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Csabai Mérleg

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Elmaradnak a rendezvények Herczeg Tamás: Újra a csabaiaké lesz a szálló területe

Augusztus 20. Végre megoldódhat a Körös Hotel sorsa

A Munkácsy-kollekció három eredeti alkotással bővült
Több mint 5 milliárd forintot ér majd a múzeumban nyíló új tárlat

A világ legnagyobb Munká-
csy-gyűjteményét magáé-
nak tudó Munkácsy Mihály 
Múzeumban hamarosan új 
tárlat nyílik a festőóriás al-
kotásaiból. Az egyébként 
sem hétköznapi kiállítás há-
rom különleges alkotással 
gyarapodott. 

Szarvas Péter polgármester 
kiemelte, hogy a Modern Vá-
rosok Programban, a Munká-
csy-negyed projekthez kap-
csolódóan új állandó kiállítás 
nyílik a múzeumban. Mindig is 
úgy gondolták, hogy a negyed 
akkor lesz az igazi, ha minél 
több Munkácsy-képet lehet 
megtekinteni egy helyen. A 
tervek szerint összesen tizen-
hat eredeti Munkácsy-képet 
mutattak volna be, ám egy vá-

ratlan fordulatnak köszönhető-
en a tárlat három, korábban a 
művészettörténészek által is 
csak szakkönyvekből ismert 
alkotással gazdagodott.

A múzeumot ugyanis fel-
keresték az eredetileg Túróc 
vármegyéből származó, de 
később a Viharsarokban le-
telepedett Vidovszky család 
Békéscsabáról elszármazott 
tagjai, és felajánlották az 
intézmény számára a Mun-
kácsy Mihály által jól ismert 
Vidovszky Jánost és nejét, 
illetve lányukat, Matildot áb-
rázoló portréhármast. A csa-
bai származású Vidovszky 
János annak a gróf Apponyi 
családnak volt az intézője 
Gerendáson, amelyből az 
1920-as párizsi békekonfe-
rencián a magyar delegáci-

ót vezető Apponyi Albert is 
származott.

Ando György, a Munkácsy 
múzeum igazgatója kiemelte, 
hogy a 19 eredeti kép mellett 
a festőóriás számos haszná-
lati tárgyát, róla készült fotókat 
is őriznek az intézményben, 
ezek adják a világ legnagyobb 
Munkácsy-gyűjteményének 
gerincét. Hozzátette: nem 
csak a műtárgyakat tárják 
majd a közönség elé, hanem a 
festő különböző korszakaiba is 
betekintést nyújtanak. 

Gyarmati Gabriella művé-
szettörténész kiemelte, sokáig 
nem lehetett tudni, hol található 
a portréhármas. Mint mondta, 
különlegességük, hogy habár 
a képek kissé sötétek, rendkí-
vül jó állapotban vannak.

Varga Diána

– A békéscsabaiak vissza-
kaphatják a Kossuth téren 
található szellem-szálló, a 
Körös Hotel területét. Az el-
múlt huszonnégy évben az 
ingatlan üresen állt, mivel 
senki nem tudta megoldani 
az egyre romló állagú épü-
let felújítását, hasznosítását. 
A város szégyenfoltjaként is 
emlegetett terület rendezé-
sének előkészítése azonban 
most megkezdődött. Szemé-
lyesen kértem Orbán Viktor 
miniszterelnök úr és a kor-
mányzat segítségét abban, 
hogy az állam vásárolja meg 
a magántulajdonban lévő, 
gyatra állapotú ingatlant, azt 
bontsa el, és a helyén léte-

sülhessen egy közpark. Ez-
zel együtt biztosított lesz a 
lehetőség arra, hogy ha az 
önkormányzat más fejlesz-
tést szeretne megvalósítani a 
közel kétezer négyzetméter-
nyi területen, azt megtehes-
se – közölte Herczeg Tamás.

Az 1970-es évek elején 
épült Körös Hotel több mint 
20 éven keresztül nívós 
szállodaként üzemelt, a csa-
baiak körében népszerűek 
voltak az ott tartott szilvesz-
teri mulatságok, lakodalmak 
helyszíneként szolgált és ter-
mészetes szálláshelyként is 
vonzotta a vendégeket. 

A CSABAI MÉRLEG KÖVETKEZŐ SZÁMA AUGUSZTUS 27-ÉN JELENIK MEG!

Szarvas Péter: A Munkácsy-kollekció igazi ékköve a múzeumnak

Az egykor rangos vendégeket is fogadó Körös Hotel az 
elmúlt több mint két évtizedben már leginkább csak Bé-
késcsaba belvárosát csúfította. Több elképzelés született 
a szálloda rendbehozatalára, azonban a folyamat valahol 
mindig elakadt.  Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 
július 29-én olyan bejelentést tett, amellyel újraéled a re-
mény, hogy véglegesen megoldódhat a Körös Hotel sorsa. 

– Magyarországon az aktív 
fertőzöttek száma folyama-
tosan csökken, a térségben 
a legbiztonságosabb, legvé-
dettebb országok egyike va-
gyunk. A szabályok betartása 
azonban továbbra is szüksé-
ges. Így érvényben marad a 
maszkviselésre vonatkozó 
kötelezettség az üzletekben 
és tömegközlekedési esz-
közökön, és maszkot kell 
viselniük a vendéglátó-ipari 
egységek dolgozóinak is – 
hangsúlyozta Gulyás Ger-
gely, aki sajnálatát fejezte ki 
az augusztus 20-ai ünnepsé-
gek elmaradása miatt, ugyan-
akkor jelezte, hogy a már 
beszerzett eszközök jövőre is 
felhasználhatók lesznek. 

Szarvas Pétertől, Bé-
késcsaba polgármesterétől 

rengetegen érdeklődtek az 
utóbbi időben az augusztus 
20-ai rendezvények felől. Bár 
– minden eshetőségre felké-
szülve – a polgármesteri hi-
vatal munkatársai és a város 
kulturális intézményei már a 
veszélyhelyzet megszünte-
tését követően elkezdték az 
augusztus 20-ai ünnepi prog-
ramok szervezését, a nagy 
rendezvények Békéscsabán 
is elmaradnak. Szarvas Pé-
ter polgármester leszögezte: 
a csabaiak egészsége to-
vábbra is elsődleges szem-
pont, ezért nem tartják meg 
az augusztus 20-ai városi 
ünnepséget. 

(Erről friss információk, to-
vábbi részletek a 7.Tv műso-
rában és a behir.hu oldalon is 
találhatók.)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter júli-
us 30-án bejelentette, hogy a járványügyi védekezés miatt 
augusztus 15-e után sem tarthatók 500 fő feletti rendez-
vények, így elmaradnak az augusztus 20-ai ünnepségek 
is. Indoklásként elmondta, hogy a fertőzés veszélyét leg-
inkább a tömegrendezvények hordozzák magukban. 



A Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület július 27-én 
tartott tisztújítását elnök-
ségi ülés előzte meg. Az 
egyesület élére új vezető 
tisztségviselők kerültek: 
több mint egy évtizedes 
munka után Vantara Gyu-
la elnök úgy döntött, hogy 
2022-ig érvényes mandá-
tuma ellenére, már most 
át kívánja adni a stafétabo-
tot. Feladatkörét Szarvas 
Péter, Békéscsaba polgár-
mestere vette át. 

Leköszönt a szervezet 
alenöke Izsó Gábor, Békés 
város korábbi polgármestere 
is, helyére Kálmán Tibor, Bé-
kés jelenlegi városvezetője 
került. Az elnökség új tagja 
Siklósi István, Mezőberény 
polgármestere, míg tovább 

folytatja munkáját Görgényi 
Ernő, Gyula, és Köves Mi-
hály, Doboz első embere.

Közel hét évig tartó tevé-
kenysége után Baran Ádám 
munkaszervezet-vezető is le-

mondott. Pozíciójában Pócsi 
Gabriella követi, aki az elmúlt 
4 évben szakmai vezetőként 
vett részt az egyesület mun-
kájában. A munkaszervezet-
vezetői feladatok mellett a 

Körösök Völgye Látogató-
központ ügyvezetői feladatait 
is ellátja, továbbá részt vesz 
a Magyar Natúrpark Szövet-
ség alelnökeként az orszá-
gos szervezet munkájában.
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Rehabilitáció és foglalkoztatás
Pályaorientáció: két turnusban táboroztattak

Rehabilitációs ellátásra, 
vagy rokkantsági ellátásra 
lehet jogosult az a megvál-
tozott munkaképességű 
személy, akinek az egész-
ségi állapota 60 százalékos 
vagy kisebb mértékű.

A jogosultság további felté-
tele a kérelem benyújtását 
megelőző 5 évben legalább 
1095, 10 évben 2555, illetve 
15 éven belül legkevesebb 
3650 napon át fennálló biz-
tosítási jogviszony (például a 
kérelmező munkaviszonyban 
állt, egyéni vagy társas vál-
lalkozóként tevékenykedett, 
stb.). Az ellátás megállapítá-
sának kezdő napján kereső-
tevékenység nem végezhető, 
az ügyfél rendszeres pénzel-
látásban nem részesülhet.

A hatóság komplex mi-
nősítése keretében hozott 
javaslattól függ, hogy a meg-
változott munkaképességű 
személy részére rehabilitá-
ciós vagy rokkantsági ellá-
tás megállapítható-e. Fontos 
tudni, hogy ezen ellátások 
nem minősülnek saját jogú 
nyugdíjnak. 

A rehabilitáció nem csak 
orvosi, hanem szociális, 
képzési, foglalkoztatási és 
egyéb tevékenységek komp-
lex rendszere. A rehabilitáció 
kiemelt célja a megváltozott 
munkaképességű személy 
munkaerőpiaci integráció-
ja, megfelelő munkahelyen 
történő foglalkoztatásra való 
felkészítése, és a képessé-
gének megfelelő elhelyezés 
biztosítása.

A rehabilitáció sikerességét, 
eredményességét jól mutatja, 
hogy míg 2012 januárjában 
Magyarországon még 473 
360, tavaly már csak 314 570 
személy részesült rokkantsági 
és rehabilitációs ellátásban. 

Kedvező, hogy a rehabilitá-
ciós vagy rokkantsági ellátás 
megállapítását követően kere-
sőtevékenység is folytatható, 
mindaddig, amíg az érintett 
jövedelme 3 egymást követő 
hónapban nem haladja meg 
a minimálbér 150 százalékát, 
vagyis idén a 241 500 forintot.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Dűlőre jutnak a dűlőutak? Megújult a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület vezetősége

A fásítás a cél Szarvas Péter az új elnök

Békéscsabai Háziorvosi Kártya

A dűlőutak fásítását is ki-
tűzte célul a Hatvanezer Fa 
Egyesület. A szervezet a 
kezdeményezés során az  
önkormányzatokkal és a 
gazdákkal dolgozik együtt.

Az egyesület fásítási pro-
jektje újabb szakaszához 
érkezett. Az új kezdeménye-
zés során a dűlőutakat, mint 
agrárterületeket összekötő 
hálózatot kívánják helyreállí-
tani. A szervezet képviselői 
az önkormányzatok meg-
keresése mellett az utakat 
elsődlegesen használó gaz-
dákkal is szeretnének meg-
állapodásra jutni.

– A mozgalom célja, hogy 
a dűlőket, amelyek fa híján 
kiszáradt öko-sivataggá ala-
kultak, valamelyest vissza 
tudjuk állítani. A legfontosabb 
feladatunk az, hogy miután 
az érintett önkormányzatok-
kal sikerül együttműködni, 
felkeressük a gazdákat is, 
hogy partnerségben tudjuk 

megvédeni ezeket az utakat 
– mondta el dr. Duray Balázs, 
az egyesület vezetőségi tag-
ja. Hozzátette: Mezőberény, 
Kamut és Békéscsaba önkor-
mányzatai között már elindult 
egy dűlőfásítási együttműkö-
dés, amely során eddig 500 
méternyi szakasz újult meg.

A dűlők helyreállításával 
kapcsolatban egy gazdálko-
dót is megkerestünk.

– Ha a hosszú távú célját 
nézzük, akkor pozitív kezde-
ményezésről beszélhetünk. 
Mostanában az erózió követ-
keztében a nagyobb szelek 
és esők kárt tesznek a termő-
rétegben, mivel fák és cser-
jék híján nincs, ami tompítaná 
ezeket a hatásokat – hang-
súlyozta Durkó Lajos. Mint 
mondta, egy ilyen kezdemé-
nyezés a dűlőutak rendsze-
rezését is segítheti, hiszen a 
kijelölt határok hiányában a 
gazdák sok esetben egymás 
földjén haladnak át.

D. Nagy Bence

Békéscsaba önkormányzata létrehozta a Békéscsabai Házi-
orvosi Kártyát. Szarvas Péter polgármester a városháza dísz-
termében dr. Sonkoly Iván háziorvosnak adta át az elsőt. A 
polgármester kiemelte: az önkormányzat célja, hogy erősítse 
a háziorvosi ellátásban dolgozó orvosok motivációs rendsze-
rét. A kártya birtokosa – legyen házi-, felnőtt-, gyermek- vagy 
fogorvos – néhány, az önkormányzat által biztosított szolgál-
tatáshoz térítésmentesen juthat hozzá. Így például éves szín-
házbérlethez; harminc alkalmas uszodabérlethez; röplabda-, 
kézilabda- vagy labdarúgó-mérkőzésekre szóló bérlethez; 
évi, gyermekenként százhúsz óra ingyenes gyermekfelügye-
lethez, bérlethez a Csabai Kolbászfesztiválra, valamint a 
könyvtárat is térítsémentesen használhatják igény esetén.

Az iparkamara a nyár fo-
lyamán két turnusban 
szervezett pályaorientáci-
ós tábort felső tagozatos 
diákoknak, Békéscsabán.

Találkozó pszichológussal, 
logopédussal, fogtechni-
kussal, gyógytornásszal, 
optikussal, betekintés a 
média, a színház, a rendőr-
ség, a honvédség, az épí-

tőipar, fémipar vagy éppen 
a pénzgazdálkodás világá-
ba – felsorolni is sok azo-
kat a területeket, amelyeket 
megismertek a tanulók az 
egy-egyhetes időszakban a 
megyeszékhelyen. 

A visszajelzésekből ki-
derült: rácsodálkoztak a 
számukra új területekre, és 
akár megfogalmazták azt is, 
mely szakmákat nem sze-

retnék választani, és melyek 
váltak érdekessé. Mondhat-
juk tehát, hogy élmények 
és barátok mellett hasznos 
tudást szereztek a pályavá-
lasztással kapcsolatban.

A táborokban a társa-
dalmi felelősségvállalás és 
a felelős állattartás is téma 
volt, az önismereti feladatok 
pedig a személyiségfejlesz-
tést célozták.
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A „Modern Városok Prog-
ram Munkácsy Mihály örök-
ségét ápoló és népszerű-
sítő fejlesztési projekt” 
megvalósításához tartozó-
an a következő forgalomte-
relések, korlátozások vár-
hatók a belvárosban:

I. A Csabagyöngye Kul-
turális Központ és Békés 
Megyei Könyvtár környe-
zetének felújítása: Au-
gusztusban a Derkovits sor 
könyvtár melletti szakaszán 
a forgalomtól elzárva marad 
a teljes útszakasz, a parko-
lók elkészültek. A könyvtár 
mellett a járdaburkolat felújí-
tása elkészült, az épület előtt 
a rámpa átépítés továbbra 
is zajlik. A Csabagyöngye 
és a könyvtár közti terüle-
ten továbbra is térburkolási 
munkákat végez a kivitelező. 
Folytatódik a könyvtárhoz 
tartozó parkolók átépítése is. 

II. A Munkácsy Mihály 
Múzeum környezete, Der-
kovits sor építési-kivite-
lezési munkái: A polgár-
mesteri hivatal Derkovits sor 
felőli hátsó kerítését átépítik. 
A polgármesteri hivatal és a 
kormányhivatal melletti jár-
daburkolatok rekonstrukciója 
is zajlik, a gyalogosforgalom 
terelésére kell számítani. 

III. A Munkácsy Emlék-
ház környezete – a Gyulai 
úti parkoló és környezete 
építés-kivitelezési munkái: 
Augusztusban a Gyulai út 1. 

szám alatti irodaépület előtti, 
a közös használatú gyalog-
és kerékpárutat szétválasz-
tották, a parkolók átépítése 
folyik, a közlekedési csomó-
pontban a szélső forgalmi 
sáv lezárása várható. A Gyu-
lai úti, Árpád sor, Gőzmalom 
tér közötti kijelölt gyalogátke-
lőhelynél az átépítés befeje-
ződött. 

A III. területen dolgozó 
felelős kivitelező a Kopp 
Export-Import Kft. Székhe-
lye: 5600 Békéscsaba, Do-
bozi út 7.  A helyszíni munkák 
felelős vezetője: Szőke Lász-
ló építésvezető.

IV. A Munkácsy Mihály 
Múzeum környezete és 
Munkácsy Mihály híd – 
Széchenyi utca építés-ki-
vitelezési munkái: Augusz-
tusban a Széchenyi utca 
páratlan oldalán várhatóan 
megkezdődnek a járdabur-
kolat rekonstrukciós munkái. 
A Széchenyi utca 5. szám 
előtti autóbusz-megállóhe-

lyet áthelyezik a katolikus 
plébániatemplom melletti út-
szakaszra. 

Az I., II. és IV. területen 
dolgozó felelős kivitelező a 
Galéria Invest Kft. Székhe-
lye: 5600 Békéscsaba, Irányi 
u. 2. A helyszíni munkák fe-
lelős vezetője: Bunta Ferenc 
építésvezető

Az építési területek kör-
nyezetében a kihelyezett 
táblák szerint közlekedje-
nek, fokozott körültekin-
téssel és türelemmel. A 
beruházási projekttel kap-
csolatos bejelentések, kér-
dések, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postán, személyesen 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft., 5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 
10. sz. 1. emelet 4. sz. iroda 
címre küldhetők. (Levélben 
tett bejelentés esetén, az ér-
tesítési címet szíveskedjenek 
megjelölni.)

Az, hogy Békéscsabán röp-
labda akadémia létesül, ta-
lán már senki számára nem 
újdonság. A projekt a Mo-
dern Városok Programhoz 
kapcsolódó beruházásának 
leglátványosabb eleme már 
elkészült, az akadémia mun-
kacsarnokát használatba is 
vették a játékosok.

Jogos lehet a kérdés, hogy 
a BRSE hol szállásolja majd 
el az akadémistákat? Egy 
részletes megvalósíthatósági 
tanulmány arra mutatott rá, 
hogy egy külön sportakadé-
miai kollégium megépítése 
és működtetése Békéscsa-
bán nem lenne költséghaté-
kony. Ám az egyesület talált 
egy olyan megoldást, amely 
reális alternatívaként szolgál-
hat – közölte érdeklődésünk-
re a BRSE. 

Az új sportkollégium vár-
hatóan a Békéscsabai Szak-
képző Centrum (BSZC) Vá-
sárhelyi Pál Szakgimnázium 
és Kollégiumában, a már 
meglévő leánykollégium épü-
letére kerülne, egy új emelet 
ráépítésével. Ezzel a jelenleg 
102 fős leánykollégium kapa-
citása 142 fősre emelkedne.

A szálláshely tervezteté-
sére a Békéscsabai Röplab-

da Akadémia projekt bizto-
sított forrást, a beszerzési 
eljárást a békéscsabai MLR 
Studio Kft. nyerte, amely 
határidőre prezentálta a do-

kumentációt. Az egyesület 
azon dolgozik, hogy minél 
hamarabb elkészüljenek a 
szálláshelyek.

Varga Diána

F E J L E S Z T É S E K  B É K É S C S A B Á N

Levegőminőség

Forgalomkorlátozások Sportkollégium emeletráépítéssel

Wenckheim turista- és kerékpárút

Az önkormányzat és a Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. partnerként vesz részt a HungAIRy LIFE 
integrált projektben, amelyet a Herman Ottó Intézet Non-
profit Kft. koordinál.

Békéscsabán jelenleg nem működik automata mérőállomás, 
ezért a levegőminőség állapotának vizsgálatát 4 x 2 hetes, 
szabványos mérésekkel végezték el a Green Lab Magyaror-
szág Mérnöki Iroda Kft. mobil mérőállomásának segítségé-
vel. A mobil mérőállomás helyét az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) munkatársának közreműködésével jelölték 
ki, a jaminai rendelőintézet udvarán. Ezzel párhuzamosan a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkatársai is idősza-
kos méréseket végeztek a Lencsési-lakótelepen.

A HungAIRy integrált projektben az évszakonkénti, 4 x 2 
hetes mérések befejeződtek, és az OMSZ szakembereinek 
közreműködésével megtekintették az automata mérőállomás 
lehetséges helyszíneit, – a tapasztaltak nyomán jelölik ki a 
mérőállomás végleges helyszínét.

Ezután kezdődik a mérőállomás beszerzésére vonatkozó el-
járás dokumentációjának összeállítása, melynek eredményes 
befejezése után Békéscsabán egy állandó mérőállomást tele-
pítenek. Az új mérőállomás megépülését követően a város is 
csatlakozik az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózathoz.

Hidvégi Dávid

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő és Szarvas 
Péter polgármester azt a két 
részből álló fejlesztési ter-
vezetet tárta a nyilvánosság 
elé, amely megújítja, és több 

helyen átalakítja a Békéscsa-
bát érintő városi és külterületi 
kerékpárutakat.

– Az a város élhető, ahol 
van megfelelő infrastruktúra. 
Békéscsabának a Modern 

Városok Program részeként 
erre nyílt és nyílik a további-
akban is lehetősége – mond-
ta Herczeg Tamás. Hozzá-
tette, hogy a csapadékvíz-, 
ivó- és szennyvízvezetékek 
kiépítése, valamint a közvilá-
gítást és a gyalogosforgalom 
biztonságát segítő több fej-
lesztés is elkészült már.

A kormány még 2016-ban 
döntött arról, hogy a Modern 
Városok Program (MVP) ré-
szeként elindulhat a "Békés-
csaba meglévő iparterülete-
inek kiszolgálása komplex 
infrastrukturális fejlesztések-
kel" elnevezésű projekt. A 
közel 3 milliárd forintos támo-
gatás révén a projekt várha-
tóan 2022. december 31-én 
fejeződik be.

– Az iparterületeteket 
érintő projekt részeként 
megtörténik az Északi Ipar-

terület kerékpárutas össze-
kötése Gerlával, valamint az 
M44 melletti új, állami ipari 
park és az Északi Iparterü-
let kerékpárutas összeköté-
se Mezőmegyer és Békés-
csaba irányából – emelte 
ki Szarvas Péter. A polgár-
mester elmondta, hogy a 
Wenckheim turisa- és ke-
rékpárút egyfelől a gazdag 
Békés megyei Wenchkeim-
örökség bejárására ad majd 
lehetőséget, de a projekt 
kapcsán olyan útszakaszok 
is megújulnak, amelyek a 
békéscsabaiak kényelmét 
szolgálják.

Az esemény zárásaként 
Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója 
mutatta be Orodán Zsuzsan-
na Múltidéző Wenckheim 
kastélytúra című kötetét.

D. Nagy Bence

Egyeztetés a HungAIRy LIFE projektről Herczeg Tamás: Még élhetőbb lesz a város

A városháza dísztermében imertették a terveket

Szarvas Péter: Több útszakasz is megújul

A városháza dísztermében mutatták be július 28-án a 
Wenckheim turista- és kerékpárút terveit, valamint a 
szintén kerékpáros kötődésű, az iparterületeket érintő 
infrastrukturális fejlesztéseket.

A Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület (BRSE) az 
MLR Studio Kft. látvány-
tervein mutatta be, milyen 
lesz az akadémiához kap-
csolódó sportszálláshely.



A Békéscsabai Médiacentrum új rovatot 
indított A hét kérdése címmel, melyben az 
olvasók, vagyis az Önök véleményére va-
gyunk kíváncsiak.  

A behir.hu hírportálon kéthetente teszünk fel 
egy-egy közérdeklődésre számot tartó kérdést, 
melyre mindig vasárnap éjfélig lehet szavazni. 
Az eredményről a behiren és a Csabai Mérleg-
ben is beszámolunk. 

Az országban összesen 491 állami fenntar-
tású köznevelési és szakképzési intézményben, 
Békéscsabán a következő intézmények-
ben kezdik meg munkájukat az iskolaőrök 
szeptembertől: Békéscsabai Szent László Ut-
cai Általános Iskola; Békéscsabai Szakképzési 
Centrum (BSZC) Kemény Gábor Logisztikai és 
Közlekedési Szakgimnáziuma; BSZC Kós Ká-
roly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája; 
BSZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informati-
kai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollé-
giuma; BSZC Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kol-
légiuma; BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgim-
náziuma és Kollégiuma; BSZC Trefort Ágoston 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giuma; BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma; BSZC Zwack József Kereske-
delmi és Vendéglátó-ipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája. 

Bánki András tankerületi igazgató megkere-
sésünkre elmondta, hogy a köznevelési intéz-
mények maguk dönthettek az iskolaőrre vonat-
kozó igényükről. 

– A Békéscsabai Tankerületi Központ fel-
mérte a fenntartása alá tartozó köznevelési 
intézmények igényét, amely alapján az isko-
laőrök az intézményvezetők kifejezett kéré-

sére kezdhetik meg 2020 szeptemberében a 
munkájukat. Az iskolaőrség külön rendészeti 
szervként, a rendőrség irányítása alatt jön lét-
re, feladata azon intézmények belső rendjének 
fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább 
szükség van – jegyezte meg. 

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója leszö-
gezte: nagyon jó döntésnek tartják az iskolaőr-
ség felállítását. A bűnmegelőzési tanácsadók 
révén eddig is együtt dolgoztak a rendészeti 
szervekkel, ráadásul sikeres rendészeti képzé-
seik is folynak Békéscsabán. 

– A rendőrök nagy segítséget jelentenek a 
prevencióban, és egyéb problémák megoldá-
sában. Az iskolaőrség azonban még ennél is 
többet nyújthat. Ők itt lesznek az intézménye-
inkben, segíteni tudnak a diákoknak, a peda-
gógusoknak, másrészt elrettentésül szolgál-
nak azoknak a nemkívánatos elemeknek, 
akik az iskola környékét járják – fogalmazott 
Mucsi Balázs.

Ez év július elsejétől, a Sze-
ged–Csanádi Egyházme-
gye Szent Ágota Gyermek-
védelmi Szolgáltatójának 
tevékenységi területe és 
feladatellátása jelentősen 
bővült. A szervezet már 8 
megyében, köztük Békés-
ben látja el a gyermekvédel-
mi szakellátás feladatait, 
foglalkozik a családjukból 
kiemelt gyerekekkel. 

– Békés megyében 600 
szakellátásban lévő gyer-
mekünk van, ám sok csa-
ládjából kiemelt gyermek 
vár elhelyezésre. A célunk, 
hogy olyan családokban he-
lyezzük el őket, ahol szerető 
közeget és biztonságot nyúj-
tanak számukra. Azzal, hogy 
a Szeged–Csanádi Egyház-
megye átvette a szakellátást, 
Békés megyében is számos 
fejlesztéssel, programmal 
bővül szolgáltatásunk, ezzel 
vonzóbbá tehetjük a neve-
lőszülői hivatást – hangsú-
lyozta Bulla Erika, a szolgál-
tató Békés Megyei Területi 
Igazgatója.

– Nagyon rossz körül-
mények közül származom, 
nehéz gyermekkorom volt. 
Úgy gondoltam, ha már ne-
kem nem lehetett szép ez az 
időszak, másnak ne kelljen 
ennyit szenvednie. Anyó-
som is nevelőszülő, általa 
ismerkedtem meg ezzel a 
hivatással – mondta Ködmön 
Rajmund, aki feleségével, 
Ködmön-Tóth Edittel 2016 
óta nevelőszülő. Jelenleg 
három kamasz fiút nevelnek, 

Dominikot, Kevint és Ricsit. 
Utóbbira különösen büszkék: 
amikor hozzájuk került még 
az sem volt biztos, hogy el-
végzi az általános iskolát, 
most már szakácsnak tanul 
és érettségizni is szeretne. 

Ködmön Rajmund egy 
acélüzemben dolgozik, fele-
sége adminisztrátor, mind-
ketten dolgoznak a nevelő-
szülői hivatás mellett. Mint 
mondták, bár vannak nehéz-
ségek, a gyerekek feltétel 
nélküli szeretete mindenért 
kárpótolja őket. 

– A nevelőszülő feladata 
a teljes körű ellátás biztosí-
tása mellett az, hogy hozzá-
járuljon a gyermek testi, lelki, 
érzelmi fejlődéséhez, segítse 
traumái feldolgozásában. 
Reális jövőképet építsen fel 
a gyermekben úgy, hogy 
az képes legyen a normális 
családmodell elsajátítására, 
családi minták, értékek át-
adására – részletezte Kisné 
Fekete Marianna, a Békés 
megyei nevelőszülői hálózat 
vezetője. Hozzátette, fontos 
az is, hogy a valahova tarto-

zás élményét megtapasztal-
ják azzal, hogy hasonló korú 
gyermekekkel találkozhatnak 
a Szent Ágota élménype-
dagógiai rendszerén belül. 
Kisné Fekete Marianna ki-
emelte, olyan nevelőszülők 
jelentkezését várják, akik 
képesek az otthonukat és a 
szívüket kitárni azok előtt a 
gyerekek előtt, akik  valami-
lyen ok miatt nem nevelked-
hetnek a saját családjukban. 

Nevelőszülőnek olyan, 
24. évüket betöltött magyar 
állampolgárok jelentkezhet-
nek, akik megfelelnek a jog-
szabályi feltételeknek. Ne-
velőszülőnek lenni főállású 
hivatás: 2014-től a nevelő-
szülői jogviszony foglalkoz-
tatási jogviszonnyá alakult 
át, ez lehetővé teszi a tár-
sadalombiztosítási ellátást, 
amit figyelembe vesznek 
a nyugdíj számításánál. A 
nevelőszülőt az elhelyezett 
gyermekek után nevelési díj, 
és a gyermekek szükség-
letei alapján ellátmány illeti 
meg a család havi költségei-
nek fedezésére.

4 Csabai MérlegSzínes

F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló 
Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitün-
tetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi 
kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza. 
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, az adomá-
nyozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek Békéscsaba Megyei Jogú Város önkor-
mányzati képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének Családügyi és Népjóléti Bizottsága, a Békéscsaba városban működő, 
a szociális ellátás területén tevékenykedő intézmények, illetve azok közösségei, valamint civil 
szervezetek.
A javaslatokat 2020. augusztus 15. napjáig kell beküldeni Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.). 
A kitüntetés odaítéléséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

BÉKÉSCSABA

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Csaba u. 7.

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2020. 09. 04-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jeskörű

audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés

megfelelően el látható a készülékkel . A vizsgálat és az

i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával

történik.

Látogasson el
hírpor tálunkra!

ELADÓ INGATLANOK
Szanazugi üdülőövezetben, az egyik közkedvelt utcában eladó egy 
igényes, minden elemében felújított, nagy terasszal, tárolóval, kis ud-
varral és kerttel rendelkező 3 szobás, konyhával, tusolóval, 2 wc-vel is 
ellátott, 2 szintes nyaraló, a nyári strandtól 300 méterre. | A Kazinczy 
lakótelep központjában, közvetlen az ABC-áruház, posta, gyógy-
szertár, pékség, étkező, zöldséges és buszmegálló szomszédságá-
ban, a piac és a Csaba Center közelében eladó földszinti, igényesen 
felújított 1.5 szobás lakás. | Vízparti nyaralót vagy telket, családi 

házat, telket, lakást keresek megvételre.
Telefon: 30/935-8054.

Nevelőszülők jelentkezését várják
A HÉT KÉRDÉSE

Ön egyetért az iskolaőrség bevezetésével?



Szeretett városunkat ket-
tészeli az Élővíz-csatorna, 
melyet mi, helyiek hívunk 
Körösnek vagy Körös-csa-
tornának is. Valójában egy 
mesterséges folyó, azaz 
csatorna, mely vízhasznosí-
tás céljából jött létre a három 
város, Gyula, Békéscsaba és 
Békés között.

A csatorna békéscsabai sza-
kaszának története majd’ 250 
évre nyúlik vissza. A Veszely 
hídtól Sikonyig tartó, mintegy 
8 nyolc km-es szakaszt 9000 
csabai polgár ásta ki 1777-ben, 
közhasznú munkában. A csa-
torna kezdetben az Erdélyből 
érkező faanyag úsztatására 
szolgált. Később az egyre fejlő-
dő Békéscsaba akkori vezeté-
se elhatározta, hogy alkalmas-
sá teszi a belvíz elvezetésére, 
ezért szivattyúkat és egyéb 
műtárgyakat helyezetek el. A 
medrét az idők során többször 
kotorták, mélyítették, szélesí-
tették. Vize olyan tiszta volt, 
hogy az 1960-as évekig rend-
szeresen fürdőztek benne.

Az elmúlt évtizedekben föl-
fölvetődött néhány nagysza-
bású ötlet, ami a szélesebb 
körű hasznosítást szolgálta 
volna, de ezek a koncepciók 
meghiúsultak. Most azonban 
ismét elkezdődött egy mun-
kafolyamat, amely kitörési 
pontként, a város felemelke-
désének egyik lehetőségeként 

tekint a csatornára. Ennek 
alapja a korábban megálmo-
dott Zöld folyosó program, 
mely Gyulát, Békéscsabát és 
Békést kötné össze. Vízgaz-
dálkodási, város-rehabilitációs 
és turisztikai fejlesztésről van 
szó, mely, ha megvalósul, si-
kerül rendbe tennünk a 83 vízi 
műtárgy jelentős részét, közel 
40 kilométeren megtörténik az 
évtizedek óta egyre sürgetőbb 
mederkotrás, javul a környék 
kiváló minőségű földjeinek 
az öntözhetősége, tisztábbá 
válik a városokon áthaladó 
Élővíz-csatorna, megszépül-
nek a városok vízparti részei, 
kerékpárutakkal gazdagodik 
Közép-Békés, új turisztikai 
látványosságokkal bővülnek 
a településink és hajózható-
vá válik a városainkat átszelő 
meder.

Békéscsaba országgyűlé-
si képviselőjeként az utóbbi 
hetekben sokirányú egyez-
tetési folyamatot indítottam. 
Képvelőtársaimat, polgármes-
tereket, az érintett területek 
szakembereit kértem, hogy 
üljünk egy asztalhoz, és kö-
zös gondolkodást kezdemé-
nyeztem az Élővíz-csatorna 
lehetséges jövőjéről. Készültek 
már tervek korábban is, eze-
ket most leporoljuk, átírjuk, új 
megoldásokkal frissítjük és a 
megvalósításra a kormányzat 
segítségével pénzügyi lehető-
séget keresünk. 

Dolgozunk a terveken, és 
rengeteg még a megválaszo-
latlan kérdés, megoldásra váró 
feladat. Környezet- és termé-
szetvédelem, az állat- és nö-
vényvilág óvása, horgászat, 
tájesztétika, a part környékén 
lakók nyugalma, vízgazdálko-
dás, turizmus, fenntarthatóság 
– hogy csak néhány fontos 
szempontot említsek. A gon-
dolkodást folytatjuk, és szeret-
ném, ha a nagyívű fejlesztési 
elképzelések az itt élők örö-
me és a turizmus fellendülé-
se céljából megvalósulnának! 
Amennyiben elgondolásaink 
megnyerik a helyi közösség és 
a sokféle érintett szakma támo-
gatását, valamint kormányzati 
és európai uniós forrást tudunk 
szerezni, akkor… egy remek, új 
történet kezdődhet városaink-
ban. Addig is örülök, hogy ré-
szese lehetek a munkának!

Herczeg Tamás, 
országgyűlési képviselő, 

békéscsabai polgár

A Civil Szervezetek 
Szövetsége egy rend-
hagyó, ruhaosztással 
egybekötött projektzáró 
rendezvényt tartott szeg-
regációval veszélyezte-
tett munkanélküliek szá-
mára. A civil szövetség 
a békéscsabai önkor-
mányzattal konzorciumi 
együttműködésben ezzel 
a rendezvénnyel zárt egy 
sikeres pályázatot.

A motivációs előadáson 
azok is részt vehettek, akik 
meglátogatták a munkaerő-
piaci rendezvényt a Civil 
Szervezetek Szövetségé-
nek előadótermében.

– Fontos tudni, hogy 
nem fog senki segíteni, ha 
én nem kérek segítséget. 
Tehát saját magamért én 
vagyok a felelős – hangsú-
lyozta Ruzsa Alexandra az 
előadásában.

– A lényeg, hogy a város-
ban élő, hátrányos helyzetű 
csoportok számára meg-
teremtsük a lehetőségét 
annak, hogy a készségei-
ket fejlesszék. Támogatást 
nyújtsunk nekik ahhoz, hogy 
könnyebben tudjanak mun-
kát találni. Ezzel igyekszünk 
elősegíteni, hogy visszata-
láljanak a munkaerő-piacra 
– mondta Opauszki Zoltán, 
a Békéscsabai Járási Fog-
lalkoztatási Paktum Irányító 
Csoportjának elnöke.

Szatmári Júlia, a Civil 
Szervezetek Szövetségének 
ügyvezetője kiemelte, hogy 
a további segítséget már 
egyénre szabottan kapják 
meg a rászorulók, ők pe-
dig változatlan lendülettel 
próbálnak szolgáltatásokat, 
előadásokat, akciókat szer-
vezni. A projektzáró előadá-
sokat ruhaosztás követte, 
hiszen álláskereséskor, ál-
lásinterjú alkalmával elen-
gedhetetlen a jó megjelenés. 

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. pro-
jektmenedzsere, Opitzerné 
Tóth Zsanett hozzátette, 
hogy a békéscsabai ön-
kormányzat és a Békés-
csabai Járási Fog-
lalkoztatási Paktum 
pályázatának azo-
nos a célcsoport-
ja. A két program 
összekapcsoló-
dik az álláske-

resők, hátrányos helyzet-
ben lévő, inaktív emberek 
segítése érdekében. Együtt 
dolgoznak azon, hogy se-
gítsenek azoknak is munkát 
találni, akik sok esetben már 
lemondtak arról, hogy ez ne-
kik sikerülhet. 

A rendezvény a TOP-
6.9.1-15-BC1-2016-00001 
azonosítószámú, " A  társa-
dalmi együttműködés erősí-
tését szolgáló, helyi szintű 
komplex programok Békés-
csaba MVJ területén" című 
projekt keretében valósult 
meg.

A hotel csillaga azonban a 
rendszerváltást követően le-
áldozott, a szálloda a ’90-es 
évek második felében csődbe 
ment és bezárt. Ezután folya-
matosan romlott az épület álla-
ga, rontotta a város összképét, 
egy időben hajléktalanok lak-
ták be, hosszas jogi procedú-
rával sem sikerült megoldani a 
sorsát, végül óriási hirdetőfelü-
letté vált. 

A Csabai Mérlegben még 
2009-ben írtunk arról, hogy 
az évtized végére balesetve-
szélyessé nyilvánították az 
épületet. A csabaiak kíván-
csian várták, hogy mi történik 
a balesetveszélyes épülettel, 
sokan abban is bíztak, hogy 
egyszer még régi fényében 
tündököl majd. 2010-ben a vá-
rosvezetők lakossági fórumon 
ismertették, hogy a területen 
szükség van új parkolóhelyek-
re és a közösségi tér bővítésé-
re, erre a hotel lebontása lett 

volna a megoldás, azonban 
ezt sem sikerült megoldani.

2014-ben újból megcsillant 
a remény, amikor a város ve-
zetése bejelentette, hogy egy 
holland befektető megvásárol-
ná az ingatlant. Ezt követően 
elindult a tervezés azzal kap-
csolatban, hogy mit hozzanak 
létre az addigra már romossá 
vált hotel helyén. A tervező 
egy függönyfalas szerkezetű, 
modern, a környezetet vissza-
tükröző épületet tartott ideá-
lisnak. Majd újabb évek teltek 
el, és ponyva került az egyre 
romosabb épületre. Louis 
August van Balen tulajdonos 
tavaly nyáron azt nyilatkozta 
nekünk, hogy az elmúlt évek-
ben szálláshely-fejlesztésre 
kerestek pályázati forrást. A 
funkcióra szakhatósági enge-
délyeket nem kaptak, így más 
lehetőséget kerestek az épü-
let hasznosítására. 2017-ben 
egy irodaházakat üzemeltető, 
svájci befektető jelentkezett 
azzal a szándékkal, hogy ban-

ki call-centert működtetne az 
épületben, de erre sem voltak 
megfelelőek a létesítmény pa-
raméterei. 

A tulajdonos az utóbbi idő-
ben már arról beszélt, hogy 
szívesen szabadulna az épü-
lettől, hiszen összesen több 
mint 100 millió forintot költöttek 
arra, hogy újra szállodaként 
üzemeltessék, mégsem jutot-
tak előre.  

Herczeg Tamás elmondta: 
mivel eddig nem sikerült meg-
oldani az épület sorsát, az év 
elején Orbán Viktor miniszter-
elnökhöz fordult javaslatával. 
A kormányfő rábólintott a ké-
résére, már a Körös Hotellel 
kapcsolatos kormányzati elő-
terjesztés is elkészült és erről 
szeptemberben döntés szület-
het. Ezt követheti majd a vá-
sárlás, a bontás, a területren-
dezés, és hogy a szálló helyén 
kialakuló új parkkal, zöldfelü-
lettel az itt élők visszakapják a 
korábban megújult templomok, 
középületek közti területet.

Papp Ádám
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Vendégjegyzet:Megoldódhat a Körös Hotel sorsa
   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Civil és önkormányzati segítség

Korábban egy függönyfalas épületet terveztek a helyére

Szépségben fürdozni – Élovíz-csatorna
,, ,,

KITEKINTŐ:  Magyarok kenyere

Szarvason öntötték össze a búzát
A Magyarok Kenyere - 15 
millió búzaszem prog-
ramban felajánlott búzát 
július 31-én, a történelmi 
Magyarország közepén, 
Szarvason öntötték össze.

Az Országgyűlés elnöke, 
Kövér László köszöntőjében 
úgy fogalmazott, hogy az 
ország és a nemzet emel-
kedését szolgáló politikát a 
magyar öntudatra, önbiza-
lomra és önrendelkezésre 
kell építeni. Kiemelte azt is, 
hogy a történelmi Magyar-
ország mértani középpont-
jából, ha szemmel nem is, 
de a szívünkkel belátható 
az egész Kárpát-meden-
ce. Mint elhangzott, Tria-
non századik évfordulóján, 
Szarvas városában, a 15 

millió magyart jelképező 15 
millió búzaszem összeönté-
se, és az ebből a gabonából 
készülő kenyér azt is szim-
bolizálja, hogy mi magyarok 
– bár sokunkat elszakíta-
nak egymástól a határok 
– összetartozunk!

Nagy István agrárminisz-
ter megköszönte a búzát 

felajánló gazdák munkáját. 
Mint mondta, a gabonater-
mesztést idén komolyan be-
folyásolta az időjárás és a 
koronavírus-járvány.

Potápi Árpád János nem-
zetpolitikáért felelős államtit-
kár arról beszélt, hogy ez az 
ünnepség az erős, magyar 
nemzet létét bizonyítja.
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

u Az Európai Bíróság határozata szerint jogellenes a beván-
dorlókat a magyar határon felállított tranzitzónában vára-
koztatni. A döntés értelmében járványveszély idején is be kell  
engedni a migránsokat az ország területére. Ez az ítélet 
egybevág Soros György migrációra vonatkozó régi tervével, 
amely szerint Európába mindenáron évi egymillió bevándor-
lót kell beengedni. 

Ön egyetért azzal, hogy a kormány tovább-
ra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn  
a magyar határ szigorú védelmét?

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 12. KÉRDÉSE

NK_koronavirus_konzultacio_280x409mm.indd   7 2020. 07. 28.   10:18:40
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A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum partnerségi 
rendezvényt tartott július 29-én a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban. A résztvevők, előadók a járvány miatt 
kialakult helyzetet értékelték a turizmus, valamint a foglal-
koztatás szempontjából.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, hogy az élet 
sok területét átalakította a járvány, ami megfigyelhető a partner-
ségi paktum projekttel kapcsolatban is. 

– A foglalkoztatási együttműködésnek az a célja, hogy mun-
kahelyteremtéssel, képzéssel, átképzéssel, a munkáltatók és 
munkavállalók kapcsolatának erősítésével a munkaerőpiacon jó 
folyamatokat indítson el és tartson fent. A járvány azonban átírja 
a paktum terveit is, de bízhatunk abban, hogy ennek is vége lesz 
egyszer. Az országgyűlés július 3-án elfogadta a jövő évi költség-
vetést, ami már 4,8 százalékos gazdasági növekedéssel számol 
körülbelül 3 százalékos infláció mellett, és a hiánycél is körülbelül 
ekkora – ismertette az országgyűlési képviselő.  

Opauszki Zoltán, az Irányító Csoport elnöke kiemelte, lát-
hattuk az elmúlt hónapokban, hogy a turizmus talán az egyik 
legérzékenyebb az ilyen helyzetre. – Hirtelen leült az ágazat 
teljesítménye, viszont ha megfelelő támogatást, impulzusokat 
kap, akkor a fellendülés is megindul. Ezért nagyon fontos, hogy 
a lehető legtöbb eszközzel támogassuk a turizmusban tevé-
kenykedőket, hisz ez a térség gazdasági aktivitását is növeli 
– fogalmazott. 

Juhász Marianna osztályvezető a Békés Megyei Kormányhiva-
tal által nyújtható foglalkoztatási támogatások rendszeréről tartott 
előadást, Szatmári Csaba ügyvéd pedig az egyes munkajogi kér-
désekről világosította fel az érdeklődőket. – A járvány miatt sok 
munkáltató nem tudta foglalkoztatni a munkavállalóit. Viszont a 
munkavállalónak akkor is jár alapbér, ha a munkáltató a foglal-
koztatási kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ez alól egyetlen 
kivétel van: ha elháríthatatlan külső ok okozza azt, hogy a munkál-
tató nem tud munkát biztosítani – ecsetelte a szakjogász.

Szatmári Csaba kiemelte, hogy emiatt sok munkáltató pró-
bált a fizetés nélküli szabadság irányába mozdulni, azonban ez 
csak a munkavállaló és a munkáltató megállapodása esetén 
lehetséges, mint ahogy az otthoni munkavégzés is közös meg-
egyezés kérdése. Azonban a kormány megengedte ezt a spe-
ciális intézkedésként a veszélyhelyzet alatt. 

Pócsi Gabriella, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület mun-
kaszervezet vezetője az "Egyes szolgáltatások fejlesztésének 
lehetőségei a Körösök Völgyében, az aktív turizmus mentén" 
címmel tartott ismertetőt a vendégeknek. A Körösök Völgye Na-
túrpark egyesület képviselője egy ötéves tervet mutatott be a 
paktum partnerségi rendezvényen.

A rendezvény a TOP-6.8.2-15-
BC1-2016-00001 azonosító 
számú, „Helyi foglalkoztatá-
si együttműködések Bé-
késcsaba Megyei Jogú 
Város területén és vá-
rostérségében” című 
projekt keretében 
valósult meg.

Hirdessen 
nálunk!

66/740 700 
info@bmc.media.hu

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALBÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Nemcsak a tanyaként telekkönyvezett ingatlanok 
tulajdonosai pályázhatnak

Elmarad a Megyenap

A kormány támogatja a 
vidéki településeken élők 
életminőségének javí-
tását, a fenntarthatóság 
növelését olyan kislépté-
kű infrastruktúra-fejlesz-
tések megvalósításával, 
amelyek hozzájárulnak az 
energiahatékonyság növe-
léséhez, a helyi gazdaság 
fejlesztéséhez, a szenny-
vízkezeléshez és a tanyasi 
térségek alapvető infra-
struktúrával való ellátott-
ságának növeléséhez.

E célt szolgálja a Széchenyi 
2020 program keretében „A 
tanyák háztartási léptékű vil-
lamos energia és vízellátás, 
valamint szennyvízkezelé-
si fejlesztései” elnevezéssel 
(VP6-7.2.1.4-17 kódszámon) 
2017 óta több szakaszban 
meghirdetett pályázat is. Az 
Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból (EMVA) 
hazai társfinanszírozással 
megvalósuló beruházások a 
tanyák modernizálását, infra-
strukturális fejlesztését, az ott 
élők életkörülményeinek javí-
tását, összességében a vidék 
népességmegtartó erejének 
növelését szolgálják.

A kiírásra magánszemé-
lyek és önkormányzatok egy-
aránt pályázhatnak. Előbbiek 
egy ingatlanra legfeljebb 6,2 

millió forint, utóbbiak 50 millió 
vissza nem térítendő támo-
gatást nyerhetnek. A magán-
személyek a pályázat meg-
valósításához 5 százalék, az 
önkormányzatok legfeljebb 
15 százalék saját erőt kell, 
hogy biztosítsanak. Békés 
megyéből azon külterületi in-
gatlanok tulajdonosai pályáz-
hatnak, akiknek a telkén a vil-
lamos energia, vízellátás vagy 
szennyvízelvezetés nem meg-
oldott, vagy a kiépített rend-
szer nem megfelelő, elavult. 

A pályázatokkal kapcso-
latban az egyik legfontosabb 
tudnivaló, hogy nemcsak a 
tanyaként telekkönyvezett in-
gatlanok tulajdonosai igényel-
hetik a támogatást. A pályázat 
szempontjából ugyanis tanyá-
nak minősül minden külterüle-
ten lévő, legfeljebb egy hektár 
nagyságú földterület, amely-
hez a föld mellett növényter-
mesztés és állattenyésztés, 
továbbá az ezekkel kapcso-

latos termékfeldolgozás és 
terméktárolás céljára létesített 
lakó- és gazdasági épület is 
tartozik, függetlenül attól, hogy 
az ingatlan-nyilvántartásban 
az adott terület tanyaként sze-
repel-e vagy sem. Emiatt a 
terület átminősítését sem kell 
kérvényezni a földhivatalban.

Pályázni – a felhívásban 
meghatározott szakaszokban 
– legkésőbb 2021. április 6-áig 
lehet. A pályázatokat elektro-
nikusan a Magyar Államkincs-
tár erre a célra rendszeresített 
felületén kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos 
kérdésekkel – ügyfélfogadási 
időben – keressék bizalommal 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Agrár és Vidékfejlesztési 
Főosztályának munkatársait, 
Békéscsabán, a Temető sor 8. 
szám alatt vagy a 66/814-520-
as telefonszámon. Kérdése-
iket e-mailben is feltehetik az 
agrarvidekfejlesztes@bekes.
gov.hu címen.

Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat elnöke 
a következő tájékoztatást 
adta az idei Megyenappal 
kapcsolatban:

„Egyre közelebb kerülünk 
szeptember 5-éhez, és ki-
derült, hogy augusztus 15-e 
után nem lehet 500 főnél na-
gyobb rendezvényt tartani. 
A Megyenapon több ezren 
vennének részt egyszerre, 
így bizonytalanná vált, hogy 
megtarthatjuk-e a Békés me-
gyei összetartozás ünnepét. 
Utolsó pillanatban vagyunk 
ahhoz, hogy döntést hoz-
zunk, a szervezés elkezdő-
dött, szerződéseket kellene 
aláírnunk, közben pedig nem 
tudhatjuk, mi várható a kö-
vetkező hetekben, hónapok-
ban. A Békés megyei embe-
rek egészségének védelme 

érdekében azt a döntést 
hoztuk, hogy az idei Megye-
nap elmarad. Rendezvényei 
közül egyetlen egyet, a kéz-
műves vásárt és kistermelői 
piacot tartjuk meg, ennek a 
létszámát is 500 főben kor-
látozzuk. Mindezt úgy érjük 
el, hogy a 80-nál is több 
kézműves és kiskereskedő 
közül 50-et fogunk meg-
hívni, elsősorban azokat, 

akik 2016 óta, a kezdetektől 
partnereink. 

Köszönjük a Megyenap 
szervezésében, létrejötté-
ben résztvevők pozitív hoz-
záállását, a segítő szán-
dékot, amelyre jövő évben 
– bízva abban, hogy 2021-
ben valamennyi megyenapi 
rendezvényt meg tudjuk tar-
tani – ismét számítunk – tu-
datta Zalai Mihály.

Maradt a vezető

Újabb öt évig Gregorné Práth Szilvia vezeti a Békéscsabai Kis-
térség Egyesített Szociális Központ által fenntartott intézmé-
nyek szervezési, irányítási és gazdasági feladatainak ellátásá-
ért felelős Kistérségi Intézményellátó Központot. Szarvas Péter 
polgármester elmondta, hogy Gregorné Práth Szilvia a pályá-
zat feltételeinek tökéletesen megfelel, rátermettségét, vezetői 
képességét pedig már az elmúlt időszakban is bizonyította.

A paktumot is érintette a járvány

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Á R V E R É S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen 
kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Erzsébet lakópark mel-
lett található 11 db építési telkét.

Telekterület nagyságok: 419 m2, 442 m2, 474 m2.
Az ingatlanok kikiáltási ára/db:
bruttó 2 300 000 Ft-tól bruttó 2 900 000 Ft-ig.
Az árverés ideje:
2020. szeptember 10. napja, telkenként külön időpontban.
Az árverés helyszíne:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 
(www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra, hasznosításra kí-
nált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hir-
detőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-863.
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Kudlik Júliával a Békéscsabai Médiacentrumban beszélgettünk

"Elfogadtak olyannak, amilyen vagyok"

Vándorkiállítás a Szent István téren: 30 éve szabadon

Gulyás Attila elköszönt

Bye-bye Gulyi!

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Gulyás Attila búcsúkoncerttel köszönt el a közelmúltban 
a Békéscsabai Jókai Színháztól, a kollégáktól és a kö-
zönségtől. A mezőberényi származású csabai színész 
TeÁtriumban tartott estjét – a nagy érdeklődésre való 
tekintettel – az interneten is követni lehetett. Az est mo-
derátora Kadelka László ügyelő volt.

Kudlik Júlia közönségtalálkozóra érkezett Békéscsabá-
ra, de előtte a Békéscsabai Médiacentrum Művészbe-
járó című magazinjában mesélt a Szvorák Katalin Kos-
suth-díjas népdalénekessel közös két albumáról, és a 
hazai televíziózás hőskoráról.

A tablókiállítás inkább érzéseket közvetített

Egy régi Trabant és tizen-
három tabló segített fel-
idézni a rendszerváltozás 
időszakát a Szent István té-
ren, augusztus 5-éig. A "30 
éve szabadon" című ván-
dorkiállítás a Terror Háza 
Múzeum előtt nyílt meg 
2019. június 16-án, azóta 
számos belföldi és külföldi 
helyszínen volt látható. 

Mint azt Balogh Gábor, a 
Terror Háza Múzeum törté-
nésze elmondta: Magyaror-
szágon minden megyei jogú 
városban, valamint a Viseg-

rádi Együttműködés orszá-
gaiban, de nyugat-európai 
nagyvárosokban is látható 
volt illetve lesz a tárlat.  

– A tablókiállítás a műfa-
jának megfelelően nem ad 
teljes képet, hanem inkább 
egy érzést közvetít, amely-
ben felbukkannak az elmúlt 
évtizedek és napjaink törté-
nései is. Fontosnak tartot-
tuk, hogy ne csak 1989-ről, 
a „csodák évéről” szóljon a 
kiállítás, mert egy folyamat-
ról van szó. A szabadság és 
a függetlenség iránti vágy 
1945-től 1989-ig nem kopott 

meg az emberekben, hiszen 
folyamatosan voltak kisebb-
nagyobb nemzeti felkelések, 
illetve mozgalmak – jegyez-
te meg a történész.

Varga Tamás alpolgár-
mester úgy fogalmazott: 
két idősíkban érdemes 
értelmezni a kiállítást. A 
harminc-harminckét évvel 
ezelőtt történtek egy ezred-
éves távlatban rövidnek tűn-
nek, a ma gyermekének ez 
mégis már a múlt. Hozzátet-
te: ezért is fontos felhívni a 
figyelmet arra, hogyan sike-
rült negyven év szocialista, 

szovjet uralmát megtörve 
demokráciát építeni Magyar-
országon. 

A tárlat öt nagyobb egy-
ségen keresztül, kronologi-
kusan mutatta be, hogyan 
jutott el Magyarország a 
kommunista diktatúra el-
nyomásából a rendszer-
változtatásig. A tizenhárom 
tabló idézetekkel és fényké-
pekkel jelenítette meg azt a 
rendszert, amely egészen 
1989–90-ig megfosztotta a 
kelet-európai nemzeteket 
szabadságuktól.

Gyemendi Réka

A színház Köszönjük, Békés-
csaba! című programsoroza-
tának függönyhúzó programja 
volt Gulyás Attila koncertje. 
Gulyi a következő évadot már 
a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színházban kezdi. A kö-
zös múltidézés alatt a színmű-
vész a legkedvesebb dalaiból 
válogatott egy nagy csokorra 
valót.  
Attila elsőként egy Michael 
Bublé dallal dobbantotta meg 
a nagyrészt hölgyekből álló 
nagyérdemű szívét (az est fo-
lyamán számtalanszor Rázga 
Áron zongorázott).

– A nagymamám révén 
hamar oszlopos tagja lettem 
a berényi egyházközségnek. 
Hamar kiderült, hogy van hoz-
zá némi tehetségem, így min-
dig énekelnem kellett – mesélt 
a kezdetekről.
Berényből meg sem állt a te-
átrum színitanodájáig, ahol 
Bartus Gyula és Felkai Esz-
ter osztályába került. Az 
első színpadi szerepében 
a Jeanne D'arcban volt sta-
tiszta, igaz akkor még Csa-
bai Színistúdiósként. Az első 
nagyszínpadi szerepét azon-
ban már másodikos korában 

eljátszhatta: Kálloy-Molnár Pé-
ter Éljen, az élet!-ében. Gulyi 
megjegyezte, hogy a Márió és 
a varázslóban Cipolla alakítá-
sa óta érzi magát igazán szí-
nésznek.

Ezt követően egy őrülete-
set énekelt Galambos Haj-
nalkával, mégpedig Az ope-
raház fantomjából, majd jött a 
Fényév távolság. S hogy miért 
vált? Ahogy fogalmazott: már 
korábban is volt lehetősége 
máshol vendégszereplni. Nyír-
egyházára is így ment, aztán 
a bemutató után felhívta az 
ottani igazgató, hogy ajánl egy 
szerződést neki. 

– Sokat gondolkodtam raj-
ta és megbeszéltem a csalá-
dommal. Mivel leginkább a 
kihívás vonz, az örök tanulás, 
úgy döntöttem belevágok. Hi-
szen egy színésznek mindig 
tanulnia és tapasztalnia kell 
és jó, ha az ember megnézhet 
egy másik helyet, hiszen ezzel 
csak több lesz – tette hozzá.

A vallomást követően Liszi 
Melindával és Czitor Attilával 
idézték fel a közös éveket, és 
ebből újabb csodás percek 
születtek a TeÁtriumban. 

Such Tamás

– Korábban nap, mint nap 
képernyőn volt, manapság 
hogyan találkozik a közön-
séggel?

– Meghívásos közönség-
találkozókon. Békéscsabára 
Sós Imre hívott meg egy be-
szélgetésre, amit nagy öröm-
mel fogadtam el. Így találko-
zom az egykori nézőkkel, 
vagy pedig lemezbemutató 
koncerteken, hiszen évekkel 
ezelőtt Szvorák Katalin Kos-
suth-díjas népdalénekessel 
közösen készítettünk két le-
mezt. 

– 2013-ban és 2015-ben 
adták ki a két albumot. Mi volt 
ezeknek a története?

– Közel negyven éve is-
merem Katit. Akkor ő nyerte 
meg a „Röpülj páva!” nép-
dalversenyt. Utána megsza-
kadt a kapcsolat, de aztán 
újra összehozott bennünket 
a sors. 21 éve Szentendrén 
élek, ott egy önkormányzati 
ünnepségén konferáltam, ő 
pedig énekelt. Kati akkor el-
mondta, hogy lesz egy nagy 

lemezbemutatója, és meg-
kért vállaljam el a háziasz-
szony szerepét. Ezt követő-
en nagyon sokszor elhívott. 
Aztán megkért, hogy beszél-
jek is a műsorai közben. Mi-
vel addigra már nagyon sok 
helyen jártam az országban 
közönségtalálkozókon, végül 
elvállaltam. Miután 2005-ben 
az első nemzeti konzultáció 
alatt bejártam az országot, 
megdöbbentett, hogy men-
tálisan mennyire lement a 
színvonal, és úgy éreztem, 
valahogy segíteni kellene az 
embereknek. Tulajdonkép-
pen a szeretetről kezdtem el 
beszélgetni, ennek kapcsán 
aztán nagyon sok minden 
szóba került. Amikor össze-
állt bennem az egész mon-
danivalója, akkor mondtam 
Katinak, hogy csináljunk 
lemezt. Az album eléggé 
rendhagyó, mert semmi más 
nem szerepel rajta, mint két 
emberi hang. Ami az elsőből 
kimaradt, az került a második 
lemezre. 

– Közel négy évtizedig 
dolgozott a televízióban, ahol 
több mint harminc évig a Del-
tában láthatta a közönség. 

– 1963-ban kerültem a te-
levízióhoz, '64 februárjában 
voltam először képernyőn, 
mint bemondó, és már ab-
ban az évben meg is kap-
tam a Deltát. Ezt korábban 
Lénárd Judit kolleganőm ve-
zette. Meg kell mondanom, 
hogy én soha, semmilyen 
feladatért nem kapartam a 
küszöböt, mindig megta-
láltak a munkák. Volt olyan 
műsor, amire azt mondtam: 
el sem hiszem, hogy erre 
felkértek, de ha ők úgy gon-
dolják, hogy meg tudom csi-
nálni, akkor tisztességesen 
helyt kell állnom. Akkoriban 
még nem volt súgógép, így 
megtanultam a szöveget, 
amit el kellett mondanom, 
mert sokkal emberibb volt, 
ha nem a papírba görnyedve 
látnak a nézők. Miután ezt 
szerették, jöttek az újabb és 
újabb feladatok.  

– Antal Imrével vezették a 
Szeszélyes évszakokat, ami 
teljesen más műfaj, mint a 
híradó vagy a Delta. Hogyan 
tud egy műsorvezető hiteles 
maradni ennyi mindenben? 

– Azt hiszem úgy, hogy 
nem játszottam el egyiket 
se. Ilyen vagyok. Nagyon 
szerencsésnek mondhatom 
magam, hogy ennyi min-
dent kipróbálhattam. Volt 
egy olyan időszak például, 
hogy nők nem is olvashat-
ták a híradó híreit, azt csak 
később engedték meg. Ak-
koriban ráadásul nagyon 
komoly követelmények vol-
tak: diploma, két középfokú 
nyelvvizsga kellett, és hat 
nyelven ismerni kellett a ki-
ejtési szabályokat. 18 éve-
sen kerültem a televízióba, 
így ebből nekem semmi sem 
volt meg. De megelőlegez-
ték a bizalmat, aztán estin 
elvégeztem a bölcsészkart, 
letettem angolból és spa-
nyolból a középfokú nyelv-
vizsgát, és ha nem tudtam 
valamelyik nyelven például 
a nevek kiejtését, hívtam a 
rádiósokat, akik rögtön se-
gítettek. Ma visszatekintve 
is nagyon jó érzés és nagy 
szerencse, hogy engem a 
nézők elfogadtak olyannak, 
amilyen vagyok. 

(Az interjú teljes terjede-
lemben a behir.hu oldalon 
olvasható és tekinthető meg.)

Kugyelka-Zámbori Eszter

Kudlik Júlia stúdiónkban, a Művészbejáróban

A Deltát több mint harminc évig konferálta



A Munkácsy Mihály Múzeum 
2017 nyarán, a Berényi út 
140/1. számú telken, az épít-
kezéshez kapcsolódó föld-
munkáknál régészeti felügye-
letet látott el. Augusztus 8-án 
az építkezési terület északke-
leti részén (a zászlótartóknál), 
a kerítéssel párhuzamosan 
vízvezetéket fektettek, és egy 
méter mélységből emberi 
csontokat fordított ki a mar-
kológép. A helyszíni szemle 
során a múzeum régészei és 
a beruházó (AXIÁL Kft.) kép-
viselői megállapodtak abban, 
hogy augusztus 14-étől men-
tőásatásra kerül sor, mivel 
nagy valószínűség szerint az 
elpusztult Megyer falu temető-
je került elő.

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum archeológusai a ve-
szélyeztetett területen 44 sírt 
bontottak ki, dokumentáltak le. 
Az ásatás nyugati végében, 
sírhoz nem köthetően előke-
rült egy 2 cm átmérőjű bronz-
csörgő is. Nagy valószínűség 
szerint egy korábban feldúlt sír 
egyik viseleti elemét találtuk 
meg másodlagos helyzetben. 
Kié lehetett ez a nem minden-
napi tárgy?

Európában a 12. századtól 
jelentek meg a nemesek ru-
háin a csengettyűk. A csörgős 
viselet felfutása, divattá válása 
a 14. századra tehető. A csen-
gettyűk száma is megszapo-
rodott, szinte minden ruha-
darabon csörgők sorakoztak. 
Viselték a ruha szegélyén, 

ruha ujján, nyakban, vállsza-
lagon, kalapon, sapkán, cipőn 
vagy körbe az övön. Akár 50-
60 darab csengettyű is csi-
lingelhetett tulajdonosán, ha 
végigment a főutcán, bement 
a templomba, esetleg lovagolt 
egyet. Messziről lehettet tudni, 
hogy egy méltóság közleke-
dik. Nagyon fontos, hogy csak 
nemesek viselhették, nők és 
férfiak egyaránt. A 15. szá-
zad közepétől fordult a koc-
ka, a csörgős viselet kiment 
a divatból, nevetségessé vált, 
már csak az udvari bolondok 
sapkáján, cipőjén, ruháján le-
hetett találni belőlük. 

Mivel feltételezzük, hogy 
nem egy udvari mókamestert 
temettek el a megyeri temető-
ben, valószínűsíthetően egy 
14., esetleg 15. század elején 
élt nemeshez köthető a tárgy. 

Ebben az időben az Ábránfy 
család volt az úr a környé-
ken. Nem engedték volna azt 
az arcátlanságot, hogy egy 
parasztot csengettyűs vise-
letben temessenek el. Annyi 
bizonyos, hogy van egy ada-
tunk, miszerint 1383-ban az 
Ábránfyak megosztoztak, Me-
gyer keleti negyede Ábránfy 
Miklósé lett. Talán ő lehetett 
a megyeri főkolompos, őt te-
methették el a templom szen-
télyében található kriptában. A 
kriptát a régészek 1986-ban 
feltárták, azonban az eredeti 
temetkezésnek csupán hűlt 
helyét találták…

A tárgyat Szabó Tamás ta-
lálta, Szalontai Gizella resta-
urálta, fényképezte. Hasznos 
tanácsaikért külön köszönet 
nekik.
Nagy Dániel Sándor, régész

10 Kultúra Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

Fejezetek   Békéscsaba történetéből

Csabai MérlegCsabai Mérleg

A „Prófétához” címzett fogadó és étterem

BÉKÉSCSABA 1920

A mai Csabagyöngye Kul-
turális Központ és a Körös 
Hotel épülete helyén és an-
nak közvetlen környezeté-
ben több neves épület állt 
Békéscsabán. Nem csak 
Stark Adolf szőlőnemesítő 
háza, hanem a híres Prófé-
ta fogadó és étterem is. 

A befelé nyíló U-alakú épület 
a Kossuth tér és a Széchenyi 
utca találkozásánál feküdt, 
amelynek a Széchenyi utcá-
val párhuzamosan húzódott 
hosszú, széles épületteste. 
Helyén épült a Körös Hotel 
étterme, ma pedig egy szür-
ke épület van ott, ami volt 
babaáruház is, de régóta 
üresen áll.

Azt nem tudjuk biztosan 
megmondani, hogy 1852-
ben létezett-e fogadó az 
épületben, de a ház állhatott. 
1852. december 6-án pél-
dául, a mai Kossuth tértől a 
mai Gyulai úti híd vonaláig, 

a Prófétától induló területen 
karácsonyi mulatozás zajlott. 
Ugyanezzel párhuzamosan 
a közeli Steiner-kúriát épp 
betyárok fosztogatták, és a 
mulatozó tömeg ebből nem 
sejtett semmit. Munkácsy 
Mihály gyermekként éppen 
abban a kúriában tartózko-
dott, és átélte ezt.

A Próféta az 1880-as 
évektől a város egyik leg-
nagyobb és legkitűnőbb 
vendéglőjeként volt ismert, 
rendeztek itt szegedi hal- és 
rákvacsorát, a váci egyház-
megye finom borait kínálták 
a vendégeknek, de szá-
mos egylet és kör  székhe-
lye is lett. Kiváló vezetője 
volt 1901–1910 között Hartl 
Albert vendéglős, akit na-
gyon szerettek a csabaiak.

1910-től új bérlője lett a 
Prófétának Schwézner Ká-
roly személyében, aki egy 
kulcscsonttöréssel kezdte 
itteni pályafutását: 4 méter 

magasságban egy napel-
lenzőt akart a falhoz erősí-
teni és lezuhant. A gondos 
ápolásnak köszönhetően 
hamar rendbejött, és meg-
kezdődött a Próféta máso-
dik aranykora. Felújíttatta a 
vendéglőt, amelynek ünne-
pélyes megnyitójára az is-
mert artistát, Scarronit hívta 
meg, aki bűvész és telepata 
számokkal érkezett. 1911-
ben pedig a híres repülős, 
Kvasz András tiszteletére 
rendeztek itt bankettet.

Az 1920-as évektől azon-
ban a vendéglő hanyat-
lásnak indult. Az új bérlője 
csalási ügyben volt érintett, 
a pincérek pedig egy éjjel 
összeverekedtek a Fiume 
pincéreivel. 1933-ban szűnt 
meg a vendéglátóhely, azt 
követően a villamosmű bé-
relt itt irodahelyiségeket, és 
az épületben megnyitották a 
M. Kir Vegykísérleti Állomást 
is. Végül 1967-ben bontották 
le a Stark-házzal együtt.

Szalay Ágnes

Vasútvonalak Békéscsaba–Arad, térségében 1918-ban (részlet)
Egy egykori nemes ruháján lehetett a csengettyű

A Kossuth-szobor mögötti épület volt a Próféta

Békéscsaba a trianoni békeszerződésbenA megyeri főkolompos

Őseink 1858-ban, mikor 
lelkesen integettek az első 
Csabára érkező vonatnak, 
még nem sejtették, hogy 
hatvankét évvel később 
majdnem a vasút lesz az 
oka annak, hogy települé-
süket elcsatolják Magyaror-
szágról. 

Kevesen tudják, de Békéscsa-
ba neve is szerepelt a triano-
ni békében, a 302. cikkben: 
„a Nagyszalontát Araddal és 
Kisjenővel Békéscsabán át 
összekötő vonal magyar terü-
leten fekvő szakaszának üze-
mére vonatkozó megállapo-
dás biztosítani fogja azoknak 
a román vonatoknak mindkét 
irányban közvetlen átveze-
tését a magyar területen ke-
resztül, amelyek román sze-
relvénnyel és személyzettel 
vannak ellátva.” 

Mit is jelentett ez a gyakor-
latban? Mivel az erdélyi völ-
gyek Magyarország közepe 
felé mutatnak, a merőleges 
kapcsolattartás miatt Romá-
niának gazdasági, katonai és 

közlekedési érdekből szük-
sége volt a Nagyvárad–Arad 
vasútvonalra. Az a döntésho-
zókat az nem érdekelte, hogy 
emiatt magyarlakta települé-
sek kerültek el hazánktól. Az 
említett vasútvonal azonban 
1918-ban még nem volt tel-
jesen összekötve, hiányzott 
a Nagyszalonta–Kisjenő 
szakasz, emiatt csak Békés-
csabán keresztül tudtak köz-
lekedni a vonatok a két par-
tiumi nagyváros között. Nem 
véletlen tehát, hogy Románia 
mindent megtett azért, hogy 
városunkat megszerezze 
(katonai megszállás, román 
királyi pár látogatása, helyi 
támogatók felkutatása, vá-
lasztások megrendezése), de 
szerencsére ez a célja nem 
teljesült. Ezért, mint kiderül 
a béke szövegéből, maxi-
mum 10 évig használati joga 
volt a Lökösháza–Békéscsa-
ba–Gyula–Kötegyán vonal-
szakaszra, így mintegy 300 
km kerülőutat spórolt meg a 
román állam. A Nagyszalon-
ta–Kisjenő közötti szakasz 

építése 1923 januárjában 
kezdődött és nyárra fejező-
dött be. Minderről így számolt 
be a Békés című megyei lap 
1923. augusztus 18-án: „Az 
arad—nagyváradi új vasút, 
melyet Kisjenő—Erdőhegyen 
át a románok építettek Nagy-
szalontáig, már elkészült. 
Aradtól Nagyváradig napon-
kint egyszer közlekedik és 4 
óra alatt teszi meg a 36 kilo-
méteres utat, tehát szilaj kis 
vonat, valamint a csiga.”

Továbbá a békeszerződés 
értelmében a Békéscsaba–
Lökösháza szakaszon a má-
sodik vágányt a magyar félnek 
meg kellett szüntetnie, mert az 
sértette Románia érdekeit. 

A mai kor emberének szo-
katlannak tűnhet, hogy a kor-
szakban ilyen fontos szerepet 
töltöttek be a vasútvonalak. A 
nagy tömegű áruk és a hadse-
regek gyors szállítása azon-
ban ekkor csak vonattal tör-
ténhetett, az 1920-as években 
még nem jelentettek alternatí-
vát a tehergépkocsik.

Ugrai Gábor
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A behir.hu új rovatában, az 
Apanaplóban a Békéscsa-
bai Médiacentrum egyik 
szerkesztője, egy leendő 
édesapa osztja meg ta-
pasztalatait az első gyer-
meke érkezését övező iz-
galmakról. A rovat egyes 
cikkeit a Csabai Mérleg-
ben is olvashatják, a teljes 
történetért látogassanak 
el a behir.hu portálra. 

Nemrég léptünk a harma-
dik trimeszterbe. Így, kirá-
lyi többesben. Reggelente 
szimpátia-fájásaim vannak, 
igaz, nekem a derekamban. 
A feleségem ilyenkor friss, 
harmatos, gömbölyded 
pocakkal mellém ül, meg-
veregeti a vállam és annyit 
mond: ha te azt tudnád. 
Mert hát nem tudom. Már-
mint, tényleg nem tudom, 
hogy a picúr – aki hiteles 
források szerint jelenleg 
karfiol méretű – az időn-
kénti fizikai fájások mellett 

vajon milyen érzéseket vált 
ki az édesanyjából és vice 
versa. Amekkorákat rúg, 
gyanítom, hogy a születé-
se után egyből felajánla-
nak neki egy helyet a lipicai 
ménesben (vagy a Puskás 
Akadémián, ha ló nincs).

Nézem a pocakot, szép 
nagy, megsimogatom. Az-
tán a feleségemét is, neki 
is egyre nagyobb. Odabent 
pedig szépen lassan növek-
szik életünk egyik legjobb 
döntése. Október végére 
várjuk, de addig még sok 
víz lefolyik a Körösön. Nem 
baj, fiam, nem kell elsietni! 
Megvárunk.

D. Nagy Bence

Apanapló:
A pontrúgó



Számos munkáját hozta ma-
gával, hogy megmutassa a 
különböző berakásos képeit, 
ékszereit az érdeklődőknek. 
Legtöbb műve absztrakt for-

mában manifesztálódik. Pál 
Miklósné, az egyesület el-
nöke elmondta, az egyik tá-
bori résztvevő megkérte az 
alkotót, hogy rajzoljon egy 

tipikus kazahsztáni motívu-
mot. Kiderült, hogy ennek 
éppen olyan a formája, mint 
a magyar, honfoglalás-kori 
tarsolylemezek rátétes min-
tája. Serzhan Bashirov a tá-
borban megjegyezte: nagy 
szorgalmat és elhivatottsá-
got tapasztalt az itteni alko-
tók részéről. 

Csiffáry Zsuzsanna

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Viharsarki 
Hobbi Elektronikai Találko-
zót a VOKE Békéscsabai 
Vasutas Művelődési Há-
zában. A rendezvényre az 
ország több pontjáról is ér-
keztek, és bemutatót tartott 
a Robokaland is.

A rendezvény főszervezője, 
Mohácsi Tamás elmondta: egy 
vidéki találkozón való részvé-
tel adta meg a lökést, hogy 
Békéscsabán is tartsanak 
ilyen elektronikai eseményt. 
Bár egy honlapon keresztül 
évek óta kommunikáltak egy-
mással, itt találkozott először 
azokkal a hobbistákkal, akik-
től nagyon sok támogatást 
kapott. A szervező most egy 
HIFI felszereléssel is szóra-

koztatta a nagyérdeműt. Az 
eszköz erősítőjét korabeli 
szovjet csövekből készítette, 
amelyeket katonai rádió vég-
fokában használtak egykor.

A Robokaland bemutatóval 
kedveskedett a jelenlévők-
nek. Hoztak néhány robotot, 
önjáró autót, mindent, amit a 

gyerekek építettek, de még 
matematikai algoritmusokat 
felvonultató LED-kijelzőket is. 
Gajdács Krisztián technikai 
fejlesztő hangsúlyozta: a ren-
dezvény azért is nagyon jó, 
mert itt eszmét cserélhetnek a 
szakmabeliekkel. 

H. D.

A József Attila-díjas író, köl-
tő, Grecsó Krisztián Vera 
című Libri közönségdíjas 
regényének, és a Magamról 
többet című új versesköte-
tének a bemutatóját nagy 
érdeklődés mellett tartották 
a közelmúltban a Békés Me-
gyei Könyvtárban. 

Grecsó Krisztián és Kiss 
László kötetlen beszélge-
tésén telt ház volt, ami an-
nak is köszönhető, hogy az 
országos népszerűségnek 
örvendő író a pályafutása 
kezdetén Békéscsabán élt. 
Itt végezte el a tanítóképzőt, 
majd a könyvtárban dolgo-
zott, illetve a Bárka-folyóirat 
szerkesztője volt. Ahogy fo-
galmazott, az elmúlt időszak-
ban sokat fejlődött Csaba, és 

azt is értékelte, hogy mind-
eközben ma is zöld a város, 
sok minden megmaradt a 
gazdás, falusias hangulatá-
ból. Megmaradtak a körgan-
gos házak, a környék ősfás 
hangulata, amit nagyon meg 
kell becsülni. Az író beszélt 
arról is, a legújabb kötete hu-

szonhárom év alatt formáló-
dott olyanra, hogy idén kiad-
hassák. Amikor márciusban 
megjelent a kötet, két nappal 
később bezárták a könyves-
boltokat, ezért csak az élet 
újraindulásával kezdhették el 
egyre többen olvasni azt.

Hidvégi Dávid

A legutóbbi Lencsési Pódi-
um Est főszereplője a bé-
késcsabai Poliák Judit író 
volt, és a programban ezút-
tal több csillag is brillírozott.

Takács Péter, a Lencsési Kö-
zösségi Ház vezetője köszön-
tőjében elmondta, hogy 2002 
óta tartanak pódium esteket. 
Majd átvette a szólabdát Fa-
ragó Csaba, a Pannon Okta-
tási Központ Gimnázium Bé-
késcsabai Tagintézményének 
diákja, egyben az est narrá-
tora, aki Poliák Judit, a Tör-
pék között és a Törések című 
novellásköteteiből olvasott fel 
kivételes bariton orgánumán. 
Ezt követően egy újabb va-
rázslat szökött a színpadra: 
Paczuk Gabi színésznő Vozár 
M. Krisztián zongoraművész 
kíséretében Cserháti Zsuzsa 

dalokat adott elő. A progra-
mot Scholtz Endre festő hát-
térképei színesítették. 

A rendezvény előtt Poliák 
Judit elmondta, 10 éves lehe-
tett, amikor nagyapja tanyá-
ján, kezében egy könyvvel 
egy nagy pléden feküdt, és 
elhatározta, hogy ha felnőtt 
lesz, írni fog egy könyvet. Az 
iskolában nem szerette a „kö-

telező” fogalmazásokat, azo-
kat közhelyesnek találta. Éve-
kig gyűjtötte az impulzusokat, 
aztán 2006-ban megjelent a 
Törpék között, majd a Töré-
sek is. Mint mondta: szereti 
láttatni az élet fonákját; illetve 
azt, hogy a semmiben is ott 
vannak a dolgok, csak meg 
kell tudni fogni őket.

Such Tamás

Csabai Mérleg

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Csabai Mérleg

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. augusztus 13-án, csütörtökön, 19 órakor, a Meseház udvarán: 
CONTEMPO zenekar. Tagok: Pozsár Eszter – fuvola, szaxofon, Horányi Sán-
dor – gitár, Csurkulya József – cimbalom.
Belépő: 200 Ft. A program szervezője a Meseházi Alapítvány.

Támogató:

JAZZ HÉTFŐN!
2020. augusztus 17-én, hétfőn, 19 órakor, a Meseház udvarán: MACSKIN 
Dávid (tr) & SÁROSI Áron (bass); FOUR BONES Quartet & FERENCZ 
László (dr) feszegeti a műfaji határokat a klasszikus, elektronikus, valamint a 
népzene területén, improvizációval fűszerezve.
Belépő: 200 Ft. Támogatói jegy: 1500 Ft, mely tartalmaz 1 pohár Cardium 
bort a töki Kovács Pince kínálatából.

Támogató:

KERTMOZI A MESEHÁZBAN
2020. augusztus 19-én, szerdán, 20.30 órakor, a Meseház udvarán: Máthé 
Ferenc ajánlásával: VESZETT A VILÁG (David Lynch filmje, 1990.)
Sailor Ripley éppen a börtönből szabadul. Találkozik szerelmével, Luluval és 
közösen megszöknek a lány vallási fanatikus anyja, Marietta, elől, aki ellenzi 
a kapcsolatukat. A fiatalok elindulnak New Orleans felé. Nem is sejtik, hogy a 
nyomukban van az anya által felbérelt magándetektív, Farragut, akinek felada-
ta, hogy keresztezze a terveiket. A belépés ingyenes.
Előzetes: JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. augusztus 27-én, csütörtökön, 19 órakor:
ENYEDI SUGÁRKA QUARTET. A program szervezője a Meseházi Alapítvány.
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Hazánkban rekedt és Csabán adta át a tudását Poliák Judit a Lencsési Pódium Esteken

Ékszerdizájner Kazahsztánból

Robotok, elektronikai kütyük Grecsó Krisztián a könyvtárban

Láttatni az élet fonákját

A Kazahsztáni Művészeti Egyetem professzora, Serzhan 
Bashirov, lányával, Saltanaval eredetileg Nyugat-Euró-
pából indult haza, de a karantén miatt Magyarországon 
rekedt, s ha már itt volt, workshopot tartott a Békés Me-
gyei Népművészeti Egyesület táborában.
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A szakmai stáb és a veze-
tők célja a bajnoki rajtig az 
elmúlt időszakban az volt, 
hogy a lehető legjobb for-
mába hozzák a Békéscsa-
ba 1912 Előre SE labdarú-
góit, nemcsak fizikálisan, 
hanem mentálisan is.

Július vége felé egy „ku-
lináris csapatépítőn” vett 
részt az Előre-család 
Szanazugban, a programon 
a játékosok és a klubveze-
tők mellett ott voltak a gye-
rekek, feleségek, barátnők 
is. A közös program főképp 
a pörköltfőző versenyre 
koncentrálódott, ami jó al-
kalmat teremtett a beszél-
getésre. Mivel kihívásról 
volt szó, a sportolók oda-
tették magukat és minden 
tudásukat latba vetették a 
győzelem érdekében. Öt 
csapat mérkőzött a szimbo-
likus díjakért, végül a veze-
tők döntötték el a sorrendet. 
A győztes csapat tagjai: 
Tóth Roland, Farkas Márk, 
Kovács Ádám Tibor, Nikola 

Pantovic, Oláh László, Pilán 
Márkó és Váradi Ádám.

A Békéscsaba 1912 Előre 
Futball Zrt. igazgatósági el-
nöke, Kozma János úgy fo-
galmazott: „vérre menő” küz-
delem folyt a főzőversenyen, 
ezért az ötödik csapat na-
gyon csalódott, míg az első 
helyezett nagyon boldog.

A csabaiak vezetőedzője 
Schindler Szabolcs kiemel-
te: a tavalyi felkészüléshez 

képest még egy lapáttal rá-
tettek az ideire. 

– Olyan játékosokat hoz-
tam ide, akik motiváltak és 
szeretnék segíteni a klubot, 
az egyesületet, hogy minél 
jobb helyen végezzünk. Az 
utánpótlásból is azokat a 
játékosokat kerestük, akik 
megoldják hosszútávon a 
problémákat. Idén kevés 
fiatalt tudtunk felhozni, de 
ez remélhetőleg a jövőben 

változik. Szeretek velük 
együtt dolgozni, de nem le-
het azonnal integrálni őket a 
kezdőcsapatba – emelte ki.

A labdarúgók később 
csapatfotózáson is részt vet-
tek. Kozma János hangsú-
lyozta, azért is fontos a fotó-
zás, mert sok az új játékos. 
Egyelőre úgy látják, hogy 
jól teljesítenek, igyekeznek 
meghatározóak lenni. 

Hidvégi Dávid

Tavasszal még élt a re-
mény, hogy ha az erede-
tileg tervezett időpontban 
nem is, de talán ősszel 
meg tudják tartani a KOPP 
Békéscsabai Atlétikai 
Club szervezésében a Bé-
késcsaba–Arad–Békés-
csaba szupermaratont. A 
koronavírus-járvány új- 
bóli határon túli felerő-
södése miatt azonban a 
szervezők inkább nem 
kockáztatnak, ezért jövő-
re halasztják a versenyt.

A védnökök és a főszer-
vezők Békéscsabán tár-
gyaltak a közelmúltban a 
23. Békéscsaba–Arad–Bé-
késcsaba szupermaraton, 

kerékpáros- és görkori-
túráról. Bognár Leventét, 
Arad alpolgármesterét – 
aki a kezdetektől jelentős 
szerepet vállal abban, hogy 
Aradon meghonosodott a 
nemzetközi rendezvény – 
Szarvas Péter polgármes-
ter és Varga Tamás alpol-
gármester fogadta. 

Az évek során kivá-
ló kapcsolat alakult ki az 
önkormányzatok és klub 
vezetői, Tóth Sándor és 
Czeglédi Katalin között, az 
aradi alpolgármester ezért 
is tartotta szükségesnek a 
személyes találkozót. A vá-
rosvezetők és a szervezők 
végül meghozták a közös, 
végleges döntést: a nép-

szerű rendezvény ebben 
az évben elmarad, hiszen 
a mindig népes mezőny-
ben, a sportolók esetében 
is fennáll a koronavírus-fer-
tőzés veszélye. 

Szarvas Péter polgármes-
ter és a békéscsabai klub 
vezetői még ebben az évben 
szándéknyilatkozat aláírását 
tervezik a 2021-es verseny 
megrendezéséről.

A kijárási korlátozás alatt 
csak otthon edzhettek a 
darts-játékosok, majd egy 
nemzetközi kezdeménye-
zés hatására beindultak az 
online-versenyek. 

A Swietelsky Békéscsabai 
Darts Sportegyesületnél fon-
tos változás történt, mivel 
az eddigi elnök, Filyó Tibor 
lemondott a tisztségéről és 
visszavonult a sportágtól, 
helyét Sztvorecz László vet-
te át. A klub új vezetője – aki 
korábbi sportsérülése miatt 

váltott sportágat – hang-
súlyozta, hogy hamarosan 
újabb termet vehetnek bir-
tokba, így a BDSE játékosai 
már két helyiségben készül-
hetnek a Csabagyöngye Kul-
turális Központban.  

– Tervben van a klubunk 
bővítése, ha lehetőség nyílik 
rá, szeretnénk együttműködni 
iskolákkal, ezzel növelve az 
utánpótlásunkat. Felnőtt játé-
kosok jelentkezését is várjuk 
– fogalmazott az elnök.

A klub alelnöke, Komlódi 
Péter elmondta: a koronaví- rus-járvány alatt a szövetsé-

gek online versenyeket tar-
tottak világ- és országszerte. 
Hozzátette: az anyagi feltét-
eleik továbbra is adottak, kö-
szönhetően a szponzorainak 
és a város támogatásának, 
illetve a kulturális központ 
helyszín-biztosításának. 

– Nagyon sok verseny-
zőnk éppen lendületben 
volt, de szerencsénkre ezt a 
sportágat otthon is kiválóan 
lehet gyakorolni. Majd jöt-
tek az internetes versenyek, 

amelyeknek köszönhetően 
tarthatták a formát a sporto-
lóink – emelte ki az alelnök.

Az egyik csabai ver-
senyző, Papp Rajmund egy 
nemzetközi versenyen ért 
el második helyezést ösz-
szetettben. Augusztus első 
hétvégéjén már helyszíni 
versenyek voltak, szomba-
ton egyéniben felnőtt magyar 
bajnokságot, míg vasárnap 
csapatban magyar kupát 
rendezett a hazai szövetség.

Hidvégi D.

Csabai MérlegCsabai Mérleg 13Táborok / sportCsabai Mérleg Csabai Mérleg

Táborozni jó! Csapatépítés a bajnoki rajt előtt

Döntöttek – idén nem lesz szupermaraton

Ismét dobálhatják a száznyolcvanakat

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület több mint 30 éve 
rendezi meg nyári alkotótáborát. Idén közel 150 résztvevő 
érkezett, akik két héten keresztül ismerkedhettek a hímző, 
a paszománykészítő, a bútorfestő, a fazekas és a fás mun-
kákkal és megszépítették a csabai alkotóházat is. A tábort 
workshopok színesítették, ahol szakemberek segítségével 
sajátíthatták el az érdeklődők az adott terület csínját-bínját. 

A Jaminai Közösségi Ház hat héten át táboroztat gyereke-
ket. Annyian jelentkeztek, hogy szeptembertől szakköröket 
is szeretnének indítani. Tesz-vesz táborukról Adorjánné Kata 
szakmai vezető elmondta, itt egymásra épülnek a munkafo-
lyamatok: a gyerekek például székeket, tányérokat festettek, 
bejárták a jaminai lakókörnyezetet, használt pólókat, táskákat 
festettek, batikoltak, tárgyakat hasznosítottak, gondoltak újra.

Több más mellett fotósuli tábort is rendezett a Lencsési 
Közösségi Ház a Márvány Fotóklub közreműködésével. 
Barabás Ferenc grafikus elmondta, hogy az alapokkal kezdték, 
beszéltek az eszközökről, a színekről, programokról. Megmutat-
ták a különbséget az utcafotó, a makro-fotó, az épületfotó és a 
természetfotózás között. Takács Péter intézményvezető hozzá-
tette: idén augusztus 28-áig szerveznek különböző táborokat.  

A Csabagyöngye Kulturális Központ is több tábort szerve-
zett a nyárra. Mese táboruk idén először bekerült az Erzsé-
bet-programba, így lehetőségük nyílt még az eddigieknél is 
színesebb programokat biztosítani a gyermekek számára. 
A táborozók ellátogattak például a Vár-játék játszóházba, 
Póstelekre, a Remonda tanyára lovagolni, találkozhattak a 
Dogland Alapítvány kutyusaival és napközben a Csabagyön-
gyében kialakított játszóházban kapcsolódhattak ki.

A csoport megújult, sok az új játékos az Előrében                                     Fotó: Molnár Balázs

Sztvorecz László lett az egyesület új vezetője



Augusztus 15., Nagyboldogasszony napja. 
Ezen a napon Mária mennybemenetelét ün-
nepli az egyház. Sokfelé búcsúnap. Ekkor 
kezdődik a „varázserejű” időszak, amikor 
szedni lehet a gyógyfüveket, cséplik a búzát, 
gyűjtik az ültetnivaló tojást. Ez az időszak 
szeptember 8-ig tart.

A régi kalendáriumok a gazdasszony figyel-
mét felhívták, hogy ilyenkor van az ideje a 
len és a kender törésének és tilolásának is. 
Ha megsárgultak a vereshagyma szárai, 
ideje a hagymát a földből kiásatni.

Augusztus 20. Szent István napja, ál-
lamalapító királyunk ünnepe. Az 1800-as 
évektől ilyenkor ünnepélyes körmeneteket 
is tartanak. Augusztus 20-a az új kenyér 
ünnepe is, ezen a napon már az új búzából 
sütik a kenyeret.

Augusztusban ideje van a káposzta is-
mételt kapálásának, tölteni kell az alsó 
leveleket, s naponta lehet a teheneknek 
szedni. A dohányból az érett leveleket le 
kell szaggatni, fűlőbe rakni és pórékra fűz-
ve megszárítani.
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N A P T Á R

Vízadagoló automaták
széles választékban

elérhetőek!

TOVÁBBRA IS HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNÖKHÖZ!

(66) 778-888 • (30) 955-7679
www.szivarvanyaqua.hu

EGYSZERŰ

KÉNYELMESKÖRNYEZET-

BARÁT

990 Ft/ballon
(52 Ft/liter) 4 ballon rendelése esetén

Rendelje munkahelyére
vagy otthonába!

Augusztus   –   Nyárutó   –   Kisasszony hava

Mesterkurzus koncertekkel
Tizenkettedik alkalommal rendezik meg augusztus 22–31-e között GULYÁS MÁRTA 
Liszt-, Weiner- és Magyar Érdemrend Lovagkereszt-díjas zongoraművész és LUIS 
FERNANDO PÉREZ (Spanyolország) Albéniz-díjas zongoraművész nemzetközi zongo-
ra- és kamarazene mesterkurzusát és koncertjeit Békéscsabán, a Bartók Béla Szak-
gimnázium és AMI-ban. 

A közönség a Nyárvégi Hangkavalkád Fesztiválon a zeneiskola Bartók Termében, augusztus 
23-án 19 órától Gulyás Márta kamarazene-estjét hallgathatja meg, melyen közreműködik 
Szabadi Vilmos Érdemes Művész, Liszt Ferenc-, Bartók-Pásztory-díjas hegedűművész, és 
Kónya Attila országos és nemzetközi versenyek díjazott gordonkaművésze. 

Augusztus 28-án 19 órakor Luis Fernando Pérez lép színpadra. Műsorában Beethoven, 
Chopin, Liszt, Rachmaninov, Debussy, Falla és Lutoslawski művei szólalnak meg. Zongora-
estjén a partnere Császár Zsuzsanna, Artisjus-díjas zongoraművész lesz. Mindkét hangver-
senyre jegyek 1500 Ft-os egységáron kaphatók a helyszínen.

A fesztivál a mesterkurzus fiatal művészeinek gálahangversenyével zárul augusztus 30-
án 17.00 és 18.30 órakor. Az ifjú muzsikusok augusztus 25–29. között Déli Matiné hangver-
senyek keretében is bemutatkoznak a zeneiskolában. Koncertjeikre a belépés ingyenes.

Folytatjuk a szeghalmi telephelyű 
Senso-Tech Kft. bemutatását. Soroza-
tunk második részében Kazai Csaba, 
a kft. ügyvezetője a cég fő profilját, az 
élhajlítást és a lemezmegmunkálást mu-
tatja be. Aki ilyen szolgáltatást kívánt 
igénybe venni, az mostanáig kénytelen 
volt az ország másik végébe elutazni. 
Ezután elegendő csak Szeghalomba el-
menni, ugyanis a Senso-Tech ma már 
betölti a régióban a lemezmegmunkálás 
területén tátongó űrt.

A lemezmegmunkálás egyik kiemelt jelen-
tőségű technológiája az élhajlítás, mely 
Senso-Tech Kft.-nél is az egyik legnagyobb 
tapasztalatot és szakértelmet igénylő meg-
munkálás. Technológiai hátterünknek kö-
szönhetően a lemezalkatrészek gyártásánál 
kiváló, átlagon felüli hajlítási pontosságot ga-

rantálunk. Modern gépünk garantált üzem-
biztonság mellett, a gyártandó alkatrészek 
széles méretvariációit teszi megmunkálha-
tóvá. Hajlított termékeinket a lemezmeg-
munkálás első vonalába tartozó márkájú és 
tudású gépen munkáljuk meg. Élhajlítással 
foglalkozó szakembereink mindegyike ren-
delkezik megfelelő ismeretekkel és tapasz-
talattal – mondja el Kazai Csaba.

A Senso-Tech Kft. a közelmúltban besze-
rezett egy TRUBEND 3100 típusú élhajlító 
gépet, mely az élhajlítási technológiában 
felvonultatott forradalmi újítások megtes-
tesítője. Ezzel a géppel bármilyen formájú 
munkadarab pontosan megmunkálható, le-
gyen szó akár egyszerű, akár bonyolultabb 
elemekről. Ezen felül ki kell hangsúlyozni, 
a TruTops Boost programmal már az első 
munkadarab is tökéletes, vagyis nincs szük-
ség próbagyártásra, így szolgáltatásunk 
rendkívül gazdaságos. Az élhajlító gép se-
gítségével számos gépjárműalkatrész ké-
szíthető, többek között alumínium ötvözetből 
készülő autóalkatrészek, küszöbmerevítő, 
trélerek, pótkocsik alváza, oldala, utánfutó, 
kamionok hátsó lámpájának tartó konzolja, 
de akár említhetjük a versenyautók mereví-
tésének és felfüggesztésének elkészítését 
is. Fontos még kiemelni, hogy a rozsdamen-
tes anyag hegesztése és élhajlítása sem je-
lenet problémát  – teszi hozzá a szakember.

Ügyfeleink pontos és precíz szolgálta-
tást nyújtunk, ez a védjegye a Senso-Tech 
Kft.-nek. Cégünk teljes tevékenységi körére 
minőségirányítási rendszert vezetett be és 
működtet, a legmagasabb színvonalat biz-
tosító ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik 
– zárja a bemutatót Kazai Csaba.

Egyedülálló lemezmegmunkálási technológia 

Senso-Tech Kft.

📪 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 32 | 📞 30/393-3506 | 📧 info@senso-tech.hu | 💻 senso-tech.hu
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HIRDESSEN NÁLUNK! 
APRÓHIRDETÉSEIT 

A 7.TV KÉPÚJSÁGÁBAN IS KÖZZÉTESSZÜK!
📞 66/740 700   📧  info@bmc.media.hu
📪  Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.

A P R Ó H I R D E T É S E K
INGATLAN

Békéscsabán, a Reményi utcában kis családi ház eladó. 
Tel.: 30/265-4721.

Békéscsabán, Ybl Miklós utcában 1391 m2-es építési telek 
eladó. Tel.: 30/754-3726.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Kéz- és lábápolást (benőtt köröm is) vállalok. 
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás: 

Lencsési út 26/1. | Tel.: 30/233-4550.

Fűkaszálást, tereprendezést vállalok. Tel: 70/596-3370.

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

OKTATÁS

Matematikából pótvizsgára, pótérettségire 
felkészítést vállalok. Telefon: 70/392-0459.

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

Debütált gasztronómiai magazinunk 
és folytatódik a pályázatunk

VAN SÜTNIVALÓNK
Szeptember végéig folytatódik a BMC "Van 
sütnivalónk" című pályázata. A pályázatban 
azt kérjük olvasóinktól, hogy vegyék elő a 
család kedvencének receptjét, főzzék vagy 
süssék meg, küldjék el nekünk a receptet, és 
a végeredményről készült fotót a szerkesztő-
ség@bmc.media.hu címre. 

Pályázatunk júniusi nyertese Pete Anita, 
különdíjasa Simon Soma.

A júliusi nyertes Medovarszkiné Molnár 
Piroska, különdíjas pedig Pete Norbert.

FŐZZÜNK EGYÜTT!
A Békéscsabai Médiacentrum Főzzünk 
együtt című gasztronómiai magazinja au-
gusztus elsején debütált. Az első részben a 
sárgadinnyével foglalkoztunk egészen a ter-
mőföldtől, a fólián át a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának 
konyhájáig. Itt Prohászka Béla Venesz-díjas 
mesterszakács sárgadinnyés csirkeragut ké-
szített a gyümölcsből. (Az adás visszanéz-
hető a behir.hu oldalon vagy a behir youtube 
csatornáján.)

Vendégek a médiacentrumban

Elsőként egy rövid eligazítá-
son vettek részt, ahol a Diós 
Zsolt, a Békéscsabai Média-
centrum ügyvezetője beszélt 
arról, miként alkot egységet, 
és milyen múltra tekint vissza 
a 7.Tv, a behir.hu hírportál és 
jövőre 30 éves Csabai Mér-
leg. Ezután a látogatók a stú-
dióba vették az irányt, ahol 
megismerkedhettek a gép-

parkkal, a díszletekkel. Itt a 
szerkesztőség munkatársai 
ismertették a híradó előké-
születeit, módját: Az érdek-
lődők kipróbálhatták, hogyan 
is zajlik egy felvétel, a leg-
bátrabbak pedig beülhettek 
a híradós pultba, ahol kipró-
bálhatták, mi a feladata egy 
műsorvezetőnek, és milyen 
súgóról olvasni. Ezt köve-

tően megnézték a vezérlőt, 
megismerkedtek a vágók, 
szerkesztők munkájával is. 

A látogatók többsége 
nagyon izgalmasnak talál-
ta a műsorgyártás világát. 
A megkérdezett klubtagok 
közül legtöbben az össze-
fogást és a csapatmunkát 
emelték ki. 

 Gy. R., T. B.

Júliusban két alkalommal is nyugdíjasok vendégeskedtek a Békéscsabai Médiacent-
rumban. A Csabai Szlovák Klub tagjai nyerhettek betekintést a műsorkészítés, az 
újságírás világába, a média működésébe.

A díjakat átadók és a díjazottak a Békéscsabai Médiacentrumban

A 7.Tv új magazinnal kedveskedik azoknak, akiket érdekel, hogy a helyi termékekből 
hogyan lehet otthon is különleges, finom és egészséges ételeket készíteni. Folytatódik 
a Van sütnivalónk című pályázatunk, melynek első díjazottjait értékelte a zsűri.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
A békéscsabai bolgárkertészet sikeres működéseVisszavárja bérleteseit a Jókai színház!

Csabán a bolgárok jó pél-
dája megmutatta, hogy az 
öntözéses bolgárkerté-
szet a legjövedelmezőbb 
művelése a földnek. Ezért 
a község 1909. évi júliusi 
közgyűlésén a kisréti dű-
lőben 28 holdnyi területet 
megszavazott bolgárkerté-
szet céljára.

Az öntözőtelepi munkák indu-
lásáig eltelt néhány év. 1917-
ben Békéscsabán a honvéd-
ség kezdte el a telep építését. 
Előbb csak a helyi katonaság, 
majd a szegedi 46-os gya-
logezred katonái folytatták 
a vízi árkok ásását. A telep 
vízellátására a csatorna a 
Selyemfonoda körgáton túli 
részén, a régi beiszapolódott 
kenderáztató mentén, 2,6 
km hosszan készült el. Hódi 
András kertész vezetésével 
gyorsan épültek az öntöző-
csatornák, a kétméter széles 
melegágyak és a palántások. 
A 17 holdas öntözhető városi 
zöldségkertészet munkálatait 
Ádám Gusztáv városi főmér-
nök felügyelte. 

A víz biztosításához a köz-
ség egy 5,5 HP-s, elektromo-
torral hajtott, 150 mm-es kör-
forgó szivattyút állított fel. A 
szivattyú másodpercenként 
40 liter vizet emelt a kisel-
osztó betonmedencébe, s 
innen a főöntöző csatornák-

ba. A terület elég rossz esési 
viszonyai miatt a táblákban 
két méter távolságban húzott 
barázdákba csak annyi vizet 
engedtek, amennyit a közbe-
eső sáv felszívni képes volt. 

A zöldségtermesztésre 
a csabai piacon ez időben 
óriási igény volt. Az első 
kertészeti év nagy termése 
nemcsak a katonaság, de a 
polgári lakosság szükségle-
teit is kielégítette, ráadásul 
olcsóbb is volt. 

1919-ben, a katonai ez-
red távozásával a telep mű-
ködtetése a városra szállott 
vissza. 1920-ban a kertészet 
kertészlakkal és istállóval bő-

vült, a kerti munkákat Ásvá-
nyi József a haláláig vezette. 
A telep öntözhető területe 10, 
öntözetlenül használt terüle-
te 16 hold volt, míg az árkok, 
az udvar, a palántás 3 holdat 
foglalt el. 

A telep Zahorán Pál városi 
gazdasági intéző gondos ve-
zetése alatt állt, 1926-ban a 
telep összbevétele 16 628 
pengő, kiadása 9700 pengő 
volt. Tiszta hozama a 6018 
pengő, vagyis holdanként 
247 pengő. Különösen a 
paradicsom és a zöldpapri-
ka termelése bizonyult nagy 
hasznot hajtónak.

Gécs Béla

Még tombol a nyár, de a 
Békéscsabai Jókai Szín-
ház meghirdette új éva-
dának műsorait, amelyre 
hamarosan elérhetővé vál-
nak a bérleteink.

A 2020/2021-es évadban a 
nemzeti összetartozásra és 
főként a magyar darabokra 
helyeztük a hangsúlyt. Fel-
nőtt bérlettel a nagyszínpa-
don Stella Adorján–Békeffi 
István Pezsgős vacsora 
című zenés vígjátékát (2020 
novemberi bemutató), Koltay 
Gergely–Koltay Gábor Tria-
non című rockoperáját (2021 
január), Dale Wassermann 
ismert darabját Kakukkfé-
szek címmel (február), va-
lamint Szűcs István–Bella 
István–Zalán Tibor Drakula 
című „horror rockoperá-
ját” láthatják nézőink (má-
jusi bemutatóval). Ehhez a 
Kamaraszínházban Pierre 
Chesnot Hotel Mimóza című 
vígjátéka (2020 november), 
valamint a Tamási Áron 
novellájából készült Vitéz 
lélek társul (2021 április). 
A felnőtt bérlet ára 9000– 
13 500 Ft, míg a nyugdíja-
sok számára 6500–8500 Ft 
között kínálja a bérleteket a 
színház jegyirodája.

Az ifjúsági bérleteseink a 
fenti kínálatból a Trianont, a 
Kakukkfészket, a Vitéz lelket 

és a Drakulát tekinthetik meg 
4400–6700 Ft közötti áron. Az 
általános iskolásoknak és leg-
kisebb nézőinknek Szabó At-
tila–ifj. Mlinár Pál–Lovas Gá- 
bor Holló Jankó című elő-
adását (2020 október), Zalán 
Tibor Kaland a nagy család-
erdőben (december) és Sin-
kó Adrienn Tihany Tündér 
című meséit ajánljuk (2021 
március), amelyhez a felső 
tagozatosok számára aján-
dékba adunk egy rendhagyó 
irodalomórát vagy egy szín-
házi beszélgetést. A bérletek 
ára 3000–4300 Ft, óvodások 
számára egységesen 3700 Ft.

Szeretettel kínálunk egy 
kivételes lehetőséget is: a 
szabadbérlet bármely reper-
toáron lévő előadás közül 4 
vagy 6 szabadon választott 
darabra érvényes, előbbi 
ára 11 000 Ft, utóbbié pedig 

16 000 Ft. Népszerű a színház 
bemutató bérlete (14 000– 
18 500 Ft-os áron), amelynek 
előadásai előtt pezsgővel vár-
juk nézőinket, illetve a város 
kedvelt társasági esemény-
sorozata a díszbemutató-bér-
let, amelynek előadásai után 
pezsgős koccintásra, foga-
dásra invitáljuk bérleteseinket 
a színház Vigadójába (a bér-
let ára 15 000–23 000 Ft).

Bérletmegújítási időszak: 
2020. augusztus 25-étől 
szeptember 18-áig. Új bérlet 
vásárlása szeptember 21-
étől lehetséges. Azok, akik 
online újítják meg bérletüket 
augusztus 25-e és szeptem-
ber 4-e között, bérletük árá-
ból 5 százalék kedvezmény-
ben részesülnek.

Szeretettel várjuk régi és 
új bérleteseinket, jegyet váltó 
nézőinket!

Zahorán Pál gazdasági intéző portréja


