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A megszokott menetrend szerint tervezik az idei tanévet

Most 581 csabai elsős kezdi az iskolát

Már sok évvel ezelőtt megfogalmazódott a Békéscsabát,
Gyulát és Békést érintő Zöld folyosó ötlete, amely közelebb kerülhet a megvalósításhoz. Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel arról beszélgettünk, miről szól
ez a kezdeményezés, és melyek a legfőbb céljai.
– A Zöld folyosó gondolata
korábban többek fejében is
megfogalmazódott, akik a
három település valamelyikén élnek, illetve a három
település vízgazdálkodásához, turisztikai vonzerejének
befolyásolásához közük van.
Négy évvel ezelőtt, amikor
Orbán Viktor miniszterelnök
és Szarvas Péter polgármester aláírták a Modern Városok
Programról szóló szerződést,
akkor is a beszélgetések tárgya volt a Zöldfolyosó program, de mivel ez több várost
is érint, nem nevesült a programpontok között. A téma
azonban továbbra is napirenden maradt – mondta el
Herczeg Tamás.
A képviselő maga is több
eszmecserén részt vett,
amelynek a tárgya az volt:
hogyan lehetne kihasználni

azt a lehetőséget, hogy az
Élővíz-csatorna átfolyik a
három településen. Mit lehetne tenni ennek a természeti
szépségnek a megőrzéséért
és milyen vízügyi szempontokat kell figyelembe venni.
– Elkezdtünk újra együttgondolkodni, arra kértem a
települések vezetőit, gondoljuk végig, milyen szempontok
alapján érdemes a Zöldfolyosó programot megvalósítani.
Vannak vízgazdálkodási, vízügyi szempontok, amelyek
a csapadékvíz-elvezetéssel,
az öntözéssel kapcsolatosak
– ezek erősen megjelennek
a tervezéskor. Vannak turisztikai szempontok, amelyek
lényegesen vonzóbbá tehetik
a három várost a távolabbról
érkezők számára is.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Megnyugodva vettük tudomásul, amikor eldőlt, hogy rendben elindulhat a 2020/2021-es tanév szeptember elején.
Reméljük, nem lesz olyan negatív fejlemény, ami miatt változtatni kellene – fogalmazott Szarvas Péter polgármester
az iskolakezdéssel kapcsolatban.
A koronavírus-járvány hazai
alakulása eddig kedvező,
ezért a kormány a megszokott menetrend szerint tervezi az idei tanévet. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a
Nemzeti Népegészségügyi
Központtal együttműködve
összeállította, és az Oktatási Hivatal segítségével valamennyi óvoda, iskola részére
eljuttatta a 2020/2021. tanév
kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes

intézkedési tervet. A terv 11
témakörben és 70 pontban
határozza meg az óvodák,
iskolák teendőit. Kitér többek között a tanév előtti fertőtlenítésre és takarításra, a
kézmosás,
távolságtartás,
maszkviselés iskolán belüli
szabályaira, a rendezvények
megszervezésére és az étkeztetésre is.
Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy bár
a továbbiakban is nagyon
oda kell figyelni a szabályok
betartására, jó érzés tudni,

hogy szeptembertől ismét
hasonlóan nyüzsgő lehet Békéscsaba, mint amilyen márciusban, a digitális oktatásra
történő átállás előtt volt.
– A családok többsége
már beszerezte a hiányzó
tanszereket, tornacipőt, táskát a gyermekeknek. Az elsősök különösen izgulnak,
nemcsak a kicsik, akik most
lépik majd át először az iskola küszöbét, hanem azok is,
aki az általános iskola befejezése után szeptemberben
mennek középiskolába – fogalmazott Szarvas Péter,
hozzátéve, hogy most 581
kisdiák kezdi el az általános
iskola első osztályát, nekik a
város egy-egy tornazsákkal
kedveskedik.

A polgármester beszélt
arról is, hogy Békéscsaba
önkormányzata a rászoruló
családok számára iskolakezdési támogatást ad, ami
gyermekenként 5000 forintot
jelent. Azt javasolta, hogy
akiknek különösen megterhelő az iskolakezdés költsége, tekintsék át az erre vonatkozó rendeletet és keressék
fel a szociálpolitikai osztályt.
Kiemelte azt is, hogy azok
a csabai egyetemisták is
kaphatnak segítséget, akik
nehéz helyzetű családból indultak el. Havi 11 400 forintos
szociális ösztöndíjhoz juthatnak, ehhez szintén pályázatot kell benyújtaniuk a szociálpolitikai osztálynál.
M. E.

Szarvas Péter: Mára majdnem minden visszaállt a régi kerékvágásba
Bár már több mint két hónapja véget ért a veszélyhelyzet, a koronavírusjárvány nem szűnt meg,
továbbra is járványügyi
készültség van érvényben,
ami jelentős hatással van
ránk az élet számos területén. Erről és az elmúlt
időszakban
történtekről
Szarvas Péter polgármestert kérdeztük.

Békéscsaba továbbra is a legkevésbé fertőzött megyeszékhelyek között van

– Június 18-án megszűnt a
veszélyhelyzet, de nem térhetett vissza minden a régi
kerékvágásba.
Milyennek
látta az elmúlt időszakban a
várost, az itt élőket?
– A csabaiak jól vizsgáztak
a veszélyhelyzet több mint 90
napja alatt, hiszen gyorsan
alkalmazkodtak a szabályokhoz és fegyelmezetten tartották be azokat. Ennek is kö-

szönhető, hogy a legkevésbé
fertőzött megyeszékhelyek
között voltunk és vagyunk a
mai napig. Az egészségünket, a fertőzés elkerülését
szolgálta, mégis fájdalmas
volt látni, hogy a veszélyhelyzet időszakában lényegében
üres volt a város. A lakók szinte csak a munkahelyükre és
bevásárolni jártak. Elnéptelenedtek az utcák, az éttermek,
az óvodák, iskolák, kulturális
intézmények, a sportcsarnokok, a tornatermek. Nem volt
zene, nem volt színház az
életünkben. De megérte ez a
fegyelmezettség! Mára majdnem minden visszaállt a régi
kerékvágásba, de élnek még
azok a szabályok, hogy 500
főnél nagyobb zenés, táncos
rendezvényt nem lehet tartani, illetve a maszkviselés
kötelező a tömegközlekedési

eszközökön és az üzletekben. Fontos ezek betartása a
koronavírus-járvány mostani
szakaszában is.
– A járvány idején szűkült
a helyi közlekedés, majd júliusban és augusztusban is
módosult a helyi buszjáratok
menetrendje. Mire számíthatunk mostantól?
– A járványidőszak kezdetén kiürültek az autóbuszok,
ezért a járatok szűkítését kellett elrendelni. Márciusban
körülbelül 40 százalékára
csökkent vissza a járatszám
Békéscsabán. Ezt korrigáltuk
július elsejétől, illetve augusztus elsejétől további járatok
beállításával – mindkét alkalommal a munkáltatók jelzése
alapján bővítettük a menetrendet.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Ifjúsági
és Sportbizottsága által kiírt 2020. évi ifjúsági feladatok ellátására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló
bérlakásokban történő elhelyezésre

PÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK:
„A” kategória
Pályázati keretösszeg: 700 000 Ft
A pályázat megvalósulásának határideje:
2020. szeptember 1. – 2021. március 31.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 4. (péntek)
A pályázatok elbírálásának várható határideje:
2020. szeptember 22.
A pályázók köre Békéscsabán működő általános iskolai, középiskolai diákönkormányzatok,
kollégiumi diákönkormányzatok, valamint a felsőoktatást képviselő hallgatói önkormányzatok.
A pályázat célja: Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok és a hallgatói önkormányzatok
működésének segítése, az ifjúsági párbeszédrendszerben való közreműködésük megerősítése. Lehetőség biztosítása a gyermek- és ifjúsági
korosztály egyéni és szociális kompetenciafejlesztésére, a fiatalok közéletben történő aktívabb részvételére, a társadalmi beilleszkedésére, a kulturált szabadidő-eltöltés feltételeinek,
infrastrukturális hátterének javítására.
Támogatható tevékenység, amely az iskolai,
kollégiumi diákönkormányzat vagy a hallgatói önkormányzat kezdeményezésére és
szervezésével valósul meg: tanítási időn kívül
eső szabadidős tevékenységek (egyszeri vagy
folyamatos, értékteremtő-, közösségfejlesztő
foglalkozások, programok, tréningek) megvalósítása; képzés, szervezetfejlesztés; iskolaújság,
iskolarádió működtetése; közösségi tér kialakítása; eszközbeszerzés (pl társasjátékok, hangszerek, elektronikai eszközök, babzsákok stb.).
„B” kategória
Pályázati keretösszeg: 1 300 000 Ft
A pályázat megvalósulásának határideje:
2020. szeptember 1. – 2021. március 31.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 4. (péntek)
A pályázatok elbírálásának várható határideje:
2020. szeptember 22.
A pályázók köre Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek.
A pályázat célja: Értékközpontú és értékteremtő ifjúsági programok létrehozása. A 6–29
év közötti gyermek- és ifjúsági korosztály aktív
részvételével kulturális programok szervezése,
amelyek szervesen illeszkednek a Békéscsabán
működő gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába.
Támogatható tevékenység: a gyermek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását biztosító, a
közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási időn kívüli – gyermek- és ifjúsági programok,
képzések, rendezvénysorozatok; ifjúsági közösségek működésének, fejlődésének biztosítása
(fenntarthatósággal kapcsolatos költségek, eszközbeszerzések).
A pályázathoz pályázati űrlapot kell kitölteni,
amely a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sport osztályán (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) is igényelhető, illetve letölthető a
www.bekescsaba.hu honlap Pályázatok menüpontjáról.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési
és Sport Osztály; 5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7.
A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás
kérhető Bágy Petra ifjúsági referenstől telefonon, a 66/886-761 melléken, vagy a bagy@
bekescsaba.hu e-mail címen.

Koncert
Tájékoztatjuk a tisztelt koncertlátogató
közönséget,
hogy betegség miatt elmarad
Luis Fernando Pérez augusztus 28-án 19 órai kezdettel
meghirdetett hangversenye
a Bartók Béla Zeneiskola és
AMI Bartók-termében.

A zongora- és kamarazene
mesterkurzus résztvevőinek
gálahangversenyeire azonban szeretettel várják az érdeklődőket augusztus 30-án
17 órai és 18.30 órai kezdettel. A belépés ingyenes.
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt.
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda.
Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Keressen minket
az alábbi oldalakon:

D www.behir.hu
F facebook.com/behir.hu
Iinstagram.com/behir.hu
Y youtube.com/behirhu

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon bérelhető bérlakásokban történő elhelyezésre:
• Franklin u. 255. (egy plusz két félszobás, összkomfortos, 67 m²; bérleti díja: 15 075 Ft/hó)
• Franklin u. 247. (másfélszobás, összkomfortos,
54 m²; bérleti díja: 12 150 Ft/hó) A lakáshoz nem
tartozik tárolóhelyiség
• Franklin u. 263. (egyszobás, összkomfortos,
32 m²; bérleti díja: 7200 Ft/hó)
• Kazinczy ltp. 20. A. II. em. 4. (egyszobás, összkomfortos, 41 m²; bérleti díja: 12 833 Ft/hó)
• Vécsey u. 10. IV. em. 14. (kétszobás, összkomfortos, 58 m²; bérleti díja: 18 154 Ft/hó)
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő költségelvű bérlakásban történő elhelyezésre:
• Irányi u. 4–6. C. II. em. 8. (egyszobás, összkomfortos 33 m²; bérleti díja: 16 665 Ft/hó)
• Irányi u. 4–6. C. II. em. 12. (egyszobás, összkomfortos 33 m²; bérleti díja: 16 665 Ft/hó)
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
Az önkormányzat költségelvű bérleményeire
eredményesen az pályázhat:
• akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének,
• aki minimum havi 10 000 Ft lakáselőtakarékossági szerződést köt.
• aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt
a meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft)
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában
lévő, 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 7.
szám alatti ifjúsági garzon lakásokban történő elhelyezésre:

• Dózsa György út 7. fszt. 10. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)
• Dózsa György út 7. I. em. 27. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik:
• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban
laknak,
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek,
• készpénzzel, 6 hónapnál régebben kötött
lakás-előtakarékossággal, vagy építési telekkel
rendelkeznek,
• a pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft
óvadék megfizetésére.
A pályázat benyújtásának (a polgármesteri
hivatalba történő beérkezésének) határideje:
2020. szeptember 4. 12.00 óra (A határidőn túl
benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztálya; Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán igényelhető és letölthető a
bekescsaba.hu weblapról.
A döntés várható időpontja:
2020. szeptember
Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal
szociálpolitikai osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502.

Fejlesztések
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FEJLESZTÉSEK BÉKÉSCSABÁN
TÁ JÉKOZ TATÁ S
Elindult a kivitelezés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tárgyú projekt keretében
a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái
2020. augusztus hónapban megkezdődtek.
Az érintett szakaszok: Bartók Béla út, Temető sor,
Kétegyházi út, Kígyósi út, Kerekegyházi utca; Élővíz-csatorna töltése a Körte sor és Veszei között (futófolyosó),
Pósteleki bekötőút. A kivitelező a Hódút Kft., melynek alvállalkozója a Swietelsky Kft.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kerekegyházi utcai kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezésének
kezdete 2020. augusztus 30-a, várható befejezésének
ideje 2020. november 30-a.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezett munkálatokról folyamatosan tájékoztatja az érintett területen élő
lakosságot a rendelkezésre álló csatornákon keresztül.
A kivitelezési munkálatok alatt kérjük a tisztelt érintetteket, hogy kövessék figyelemmel a tájékoztatókat, szíveskedjenek figyelemmel lenni a munkavégzés alatt létrehozott
ideiglenes forgalomtechnikai kialakításokra.
A munkavégzés során kérjük a lakosság szíves megértését, türelmét és közreműködését.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Korszerűbb lett az Árpád fürdő épülete
Újabb energetikai beruházást adtak át Békéscsabán.
Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő területén lévő, helyi
védelem alatt álló Jázmin
Egészségcentrum épületére
a kivitelezés során napelemeket helyeztek el, szigetelték a tetőfödémet, nyílászárókat cseréltek. A 81 millió
forint értékű európai uniós
fejlesztésből az épületet is
akadálymentesítették.
A projektátadón Varga Tamás alpolgármester az Árpád fürdő történetét elevenítette fel. Elmondta, hogy
1922. augusztus elsején
adták át a fürdőt a nagyközönségnek. Ekkor azonban
még csak a kinti medence
üzemelt, de felmerült, hogy
a hűvösebb hónapokban is
igény lenne a közösségi fürdőzésre. A mostani Jázmin

Egészségcentrum épületét
1927 novemberében adták
át. A helyi védelem alatt álló,
neobarokk stílusú épület a
város egyik legszebb létesítménye, amelyet az elmúlt 93
évben többször felújítottak.
Opauszki Zoltán turisztikai
ügyekért felelős tanácsnok
arról beszélt, hogy Békéscsabán, az elmúlt 10 évben
több olyan beruházás valósult
meg vagy fejeződik be a közeljövőben, amely az energetikai fejlesztések mellett turisztikai szempontból is jelentős.
A város vezetése pedig azon
dolgozik, hogy a Gyula–Békéscsaba térség Magyarország 10 leginkább látogatott
desztinációja közé kerüljön.
Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy
az Árpád sor 1. szám alatti

Energetikai korszerűsítés
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
6.5.1-16 kódszámú pályázati
felhívására a „Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
és Békéscsaba, Szabadság
tér 9. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címmel
pályázatot nyújtott be 2017.
november 22-én, amely
vissza nem térítendő, 100
százalékos intenzitású európai uniós támogatásban
részesült. A projekt azonosítószáma:
TOP-6.5.1-16BC1-2017-00011.
A projekt elszámolható
összköltsége 291 millió Ft,
amelyből a Szent István tér
7. szám alatti épület fejlesztésére fordított összeg 189

millió Ft, a Szabadság tér 9.
szám alatti önkormányzati
épület fejlesztésére fordított
összeg 102 millió Ft.
A Szent István tér 7. szám
alatti épület kivitelezésének
a befejezési határideje 2020.
május 11-e volt. A kivitelező a
szerződésben vállaltakat határidőre teljesítette. Az épület
műemléki védettség alatt áll.
A beruházás során a zárófödémek utólagos hőszigetelése, a központi fűtésrendszer
korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítés
is megvalósult. A projekt
megújuló energia hasznosító
rendszer (HMKE) kiépítését
is tartalmazta.
A Szabadság tér 9. szám
alatti épület kivitelezésének
a befejezési határideje 2020.
július 30-a volt. A kivitelező
a szerződésben vállaltakat
határidőre teljesítette. A fej-

lesztés során a homlokzat
utólagos hőszigetelése, a
zárófödém utólagos hő-, és
vízszigetelése, a központi
fűtésrendszer korszerűsítése, a homlokzati nyílászárók cseréje/korszerűsítése,
valamint a projektarányos
akadálymentesítés is megvalósult. A projekt megújuló
energia hasznosító rendszer
(HMKE) kiépítését tartalmazza.

A projekt kedvezményezettje mindkét épület esetében Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata. A kedvezményezett
vállalta a projekt ötéves
fenntartási kötelezettségét.
További információ kérhető: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Telefon: 66/241-791. E-mail:
bc svarosfejlesz tes@
bcsvarosfejlesztes.hu

épület fejlesztésére fordítható 81 millió forintból háztartási méretű kiserőművet
is kialakítottak, és napelemeket helyeztek el a Jázmin
Egészségcentrum területén.
Több mint 470 négyzetméteren a tetőfödém hőszigetelése, valamint a helyi
védelem alatt álló épület
nyílászáróinak cseréje és
felújítása is megvalósult.
A kivitelezés során optikai
vezetősávot
létesítettek,

amelynek segítségével az
épület akadálymentesítsét is
megoldották.
A beruházás a TOP- 6.5.1"
16-BC1-2017-00012 azonosítószámú "Békéscsaba, Árpád
Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba, Árpád sor 1.) Jáz"
min Egészségcentrum” és
Békéscsaba, Könyves utca
66. szám alatti önkormányzati
épületek energetikai fejlesztése" című projekt részeként
valósult meg.

Szökőkút

Már nem először fordult elő, hogy a Békéscsabai Jókai
Színház előtti szökőkút megrongálódott, beszakadt. Augusztus közepén ismét ez a látvány fogadta az arra járókat.
A szökőkutat üzemeltető Békéscsabai Városgazdálkodási
Kft. ügyvezetőjét, Hadabás Ildikót kérdeztük arról, hogy mi
történt, és várhatóan mikorra
tudják kijavítani a hibákat.
Mint elmondta, egy teherautó

hajtott rá a szökőkút felületére, majd elhagyta a helyszínt.
Miután ők értesültek a szökőkút
megrongálódásáról,
egyeztettek a polgármesteri hivatal városüzemeltetési
osztályával, majd körbekerítették a területet, illetve feljelentést tettek a károkozó
ellen. A szökőkutat alvállalkozóként a Galéria Invest Kft.
működteti, amelynek szakemberei felmérték a károkat.
Mint kiderült, a korábbi eseteknél most nagyobb a gond,
komolyabb munkákra lehet
szükség az újraindításhoz. A
városgazdálkodás árajánlatot
kért a javításra, és amint lehet, szeretnék helyreállíttatni
a szökőkutat.
Vigyázzunk jobban meglévő értékeinkre!
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„BÉK É SC SA BA H A Z AVÁ R!”
Szeptember végéig lehet pályázni
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támoga-

tására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói
ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők

támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

követő 15 napon belül utalnak át a pályázó által megjelölt
pénzforgalmi számlára.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai

Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember

30. A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási
hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása

Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igé-

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege féléven-

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!"

ként, 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb
az oklevél megszerzéséig jár.

nyelhető vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról.
életkezdési támogatás pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat. A pályá-

zati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2020.
október 31.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési
támogatás pályázati kiírása

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri

résének feltételeiről bővebben a www.bekescsaba.hu ol-

300 000 Ft, amelyet az ösztöndíjszerződés megkötését

és a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyedalon a pályázati hírek között olvashatnak.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági házi karantén alatt álló ingatlanoktól
nem szállítjuk el a lomhulladékot, ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki!
ELŐREHOZOTT LOMTALANÍTÁS SZEPTEMBER 12-ÉN ÉS 19-ÉN!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy
Békéscsabán társaságunk a hulladékgyűjtési naptártól eltérően – a novemberben meghirdetett időpontot előrehozva – az I. körzetben 2020. november 7. (szombat) helyett
2020. szeptember 12-én (szombaton), a II. körzetben 2020. november 14. (szombat)
helyett 2020. szeptember 19-én (szombaton) tartja a lomtalanítást.
Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé
vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtőedénybe) gyűjti össze és szállítja el.
A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára még
használhatóak, például a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatják, így segíthetnek másokon, és csökkenthetik a hulladéklerakás mennyiségét,
ezzel óvva a környezetet. A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a
hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor
lomtalanítást nem végzünk.

Egész éves nyitva tartással várja vendégeit
a Körösvölgyi Állatpark
A projekt eredménye egy komplex turisztikai kínálat kialakítása a Körös-Maros Nemzeti Parkban az
öko- és aktívturisták igényei szerint fejlesztett szolgáltatásokkal. Mindezzel növekszik a természeti értékek védelmére fogékony turisták száma, valamint
Szarvas és környékének a turisztikai vonzereje.
Az állatpark októberig a következő
programokkal várja az érdeklődőket:

Befejeződtek a „Körösvölgyi Látogatóközpont
és Állatpark komplex ökoturisztikai fejlesztése” című, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) 7.1.5-16-2016-00006
azonosítószámú pályázat fejlesztései.
A Széchenyi 2020 programban végrehajtott beruházás
során a Körösvölgyi Állatpark turisztikai fejlesztésének
újabb szakasza fejeződött be. Ennek része nemcsak
a Körös–Maros Nemzeti Park területén, hanem a Kárpát-medencében vadon élő állatfajok bemutatása, az
állatpark fajgazdagságának növelése, az élményelemek bővítése egy állatsimogatóval. A fejlesztés egyik
eredménye az új, 250 négyzetméteres alapterületű,
interaktív állandó kiállítás is, a Dél-Tiszántúl táji-, természeti- és kultúrtörténeti örökségével, a Körös-Maros Nemzeti Park természeti kincseivel.
A fejlesztés részeként elkészült az új főbejárat
fogadókapuja, kiépült az új, tágas parkoló. Az új
büfé és ajándék bolt, a sétautak, továbbá a gyermek- és családbarát helyiségeket magában foglaló
foglalkoztató épület is a látogatókat szolgálja. A 330
millió Ft-ot meghaladó beruházás 100 százalékos
európai uniós támogatással valósult meg.

Augusztus 31-éig:minden szombat és vasárnap
10 órától: Szünidei állatmustra.
Augusztus 31-éig minden nap:
Két lábbal négy láb nyomában – nyári felfedező
kaland az állatparkban.
Augusztus 28.: Titkok a parkból – állatkertek
éjszakája.
Szeptember 1–30.: Színpompás ősz a ligetben –
szakvezetéses túrák nyugdíjasoknak.
Szeptember 16–22.: Tiszta a levegő – Európai
Autómentes Hét.
Október 4.: Kedvenceink lakomája – látványetetés
az állatok világnapján.
Október 17.: Gombaismereti börze az Annaligetben.

Lomtalanítási körzetek
I. körzet: Jamina (Szarvasi út–Budapest vasútvonal–Kereki u. által határolt terület), Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gerla, Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, Szója utca és
Meteor utca.
II. körzet: Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, VI. kerület, Vandhát, Békekertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szőlők
Kérjük, hogy a lomokat a lakóház előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert az akadályozhatja a forgalmat.
Lomtalanításkor kirakható hulladék
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, mozgatható állapotban
fából készült tárgyak, (ablakkeret–üveg nélkül, ajtó, kerítés),
• műanyag (linóleum) padló,
• kerti bútor,
• ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezetve),
• matrac (szétvágva/összetekerve),
• szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban),
• hordó,
• virágtartó,
• gyerekjátékok,
• műanyag medence.

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra
• kommunális hulladék,
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív hulladék),
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
• építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt,
stb., síküveg, ablakkeret üveggel,
• fénycső,
• gyógyszerhulladék,
• elektromos háztartási eszköz, elektronikai
hulladék,
• gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi,
veszélyes és különleges kezelést igénylő
hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj,
hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.),
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia,
• sütőolaj, sütőzsiradék.

Kérjük, a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett
lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).
Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• Egyes hulladéktípusok esetében, a társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken találhatóak:
https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/.
• A közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.
Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi,
ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.
Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Védje a környezetet Ön is!
DAREH BÁZIS NONPROFIT ZRT.
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Közélet

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Miniszteri elismerést kapott
a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter – Takács Árpád
kormánymegbízott javaslatára – nemzeti ünnepünk alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott dr. Krizsán
Anettnek. A Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatója az elismerő oklevelet
augusztus 18-án a Várkert
Bazárban megrendezett
ünnepségen vette át.
Dr. Krizsán Anett 1999-ben
szerzett általános iskolai
tanítói diplomát a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Főiskolán, majd 2004-ben jogász
végzettséget a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán. Ismeretei bővítése érdekében
– jogi tanulmányai mellett
– elvégezte a Rendőrtiszti Főiskola rendőrszervező
szakát. Több mint egy évtizedig dolgozott a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság állományában, rendészeti pályafutása alatt
gyermek- és ifjúságvédelmi,
nyomozói, majd később kiemelt bűnügyi főnyomozói
feladatokat látott el.
2013. december 1-jétől
a Gyomaendrődi Járási Hi-

vatal Gyámhivatalát vezette. Munkája során mindig a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítését, a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzését, megszüntetését, a családban történő
nevelkedés
elősegítését
tartotta a legfontosabbnak.
Nevéhez fűződik a Békés
Megyei
Gyermekvédelmi
Partnerségi Protokoll kidolgozása. A szakmai anyag a
gyermekvédő szervezetek,
közintézmények – a védőnői szolgálat, a családsegítő szolgálat, a háziorvos,
a kormányhivatal, a gyámhatóság, a rendőrség, az

ügyészség – számára nyújt
hathatós segítséget.
Dr. Krizsán Anett 2017.
november 1-je óta a Békés
Megyei
Kormányhivatal
igazgatója. Magas szakmaisággal és elhivatottsággal
végzi vezetői feladatait, segíti a főigazgató munkáját
és irányítja a kormányhivatal szakmai tevékenységét.
A Miniszteri Elismerő
Oklevéllel kitüntetett dr. Krizsán Anett munkásságával,
példaértékű hozzáállásával
nagyban hozzájárult a szolgáltató állam koncepciójának
megvalósításához, az emberarcú, ügyfélközpontú közigazgatás megteremtéséhez.

„T B ”- S A R O K
Miért kell bejelenteni a külföldi munkavállalást?
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Mára majdnem minden visszaállt
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Bővült a 8-as járat, a 17-es
és a 17V járat menetrendje,
a 20-asé Gerláról, az 5-ösé
Mezőmegyerről a város
felé, illetve vissza, valamint
a jaminaiak közlekedését
is több járat szolgálja. Az
iskola indulásakor lényegében visszaáll az a menetrend, amit iskolaidőszakban,
munkanapokon a lakosok
megszoktak. Néhány változtatást azonban végre kell
hajtanunk, mert azt látjuk,
hogy sok járat kihasználatlan
Békéscsabán, tehát kisebb
korrekciók lesznek.
– Az önkormányzat veszélyhelyzeti tartalékot képzett, mire fordították és fordítják ezt az összeget?
– Márciusban a veszélyhelyzet elrendelése azt is
jelentette, hogy közgyűlés
nem volt, polgármesterként
minden közgyűlési és bizottsági hatáskört én kaptam meg a jogszabályok

alapján. Gyorsan látni lehetett, hogy muszáj tartalékot
képezni a város működőképességének fenntartása érdekében. A márciusi, illetve
májusi döntésekkel, közgyűlési hatáskörben 748 millió
forint veszélyhelyzeti céltartalék képzéséről döntöttem.
Az érintettekkel egyeztetve
ennyit tudtam megspórolni más előirányzatokból,
hogy a bevételkiesést és
az esetleges járványügyi kiadásokat fedezni tudjuk. A
járvány időszakában csaknem 20 millió forintot költöttünk védekezési feladatokra, maszkokra, kesztyűkre,
fertőtlenítőszerekre. Nem
használtunk fel minden védőeszközt és felszerelést,
számítva a járvány egy
esetleges későbbi hullámára, ezekből tartalékoltunk is.
Elmondhatjuk, hogy a város
és intézményeinek működése idén is biztosított. Mindemellett még nem tudjuk
pontosan, hogy az év utolsó

Ahol kell, viseljünk maszkot
hónapjaiban hogyan alakulnak majd a bevételeink,
mennyivel lesz kevesebb,
mint ahogy azt év elején
elterveztük. Viszont megvan a tartalékunk, amellyel
a költségvetés egyensúlyba
hozható.
– Ezek szerint elmondható, hogy a város felkészült a
járvány esetleges második
hullámára?
– Igen, felkészültünk, az
eszközök, források idén rendelkezésre állnak. Nem tudjuk viszont azt, hogy jövőre
vagy azután pénzügyi szempontból mit okoznak majd a
járvány hatásai. Az idei tartalékképzést jelentős spórolással meg tudtuk oldani,
de ha továbbra is marad a
járványhelyzet, az nagyon
nehéz feladat elé állíthatja a
képviselő-testületet. Egyelőre azonban ne szaladjunk
ennyire előre: fontos kiemelni, hogy jelenleg stabil a város költségvetése.
Mikóczy Erika

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot
és a mentőállomásokat is támogatja a megye

A külföldön munkát vállalóknak biztosításuk létrejöttét és annak megszűnését 15 napon belül be kell
jelenteniük a kormányhivatalhoz.
A személyek szabad mozgása a magyar állampolgárok
számára azt jelenti, hogy
szabadon kereshetnek és
vállalhatnak munkát az EU
valamennyi tagállamában.
Ugyanakkor a külföldön
létrejött biztosítás bejelentése az EGT tagállamaiban,
Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy egyezményes
államban (például Szerbia,
Montenegró, India, Japán)
foglalkoztatottak esetében
kötelező.
A bejelentés alapján az
érintett államokban foglalkoztatottak Magyarországon
mentesülnek a járulékfizetési
kötelezettség alól.
A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal
ideiglenesen érvényteleníti a
TAJ számot. Ezt követően az
egészségbiztosítási ellátás
már nem a magyar társadalombiztosítás alapján jár, a
korábban a magyar biztosítás igazolására kiadott Euró-

pai Uniós kártya nem használható. A külföldön dolgozó
személy Magyarországon a
külföldi biztosító által kiállított EU kártyával vagy az azt
helyettesítő nyomtatvánnyal
lesz jogosult az orvosilag
szükséges egészségügyi ellátás igénybevételére.
Fontos tudni, hogy a külföldi biztosítási jogviszony
megszűnésének
bejelentésekor a külföldi biztosító
vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt, vagy egyéb
igazolást is csatolni kell a
bejelentéshez.

A bejelentés Ügyfélkapun, vagy az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon
tehető
meg,
amely elérhető a kormányhivatal Békéscsaba, Luther u.
3. sz. alatti egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán, és
letölthető a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő
(NEAK) honlapjáról is.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

A Békés Megyei Önkormányzat április elején létrehozta a
www.bekesmegyeosszefog.
hu weboldalt azzal a céllal,
hogy a koronavírus-járvány
idején felhívja a figyelmet
az önkéntes felajánlások
lehetőségére és szükségességére. Az akció keretében érkezett pénzügyi
felajánlásokból a megyei
önkormányzat járványügyi
védekezési alapot hozott
létre, amelyet sokan támogattak megyénkből. A Békés
Megyei Önkormányzat saját költségvetésből – belső
pénzügyi
átcsoportosítás
eredményeként – 5 millió forinttal járult hozzá ehhez.
Az alapból a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
1,2 millió Ft-os támogatásban részesült, melyből négy
darab számítógépet vásá-

roltak. Az eszközöket Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat elnöke adta
át dr. Polyák József Zsolt
megyei rendőrfőkapitánynak. Zalai Mihály az átadón
köszönetet mondott a rendőrség elmúlt hónapokban
végzett lelkiismeretes munkájáért, mellyel a Békés
megyei emberek életének
és biztonságának védelmét
szolgálták.
Az újonnan beszerzett
eszközök közül egy a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti
Osztály Forgalomellenőrző
Alosztályra, egy a Békéscsabai Rendőrkapitányságra, kettő pedig az Orosházi
Rendőrkapitányságra került,
ezzel hozzájárulva a korszerű munkakörülményekhez.

Több mint 1,6 millió Ft
értékben a megyei mentőállomásokat is eszköztámogatásban részesítették. Az
eszközöket dr. Zentay Attila,
az Országos Mentőszolgálat
Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet igazgatója vette
át. Az átadáson Zalai Mihály
hangsúlyozta, hogy a mentősök az elmúlt hónapokban
az átlagosnál is nagyobb terhelés alatt voltak, ezért ezekkel a tárgyakkal szeretnék a
mentőállomások dolgozóinak komfortérzetét növelni.
A megyei önkormányzat
jóvoltából tizenkét Békés megyei mentőállomásra mikrohullámú sütők, szárítógépek,
mosógépek, hűtőszekrény,
forgószékek, televíziók, valamint egy, a szükséges szoftverekkel rendelkező számítógép érkezett.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt
intézkedések közül melyiket támogatná?
• Kijárási korlátozás bevezetése

• Rendezvények korlátozása

• Távolságtartás elrendelése

• Védett idősáv a 65 év
felettieknek

• Maszkviselés elrendelése
• Országhatárok lezárása
• Az oktatási intézmények bezárása,
és áttérés a digitális oktatásra

• Védekezéshez szükséges eszközök
kivitelének korlátozása
• Ingyenes parkolás

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_koronavirus_konzultacio_280x409mm_4.indd 1
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Hivatalosan is átadták a sportklub öltözőjét

Ha lehet, az olimpiát sem hagyja ki

Sportkomplexum Mezőmegyeren

Kislányt vár Márton Anita

Gálamérkőzéssel egybekötött öltözőavatót szervezett a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület augusztus
22-én. A klub a Magyar
Labdarúgó Szövetség, illetve a békéscsabai önkormányzat segítségével
33 millió forintból épített
a meglévő épületéhez egy
korszerű, 21. századi öltözőrészt.
A
Mezőmegyer–Körösladány mérkőzést követően
a Mezőmegyer Öregfiúk
gárdája fogadta a Ferencváros Öregfiúk együttesét,
ez utóbbi találkozó 4:4-es
döntetlennel ért véget. A gálamérkőzés után hivatalosan
is átadták a sportegyesület
új fejlesztését. Hanó Miklós
alpolgármester
kiemelte,
hogy az elmúlt években a
körzet folyamatosan fejlő-
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Az olimpiai bronzérmes,
világbajnoki aranyérmes
súlylökő, Márton Anita augusztus közepén jelentetett be, hogy babája lesz.

dött. A családok szeretnek
kijárni a sportkomplexumba,
ahol mindenki találhat kedvére való tevékenységet.
Hozzátette, Herczeg Tamás
országgyűlési képviselővel
azon dolgoznak, hogy a kormánytól igényelt forrásból
Mezőmegyeren is felújítsák a
járdákat és az utakat, a földes utakat pedig aszfalttal
burkolják le.
Herczeg Tamás arról beszélt, hogy a fejlesztésből

Lila-fehérben

nem csupán a labdarúgók és
az egyesület, hanem a közösség is profitálhat, hiszen
a sporttelep alkalmas kulturális, közösségi események
megtartására is. Frisnyicz
Pál, a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint
10 évvel ezelőtt csupán egy
legelő volt ott, ahol ma a kor
követelményeinek megfelelő
sportlétesítmény áll.
Papp Ádám

A sportoló a városházán
tartott tájékoztatón elmondta, hogy férjével jövő februárra várják kislányukat.
Hozzátette, nagyon várja a
jövő évi olimpiát is, és úgy
tervezi, hogy amennyiben
a lehetőségek adottak lesznek, folytatja a felkészülést a
világversenyre.
Szarvas Péter polgármester szerint a csabaiak nemcsak tisztelik, hanem szeretik
is Márton Anitát és edzőjét,
Eperjesi Lászlót. Ennek okai
közé nem csupán az elért
eredményeik, hanem nyitottságuk és közvetlenségük
is sorolható. A városvezető
emlékeztetett arra, hogy az

élvonalbeli sportolók eredményességéhez nagy erőfeszítések, sok lemondás szükséges. Kiemelte, hogy Márton
Anita a legszebb eredményeit
a Békéscsabai Atlétikai Club
színeiben érte el.
Kálmán Bálint, a Magyar
Atlétikai Szövetség sportigazgatója úgy fogalmazott:
nem ilyen 2020-as évre számítottak, ugyanakkor örül,
amiért végre pozitív hírekről

is beszámolhatnak. Kiemelte, hogy Anita évek óta a
sportág élvonalában szerepel, és éppen négy éve szerezte meg bronzérmét a riói
olimpián. A szakvezető hozzátette, hogy amennyiben az
olimpia nem maradt volna el
a koronavírus-járvány miatt,
most minden bizonnyal az
elért eredményekről számolnának be.
Varga Diána

Pályákkal, eszközökkel gyarapodtak
A Békéscsaba Labdarúgó
Akadémián folytatódnak
a fejlesztések, amelyek
részeként két új pálya létesül a 4-es Honvéd utcai
sporttelepen. Az akadémia ezen kívül új fűnyírót
és kisbuszt is beszerzett,
valamint új öltözőt épített
társasági adós forrásból.

Lassan befejeződik a sportcsarnok felújítása. Mint az a
Békéscsabai Előre NKSE fotóján is látszik, eldőlt, hogy az
eredeti terveknek megfelelően lila-fehér színűek lesznek
a székek a sportcsarnokban, ezzel együtt már a játéktér is
formálódik. A Békéscsabai Városi Sportcsarnokot 1988-ban
adták át és mostanra megérett egy átfogó renoválásra. Januárban a Modern Városok Programban kezdték el a Sportok
Háza projektet, amelynek részeként megújul a sportcsarnok.
Októberre elkészülhet a létesítmény és visszaköltözhet oda
az első osztályban szereplő Békéscsabai Röplabda Sportegyesület és az Előre NKSE is.

Újabb üteméhez érkezett Békéscsabai Labdarúgó Akadémia beruházása, hiszen
hamarosan elkészül a két új
pálya a sporttelepen.
– Ez nagy terhet vesz le
a vállunkról a téli időszakban, hiszen eddig sokszor a
Mester Klub hátsó részében
lévő műfüves pályát használták a kisebb csapataink.
Mostantól nem kell már odamenniük, hiszen a pályán három kispálya fér el, ez három
kézilabda-pályányi területet
jelent. A gépparkunk is megújult, egy komoly fűnyíróval
gazdagodtunk – fogalmazott
Jakab Péter. Az akadémia
vezetője kiemelte: a régi kerékvágás szerint indult újra
az élet náluk, csak a határon
túli játékosaikat nem fogad-

hatják az országok koronavírus-veszély szerinti besorolása miatt.
Az élőfüves pálya füvesítésére a meleg miatt még nincs
lehetőség, de a létesítmény
vízelvezető- és világításrendszere készen áll. A labdarúgó
akadémia a Békéscsaba UFC
és a Békéscsaba 1912 Előre
SE együttműködésével jött
létre évekkel ezelőtt. A területen először az UFC kezdett
el terjeszkedni, mindössze
két nagy élőfüves pálya állt az
egyesület rendelkezésére.
– Közösen fejlesztjük a 4-es
Honvéd utcai létesítményt.
Ennek részeként korábban

A Békéscsaba nyerte a kézilabdatornát
Augusztus második hetében a Békéscsabai Előre NKSE háromcsapatos
tornán vett részt hazai
környezetben, az Evangélikus Sportcsarnokban. A
hazaiak legyőzték a Boglári Akadémia-SZISE és az
egri Eszterházy SC csapatát is, ezzel megnyerték a
Bia-Sport Kupát.
– Természetesen még vannak hibák, de azért játszunk
minél
több
edzőmérkőzést, hogy ezeket kijavítsuk
szeptemberre. Kellett a lelkünknek ez a győzelem, de
eleve úgy készültünk, hogy
nyerni szeretnénk – mondta

a nyáron a Győri Audi ETO
utánpótlásából szerződtetett
Andróczki Flóra.
Az Előre NKSE vezetőedzője, Vida Gergő kiemelte: nagyon hasznosak voltak
a mérkőzések, hozzátette,
hogy az Eger egy összeszokott, ügyes és kellemetlen
ellenfél.
– Arra készültünk, hogy
ez nehéz meccs lesz, és az
is volt. De a második félidő
elején jól összeállt a védekezésünk, könnyű gólokat tudtunk szerezni, a végén pedig
ez jelentette a különbséget a
két csapat között. Kezdetnek
jó volt ez a torna, látom a fejlődést. Egyre több gólt szer-

elkészült egy nagyméretű
műfüves, illetve egy kisebb
füves pálya a meglévő kettő
mellé, valamint öltöző helyiségeket építettünk. Korábban
pályakarbantartó eszközöket,
és a gyerekek szállításához
szükséges kisbuszokat is sikerült társasági adós forrásból
beszerezni – mondta el a kérdésünkre dr. Kovács Mihály,
a Békéscsaba 1912 Előre
Sportegyesületének elnöke.
Hozzátette: a nagy csapat otthonául szolgáló Kórház utcai
létesítményről sem feledkeztek meg, hiszen az összes
pályát felújították. Hamarosan
a Tünde utcai, régi műfüves

pályát szeretnék élőfüves játéktérré alakítani. Ott – további
hely hiányában – ez lehet az
utolsó pályaépítés.
Az akadémián a centerpálya mellett egy új öltözőkomplexum is létesült térburkolatos
bejárattal. Erre az Előre megyei bajnokságban szereplő
második csapatának is szüksége van, mivel az együttes
a feljutást célozta meg, a magyar harmadosztályban pedig
lelátóval és közvetlen pálya
melletti öltözővel kell rendelkezniük a kluboknak. Hamarosan megkezdik a beléptető
kapu felállítását is.
Hidvégi Dávid

Saját nevelés
A Swietelsky-Békéscsabai Röplabda SE számára kiemelten
fontos az utánpótlás-nevelés, ezért mindig örömmel számolnak be róla, ha tehetséges utánpótláskorú sportolók kopogtatnak a felnőtt csapat kapuján. Augusztusban négy játékos
csatlakozott így az első csapathoz: Boskó Ágnes (4) feladó,
Kertész Petra (3) liberó, Sinka Dalma (2) és Tatár Gréta (1)
nyitásfogadó ütő poszton bevethetőek.

zünk lerohanásból, a védekezésünk is stabilnak látszik.
Összeszokottabbak már a
játékosok, mint az elején.

Bizakodó vagyok és remélem,
a rajtra teljesen készen leszünk – értékelt a vezetőedző.
H. D.
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Főhajtás a Szent István téren

Csendesebb ünnep

A koronavírus-járvány elleni védekezés miatt idén országszerte elmaradtak a nagyszabású ünnepségek augusztus 20-án. Ez alól Békéscsaba sem volt kivétel, de
a városvezetés szűk körben így is megemlékezett államalapító királyunkról.
Azért, hogy a csabaiak ne
csoportosuljanak nagy létszámban egy helyen, az
önkormányzat törölte az
idei ünnepi programokat, a
városvezetés szűk körben,
néma főhajtással emlékezett
az államalapítóra. Szarvas
Péter polgármester elmondta: a járvány ellenére is fontosnak tartották, hogy fejet
hajtsanak államalapító királyunk szobra előtt.
– István királyt méltán
tiszteljük ma is szentként, és
tartjuk őt történelmünk legnagyobbjai között számon.
Ő volt az, aki a magyar nép
letelepítésével, az államalapítással otthont, hazát adott
nekünk. Szorgalmas és alázatos építkezése olyan példa számunkra, amelyet ma

sem téveszthetünk szem
elől. A végsőkig kitartott a
függetlenség, a bölcsesség,
a mértékletesség, a hit és az
emberszeretet útján. Hatalmas elszántsággal és alázattal szolgálta nemzetét. Bár
nem vagyunk egyformák,
eltérő lehet az értékrendünk,
a meggyőződésünk, különböző a hitünk, azonban
mindannyiunknak Magyarország a hazája, melynek fennmaradása közös ügyünk! Ez
augusztus 20-a és Szent
István legfőbb üzenete a ma
emberének – fogalmazott
Szarvas Péter.
A hosszú hétvégén a városi rendezvények mellett
a közösségi házak tartottak
gyermekprogramokat, koncerteket.

Aratóbált rendezett a csabai szlovákság
Augusztus 19-én, a Szlovák Kultúra Háza udvarán rendezték meg a második Csabai Szlovák Aratóbált, amelynek célja a helyi identitás erősítése, a hagyományok
ápolása volt.
A program előtt a magyarországi szlovákok esküvői
viseletéről készült tablókból
nyílt kiállítás a Szlovák tájház Áchim termében. Kiszely
András, a csabai szlovák önkormányzat elnöke elmondta, hogy az elkészített fotósorozatokhoz a kellékeket
az ország számos pontjáról
gyűjtötték össze. A tárlat
érdekességének
nevezte,
hogy egy békéscsabai fejdísz is felfedezhető a képek
között, amelyet pár héttel ezelőtt Tárnokról hozta vissza.

Emellett vannak olyan város-rehabilitációs tervek is,
amelyekkel szebbé, komfortosabbá, élhetőbbé tehető a
három település – emelte ki
Herczeg Tamás.
Mint mondta, figyelembe
kell venni a természetvédelmi, környezetvédelmi szempontokat, kezdeményezte is,
hogy a Békéscsabán működő

zöld civil szervezetekkel folytassanak további egyeztetéseket erről. Az országgyűlési
képviselő fontosnak nevezte
a fenntarthatóságot is: ha a
három várost érintő beruházás megvalósul, azzal elkészül valami, viszont fontos
már előre tisztázni, hogyan
lehet azt majd működtetni,
üzemeltetni, fenntartani.
– Mindezt mérlegelni
kell azoknak a dokumen-

Szedoglavits István, a találkozó főszervezője felidézte,
hogy 1988-ban bérelték ki az
ifiház büféjét, mert a rendszerváltás környékén felmerült az igény, hogy valami

olyasmi legyen a városban,
ami eltér a megszokottól.
– Fodor Józseffel együtt találtuk ki, hogy egy élőzenés,
blues-rock zenén alapuló
szórakozóhelyet alakítsunk ki.
Megfordult ott többek között a
békéscsabai Dobókocka, Hevesi Imréék zenekara, Lenkefi
Péterék zenekara, vagy a Nihil is. Nagyon sok budapesti,
akkori fiatal együttes látoga-

lódik az aratás, a búza és
a magyar kenyér ünnepe
is. Hozzátette: fontos, hogy
minden nemzetiség hagyományát felelevenítsék az ünnepekkor, és ebben a csabai
szlovákság az élen jár.
Papp Ádám

Hatodik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozót, ezúttal nem Mezőmegyeren, hanem a Széchenyi ligetben. Ezzel párhuzamosan ugyanitt tartották a III. Körös-menti Települések
Találkozóját is.
A népzenei találkozó főszervezője, Garay Éva elmondta,
hogy idén a koronavírus-járvány miatt szerényebb formában jelentkeztek, a nap
folyamán az érdeklődők a
Körösök-völgyéből érkező és
Békés megyei előadókat hallgathattak meg.
A ligetben rendezték meg
továbbá a „CultUmbrella, Települési Együttműködések Erő-

tumoknak, terveknek az
elkészítésénél, amelyekkel
a kormányzat felé fordulhatunk. Ha igent mondanak
az elképzeléseinkre, akkor
indulhat majd a részletes
tervezés. Ha a gazdasági
helyreállítási csomagból ezt
finanszírozni lehet, akkor
reményeink szerint 2022
után el is indulhat a fejlesztés – tette hozzá Herczeg
Tamás.

Blues Kocsma Találkozó

Fergeteges hangulat volt
augusztus
22-én
este
a Szent István téren, a
30 éves Blues Kocsma
Találkozón.

kat. Ilyenkor mindig a helyi
muzsikusok játszottak és vacsorával ünnepelték meg az
eseményt – ecsetelte Lászik
Mihály.
Varga Tamás alpolgármestere kiemelte, hogy augusztus 20-ához kapcso-

Mini népzenei találkozót tartottak

Három város programja
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ezután vette kezdetét a
Csabai Szlovák Aratóbál,
ahol Lászik Mihály, a Csabai
Szlovákok
Szervezetének
elnöke kiemelte: régi hagyomány a Magyarországon élő
szlovákok körében az aratási
menet és az aratóbál, amely
az aratás végét jelentette.
– Hajdan a kalászokból
a munkások egy koszorút
fontak, amelyet azután elvittek a gazdának, a föld tulajdonosának. Megáldották
a koszorút, a gazda pedig
megvendégelte a munkáso-

tott el hozzánk, így például az
S-modell, vagy a Madrapur –
mondta Szedoglavits István.
Dénesi Miklós vállalkozó
ötlete volt, hogy a harmincadik
évfordulón legyen egy visszatekintő, „házibuli". Többen felkarolták az ügyet, és a Csabagyöngye segítségével sikerült
megszervezni az estét.
A rendezvényen fellépett Benkő Zsolt (Sonia és
a
Sápadtarcúak),
Sonia
Zambrano, Gilián Gábor
(S-modell),
Jokay
Árpád
(S-modell), Kőváry Péter (Rag
Doll), Monyo (Székelyudvarhely, Kopó Blues Band). Egész
este Jimi Hendrix, Cream, Janis Joplin, Led Zeppelin, Deep
Purple és Rolling Stones slágerekkel örvendeztették meg
a közönséget, de játszottak a
saját számaikból is.
Gyemendi Réka

sítés a Körösök Völgyében”
elnevezésű projekt részeként
a III. Körös-menti Települések
Találkozóját, melynek szervezője a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület volt. Pócsi
Gabriella, az egyesület munkaszervezet-vezetője elmondta: céljuk, hogy egységes,
határokon átívelő tájegységként mutassuk be a Körösök
Völgyét. Ehhez mérten ösztö-

nözzék a lakókat a közös gondolkodásra, cselekvésre.
A ligetben a vásári forgatag hangulatát a helyi kézművesek, termelők biztosították,

voltak népi gyermekjátékok,
és több civil szervezet munkáját is megismerhették az
érdeklődők.
P. Á.

Táncforgatag a főtéren

Mivel a koronavírus-járvány miatt az augusztusa 20-ához kapcsolódó rendezvényeket a hagyományos formában nem lehetett megtartani, Ünnepi hétvége a Szent István téren címmel
szervezett programokat Békéscsaba önkormányzata. Ennek része volt augusztus 21-én koraeste a Táncforgatag 2020 is, ahol a Balassi Táncegyüttes adott műsort a Suttyomba zenekar kíséretében. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a Balassi Táncegyüttes jelentős
szerepet játszik a magyar néptánc-kultúra, ezen belül kiemelten a Dél-Alföldi folklórkincsének
megőrzésében, továbbéltetésében, valamint a néptáncot kedvelő békéscsabai fiatalok oktatásában. Idén a táncegyüttesnek ítélte oda a közgyűlés a Békéscsabáért kitüntetést, amely
átadásának időpontjáról később döntenek.

Nyáreste a szimfonikusokkal
Az ünnepi hosszú hétvégét
Békéscsabán, a Szent István
téren, augusztus 23-án este
a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar hagyományos nyáresti hangversenye zárta, A
nő élete címmel. A koncerten
áriák és zenekari részletek
hangzottak el népszerű operákból. A vendégművész Pitti
Katalin, Liszt-díjas Érdemes
Művész volt, akit – a szimfonikusokkal együtt – nagy szeretettel fogadott a csabai közönség. Vezényelt Gál Tamás
Liszt-díjas Érdemes Művész.

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Szombati Orsolya Békéscsabán

Ujvári Zsolt fotói új dimenziókat nyitnak a látogatók előtt

Utazóblogger

A mikrovilág csodái a múzeumban

Szombati Orsolya mindig is szeretett utazni, ahogy ő
fogalmazott, ez a szenvedélye. A közelmúltban Békéscsabára esett a választása, városunkat igyekezett jobban megismerni.
A közgazdász diplomával
rendelkező blogger kommunikációs területen építette
a karrierjét. Sikeres munka
volt már a háta mögött, amikor egy komoly betegséggel
kellett megküzdenie. Gyógyulása után ráeszmélt, hogy
sokkal többet szeretne látni
a világból, így belevágott a
nagy utazásokba" és elindí"
totta traveladdict című blogját.
– Amikor Békéscsabára
látogattam, életemben most
először, csak annyit tudtam,
hogy itt készítik az ország
egyik legfinomabb kolbászát. Meg hogy van itt egy
kolbászfesztivál ősszel, de
lényegében ez a kép élt a
fejemben a városról. A látogatást egyébként egy szerencsés véletlennek köszönhetem. A közösségi oldalon
ismerkedtem meg Idával, aki
külföldön él, de szülővárosa
Békéscsaba. Az éveken át
tartó online ismeretség személyes barátsággá alakult

és meghívott, hogy töltsek
el pár napot náluk, hazánk
kolbász-fővárosában. Ezzel
a felszínes ismerettel – miszerint Békéscsaba = kolbász – felvértezve érkeztem
meg a békéscsabai vasútállomásra. Már rögtön az első
nap rájöttem, hogy ez a város mennyivel többről szól,
mint a kolbász. Ami először
szembetűnt, hogy itt szinte
mindenki biciklivel közlekedik. Mondjuk kézenfekvő,
hiszen egy alföldi városról
van szó, és az egész egy sík
terep. De hogy egész Békéscsabát rendkívül jól kiépített
és kitáblázott kerékpárút hálózza be, azt nem gondoltam
volna. Úgyhogy a város felfedezésére a biciklit, mint közlekedési eszközt jó szívvel
tudom ajánlani – fogalmazott
Szombati Orsolya.
A blogbejegyzés teljes terjedelmében a traveladdict.hu
oldalon olvasható.
Cs. Zs.

A tárlat megnyitója a Munkácsy Mihály Múzeumban

Ujvári Zsolt: Szeretem megosztani a műhelytitkokat

A makrofotózás témájául szolgáló mikrovilágba kalauzolják az érdeklődőket Ujvári Zsolt természetfotós, biológus,
entomológus (rovarokkal foglalkozó szakember) első önálló kiállításának fotói a Munkácsy Mihály Múzeumban.

nagyképernyős
televízión
kisfilmeket is láthatunk az alkotótól, aki ezekben többek
között a makrofotózás rejtelmeibe enged betekintést.
– Szeretem megosztani a képek hátterében álló
műhelytitkokat azért, mert
nagyon sokszor látja az ember a szebbnél szebb természetfotókat, és nem is tudja
elképzelni, hogyan készítették őket. Szeretnék segítséget nyújtani azoknak a fotós
társaimnak, akik szeretnék

A tárlat megnyitóján, augusztus 12-én, Szarvas Péter
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, az esemény
házigazdája Medgyesi Pál,
a Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatóhelyettes volt. Varga
Tamás alpolgármester a rendezvényen úgy fogalmazott,
hogy Ujvári Zsolt természetfotói önmagunkban is különlegesek és elkápráztatóak,
de a hozzájuk tartozó leírásokkal együtt az ismeretterjesztés új dimenzióit nyitják
meg a látogatók előtt.
Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember elmondta: Békés megyében
ahhoz, hogy megismerjük
a természet csodáit, le kell
hajolni arra a szintre, ahol
a minket körülvevő élővilág
lakik.
– Túrákat is vezetek, ennek a kiállításnak köszönhetően talán nem kell már
külön elmagyaráznom az ér-

deklődőknek, hogy miért kell
letérdelni, és ezeket az egymásra rétegződő, párhuzamos világokat megismerni,
megbecsülni és megvédeni
– mondta el Boldog Gusztáv.
A Munkácsy Mihály Múzeum új fotókiállításán egyszerre nézhetjük a fotót,
olvashatjuk a fotós által
írt szöveget és a rajongók
„kommentjeibe”, hozzászólásaiba is bepillantást nyerhetünk.
– Szerettük volna, hogy legyen egy természettudományos témájú kiállítás, és a
közösségi oldalon megtaláltuk ezeket a csodálatos világot bemutató fotókat. Úgy
döntöttünk, hogy szeretnénk
megmutatni a békéscsabai,
illetve a múzeumlátogató
közönségnek is – emelte ki
a kiállítás kurátora Váncsa
Klára.
A tárlaton a fényképeket
bemutató tablók mellett két

kipróbálni a makrofotózást
vagy megkeresni ezeket a
lényeket – mondta el Ujvári
Zsolt entomológus.
A szakember a világhálón a Zsolt Ujvari Nature
Photography elnevezésű közösségi oldalán osztja meg
az általa készített fotókat, de
ebbe a „másik univerzumba”
a Munkácsy Mihály Múzeumban is betekinthetnek az
érdeklődők egészen november 15-éig.
Kugyelka-Zámbori Eszter

A természet színes csodái – egy fotó a kiállításról

Közönségdíjas lett a békéscsabai balkon az országos versenyen
A győztesek kihirdetésével véget ért az idei Virágos Magyarország verseny, amelyet rendhagyó módon nem a
települések, hanem a lakosság számára hirdetett meg a
Magyar Turisztikai Ügynökség. Békéscsabai díjazott is
lett, ugyanis Kovács Marianna erkélye lett a szavazók
kedvence a versenyen.
A „Virágos balkonok, virágos
kertek” verseny országszerte
hatalmas
népszerűségnek
örvendett, valamennyi megyéből érkeztek nevezések.
A három legszebb előkert,
illetve legszebb balkonkert
mellett díjazták például a legszínesebb növénykavalkádot,
a legkisebb vagy a legharmonikusabb
balkonkertet,
a legromantikusabb előkertet, a leginkább fenntartha-

tó megoldásokat, de Bálint
Gazda emlékdíjat is odaítéltek Magyarország kertészének, a verseny egykori zsűritagjának a tiszteletére.
A zsűri mellett a közönség
véleményére is kíváncsiak
voltak a szervezők, így lett
befutó a békéscsabai Kovács
Marianna, akinek balkonja közönségszavazáson győzött.
Mint mondta, kívül legalább
húsz, belül körülbelül hatvan-

hetven tő virágot nevel, a növények iránti szeretete pedig
az édesanyjától és nagymamájától származik. Azt is elárulta: egyáltalán nem számított ilyen eredményre.
– Engem a békéscsabai lakosok juttattak be a versenybe. A balkonomról beküldött
kép közel kétezer szavazatot
kapott, ahogy láttam, mások
fotója alatt maximum négy-ötszáz szavazat volt – mondta
el Kovács Marianna, hozzátéve: az erkélyben a szíve-lelke
benne van, a családjával, a
gyermekeivel és a párjával
igyekeznek
folyamatosan
szépítgetni.
Gyemendi Réka

10 Kultúra

Csabai Mérleg

BÉKÉSCSABA 1920

Régészeti karám talány
A régésznek sokszor a néprajzi, kortárs vagy közelmúltbéli párhuzamok is a
segítségére vannak, amikor
arra a kérdésre keresi a választ a terepen, hogy mire is
használhatták az adott eszközt vagy éppen építményt.
Ehhez nem is kell feltétlenül
távoli dzsungelek mélyére
bozótvágóznia magát „ma
is ősközösségi szinten” élő
népek kunyhói közé, hanem
elég csak szétnéznie az ásatás szomszédságában lévő,
jelen esetben Kígyósi névre
hallgató pusztán vagy éppen
mondjuk a Hortobágyon.
A nem is véletlenül „Békéscsaba – Alvégi legelők”
névre hallgató régészeti lelőhely még a 20. században
is a legeltetés helye volt,
hát még a régi időkben! Az
éppen zajló feltárások első
idei szakaszában sikerült is
feltárnunk két, jó másfélezer
éves karámot. A karámok
emlékét persze nem a kortárs juhok atyáiktól rájuk maradt emlékezete vagy éppen
egy, a földben hosszasan
megpihent juhász őrizte meg
számunkra. Forrásunk a ka-

rám faszerkezetének, levert
rúdjainak egykor helyet adó
keskeny árkok, azok formája (viszonylag nagy területet
szabályosan behatároló) és
a karám „kapualjában” helyet
foglaló kis „pásztorkunyhó”,

mely többek között a tetőszerkezetet tartó cölöpökről
hírt adó cölöplyukak, és egy
kis, az építményhez tartozó
sütőhely alapján rekonstruálható.
A nagy karám egy kisebb
belső karámnak is otthont
adott. Mi célt szolgálhatott
ez a másik elkerített rész?
Nemrég az egyik ismerősöm
gazdasági udvarán jártam,
ahol birkákat is tartanak. Az
anyaállatok és a báránykák
gondosan el voltak választva
a kostól, annak nehéz természete miatt… Meglehet, hogy
e régi, a tapasztalat szülte
gyakorlat vezette a másfélezer éve élt elődöket is arra
a belátásra az Alvégi legelőn, hogy talán jobb, ha az
anyanyájnak fenntartott nagy
karámon belül biztosítanak
egy szűkebb „csak férfiaknak” fenntartott zárt klubhelyiséget a kosok vagy éppen
a bakok számára…
…vagy csak a régész saját vágya jelenik meg e képben egy jó kis biliárdasztalos
szivarszobára? Ki tudja.
Nagy-Laczkó Balázs
régész

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

Gerlai háziorvosi ellátás
Békéscsaba önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a gerlai orvosi rendelő felújítása
miatt a Békéscsaba, Wenckheim tér 10. szám alatti ingatlanban a rendelés szünetel. A kivitelezés időtartama alatt a felnőtt háziorvosi ellátást dr. Uhrin János Gerlán, a Csabai út 1. szám
alatt (Faluház) végzi. Hétfőn, szerdán és pénteken 8-12 óráig, kedden és csütörtökön pedig
10–14 óráig várja a betegeket. Dr. Hunya Katalin házi gyermekorvos a beteg gyerekeket Békéscsabán, a Trefort u. 3. szám alatt várja (telefon: 66/441-034), hétfőn 10–14 óráig, kedden
8–12 óráig, szerdán 8–11 óráig tanácsadásra előjegyzés alapján és 13–15 óráig, csütörtökön
10–13 óráig és pénteken 8–12 óráig.

AKÁR 990 Ft
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 4 ballon rendelése esetén
* Kérjen és cseréljen egyszerre 4 ballonnal a kedvezőbb árhoz!
BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

DÍJMENTES!

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

RENDELJE

OTTHONÁBA VAGY
MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és
céges csomagjaink közül.

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

Horthy Miklós első látogatása Békéscsabán

Forrás: asztalosgyorgy.ingyenweb.hu

MESÉLŐ MÚZEUM

Horthy Miklós: Tudom, hogy van még itt parázs a hamu alatt"
"
Örömteli hírről számolt be a
Körösvidék hasábjain 1920.
augusztus 29-én dr. Berthóty
István polgármester „A kormányzó Csabán” címmel. A
cikkből kiderült, hogy városunk vezetője tárgyalt Zilahi
Kiss Jenő kormánybiztossal
és „megbeszélték és megállapították a fogadás és ünnepély lefolyásának rendjét”.
Részletesen kidolgozták az
államfő csabai programjának
minden pillanatát, egyben
felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy „az ünnepélyen való tömeges részvételével is juttassa kifejezésre
Őfőméltósága iránt érzett
lelkes ragaszkodását.”.
„Békésmegye
nagynapja” augusztus 30-a lett, ekkor
érkezett meg a kormányzó a
csabai vasútállomásra. A város zászlódíszbe öltözött és
az „Andrássy-ut mentén már
kora reggeltől a kíváncsiak
végtelen serege tolongott”, a
főtéren pedig iskolás gyerekek, a katonaság, az egye-

sületek képviselői, csabaiak
és vidékiek várták Horthy
Miklóst. A vasútállomáson 10
óra 30 perckor állt meg a kormányzó különvonata, majd a
köszöntő beszédek elhangzása után elindult a díszfogatok
és hintók menete az Andrássy
úton a Szent István tér felé,
ahol a „városháza előtt felállott
katonaság feszes állásban,
teljes felszereléssel várta a
kormányzót, aki elsősorban a
leányok üdvözletét fogadta”. A
beszédek és a csapatszemle
és a „máriás selyemzászló”
átadása után a díszteremben
folytatódott a program. Itt 16
küldöttség szónoka beszélt,
majd a kormányzó „kezdte el
szép és szenzációs beszédét”, melyben megköszönte
az üdvözlő szavakat és ismertette az ország helyzetét.
Vidékünkre is kitért a következő gondolattal: „Tudom, hogy
itt Békésmegyében van még
parázs a hamu alatt. Azok
akik reménykednek, hogy valaha még egyszer a láng kifog

csapni, azokat biztosithatom,
hogy egészen hiába reménykednek, mert minden kísérletet vérbefojtunk”, illetve
„Megvagyok győződve, hogy
Békéscsaba közönsége odaadóan fog támogatni munkámban”.
Ezt követően a program a
Vigadóban folytatódott, ahol
„Békéscsaba városa 100
terítékű díszebédet adott a
Kormányzó Ur Főméltósága
tiszteletére”, mely alatt Purcsi
Pepi cigányzenekara játszott.
Az ebéd után a kormányzó
kíséretével a pályaudvarra
hajtatott, ahol „melegen elbúcsúzott a polgármestertől, azután felszállt vonatara, mely
azonnal elindult.”.
Horthy Miklós legközelebb
1922. június 29-én, feleségével együtt látogatott el Békéscsabára „abból az alkalomból, hogy a békéscsabai
háziezred gyönyörű fehér
selyemzászlóját felszentelték
és az ezrednek átadták.”
Ugrai Gábor

Kolbászos kalandszoba
Tesztüzemben van az a
békéscsabai kalandszoba, amelyet az Uhrin Zoltán Klubházban nyitottak
meg. A Csabai Kolbászklub Egyesülettől megtudtuk, hogy egy uniós pályázat segítségével hozták
létre a megyeszékhelyen
egyedülálló, kolbászhoz
kapcsolódó kalandszobát.
– Hatvan percük van a játékosoknak, hogy kijussanak
a szobából. Bemennek az
első helyiségbe, ahol kapnak feladatokat. Ha azokat
jól oldják meg, akkor átjuthatnak a következő szobába. Ha ott is állják a sarat,

akkor eljutnak a harmadik
és egyben utolsó állomásra
is, ahol megtalálhatják a titkos receptúrát, amely köré
épül az egész kalandszoba.
A bent töltött maximum egy

órában használniuk kell a
szövegértési, a matematikai
és logikai képességüket és
persze sok-sok türelem kell
ehhez – ismertette Korim
Valéria, a Csabai Kolbászklub Egyesület ügyvezető
elnöke.
Aki kíváncsi a részletekre, a kolbaszkaland@
kolbaszkaland.hu e-mail-címen, jelentkezhet be, hogy
részt vegyen az egyórás
kalandban családjával, szeretteivel, vagy barátaival
közösen. Maximum 2–4 fős
csapatok jelentkezését várják és az alsó korhatár 12 év.
Papp Ádám
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A blues különleges figurája a Csabagyöngyében

A nagytemplomban Alföldi Csaba játszott

Ripoff Raskolnikov

Orgonák éjszakája Békéscsabán

A rossz idő miatt a ZöldTető
helyett a Csabagyöngye
Kulturális Központ Hangversenytermében adott koncertet Ripoff Raskolnikov augusztus 14-én.
Raskolnikov az európai
blues-zenei színtér egyik legkülönlegesebb figurája, nemcsak kiváló gitáros, hanem

termékeny dalszerző is egyben. Mély költőisége és zenei
kifejezőkészsége olyan emberi érzelmeket mutat be, mint
a szerelem, a szenvedély, a
fájdalom, az élni vágyás vagy
a haláltól való félelem.
Zeneileg leginkább a Tom
Waits és Bob Dylan által
behatárolt térben lehet el-

helyezni. Színpadi jelenlétének, száraz humorának és
a blueshoz való személyes
kötődésének köszönhetően
könnyen teremt intenzív légkört a koncertek során.
Olyan művész, akit nemcsak hallani, de látni is jó,
ahogy ez a Csabagyöngyében is bebizonyosodott.

Edith Piaf est a Csabagyöngyében
Hajtmann Ildikó és Vozár
M. Krisztián Edith Piaf estje
szeptember 9-én 19 órakor
lesz a Csabagyöngye Kulturális Központ Hangversenytermében.
– Mitől ilyen élő még ma
is? Miért hat rám oly erősen minden dala? E kérdések foglalkoztattak Edith
Piaf remekeit hallgatva,
mire megtaláltam – közösen megleltük – a választ,
már össze is állt a koncert
anyaga, melyben Piaf sanzonjai korunk emberének is
tökéletesen érezhető, mély
lelkiséget,
gondolatokat

közvetítenek – fogalmazott
Hajtmann Ildikó.
Az esten a dalokat a maguk hangjára, érzelmeire

átformálva, Vargáné Szokol
Mariann és balettosai koreográfiájával még élőbbé
varázsolva adják elő.

A Filharmónia Magyarország
az elmúlt években sokat tett
azért, hogy az orgonát, a
hangszerek királynőjét jobban megismertesse a nagyközönséggel. Ezt a célt szolgálja az OrgonaPont sorozat,
valamint az Orgonák éjszakája program, amely először
tavaly várta az érdekélődőket, több más település mellett Békéscsabán is.

Városunk idén is csatlakozott az Orgonák éjszakájához: az evangélikus
nagytemplomban Johann
Sebastian Bach műveiből
válogatott Alföldi Csaba
orgonaművész, aki a mester halálának 270. évfordulójára is emlékezett ezzel.
Mint mondta, egyik fő feladatának érzi, hogy az orgonát, az orgonamuzsikát

népszerűsítse, koncerteken
is igyekezzen minél közelebb hozni ezt a zenét a
közönséghez. A nagytemplomban az orgonaművész
előadásában elhangzott az
a-moll Prelúdium és Fúga,
az
e-moll
Korálpartita,
"Ach, was soll, ich Sünder
machen", a G-dúr Fantázia,
"Piéce d'Orgue" és a d-moll
Tokkáta és Fúga.

Szilágyi Péter kiállítása
Gnandt János, a Békéstáji
Művészeti Társaság elnöke a közelmúltban nyitotta meg meg Szilágyi Péter
békéscsabai
festőművész
kiállítását a Csabagyöngye
Kulturális Központ Békéstáji
Galériájában.
Szilágyi Péter 2014-ben
végzett a Szeberényi Gusztáv Adolf művészeti szakiskolában, Gnandt János
pedagógiai pályafutásának
utolsó végzős osztályában,
majd a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész
szakán folytatta tanulmányait. Megnyitó beszédében
Gnandt János kiemelte: a
fiatal művész az egyetemi
évei alatt több elismerésben,
ösztöndíjban részesült, idén
pedig a Barcsay-díjat ve-

hette át. Emellett 2020-ban
vették fel a Békéstáji Művészeti Társaságba. A mostani,
szeptember 13-áig látható
tárlat egyben a művész bemutatkozó kiállítása is.
Gnandt János kiemelte:
Szilágyi képein súlyos és
leheletkönnyű elemek tár-

sulnak, amelyeknek hangulatát a csend és a nyugalom
uralja. Ez valamiféle belső
egyensúlyt ad a műveknek.
A következetes látásmódot
és egységes képi világot, valamint ezeknek hatását segíti
a visszafogott színvilág.
K. Z. E.

MESEHÁZ

L E N C S É S I KÖ Z Ö S S ÉG I H Á Z

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN: ENYEDI SUGÁRKA JAZZ TETT

Induló tanfolyamok, képzések
Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 28-án 18 órakor: A képzés 20 órás
és 10 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. A
részvételi díj 12 500 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni
szeptember 25-éig lehet a részvételi díj befizetésével.
Angol újrakezdő nyelvtanfolyam indul szeptember 29-én 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre keddi
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.
Kommunikációközpontú, szókincsfejlesztő órák, és alapfoktól egy lépés előre a
középszint felé. Beszédközpontú, jó hangulatú órákat ígérünk Baráthné Kutasi
Györgyi nyelvtanár vezetésével. Részvételi díj 36 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft
előleg befizetésével.
Angol középszintű nyelvtanfolyam indul szeptember 30-án 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik
alapszintű tudással rendelkeznek és szeretnének eljutni a középszintig társalgásban, szókincsben, nyelvtanban. Kommunikációközpontú, szókincsfejlesztő
foglalkozások Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével. Részvételi díj
36 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Angol középfokú nyelvvizsgára és érettségire felkésztő tanfolyam indul
október 1-jén csütörtökön 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45
perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre 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
Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével. Részvételi díj 36 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.
Angol szakkör ovisoknak. Október 5-étől hétfői napokon 16.30-17 óráig.
A gyerekek 6 éves kor előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására,
a foglalkozások esetében erre nyílik lehetőség. Az óvodások a lehető legtermészetesebb közegben, játék közben sajátítják el az angol nyelv alapjait. A
foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj
3600 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292.

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
2020. augusztus 27-én, csütörtökön, 19 órakor a Meseház udvarán.
A zenekar tagjai: Enyedi Sugárka – ének, Csicsák György Balázs – gitár, szájharmonika, Éder „Lá” Ferenc – basszusgitár, Czibere József – ütőhangszerek.
„Kísérjék el Enyedi Sugárka Jazz Tett-jét a latin tengerpart életerővel, mosol�lyal teli táncestjeire, a párizsi kiskocsmák swing-gitározásának megidézésére, a
new yorki jazz-klubok vibráló levegőjébe belecsendülő kristály-hang élvezetére
vagy éppen a tangó varázslatában elmerülő szerelmes párok titkainak megpillantására.” Belépő: 200 Ft. A program szervezője a Meseházi Alapítvány.
Támogató:
KERTMOZI A MESEHÁZBAN
2020. szeptember 2-án, szerdán, 20.30-kor, a Meseház udvarán,
Máthé Ferenc ajánlásával: Hozzátok el nekem Alfredo Garcia fejét!
Sam Peckinpah filmje, 1990.
A leharcolt bárzongorista küzdelme az újrakezdésért bizakodással indul, de hamar köddé válnak a remények, és hősünk végül gyásztól, dühtől és bűntudattól
tüzelve egy őrült roncsderbi résztvevőjeként robog végzete felé, egy levágott
fejjel az anyósülésen. A Belépés ingyenes.
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN: BORBÉLY MŰHELY
2020. szeptember 10-én, csütörtökön, 19 órakor, a Meseház udvarán.
GRENADILLA – lemezbemutató. A zenekar tagjai: Borbély Mihály – szaxofon,
tárogató, klarinét, furulya, Tálas Áron – zongora, Horváth Balázs – bőgő, G. Szabó Hunor – dob. Belépő: 200 Ft. A program szervezője a Meseházi Alapítvány.
MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2020. szeptember 12-én, szombaton, 14 órától kenyérdagasztás, must préselés, népi játszóház, vattacukor, kemencés lángos. 17 órakor „A Viharsarok
népzenéje” a KISPIPA zenekar koncertje. Muzsikálnak: Schäfer Szilveszter,
Gera Gábor, Pataj Péter, Schäfer Márton. Mindenkit szeretettel várunk!.

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66/456-177
lencsesikozhaz@gmail.com
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járvány a világ sok országában az
egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte.
Magyarországon sikerült a járvány terjedését lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb
járványhullám veszélye továbbra is fennáll.
Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_koronavirus_konzultacio_280x409mm_4.indd 2
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In memoriam †
Elhunyt dr. Baji Sándor

Nyári harsonatábor

Ismert csabaiak nyughelyei

Tehetséggondozás

Síremlékek

A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola harsonatáborában együtt gyakoroltak oktatók és hallgatók, majd a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával hangversenyt adtak az evangélikus
nagytemplomban.
Az V. Békéscsabai Harsonás Napokon zajlott az iskola harsona tanszakának hagyományos tehetséggondozó
nyári tábora, amely egyben a volt növendékek találkozója
is volt. Kalmár Zoltán harsonaművész, az iskola harsonatanára elmondta: a tábor résztvevői olyan tudásra tehettek szert, amit a harsonaoktatási tanterv nem tartalmaz. A
zárókoncerten pedig az oktatók és a hallgatók együtt zenéltek, repertoárjuk érintette az új magyar zene legfrissebb
alkotásait is.

A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület szeretné bemutatni az érdeklődőknek a helyi temetőkben nyugvó,
ismert csabaiak síremlékeit. Júliusban a ligeti katolikus és az
izraelita temetőt, valamint a zsinagógát látogatták meg, augusztusban pedig a Felsővégi (Berényi úti) és a református
temetőbe mentek el az egyesület tagjai.
Ugrai Gábor, a városvédők elnöke, a Jankay iskola történelemtanára elmondta, a terveik között szerepel, hogy a köztemetők bejáratánál elhelyeznek majd egy térképpel ellátott
táblát, így minden érdeklődő megtudhatja, hol nyugszanak a
város egykori hírességei. Hozzátette: sok sír lehet, amiről ők
sem tudnak, ezért arra kérik a lakosságot, hogy értesítsék
a városvédő egyesületet, ha tudnak arról, hol vannak még
ismert csabaiak sírjai.

Augusztus 11-én elhunyt
dr. Baji Sándor, a Békés
Megyei Központi Kórház
Réthy Pál Tagintézménye
gyermekosztályának főorvosa.
Óriási veszteség!" Ezt
"
"
nem akarom elhinni!" A
"
világ legjobb gyermekorvosa volt!" Még sok év után
"
is emlékezett a gyermekemre" – írták a hír hallatán a közösségi oldalakon
az édesanyák, akik máig
hálásak, hogy a mindig
türelmes doktor bácsi" a
"
legnehezebb időszakban
is mosolyt tudott csalni a
gyermekük arcára.
A békéscsabai születésű
dr. Baji Sándor már középiskolásként elhatározta, hogy
orvos lesz, kedvenc tantárgyai közé tartozott a matematika és a biológia. A Szegedi
Orvostudományi Egyetemet
1981-ben általános orvosként, summa cum laude minősítéssel végezte el.
A diploma megszerzése
után Gyulán helyezkedett
el, a gyakorlati tapasztalatok mellett 1985-ben csecsemő- és gyermekgyó-

gyászatból, majd 1993-ban
nefrológiából szakvizsgázott. 1995-ben főorvosi,
majd részlegvezető főorvosi kinevezésben részesült.
26 évig dolgozott a megyei kórház gyermekosztályán, Gyulán, majd 2008ban lett a békéscsabai
Réthy Pál kórház gyermekosztályának főorvosa.
A főorvos úr mintegy
negyven éven át gyógyította a beteg gyerekeket,
nyugtatgatta az aggódó
szülőket, és mindenkihez
volt pár kedves szava.
Nehéz felocsúdni, nehéz
elhinni, hogy a gyermekek
százait, ezreit meggyógyító
orvos nincs többé.

Trianon-emléktúra

Elhajóztak

Fejezetek Békéscsaba történetéből

Józsa Péter hajóskapitány Szalonta nevű hajójával eljutott már a Fekete- és az Északi-tengerre, július végén pedig hajós Trianon-emléktúrára indult.
Az expedíció célja, hogy Versailles-t érintve elhajózzanak
egészen az Atlanti-óceánig. Józsa Péter Szilágyi Ferenccel,
a hajót speciális trélerre rögzítve, országúton ment a németországi Koblenzbe, ahol vízre szállt. A Mosel folyón, a Marnecsatornán, majd a Szajnán érkeznek Párizsba, itt csatlakozik
hozzájuk harmadik társuk, Karsay Péter.
A békediktátum 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás évében, a Kis-Trianon palota előtt helyezik el az elcsatolt
területekről összegyűjtött marék földeket a magyar zászlóval
együtt. Majd hajóútjukat folytatják küldetésük végcéljáig, az
Atlanti-óceánig.
A 7,5 méter hosszú Szalonta hajó öt négyzetméternyi területén a háromfős expedíció közel 2,5 ezer folyamkilométert
hajózik a tervezett két hónap alatt.
G. B.

A mai számozás szerint az Andrássy út 6. szám alatt az egykori Nádor
Szálloda épülete található, aztán a
belváros felé hátrálva a Munkácsy utca
torkolata, majd a bal kezünk felől egy
többlakásos társasház épülete van,
amelynek földszintjén jelenleg könyvesbolt, kávézó és fagyizó is működik. Ennek mai számozása 4-es. Az
1910-es években, legalább az 1960-as
évekig azonban a Nádor viselte a 8.
számot, és a mai társasház helyén állt
egykori földszintes, hosszanti térfűzésű épület volt a 6. szám. Az Andrássy
út felé nézett hosszabbik oldala, míg a
Munkácsy utca felől volt a rövidebb. Mi
most ennek az épületnek az 1920-30as évekbeli üzleteivel és tulajdonosaival foglalkozunk.
A ház az 1884-ben készült várostérképen és az 1899-ben készült képeslapon is látható. Építtetőjét nem
ismerjük, de egy 1921. október 30-án a
Körösvidékben közölt ingatlanforgalmi
értesítő szerint „Ádám Gusztáv Andrássy út 6. sz. házát ifj. Kociszki Mátyás 2,250,000 K-ért (…) vette meg.”
Innentől kezdve az épületet Kocziszkyháznak nevezték. A ház eladásokról
szóló apróhirdetések között olvasható,
hogy „Békéscsabán, az Andrássy út 6.
szám alatti ház, melyben 14 szoba, 4
üzlet és 1 bankhelyiség van, 877 négyszögöles telekkel együtt eladó.”
A korabeli reklámhirdetések alapján
kivehető, hogy egy pénzügyi intézet
(bank és/vagy hitelintézet), egy csemege és egy textiláruval foglalkozó üzlet

Forrás: facebook/Békéscsaba a múltban/Esztergály Keve

Andrássy út 6. – Történetek egy épületről

Parkolás a nyolcvanas évek elején Békéscsaba belvárosában
mindig működött benne, a 4. üzlethelyiséget pedig többfajta cég bérelte.
Velük a következő fejezetekben foglalkozunk majd.
A sokat látott kedves kis épület
még állt egy pár évtizedig a háborút követően. Az 1960-ban készült
légifelvételeken még jól kivehető, ekkor az Andrássy utat már Tanácsköztársaság útjának nevezték. Ennek és a
Munkácsy utcának találkozásánál feküdt a régi kedves épület, de a napjai
meg voltak számlálva. 1967-ben üvegés porcelánbolt, majd illatszerbolt is
működött benne a régi cikkek tanúsá-

ga szerint, előbbiben például lehetett
viharlámpát is venni.
1971-ben 20 emeletes toronyházat
terveztek a helyére, 1976-ban pedig
arról tájékoztatott a Békés Megyei
Népújság, hogy ifjúsági áruház fog itt
épülni. 1983-ban a jelentős lakáshiány miatt kis lakásokra felosztott garzonházat kívánt ide építtetni a város,
1984-ben pedig már itt volt a „csabai
nagyparkoló”. 1979-ben az enyészeté
lett a régi áruházi épület, és egy nagy
üres telek képződött az akkori posta
mögött. (Folytatjuk.)
Szalay Ágnes
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KITEKINTŐ: A Bánhidai diótorta lett ebben az évben Békés tortája

A versenyzők és a zsűri tagjai az érdeklődőkkel

Szabó Erika, a győztes és Polgár Zoltán alpolgármester

A nyertes Bánhidai diótorta a vándorserleggel

A Magyarország Tortája versenyhez hasonlóan meghirdették a Békés tortája versenyt is, amelyben alapanyagként valamilyen formában meg kellett jelennie a diónak.
Minden versenyzőnek egy olyan, 20 centiméter átmérőjű
tortát kellett elkészítenie, amely küllemében és díszítésében Békéshez köthető.

számokat az íz, a kreativitás, a külalak és az összbenyomás
értékelésével kapták a versenyzők alkotásai.
– Nagyon örültünk, amikor megkerestek bennünket ezzel
az újszerű ötlettel, hiszen településünkön, de a járás többi településén sem volt még példa ilyen versenyre eddig – mondta Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere.
A győztes Szabó Erika Bánhidai diótortája lett. Mint mondta,
kritikus magával szemben, azonban a barátai és a családtagjai
meggyőzték, hogy mindenképpen érdemes jelentkeznie a megmérettetésre. Tortája egy éven keresztül viseli a Békés tortája

2020 címet, és több helyi cukrászdában is árusítják majd október 1-jétől. A Békés tortája vándorserleget mindig abban a cukrászdában láthatják a vendégek, ahol éppen árusítják a tortát.
A verseny 2. helyezettje Skara-Wittmann Edina Nóra „Kötődés” fantázia nevű tortája lett, a 3. helyen Gyöngyösi Zsuzsanna „Mézes Madzag” nevű tortája végzett. Különdíjat kaptak: Skara-Wittmann Edina Nóra, Kertészné Kozma Enikő,
Dudás Barbara és Szabó Erika. A különdíjasok a zsűrit alkotó
cukrászok felajánlásait nyerték.
Gyemendi Réka

A zsűrit a szakma békési cukrászmesterei alkották, Nagy
Lajos, Lagzi János, Sipaki István, Juhász Zoltán és Mucsiné
Fodor Hajnalka, aki egyben a verseny ötletgazdája is. A pont-
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Apanapló Ajándék

A behir.hu Apanapló című rovatában
Békéscsabai Médiacentrum egyik szerkesztője, egy leendő édesapa osztja
meg tapasztalatait az első gyermeke
érkezését övező izgalmakról. A rovat
egyes cikkeit a Csabai Mérlegben is olvashatják, a teljes történetért látogassanak el a behir.hu portálra.
Az igazi siker: a szépen fejlett, arányos,
“
másokat melegítő élet.” Ezt Németh László mondotta és csakugyan, egy ilyen életet
valóban nevezhetünk sikeresnek. Ödönt
persze még nem érdekli a siker. Jelenleg
lefoglalja a fejlődés, hogy arányosra nőjön, és egyelőre őt melegíti az anyja, nem
fordítva. Gyermekünk mostanában sokat
hullámzik a pocakban, helyezkedik, kucorodik: belakta a burkot. Kívülről szemlélve
ez egyszerre ijesztő és csodálatra méltó.
Hogy ott bent fejlődik egy most még apró
akarat, aki egyszer majd megkérdezi tőlünk:

idesapám, idesanyám, osztán mi végre vagyok a világon? (Nem gondolom, hogy ilyen
tájszólása lesz a gyereknek, ez csak egy
elbeszélői húzás.) 2020 nem a Föld éve eddig és akkor még finoman fogalmaztam. Koronavírus, ennek következtében gazdasági
recsegés-ropogás, tüntetések, forradalmak,
szobordöntögetések, máshol meg épp szoboremelések. Egészen biztos, hogy sokan
gondolkodnak úgy: hülye lennék erre a világra gyereket szülni!
A feleségemmel sosem fordult meg a fejünkben, hogy nem szeretnénk gyereket. Külön-külön, aztán később együtt is ugyanúgy
gondolkodtunk, ha szóba kerültek az utódok.
Hitünk szerint a gyermek a Teremtő ajándéka,
jutalom. Ez egyben feladatot is jelent, ha pedig alkalmasnak találtattunk arra, hogy felneveljünk (legalább) egy gyermeket, akkor azért
dolgozunk majd, hogy a lehető legjobban tegyük ezt. Szóval, ha egyszer Ödön elénk áll
a kérdéssel, azt válaszolom: ittléted oka az,
hogy valaki már azelőtt ismert, hogy te kósza gondolat lettél volna, és azt akarta, hogy
megszüless, a mi brandünk alatt (persze mi is
akartuk); ittléted célja az, hogy ezt a valakit te
is megismerd, mi pedig mindent megteszünk,
hogy úgy szeressünk, ahogyan ő.
Kicsivel több, mint két hónap van hátra
Ödön érkezéséig, a világ nem szűnik háborogni, mi eközben hálásak vagyunk a várakozás minden percéért. Mert tényleg ajándékot kapunk.
D. Nagy Bence

BMC – Életműhely együttműködés
Együttműködési megállapodás született a békési Életműhely Alapítvány és a Békéscsabai
Médiacentrum (BMC) között. A békési alapítvány célja a fiatalok segítése, orientálása védett környezetben, olyan helyet biztosítva, ahol
kötöttségek nélkül, alkohol- és drogmentes helyen találkozhatnak egymással. Az alapítvány
ennek érdekében hozta létre a Connect Ifjúsági
Centrumot. A médiacentrum példaértékűnek
tartja ezt a kezdeményezést, ezért is ajánlotta
fel, hogy együttműködik a szervezettel, és elérhetővé teszi számukra médiafelületeit.

Kerékpáros rendőrök

Ajándékok a családok átmeneti otthonában élőknek

Kívánságokat teljesítettünk
Adománygyűjtést szervezett a Békéscsabai Médiacentrum (BMC). Ezúttal a
Családok és Gyermekek
Átmeneti Otthonában élő
gyerekeknek az álmait
igyekeztünk teljesíteni.
A gyerekek elmondták – vagy
az édesanyjuk közvetítette –,
mit szeretnének, így a médiacentrum munkatársai a gyermekek egy-egy konkrét álmát
tudták valóra váltani. A BMC
eddig is valamennyi felületén
teret adott a térség ilyen típusú kezdeményezéseinek, de
fontos számunkra, hogy ne
csak beszéljünk, tudósítsunk
mások megsegítéséről, hanem lehetőség szerint részt
is vállaljunk ebben.

A békéscsabai Családok
és Gyermekek Átmeneti Otthona lakóinak támogatása
cégünk valamennyi munkatársát megmozgatta. Volt, aki
a kismotorok, más a csörgő,
zenélős kiskönyv, baba, játék
babakocsi, autó, színes, ki-

Szeptember végéig folytatódik a Békéscsabai Médiacentrum „Van sütnivalónk” című pályázata, amelyben 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 szerkesztőség@bmc.media.hu címre.
Diós Zsolt, a Békéscsabai
Médiacentrum Kft. ügyvezetője úgy fogalmazott, a
verseny több szempontból is
hasznos
– Kiemelendő, hogy a
nevezők az elkészített ételeikben elsősorban helyi
alapanyagokat használnak
fel. Ezzel a pályázat célját

teljesítjük is, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy a békéscsabaiak, a Békés megyei
emberek vásárlásaik során
válasszanak olyan alapanyagot, amelyet itt termelnek.
Szerencsére egyre többen
élik tudatosan az életüket,
hozzák meg így döntéseiket.
Szeretnénk, hogy ez a tuda-

rakó, építőjáték beszerzését
vállalta, vagy éppen focit, távirányítós autót hozott a gyerekek kérésére.
Az ajándékokat augusztus
18-án vittük el a gyerekeknek,
akik örömmel vették birtokba
egy-egy kis álmuk tárgyát.

tosság kiterjedjen a mindennapos élelmiszerek vásárlására is, támogatva ezzel a
helyi termelőket, a helyi gazdaságot – mondta Diós Zsolt.
A verseny egy olyan ös�szefogás eredménye, amelyben szerepet vállaltak helyi,
Békés megyei vállalkozások
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei
Igazgatósága is. Térségünk
legismertebb séfje, gasztronómiai szakembere, Prohászka Béla vállalta el a fővédnökséget, ezzel emelve a
verseny rangját.

APRÓHIRDETÉSEK
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.
Vevőt keresünk 10 percre a vasútállomástól levő 3 szobás
tanyánkra. Tel.: 70/519-3376.
SZOLGÁLTATÁS
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba Fiumei utca 4.
Bali és Fia Bt. Tel.: 20/ 921-2521, 20/944-6986.

A kerékpáros rendőrjárőr-szolgálat az önkormányzat
támogatásával 2016-ban indult el Békéscsabán, azóta
minden nyáron, hetente több alkalommal lehet találkozni kerékpáros rendőrökkel a megyeszékhelyen.
Szombati Andrea, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a kerékpáros rendőrjárőr-szolgálat a bűncselekmények, közlekedési balesetek megelőzését, a közbiztonság erősítését szolgálja, illetve lehetővé teszi, hogy a rendőrök
a szabályok betartásával példát mutassanak a bicikliseknek.
Természetesen előfordul az is, hogy a rendőrök szóbeli figyelmeztetéssel, néha pedig bírság formájában szankcionálnak, ha
a kerékpárosok nem tartják be a közlekedési szabályokat.
A kerékpáros járőrök a megyeszékhelyen elsősorban olyan
helyeken végeznek ellenőrzéseket, ahol gyakoriak a szabálytalanságok: például a József Attila utca és az Árpád sor közötti gyalogos hídnál, ahol sokan még mindig nem szállnak le
a kerékpárról. Szombati Andrea hozzátette: a hatóság munkatársait szívesen szólítják meg a békéscsabai lakosok azért
is, hogy tanácsot, segítséget kérjenek tőlük.
Papp Ádám

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 korrepetálást, felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés.
Tel.: 70/392-0459.
EGYÉB
Női kerékpár, régi parasztóra eladó. Tel.: 30/ 684-5745.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Bérletváltás a Békéscsabai Jókai Színházban
Hamarosan indul a Békéscsabai Jókai Színház új
évada, amelyre a közönség
már megválthatja bérleteit.
A 2020/2021-es évadban a
színház a nemzeti összetartozásra és főként magyar darabokra helyezte a hangsúlyt.
Felnőtt bérlettel a Nagyszínpadon Stella Adorján–
Békeffi István Pezsgős vacsora című zenés vígjátékát
(2020. novemberi bemutató),
Koltay Gergely–Koltay Gábor
Trianon című rockoperáját
(2021. január), Dale Wassermann ismert darabját Kakukkfészek címmel (február),
valamint Szűcs István–Bella
István–Zalán Tibor Drakula
című
„horrorrockoperáját”
láthatják a nézők (májusi 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 nyugdíjasok számára 6500–8500
Ft között kínálja bérleteket a
színház jegyirodája.
Az ifjúsági bérletesek a
fenti kínálatból a Trianont, a
Kakukkfészket, a Vitéz lelket és a Drakulát tekinthetik
meg, 4400–6700 Ft közötti
áron. Az általános iskolások-

BÉKÉSCSABA ANNO
Budapesti sajtóhadjárat egy utcanévcsere miatt
1937 júliusában a budapesti
jobb- és szélsőjobb-oldalhoz tartozó napilapok –, az
Új Magyarország, az Ös�szetartozás, a Virradat és a
Függetlenség – koncentrikus támadásának célpontja lett Békéscsaba. Ürügye
egy utcanévcsere volt.

nak és legkisebb nézőiknek
Szabó Attila–ifj. Mlinár Pál–
Lovas Gábor Holló Jankó
című előadását (2020. október), Zalán Tibor Kaland
a nagy családerdőben (december) és Sinkó Adrienn
Tihany Tündér című meséit
ajánlja a színház (2021. március), amely előadások után
a felső tagozatosok számára
rendhagyó irodalomórát tartanak. A bérletek ára 3000–
4300 Ft, óvodások számára
egységesen 3700 Ft.
Szeretettel kínálnak egy
kivételes lehetőséget is: a
szabadbérlet bármely repertoáron lévő előadás közül 4
vagy 6, a néző által választott darabra érvényes, előbbi
ára 11 000 Ft, utóbbié pedig
16 000 Ft. Méltán tart számot érdeklődésre a színház

bemutató-bérlete (14 000–18
500 Ft-os áron), amelynek
előadásai
előtt
pezsgővel várják a nézőket, illetve
a város kedvelt társasági
esemény-sorozata a díszbemutató-bérlet, amelynek
előadásai után pezsgős
koccintásra, fogadásra invitálják a bérleteseket a színház Vigadójába (a bérlet ára
15 000–23 000 Ft).
Bérletmegújítási időszak:
2020. augusztus 25–szeptember 18. Új bérlet vásárlása
szeptember 21-étől lehetséges. Különleges ajánlat: akik
online újítják meg bérletüket
szeptember 4-éig, bérletük
árából 5 százalék kedvezményben részesülnek.
A színház szeretettel várja
régi és új bérleteseit, jegyet
váltó nézőit!

Békéscsaba
történetében
páratlan „utcanévcsere-sajtóhadjárat” vette kezdetét azzal, hogy „7 aláíró személy”
kívánságára, a Csaba Mozgó
melletti szűk, rövid Lenkey utcát Reisz Miksa névre akarták
változtatták. A nevezett utcáról csak annyit, hogy 1865ben Gyalogos zugnak hívták,
gyalogos kereskedők lakták,
a névadás onnan eredt. Később Szappanos utca volt,
a szappanfőző iparosokról
kapta a nevét. 1900-ban lett
Lenkey utca.
1929 novemberében a
városi képviselőtestület döntött az utca nevének megváltoztatásáról. Ahogy fogalmaztak: dr. Reisz Miksa
városunkban 44 éven át volt
érdemes, ügyvezető orvos. A
Lenkey utca az ő nevét kapja meg, ezzel elismerve az
orvos hosszú évtizedeken át
kifejtett közéleti, egészségügyi, és különösen szociális
munkásságát. A névcsere
nyilvánosságra kerülése után

Reisz Miksa

Lenkey János

kezdődött a sajtóhadjárat Békéscsaba ellen.
Az Összetartás című lap
azt írta: „Óriási felháborodást
keltett a városban, mikor a
híres 48-as hősről – Lenkey
századosról – elnevezett
utcát Reisz Miksa utcának
keresztelték el. Hogy ki volt
Lenkey a csabaiaknak, jól
tudják, hogy ki volt Reisz Miksa, azon kívül, hogy zsidó orvos, azt nem tudni”. A szélsőséges sajtótámadás Jánossy
Gyula polgármestert okolta
a történtekért (ez időben ő
még nem volt hivatalában).
A polgármester úgy vélte, a
támadások oka egyes békéscsabaiak antiszemitizmusa volt. Elmondta, hogy egy
villanytelepi
alkalmazottat

elbocsátottak, az ő bosszúja
generálta a Reisz Miksa utca
elleni gyűlölködést. Kiemelte azt is, hogy Békéscsaba,
nem egy sikátorszerű, egy
oldalon kiépült, néhány házból álló utcát fog elnevezni
Lenkey tábornokról, erre egy
megfelelőbb utcát keresnek.
Ami aztán sikerült is: a mai
Lipták András utcától induló,
a körgátig húzódó egykori
Csillag utca nevét 1930-ban
változtatták Lenkey János
utcára. A zsidótörvények miatt a Reisz Miksa név 1939ben Csaba utcára változott.
A névcsere miatt várost ért
sajtótámadások enyhébb hullámai a későbbiekben visszavisszatértek a helyi sajtóban.
Gécs Béla

