
érdekében végzett munkájáért 
díjazták. Ezt hogyan élte meg?

– Az igazgatóságunk 25 
évvel ezelőtt alakult, akkor 
kaptam én is a kinevezése-
met. A kollégákkal egy új nemzeti parkot kellett felépítenünk. 
Az elmúlt 25 év lehetővé tette, hogy amit annak idején eltervez-
tünk, végig is vigyük – ez jó érzéssel tölt el, hisz nem mindenki-
nek adatik meg. Az pedig különösen jólesett, hogy az ország-
nak erre a szegletére vetült kicsit a fény. A rendszerváltás után 
pár évvel született meg az Alföld program, ami kitűzte, hogy 
legyen a Körösök mellett egy új nemzeti park – az egészet nul-
láról kellett felépítenünk. Példaként említem, hogy 1994-ben 
vettünk 43 szürke marhát, és most 3000 szürke marhánk van. 
Akkor volt 2000 hektár földünk, most pedig 36 000 hektár. A 25 
év alatt próbáltuk kiaknázni a környezetvédelmi alap, majd az 
európai uniós források adta lehetőségeket, ma is folyamatosan 
fejlesztünk. Elterveztük, hogy hol lesznek például az állattar-
tó telepeink, látogatóközpontjaink, folyamatosan építettünk fel 
mindent, és ma is folyamatosan fejlesztünk. 

– Hogyan talált önre ez a hivatás? 
 – Békéscsabai születésű vagyok, az iskolában volt egy ne-

ves természetkutatónk és muzeológusunk, Réthy Zsigmond, 
aki sajnos korán elhunyt. Ő annak idején szervezett termé-
szetvédelmi táborokat és hetente természetvédelmi klubokat. 
Valamennyien büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon 
az első természetvédelmi táborok Réthy Zsigmond nevéhez 
fűződnek. Később a Rózsa Ferenc Gimnáziumban végeztem, 
majd két út állt előttem: biológus leszek, vagy erdőmérnök. 
Végül Sopronba mentem, az erdőmérnöki pályára jelentkez-
tem, mert az közelebb van a természethez, mint az elméleti 
biológia.  1987-ben végeztem, ezután Gyulán, az erdészetnél 
dolgoztam, majd a környezetvédelmi felügyelőségen. Amikor 
alakították az igazgatóságot, tőlem is kértek egy költségveté-
si és szakmai megvalósítási koncepciót. Dr. Tardy János, az 
akkori államtitkár nem kis kockázatot vállalt, amikor 30 éve-
sen engem jelölt arra, hogy kezdjünk létrehozni egy nemzeti 
parkot. Így kezdődött, és ma is itt vagyok. Büszke vagyok a 
nemzeti parkunkra, nemcsak arra, amit elértünk, hanem arra 
is, amit nap mint nap végzünk.

(Az interjú teljes terjedelemben olvasható a behiren
és visszanézhető a 7.Tv Aktuális című műsorában.)

Rakonczás Szilvia, a Bé-
kés Megyei Könyvtár 
igazgatója Szinnyei Jó-
zsef-díjat kapott az állam-
alapítás ünnepén szakmai 
munkája elismeréseként. 

– Milyen érzés volt, mikor 
megtudta, hogy országos 
elismerésben részesül? 

– Zavarba ejtő egy ilyen 
díj odaítéléséről értesülni. 
Hiszen csak teszem a dol-
gom a hétköznapokban, rá-
adásul nagyon sokan van-
nak a szakmában, akik ezt megérdemelnék. Mindemellett 
hálával tölt el, hogy megkaptam. Talán az egyik legfonto-
sabb dolog a díj kapcsán, hogy a könyvtár munkájára na-
gyon odafigyel a fenntartó önkormányzat. Az is jó érzéssel 
tölt el, hogy az elmúlt időszak szakmai útját is kicsit visz-
szatükrözi. 

– Intézményvezetőként mit kell tennie azért, hogy mű-
ködjön a megyei könyvtár?

– Talán az a legfontosabb, hogy meg kell látni, milyen 
kihívásai vannak a szakmának. Milyen új és újabb felada-
tok jönnek amellett, hogy a klasszikus könyvtári tevékeny-
séget is kiváló módon kell végezni. Vezetőként nem elég, 
ha nyitott és mindenre kész az ember. A kollégákkal együtt 
kell dolgozni, tehát jó csapatot kell fabrikálni minden tevé-
kenységben. Hálás vagyok a munkatársaimnak, mert ők is 
próbálnak a lehető legnyitottabbnak lenni, és odafigyelni a 
partnereinkre, az olvasóinkra, a könyvtárhasználókra. 

– Mennyire változott meg a könyvtárosszakma az elmúlt 
évtizedekben? 

– Óriási változáson ment át, és napjainkban kérdés, 
hogy mi lesz a könyvtárak jövője. Én annak idején matema-
tika–könyvtár szakot végeztem, és talán az átlagnál fogé-
konyabb vagyok akár a technikai újdonságok felé is. Nem 
tehetjük meg, hogy nem figyelünk arra, mi történik a nagy-
világban. Milyen új vagy régi technikákat, praktikákat tu-
dunk annak szolgálatába állítani, hogy olvasóvá neveljünk. 
Talán ez nehéz, de megszerettetni a betűt és mindent, amit 
a könyvtár nyújtani tud, az szép feladat. Ugyanaz a funk-
ciója a könyvtárnak most is, mint volt, hogy ismeretekhez 
jussanak az emberek. Emellett azt is meg kell tartani, hogy 
valaki bejön és egyszerűen csak újságot böngész, leül és 
olvas egy sarokban, vagy hazaviszi a szépirodalmat, re-
gényt, verset, bármit. Azt szeretnénk a kollégáimmal, hogy 
legyen a könyvtár egy jó hely. Legyen az a hely, ahol na-
gyon jó lenni!

(Az interjú teljes terjedelemben olvasható a behiren
és visszanézhető a 7.Tv Aktuális című műsorában.)

Az államalapítás ünnepé-
hez kapcsolódóan Besse-
nyei György-díjat kapott 
a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ kulturális 
szervezője, Paulikné Tóth 
Krisztina. 

– Mit jelent önnek ez a szak-
mai elismerés? 

– Nagy meglepetés volt. 
Ráadásul nem Békéscsa-
báról történt a felterjesztés, 
hanem a Kulturális Közpon-
tok Országos Szövetségé-
től. Azon túl, hogy a Csabagyöngyében dolgozom, van egy 
nagyon fontos másik szakmai életem: ebben a szakmai szö-
vetségben való ténykedés, titkárként hét éve dolgozom ott. 
Itthon egyébként évekig két, szintén Bessenyei-díjas szak-
mai vezető, Szente Béla és Herczeg Tamás szárnyai alatt 
tanultam, dolgoztam, boldog vagyok, hogy én is átvehettem 
ezt az elismerést. A mi szakmánk nem egyszemélyes műfaj, 
a Csabagyöngye munkatársainak is nagyon szépen köszö-
nöm azt az együttműködést, amellyel folyamatosan segítik 
a munkámat. 

– Mit jelent a hétköznapokban az, ha valaki kulturális 
szervező? 

– Sok apró elemből tevődik össze egy-egy rendezvény, 
egy-egy közösségi esemény megszervezése. Egy ilyen 
nagy kulturális központban, mint a Csabagyöngye, nagyon 
széles a paletta. Részben közönségprogramokat kínálunk, 
ezen belül is vannak szabadidős, szórakoztató programok, 
nagyfesztiválok. De ugyanúgy jelen vannak a kínálatunkban 
a kiállítások, táborok és az ismeretterjesztő előadások. A 
kulisszák mögött pedig sok mással is foglalkozunk. Társa-
dalmi események, konferenciák szervezésével, szakmai 
módszertani fejlesztésekkel, közösséggondozással. Én a 
Csabagyöngyében a klasszikus zenei területet viszem, ez 
elsősorban a zenei közösségeinkhez kapcsolódó progra-
mok szervezését, a közösségek napi életének szervezését, 
segítését jelenti. A közönséggondozás, programszervezés 
mellett pedig pályázatok írásával, illetve projektmenedzs-
menttel is foglalkozom. 

– A további munkájához ad-e valamilyen motivációt a díj? 
– Hétköznapi csodák születésénél voltam eddig is jelen, 

amikor egy közösségben vagy egy rendezvényen, a színpa-
don megszülettek a produktumok, amelyek aztán az embe-
rek szívét megmelengették. Most velem történt egy olyan 
hétköznapinak nem mondható csoda, ami további erőt és 
újabb célokat ad a jövőben.

(Az interjú teljes terjedelemben olvasható a behiren
és visszanézhető a 7.Tv Aktuális című műsorában.)
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Országos elismerést kapott
Rakonczás Szilvia, Paulikné Tóth Krisztina és dr. Tirják László

INDULÓ TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK
Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 30-án 18 órakor. A képzés 20 

órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. 
A részvételi díj 12 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni 

szeptember 27-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 
Angol kezdő nyelvtanfolyam indul október 1-jén 18 órai kezdettel. A tanfo-

lyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre keddi napokon kerül 
sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik még egyáltalán nem tanulták 
vagy csak ismerkedés szinten az angolt. Kommunikációközpontú, szókincsfej-
lesztő órák, az alap nyelvtanok megismerése és a hallott szöveg értésének gya-
korlása Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével. Részvételi díj: 35 000 Ft. 
Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkal-

mával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Angol újrakezdő nyelvtanfolyam indul október 2-án 18 órai kezdettel. A tan-

folyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 
kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, de 
még bizonytalanok,vagy szeretnék ezt a tudást biztosabbá tenni. Kommunikáció-
központú, szókincsfejlesztő órák, és alapfoktól egy lépés előre a középszint felé. 
Beszédközpontú, jó hangulatú órákat ígérünk Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár 
vezetésével. Részvételi díj: 35 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen le-

het az első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Angol középfokú nyelvvizsgára felkésztő tanfolyam indul október 3-án 

18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, me-
lyekre csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik 
szeretnének májusra középfokú nyelvvizsgát letenni, írásbeli, szóbeli és hallott 
szövegértésre való teljes felkészítés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. 
Részvételi díj: 35 000 Ft). Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első 

alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek október 9-én 17 órakor. A képzés 20 

órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-től 19 óráig kerül sor. 
Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása elméletben és gyakorlatban. 
A részvételi díj 12 500 Ft/fő. A tanfolyamot Katona Péter, a Márvány Fotóműhely  
vezetője és a fotóműhely tagjai vezetik. Jelentkezni október 7-éig lehet a részvé-

teli díj befizetésével a közösségi házban. 
Intimtorna-tanfolyam indul október 9-én 18 órakor. A képzés 10 órás, 

a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Célja az in-
tim izmok megerősítése. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. 
Részvételi díj: 12 500 Ft/fő. Jelentkezni a helyszínen lehet, a fent jelzett idő-

pontban, a részvételi díj befizetésével.
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Egy igazi ínycsiklandozó fo-
gás, a kengurufarok leves 
is az asztalra kerül majd a II. 
Ausztrál Jótékonysági Es-
ten. A rendezvényt szeptem-
ber végén tartják az Auszt-
ráliai és Békési Polgárok 
Egyesülete szervezésében. 
A bevételből a Békés Megyei 
Központi Kórház Gyermek-
osztályát támogatják majd. 

A jótékonysági est vendégei 
szeptember 28-án igazi színes 
kavalkádban érezhetik majd 
magukat, ahol jól megférnek 
egymás mellett a magyar és 
az ausztrál jellegzetességek. 
Az előbbiek műsor, az utób-
biak az étkek formájában is 
jelen lesznek a bálon. A ha-
talmas távolság sem akadály, 
a rendezvényre mintegy 20 
ausztrál és új-zélandi vendéget 

várnak, köztük a magyarorszá-
gi nagykövetet, dr. Brendon 
Charles Hammert is – emelte 
ki Juhász Zoltán, az Ausztráliai 
és Békési Polgárok Egyesü-
letének elnöke a rendezvény 
beharangozóján.

A jótékonysági rendezvény-
re szóló belépő megvásárlá-
sával bárki a támogatók közé 
léphet. A jegy, az árverés és 
a tombolából befolyt összeg 
nyereségét a Békés Megyei 
Központi Kórház Gyermekosz-
tályának ajánlották fel. A tervek 
szerint ez az összeg lesz an-
nak a kezdeményezésnek az 
ugródeszkája, amelyből finan-
szírozzák a gyermekosztályok 
falának, mintegy 4000 négy-
zetméternyi felületnek a deko-
rálását. Az elképzelés szerint 
így szeretnék megkönnyíteni 
a kezelésre szoruló gyermekek 

számára a kórházban töltött időt 
– mondta el dr. Becsei László, a 
Békés Megyei Központi Kórház 
főigazgató-főorvosa. A kész de-
koráció fertőtleníthető anyagból 
készül, a teljes költség várha-
tóan 10 millió forint körül lesz. 
A tavalyi rendezvényen befolyt 
összeget, 1 millió forintot úgy-
szintén a gyermekosztály kap-
ta, abból a kezelést segítő és 
gyógyászati berendezéseket 
vásároltak.

A rendezvényen fellépnek 
majd a városi fúvószenekar 
tagjai és a református gimnázi-
um leánykara. Látható lesz egy 
társastánc-bemutató, illetve az 
ausztrál vendégek kérésére 
lesz cigányfolklór is. A bál zenei 
felelőse a Grund együttes lesz, 
a jegyek elővételben a békési 
Juhász cukrászdában vásárol-
hatók meg, a Széchenyi tér 4/2. 
szám alatt.

Sipos Gábor
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2019. szeptember 23., hétfő

2019. szeptember 16., hétfő

2019. szeptember 24., kedd

2019. szeptember 17., kedd

2019. szeptember 25., szerda

2019. szeptember 18., szerda

2019. szeptember 26., csütörtök

2019. szeptember 19., csütörtök

2019. szeptember 27., péntek

2019. szeptember 20., péntek

2019. szeptember 28., szombat

2019. szeptember 21., szombat

2019. szeptember 29., vasárnap

2019. szeptember 22., vasárnap
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K I T E K I N T Ő
Ismét jótékonysági estet rendez az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete



A tanév előtt néhány nap-
pal közös zsebszülő készí-
tésre invitálta a szülőket és 
gyermekeiket a Békéscsa-
bai Család és KarrierPont. 
Sok-sok család élt a lehe-
tőséggel és készítette el 
gyermeke számára a tanév-
kezdést megkönnyítő mini-
atűr anyukát és apukát, sőt, 
testvérek és nagyszülők 
is készültek fagolyókból, 
csodálatosan megfestve. 
A „zsebszülőt” a gyerekek 
magukkal vihették aztán az 
iskolába is, sok első osztá-
lyos gyermek így oldotta szorongását az első napokban. A nagy érdeklődésre való te-
kintettel a család és karrierpont a későbbiekben is tervez hasonló programokat.

Bojár Iván András elindított 
egy országos mozgalmat 10 
millió fa néven. Ahogy fogal-
mazott: „irgalmatlan meny-
nyiségű fát kell elültetnünk 
ahhoz, hogy megállítsuk a 
folyamatos felmelegedést, 
ami klímakatasztrófához ve-
zet hosszú távon. Nemcsak 
a szén-dioxid megkötéséről 
és a levegő lehűtéséről van 
szó, a fák fontos szerepet ját-
szanak az elsivatagosodás 
megfékezésében is. Meg-
fogják a rétegvizeket, és az 
özönvízszerű esőzések sem 
mossák el a talajrétegeket, 

megakadályozzák így a gyors 
talajeróziót”. 

A békéscsabai Ulbert Zol-
tán július 19-én látta Bojár 
Iván András egyik nyilatkoza-
tát a tévében. Ez olyan nagy 
hatással volt rá, hogy már 
másnap létrehozta a 60 ezer 
fa Békéscsabán facebook 
csoportot, mondván: a Föld 
éghajlatát magunkra haragí-
tottuk, de talán még van egy 
szalmaszálnyi esélyünk. 

– Felemelő érzés volt lát-
ni, hogy nagyon gyorsan 
és sokan csatlakoztak a 
csoporthoz. Mindjárt jöttek 

szakemberek is, már az ele-
jén jelentkezett erdőmérnök, 
élőhely-specialista, ökológus, 
kertész és rengeteg civil, jó 
szándékú segítő – mondta el 
Ulbert Zoltán.

A közösségből alig több mint 
egy hónap elmúltával egyesü-
let jött létre, az alakuló ülésüket 
augusztus 28-án tartották Bé-
késcsabán, a Levendulás kert-
ben. Mint elmondták: három 
fő csapásirányban gondolkod-
nak, az egyik a városi fásítás, 
a másik az öko-folyosók, zöld-
folyosók ügye, ami leginkább 
a városhatárban levű dűlőutak 
fásítását jelenti, a harmadik és 
legfajsúlyosabb tétel pedig az 
új erdők telepítése Békéscsa-
ba környékén. 

Ulbert Zoltán elmondta, 
olyan komoly felajánlások ér-
keztek, hogy már több mint 
négy hektárnyi terület van, 
ahol el lehetne kezdeni a 
munkálatokat. 

Valami jó tehát elindult, le-
het csatlakozni!

(Az interjú a 7.Tv Aktuális 
című műsorában is vissza-

nézhető és olvasható 
a behir.hu oldalon.)

Tizenkettedik alkalommal 
rendezték meg a Megyei 
Hajléktalan Sportnapot, 
amelynek ezúttal Békés-
csaba adott otthont. Most 
a Békéscsabáról, Oros-
házáról, Gyuláról és Bé-
késről érkező versenyzők 
asztaliteniszben, sakkban 
és dartsban próbálhatták 
ki magukat.

Békés megyében négy te-
lepülésen: Békésen, Békés-
csabán, Gyulán és Oroshá-
zán létezik hajléktalanellátást 
végző intézmény. A Bé-
késcsabai Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 2007-
ben hívta életre az első Me-
gyei Hajléktalan Sportnapot, 
amelyet azóta minden évben 
megrendeznek.

Orovecz Sándor, az oros-
házi intézmény vezetője ki-
emelte, hogy országos szin-
ten is egyedülálló a Békés 
megyei sportrendezvény. 
Varga Éva, a Békéscsabai 

Családsegítő és Gyermekjó-
léti Központ vezetője pedig 
arról beszélt, hogy a küzdeni 
akarás benne van az ellátot-
tak mindennapjaiban.

– Sokkal könnyebb ilyen-
kor az ellátottainkkal dolgoz-
ni. Valójában több hónapon 
átívelő a hatás, hiszen he-
tekkel korábban már ké-
szülnek, az itt megszerzett 
élmények pedig még hete-
kig megmaradnak bennük. 

Itt mindenki sokkal önfeled-
tebb, boldogabb, így sokkal 
könnyebben tud a társada-
lom többi tagja felé nyitni – 
fogalmazott Varga Éva.

A verseny legjobbjai ok-
leveleket, érmeket és aján-
dékcsomagot kaptak. Az 
összesített eredményeket 
tekintve ebben az évben az 
orosháziak diadalmaskod-
tak, így ők vihették haza a 
vándorkupát.
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60 ezer fa Békéscsabán
„Talán még van egy szalmaszálnyi esélyünk”Több hónapon átívelő a rendezvény hatása

Sportnap hajléktalanoknak

Néhány hete egy országos kezdeményezéshez kapcsolód-
va Ulbert Zoltán elindította a 60 ezer fa Békéscsabán elne-
vezésű kezdeményezést. Az azóta eltelt időben több mint 
háromezren csatlakoztak a közösségi oldalon létrehozott 
csoporthoz, terv készül és egyesület alakult a fásításért. 

SZOLGÁLTATÁS

Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. 
Bali és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves kortól. 
Bencsik Éva, 30/506-4202.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, roletta, reluxa 
szerelése, javítása, kulcsmásolás: Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Fűnyírást, bozótirtást vállalok. 30/366-9699. Petri.

Síremléktisztítás környezetbarát módon! 
www.bekessirkotisztitas.hu • Tel.: 30/384-1726, 20/774-7455.

Pedikűrt, manikűrt, talpmasszírozást vállalok. 
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Akkreditált munkahelyre keresünk megváltozott munkaképességű 
személyügyi, munkaügyi végzettséggel rendelkező rehab mentor, rehab 

tanácsadó munkatársat szeptember 1-jei kezdéssel. Érdeklődni: 30/852-3493.

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es karbantartott építési telek 
árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. 

Telefonvezeték az utcában, gázcsonktelepítés 2019. szeptemberben. 
Tel.: 30/574-0913, délután. 

 
Békéscsaba elit negyedében lakóház kiadó, eladó. Érd.: 70/514-8430.

OKTATÁS

Matematika, fizika, kémia magánórák. Tel.: 20/563-3964. 
 

Kreatív angol. Tel.: 70/450-3228.

EGYÉB

Eladók: új háttámlás heverő, Nissan Sunny személyautó 1.4-es motorral, 
érvényes műszakival. Tel.: 30/684-5745. 

Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy méretű majomfa 
(crassula ovata), Daewoo 40 és Graetz 60 tv, új ülőkés táska, retró stílusú, 

nem használt diplomatatáska. Tel.: 30/574-0913, délután.

„Zsebszülő” az iskolakezdéshez



Az évad kezdetén a Békéscsabai Jókai Színház társulata párhuzamosan egyszerre 
három darabot is próbál, ebből kettőt szeptemberben mutatnak be. 

Az egyik Tege Antal rendezésében Heltai Jenő A tündérlaki lányok című színjátéka, amelyet 
az "önzés komédiájának" is neveznek. Heltai Jenő keserédes műve humorosan tárja a nézők 
elé az erkölcsi dilemmákat. A színjáték szórakoztató és ironikus módon mutatja be az ön-
feladást, az önérdek összefonódását a szerelemmel és a családi összetartozás kérdését. A 
darab rendezője kiemelte: a karakterek sémák és papírfigurák szerint működnek. Számukra 
evidens, hogy a legidősebb lány feláldozza magát és ártatlanságát az édesanyja és testvérei 
boldogságáért. A valódi szerelem kevés ebben a történetben, csak úgy tűnik, hogy mindenki 
mindenkit szeret, a szereplők a kapcsolataikban valójában a gazdasági lehetőségeket kere-
sik, hogy fenntartsák társadalmi szerepük látszatát. A színjátékot először szeptember 19-én 
tekintheti meg a közönség.

A teátrum szeptember 20-án folytatja a bemutatók sorát Kerstin Slawek–Szalma Dorotty–
Gulyás Levente Sárkány a szekrényben című mesedarabjával. Az aktuális témákat boncol-
gató modern sárkánykrimi rávilágít arra, hogy mindig kicsit mások akarunk lenni, mint amik 
vagyunk, és valójában nem baj, ha különbözünk egymástól, mert a különbözőség összetart 
bennünket és új barátságokat építhet. 

A Békéscsabai Jókai Színház egyedülálló lehetőséget biztosít szabadbérletével azok szá-
mára, akik saját maguk szeretnék megválasztani, hogy mikor és melyik előadást kívánják meg-
tekinteni, így szabadon válogathatnak az adott évad és a repertoáron tartott nagyszínpadi és 
kamaraszínházi előadások közül. Ezen bérletkonstrukció négy vagy hat előadást tartalmazhat. 

A 2019/2020-as felnőttbérlet kamaraszínházi előadásai: Heltai Jenő A tündérlaki lányok 
című színjátéka Tege Antal rendezésében, valamint Wass Albert Tizenhárom almafa című 
ősbemutatója, amelyet Kiss József Jászai Mari-díjas rendező állít színpadra. Az idei évad 
felnőttbérletének nagyszínpadi előadásai között szerepel: Molnár Ferenc Liliom című külvá-
rosi legendája Köllő Miklós rendezésében; Gyárfás Miklós Tanulmány a nőkről című zenés 
darabja, amit Halasi Imre érdemes művész 
rendezésében láthat a közönség; továbbá 
Krúdy Gyula A vörös postakocsi című szín-
játéka, amelyet a Kossuth-díjas Csiszár Imre 
visz színre. Végül, de nem utolsósorban a kö-
zönség láthatja Koltay Gergely–Szűts István 
–Kormorán A Megfeszített című rockoperáját, 
amelyet a Balázs Béla-díjas érdemes művész 
Koltay Gábor rendez. A bemutatók időpontjá-
ról és a bérletárakról a www.jokaiszinhaz.hu 
honlapról, valamint a színház jegypénztárá-
ban tájékozódhatnak az érdeklődők.

16 Színes

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A   A N N O
Az ispotálytól az első emeletes kórházépületigÚj évad, új darabok

Dr. Réthy Pál orvos legma-
radandóbb tette Csabán 
a „szegényeket ápoló és 
kórintézet” létrehozása 
volt, ahová az első beteget 
1864-ben, 155 éve vették 
fel. Ezt követően községi 
határozat született a kór-
ház államosítására, melyet 
egy gyógyító bizottságra 
bíztak, dr. Réthy Pál főor-
vos vezetésével.

Kórházbővítési célból a csa-
bai elöljáróság 14 holdas te-
rületet jelölt ki azon a helyen, 
ahol 1776–1847 között az 
evangélikus egyház Körösön 
túli temetője volt. Ez egy ker-
tekkel körülvett szabad terü-
let volt akkoriban. 

Az itt készült első kór-
házépületben négy nagyobb 
és négy kisebb kórterem, 
fürdőhelyiség és iroda ka-
pott helyet. A gyógyítás a 
kórtermekben folyt, ahol 26 
ágy volt elhelyezve. 1885-ig 
ezekben 2980 beteget ápol-
tak, közülük 2680-an gyógy-
ultan távoztak. Az orvosi 
teendőket dr. Réthy Pál főor-
vos, dr. Bende Albert városi 
tisztiorvos és dr. Reisz Miksa 
városi orvos látták el. A bé-
késcsabai kórház 1899-ben 
nyilvános kórház lett.

A századforduló változást 
idézett elő az egészségügyi 
ellátásban és a kórházak ki-

alakításában is. A korszerű 
orvostudomány alkalmazása 
mindinkább kórházi, intézeti 
ápolást követeli meg. A bé-
késcsabai kórház bővítése is 
szükségessé vált. Már 1901-
ben sem volt képes a napi 55 
fős beteglétszámot befogad-
ni. Dr. Reisz Miksa főorvos 
sürgetésére a község vezeté-
se is lépéseket tett a közkór-
ház bővítésének érdekében. 
Ugyanezt támogatta dr. Fábry 
Sándor vármegyei alispán. 

Az Ádám Gusztáv mérnök 
által készített kórháztervet 
a közgyűlés elfogadta, és 
sürgette a kivitelezést. Az 
új, emeletes kórház építése 
1904. július 18-án, egy hét-
fői napon kezdődött, ami-
kor a csabai Wagner József 
építész vállalata elkezdte az 

alapásást a gyógyításra már 
nem használható régi épület 
mellett, a Széchenyi ligettel 
szemben. 

A csabai kórház történeté-
nek első emeletes, látványos 
kert felőli homlokzatú épülete 
1905-ben készen, a kornak 
megfelelő színvonalú, gyó-
gyításra alkalmas berende-
zéssel, 16 betegszobával, 80 
ággyal, központi gőzfűtéssel 
és külön vízvezetékkel ellát-
va kezdte el a gyógyítást. 

A nagy múltú, immár 155 
éves gyógyító, dr. Réthy Pál 
nevét viselő kórház jövőre 
115 éves épülete még a gyó-
gyítást szolgálja. Sajnálatos, 
hogy nem őrizhette meg pati-
nás eredeti látványos arcula-
tát a régmúlt idők emlékeként.

Gécs Béla

A békéscsabai városi közkórház első emeletes épületének 
belső homlokzatú látképe 1910 táján
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