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Jubilált a BRSE

„A város a rendszerváltás veszteséből az MVP nyertesévé válhat”

Egy igazi sikersztori Letették a Munkácsy-negyed alapkövét

Nagy Attila. Baran Ádám és Varga Tamás
Megalakulásának húszéves évfordulóját ünnepelte a
Békéscsabai Röplabda Sportegyesület augusztus 28án. A BRSE az elmúlt évtized legsikeresebb női röplabdacsapata, hiszen öt bajnoki címe és két Magyar
Kupa győzelme mellett két nemzetközi elsőséget is
bezsebelt.
A Békéscsabai Röplabda
Sportegyesület 2000. augusztus 12-én alakult meg
szülők és egykori sportolók közreműködésével. Az
alapítók az NB II-es indulást célozták meg, az elnöki tisztséget Molnár László
viselte, a csapat edzői pedig Kormos Mihály és Nagy
Attila voltak.
– Akkoriban az egész
sportág nehéz helyzetben
volt Magyarországon. 2000ben kezdtünk el egy kicsit
építkezni, az elején az utánpótlás-nevelés, a képzés
volt a fő feladat. A hőskorban
még a létünkért küzdöttünk,
de 2005 környékén kezdett
beérni a munka, elkezdtek
jönni a sikerek – emelte ki
Nagy Attila a BRSE utánpótlás vezetőedzője.

Kormos Mihály kérdésünkre elmondta, hogy a
kezdetektől sikeres volt
a közös munka, büszkék
arra, hogy azokkal a játékosokkal jutottak fel az első
osztályba, akiket kinevelt
az együttes.
– Az első néhány évben kevésen múlt az, hogy
a csapat bejusson a legjobb négybe. Az volt a
vízválaztó amikor megvertük az Újpestet az ötödik
meccs, ötödik szettjében.
Abban a szezonban még
csak negyedikek lettünk,
de a következő évben
bronzérmet szereztünk és
utána sorban jött az öt bajnoki arany – fogalmazott a
korábbi vezetőedző.
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A Modern Városok Program (MVP) támogatásával
valósulhat meg Békéscsabán a Munkácsy Mihály
örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed
fejlesztése. Az alapkövet
augusztus 26-án, a Gyulai
úti Beliczey kertben tette le
Gyopáros Alpár, a Modern
Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
Fekete Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
kultúráért felelős államtitkára, Herczeg Tamás, a
térség országgyűlési képviselője és Szarvas Péter
polgármester.

Herczeg Tamás, Gyopáros Alpár, Szarvas Péter és Fekete Péter

A Munkácsy-negyed megvalósításával – amely magában
foglalja az Urszinyi-Beliczey
kúria műemléki épületének
felújítását, bővítését (ott
a Békéscsabai Napsugár
Bábszínház új otthonának
kialakítását), a Munkácsy
Mihály Emlékház és a kert
felújítását, a múzeum állandó kiállításának megújítását,
a könyvtár belső udvarának
fejlesztését, a Munkácsy-híd
teljes rekonstrukcióját és két
másik híd felújítását, valamint Munkácsy ihlette művészi alkotások kihelyezését
is – a festőóriás örökségét
szeretné népszerűsíteni az
önkormányzat.
– Békéscsaba Modern
Városok Programban egy
rendkívül komplex programot fogalmazott meg,
amelyben szerepel az oktatáshoz, a közlekedéshez,

a gazdasághoz, a sporthoz
és a kultúrához kapcsolódó
fejlesztés is. A több elemből
álló Munkácsy-negyeddel a
helyi értékek, hagyományok
megőrzése mellett, egy olyan
turisztikai attrakciót is teremt
a város, amelyre minden magyar ember büszke lehet. Hasonlóan ahhoz, ahogy Munkácsy nagy utat járt be, hogy
asztalos inasból festőóriássá
váljon, Békéscsaba is nagy
utat jár be, hogy a rendszerváltás veszteséből az MVP
nyertesévé váljon – jelentette
ki Gyopáros Alpár.
Fekete Péter kiemelte, kulturális államtitkárként szívet
melengető látnia, hogy a megyei jogú városok közül tíz
(Békéscsaba is) úgy döntött,
hogy az MVP-források egy
jelentős részét a kultúra területén kívánja elkölteni. Mint
mondta, a Munkácsy-negyed

egy jól végiggondolt, sok
elemből álló projekt, amely
az egész város, sőt az egész
régió arculatát karakteresen,
sok pozitív energiával alakítja át, bővíti, gazdagítja mindnyájunk örömére.
Herczeg Tamás emlékeztetett arra, hogy 2016 januárjában tartottak Békéscsabán
egy Munkácsy-negyed műhelykonferenciát, amikor még
nem tudták, hogy a Modern
Városok Program milyen elemekkel gazdagídhatja majd a
várost, és csak remélni merték, hogy egyszer valósággá
válhat ez az álom. Most pedig itt állnak a fejlesztés küszöbén.
Békéscsaba polgármestere felidézte, hogy a körvonalazódott fejlesztési projektekről 2016 áprilisában írták
alá a megállapodást Orbán
Viktor miniszterelnökkel.

– Békéscsaba korábban
átlag alatti fejlettségű megyeszékhely volt. Ez a miniszterelnöki látogatás és az
ott megkötött megállapodás
azonban megmutatta, hogy
a kormány és Békéscsaba viszonylatában lényeges előrelépés történt. Azóta van, ahol
a tervezés, másutt a tényleges kivitelezés folyik, sőt, van
olyan projekt, amely műszakilag már be is fejeződött – mutatott rá Szarvas Péter.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy bár rendkívül
sok és jó terv született, ahhoz,
hogy ezek valósággá váljanak nagyon sok ember dolgozik együtt. Ehhez kellett a
csabaiak aktivitása, de kellett
a kormányhivatal, az országgyűlési képviselő, a kormányzat segítsége is, amelyért itt
is köszönetet mondott.
Mikóczy Erika

Tantermi oktatással kezdődött a 2020/2021-es tanév
Kézfertőtlenítés,
távolságtartás, maszkhasználat – számos szabályt kell
betartaniuk az iskolásoknak az új tanévben. A legtöbb diák mégis már nagyon várta, hogy közel fél
év után visszaüljön az iskolapadba. Mint azt Szarvas Péter polgármestertől
megtudtuk, Békéscsabán
több mint 11 ezer diák
kezdte most a tanévet.

A Lencsési iskolában az elsősök és a nyolcadikosok lehettek az aulában

A Lencsési Általános Iskolában az egészségügyi
kockázatot – az épület fertőtlenítése mellett – többek
között úgy csökkentették,
hogy csaknem minden osztály a saját tantermében
követte az eseményt. Ez
alól csak az elsősök és a
nyolcadikosok voltak kivéte-

lek, ők ugyanis az aulában
lehettek életük első, illetve utolsó általános iskolai
tanévnyitóján.
Mint ismert az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
augusztus közepén adta
ki a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi protokollt. Ez alapján
készült az összes iskola a
tanévnyitóra és a következő
hetekre.
– A kollégáim még most
is dolgoznak azon, hogy kijelöljék azokat a bizonyos
területeket, amelyeket egyegy osztály használhat a
szünetekben. Tudjuk, hogy
ezt nem lehet maradéktalanul betartani, a gyerekek
számára ez mégis egy jelzés, hogy az osztálytermekhez kapcsolódó előtérben,

folyosó szakaszon melyek
azok a területek, ahol tartózkodhatnak – mondta el
Vida András, a Lencsési
Általános Iskola igazgatója.
A középiskolásokra is
szigorú szabályok vonatkoznak. A Békéscsabai
Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumában a biztonsági előírások
miatt csak a 9. és 10. évfolyamos diákok vettek részt
az ünnepségen, a felsőbb
évesek a tantermekben, rádión hallgatták a köszöntőket. Skultétiné Barna Anita
igazgató elmondta, jó érzés, hogy ismét élettel telik meg az iskola, hiszen a
többséggel 172 napja nem
találkoztak személyesen.
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Látogatási tilalom
Az aktuális járványügyi helyzet miatt a kórház főigazgatója szeptember 3-ától teljes
látogatási tilalmat rendelt el a
Békés Megyei Központi Kórházban, így a békéscsabai
Réthy Pál tagintézményben
is. A békéscsabai városvezetés pedig úgy döntött,
hogy az idősek otthonaiban szeptember 5-étől kell
látogatási tilalmat (illetve a
bentlakók számára kijárási
tilalmat) életbe léptetni az
önkormányzati intézményekben, az idősek klubjai pedig
szeptember 7-étől nem fogadhatnak látogatókat.
Szarvas Péter polgármester mindemellett arra kérte az
Életfa Idősek Otthona, valamint az Ady Endre Utcai Idősek Otthona intézményvezetőit, hogy fokozottan tartsák
be a higiéniai előírásokat.
A kórház tájékoztatása
szerint az intézményekben a
fekvő- és járóbeteg-ellátás a
továbbiakban is zavartalanul
működik. A látogatási lehető-

séget a következő esetekben
és személyeknek a tilalom
idején is biztosítják a higiéniai előírások betartása mellett:
olyan súlyos állapotú beteget
látogathat az általa megjelölt
személy, aki önmagát fizikailag ellátni képtelen, fájdalmai
gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés
krízishelyzetben van; cselekvőképtelen beteg esetén a
törvényes képviselő vagy az
általa megjelölt személy; kiskorú beteg szülője/törvényes
képviselője, vagy szülő/törvényes képviselő által meghatározott személy; szülő nő által
megjelölt nagykorú személy a
vajúdás és a szülés teljes ideje alatt a szülő nő mellett tartózkodhat; a beteg/törvényes
képviselő által megjelölt, a beteg vallási meggyőződésének
megfelelő egyházi személy.
Engedély csak a fentiekben meghatározott személynek adható, az engedélyt az
osztályvezető/részlegvezető
főorvos adja ki.

Tantermi oktatással kezdődött a tanév
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Az utóbbi napokban megemelkedett az aktív koronavírus-fertőzöttek száma,
az intézmények igyekeznek
minden helyzetre felkészülni
– erről már Mucsi Balázs, a
szakképzési centrum főigazgatója beszélt.
– Ha a vírus úgy alakítja az
életünket, akkor átállunk a digitális vagy a hibrid tanrendre. Van olyan tagiskola, ahol
már most hibrid tanrendben
– félig tantermi félig digitális
oktatással – indult az év, és
vannak olyan intézmények
is, amelyeknél lépcsőzetes
csengetési rendben kezdtek
– tájékoztatott Mucsi Balázs.
Az új tanévre teljesen átalakult a hazai szakképzés,

L á to g a s s o n e l
hírp o r t á lunk r a!

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztújítás az iparkamaránál

Tisztújítást tartott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, újabb négy évre
szavaztak bizalmat a korábbi tisztségviselőknek. Továbbra is dr. Orosz Tivadar
látja el az elnöki teendőket.
A kamarai törvény a megye gazdasági önkormányzatánál 4 évenként tisztújítás megtartását írja elő. A törvény és az alapszabály
értelmében a Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 2020. augusztus 31-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Békés Megyei
Kormányhivatal Beliczey termében.
A kamara június végén 15 napra közzétette a választási névjegyzéket, – amely közel 19 ezer választásra jogosult vállalkozás
adatait tartalmazta – valamint a tagjegyzéket, amely a választható önkéntes kamarai
tagvállalkozások listáját tartalmazta.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara három tagozatának – ipari, kereskedelmi, kézműipari – július végén összehívott
jelölő ülésein a választási Névjegyzékben
szereplő vállalkozások jelöléseket adhattak
le a kamara küldötteinek személyére. A július 29-én megtartott titkos, urnás szavazáson 96 küldöttet választottak meg.
Ezt követően a mandátumot szerzett
küldöttek – szintén tagozatonként – jelöléseket tettek a kamara elnökének, általános alelnökének, a tagozatokból választott
alelnököknek a személyére, valamint az
elnökség, az ellenőrző és etikai bizottság
tagjaira, a nemzeti kamara küldöttgyűlésé-

be delegált küldöttekre.
A hosszas választási folyamat lezárása
a kamara tisztújító küldöttgyűlés megtartása volt.
A küldöttgyűlés elsőként megerősítette
– a veszélyhelyzet során a kamara elnökségének ülés megtartása nélkül – a BMKIK
2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról (mérlegéről), valamint a 2020. évi programtervéről és költségvetéséről hozott határozatait.
Ezt követően dr. Orosz Tivadar, a BMKIK
elnöke tartott tájékoztatót a kamara 20162020. évi tevékenységéről.
Ezt követően a kamara két választási bizottságának elnöke – Bődi János és Nóvé
Zoltán – számolt be a mandátumvizsgáló
és a szavazatszámláló bizottság tevékenységéről, majd a kamara tisztségviselőinek
és testületi tagjainak megválasztására került sor.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVI. Tisztújító Küldöttgyűlése 4
éves időtartamra egyhangúlag, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül dr. Orosz Tivadart
választotta ismét a kamara elnökének. A
kamara általános alelnökének Bődi Jánost,
az Ipari Tagozatból választott alelnökének
Szabó Gézát, a Kereskedelmi Tagozatból
választott alelnökének Vozár Mártont, a Kézműipari Tagozatból választott alelnökének
Cseh Béla Istvánt választotta meg, hasonló
szavazati arányban.
Megválasztották az elnökség további 29
tagját, a 7-7 tagú ellenőrző és etikai bizottságot, valamint a nemzeti kamara küldöttgyűlésébe delegált 7 országos küldöttet.
A küldöttgyűlés a nemzeti kamara elnökségébe dr. Orosz Tivadart a BMKIK elnökét,
az MKIK Ellenőrző Bizottságába Musulin
Miklóst a BMKIK Ellenőrző Bizottságának
elnökét, Ficzere Ferencet a BMKIK Etikai
Bizottságának elnökét pedig az MKIK Etikai
Bizottságába delegálta.
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amelyben a szakiskolák helyét a szakképző iskolák, a
szakgimnáziumok helyét a
technikumok vették át – erről
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő tájékoztatott a
Kemény tanévnyitóján.
– Elindult a technikusi képzés, lesznek olyan diákok,

akik a duális képzés révén
tisztességes jövedelemhez,
ösztöndíjhoz jutva folytathatják majd a tanulmányaikat. A
felsőoktatásba való átlépés
is másképpen, könnyebben
alakul majd, mint az elmúlt
időszakban – emelte ki az
országgyűlési képviselő.

Az iskolák a megváltozott körülmények, a járvány
ellenére is mindent megtesznek azért, hogy nyugodt
körülményeket teremtsenek
a diákjaik számára – hangsúlyozta az országgyűlési
képviselő.
Kugyelka-Zámbori Eszter

A legjobb angolosok a Jankayban
Tizenharmadik
alkalommal
rendezte meg a Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola az országos tanulmányi
versenyt, melynek díjátadóját
augusztus 28-án tartották az
intézményben.
Mint azt Tirjákné Prisztavok
Ágnes, az iskola igazgatója elmondta, a verseny három fordulóból állt és 7–8. osztályos
tanulók vehettek rajta részt.
A szervezés jogát pályázat
útján nyerték el. Az első két
forduló írásbeli volt, a harmadik fordulón a díjátadó napján,

a Jankay iskolában, szóban
bizonyították tudásukat a diákok. A verseny egyébként
általában májusban van, de
a járványhelyzet itt is közbeszólt. Az országból több mint

hétezer tanuló nevezett a versenyre, az utolsó fordulóba
közel háromszázan jutottak
be, közülük választották ki a
legjobb ötvenhárom tanulót,
akiket meghívtak a döntőre.

Komplex szolgáltatást biztosít az Otthon Gondoz–Lak
a családoknak Békés megyében

Házhoz rendelhető szolgáltatások
Az idős hozzátartozóinkról
való gondoskodás az egyik
legnehezebb kihívásokkal
teli feladat. Az Otthon Gondoz–Lak Szociális Közhasznú Egyesület tevékenységének egyik legfontosabb
célja, hogy az egyének életében átmenetileg vagy tartósan jelentkező speciális
élethelyzetekre hatékonyan
reagáljon.
10 éves szakmai munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a
családok a természetes élettérben nyújtott segítséget választják szívesebben hozzátartozóikról való gondoskodás során.
Egyre több olyan családdal
találkozunk, akik a mindennapi
tevékenységek elvégzéséhez
valódi segítséget igényelnének
bizonyos élethelyzetek megoldásához. Eddigi tapasztalataink alapján azonban esetek
nagy részében nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségeik vannak, kihez fordulhatnának. Erre a helyzetre reagálva
alakította ki az Otthon Gondoz–Lak Szociális Közhasznú
Egyesület komplex szolgáltatási palettáját, ennek célja
az volt, hogy a megrendelők
egy helyről tudjanak minden
olyan tevékenységet megigényelni, melyek a hétköznapo-

kat egyszerűbbé teszik, vagy
nem jelennek meg a szociális
alapszolgáltatásokban.
A családoknak lehetőségük
van rendszeres és alkalmankénti egyedi csomagok összeállítására,
megrendelésére.
Ha például egy kertes házban
egyedül élő idős személy esetében lehetőség van felolvasást, beszélgetést, sétálást,
masszírozást megrendelni, de
a háztartási feladatok ellátását is kérhetik az egyesülettől,
mint a takarítás, bevásárlás.
Lehetőség van autista, vagy
más fogyatékossággal élő
gyermek felügyeletére is annak érdekében, hogy a szülők lélegzetvételhez jussanak,
ügyeiket intézhessék.
Házhoz rendelhető szolgáltatásaink különlegessége,
hogy a szolgáltatási csomag
tartalmát a megrendelővel közösen alakítjuk ki, ehhez igazodnak az áraink is. Gyors és
rugalmas
ügyintézésünkkel
igyekszünk reagálni a váratlan
élethelyzetek megoldására is.
A család szerető közelségében szociális gondozó csapatunk azon munkálkodik, hogy
a hozzátartozók számára a
legmegfelelőbb ellátást tudjuk biztosítani. A szolgáltatás
megrendelését követően akár
24 órán belül meg tudjuk szer-

vezni a családtag ellátását,
akár hétvégén is. A megrendelői igényekre fókuszálva az
ellátási tevékenység tartalma,
gyakorisága és időtartama közös megegyezéssel bármikor
módosítható.
Tudjuk, hogy a családok
számára lelkileg megterhelő
szeretteik leépülése, és emellett anyagi terhet is jelent számukra a kialakult élethelyzet
megoldása. Óradíjainkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy
családi összefogással mindenki számára elérhető legyen.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan kérhetnek bővebb információt telefonon: 70/603-5089,
70/603-5092,
70/603-5088
vagy személyesen: Békéscsaba, Szigligeti u. 6. (előzetes,
telefonos időpont egyeztetés
szükséges). E-mail: szakma.
otthonkozeli@gmail.com
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FEJLESZTÉSEK BÉKÉSCSABÁN
FORGALOMKORLÁTOZÁS
„Modern Városok Program
Munkácsy Mihály örökségét
ápoló és népszerűsítő fejlesztési projekt” megvalósításához tartozóan továbbra is
forgalomterelésekre, korlátozásokra kell számítani.
I. A Csabagyöngye Kulturális Központ és Békés
Megyei Könyvtár környezetének felújítása: szeptember folyamán a Derkovits sor
könyvtár melletti szakaszán a
forgalomtól elzárva marad a
teljes útszakasz és az ott lévő
parkolók. A Kossuth Ház előtt
térburkolási munkákat végez
a kivitelező. A következő időszakban a növénytelepítés és
az utcabútorzat kihelyezése,
közvilágítási munkák várhatók.
II. Munkácsy Mihály Múzeum környezete, a Derkovits sor építési-kivitelezési
munkái: szeptember folyamán a polgármesteri hivatal
Derkovits sor felőli hátsó kerítését átépítették, a járdaburkolatot a teljes szakaszon
átépítették.
III. A Munkácsy Mihály
Múzeum környezete: szeptember folyamán a Munkácsy
híd gyalogos közlekedési felületének
burkolatfelújítása
és korlátcseréje zajlik. A
Széchenyi utcán a katolikus
templom és a múzeum közötti szakaszon járdafelújítási
munkák zajlanak, a gyalogos

forgalmat a Csabagyöngye
oldalára terelik.
Az I., II., III területen dolgozó felelős kivitelező a Galéria
Invest Kft., Békéscsaba, Irányi
u. 2. A helyszíni munkák felelős
vezetője. Bunta Ferenc építésvezető.
IV. Munkácsy Emlékház
környezete, Gyulai úti parkoló és környezete: a Gyulai út
1. szám alatti irodaépület előtt
a parkolók átépítése folyik. A
Gyulai út 1. szám és a kollégium
közötti Gyulai úti járdaszakaszon a kivitelező járdafelújítási
munkát végez, közlekedni a
forgalomtereléseknek megfelelően szükséges. A területen
dolgozó felelős kivitelező a
Kopp Export-Import Kft., Békéscsaba, Dobozi út 7. A helyszíni munkák felelős vezetője:
Szőke László építésvezető.
Az építési területek környezetében gyalogosan és
járművel a kihelyezett táblák
szerint közlekedjenek, fokozott
körültekintéssel és türelemmel. A beruházási projekttel
kapcsolatos
bejelentések,
kérdések, észrevételek e-mailben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre,
postán a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600
Békéscsaba, Szent István tér
10., 1. emelet 4. iroda címre
küldhetők, illetve személyesen
itt tehetők meg.

Üzleti funkciót kaphat a felújított épület

Augusztus 31-én ünnepélyes keretek között adták át
az energetikai korszerűsítésen átesett Andrássy út 38.
szám alatti épületet Békéscsabán. A megújult ingatlan
üzleti célokat szolgálhat.
Az átadón Nagy Ferenc
alpolgármester elmondta,
hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak tekintetében kiemelten fontosak az ingatlanok

A SMART GRID rendszer
kialakítása, I. ütem
A Modern Városok Programban Békéscsabán egy
komplex energetikai program is megvalósul, amelynek része a SMART GRID
rendszer kialakítása és kiépítése.
A SMART GRID projekt
közvetlen céljai: a megújuló termelés részarányának
növelése,
hogy
Békéscsaba, ezen belül a Városi
Sportcentrum meglévő és
tervezett épületeinek villamosenergia-szükséglete
a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásból legyen ellátva.
Cél a villamosenergia-költségek optimalizálása is,
hogy az önkormányzat villamos-energia beszerzésre
fordított kiadásai a lehető legnagyobb mértékben
csökkenjenek. További cél
a
széndioxid-kibocsátás
csökkentése, Békéscsaba
villam osenergia-felhasználás következtében történő környezetterhelésének
(CO2-kibocsátás) csökkentése a lehető legnagyobb
mértékben.

A SMART GRID rendszer
főbb műszaki jellemzői:
• 3 db napelempark kiépítése: 2 db parkoló feletti kialakítású napelempark, 1960
+ 640 panel, 1 db földre helyezett napelempark, 1152
panel,
• akkumulátoros energiatároló építése 2,4 MWh kapacitással,
• BHTR állomás,
• okoshálózati központ kivitelezése,
• a beépített névleges teljesítmény: 1294 kWp,
• az energiatároló rendszer
jellemzői: 1,2 MW teljesítmény és 2,4 MWh kapacitás.
A rendszer kiépítését
végző gazdasági szereplő
kiválasztására a város nyílt
közbeszerzési eljárást írt
ki. A nyertes vállalkozónak
(INFOWARE Vállalkozási és
Kereskedelmi Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.)
a munkaterületet 2020. január 6-án adták át. A kivitelezőnek a munka elvégzésére a
szerződéskötéstől számított
egy év áll rendelkezésére.
A vállalkozó eddig az alábbi munkálatokat végezte el: a
Park1 (Omaszta utca és Bodza utca által határolt önkormányzati tulajdonú terület)
és a Park2 (a vívócsarnok
melletti önkormányzati tulaj-

donú terület) helyszíneken a
terület-előkészítés, tereprendezés megtörtént; a Park1 és
a Park2 területen valamennyi
alaptest kitűzése megtörtént;
a Park1 és a Park2 területen
a napelemtartó lábak alapozása szerelőbetonnal, kehelynyakkal megtörtént; az
akkumulátor konténer helyszíni telepítése megtörtént
2020. szeptember hónapban az alábbi munkavégzés
várható: a Park1 és Park2 területen a napelemtartó lábak
alapozása és a napelemtartó
szerkezet összeépítése; a
Park3 (Bodza utca és Görbe
utca által határolt önkormányzati tulajdonú terület) helyszínen a területelőkészítés,
tereprendezés; a Park3 területen napelemtartó asztalok
elhelyezése.
A területen dolgozó felelős kivitelező: az INFOWARE
Vállalkozási és Kereskedelmi
Zrt.¸ 2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 22. A helyszíni munkák felelős vezetője: Vajda
Zoltán építésvezető.
További információ kérhető a
projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
tel.:66/241-787

energetikáját korszerűsítő,
a fogyasztást csökkentő
projektek. A Fövenyes utca
1. és az Andrássy út 38.
szám alatti önkormányzati
ingatlanok teljes energeti-

kai korszerűsítésen estek
át, a projekt költségvetése
139,5 millió forint volt.
– Az összegből több mint
67 millió forint jutott a Fövenyes utcai idősek otthona
felújítására, és több mint 72
millió forint az Andrássy úti
projektre – mondta el Vass
Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
öko-menedzsere. Hozzátette, hogy a korszerűsítési
munkák a nyílászárókat,
a fűtést és a homlokzatot
célozták meg, emellett elkészült a tetőfödém szigetelése is.
Az Andrássy út 38. szám
alatt legutóbb ifjúsági központ működött, a szervezet
a munkálatok megkezdése
előtt elhagyta nagy múltú
épületet. Az ingatlant üzleti
célú hasznosításra adták
ki, a felhívásra egy nem-

zetközi pénzügyi befektetőcsoport jelentkezett.
– Az épület több mint
500 négyzetméter bérbe adható alapterülettel
rendelkezik. A csoport a
hasznosítható
területből
178 négyzetmétert bérelt ki
– emelte ki Kozma János,
a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója.
Hangsúlyozta, hogy egy jó
nevű bérlő más vállalatok
részére is vonzerőt képvisel, emellett folyamatosan
promotálják is az ingatlant.
A beruházás a TOP6.5.1-16-BC1-2017-00010
azonosítószámú: „A Békéscsaba, Fövenyes utca
1. és a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti
önkormányzati
épületek
energetikai korszerűsítése”
című projekt részeként valósult meg.

Korszerűbb lett az iskola
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program pályázati
felhívásra 2017. november
15-én pályázatot nyújtott
be a „A Békéscsaba, Rózsa u. 21–23. (Erzsébethelyi
Általános Iskola Telephelye) önkormányzati épület
energetikai korszerűsítése”
címmel, amely vissza nem
térítendő, 100 százalékos
intenzitású európai uniós támogatásban részesült.
A projekt elszámolható
összköltsége 256 500 000
Ft, kedvezményezettje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A projekt befejezésének
tervezett időpontja: 2020.
december 31. A kivitelező
a szerződésben vállaltakat
határidő előtt teljesítette.
Az épület korszerűsítése

2020. február 10-én fejeződött be.
A Békéscsaba, Rózsa
utca 21–23. szám (hrsz.:
7598) alatti épület az 1970es években épült, a korabeli
technikával, építési anyagokkal, az akkori igényeknek
megfelelően. A szerkezetek
állapota fizikailag megfelelő
volt, lehetőség szerint folyamatosan karbantartották, de
az energetikai jellemzői nem
feleltek meg a mai követelményeknek. A fejlesztés során a homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek
utólagos hő- és vízszigetelése, a központi fűtésrendszer
korszerűsítése, valamint a
homlokzati nyílászárók cseréje/korszerűsítése is megvalósult. A projektarányos
akadálymentesítés magában
foglalta az akadálymentes
bejárat, valamint az akadály-

mentes vécé kialakítását is.
A projekt megújuló energiahasznosító rendszer (HMKE)
kiépítését is tartalmazta. A
tervezéskor és a megvalósítás során a környezetvédelmi
és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartották. 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
A beruházás „A Békéscsaba, Rózsa u. 21–23.
(Erzsébethelyi
Általános
Iskola Telephelye) önkormányzati épület energetikai
korszerűsítése” projekt részeként valósult meg, melynek azonosítószáma: TOP6.5.1-16-BC1-2017-00009.
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Á R V E R É SE K
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján eladásra kínálja
a Csaba Center és a megújuló piac közvetlen közelében elhelyezkedő Békéscsaba,
Trefort utca 23. szám alatti, 3381 hrsz.-ú ingatlanát.
Az eladásra kínált ingatlan 1121 m2 területű „kivett gazdasági épület, udvar". Az ingatlan
induló ára: nettó 16 400 000 Ft. Az árverés időpontja: 2020. szeptember 17. 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. számú tárgyalója.
***************************
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni
a következő ingatlanát: Békéscsabán, a Kazinczy utca 6/1. szám alatti társasházban
található 3216/13/A/6 hrsz.-ú, 334,85 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 40 000 000 Ft, amely bruttó 50 800 000 Ft, a hatályos
áfatörvénynek megfelelően. Az árverés időpontja: 2020. október 6. 10.00 óra. Az árverés
helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) földszint III. számú tárgyalója.
***************************
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni
a Kinizsi utca 11. szám alatti társasházban található, 3812/B/1 helyrajzi számon nyilvántartott műhely, raktár megnevezésű ingatlant.
Területe: 17 m2. Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 2 100 000 Ft, azaz kettőmillió-egyszázezer forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően. Az árverés ideje: 2020. október 29.
11.00 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. számú tárgyalója.
A hirdetések részletes szövegei a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu)
az Aktualitások/Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon
találhatóak, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthetőek. További felvilágosítással a stratégiai-fejlesztési osztály szolgál.
Telefonszám: 66/523-800/3870-es mellék.

ELADÓ INGATLANOK
Szanazugi üdülőövezetben, az egyik legközkedveltebb utcában eladó egy igényesen, minden elemében
felújított, nagy terasszal, tárolóval, kis udvarral és kerttel rendelkező, 3 szobás, konyhával, tusolóval, 2 wcvel is ellátott, 2 szintes, új hűtő-fűtő klímával felszerelt nyaraló a nyári stradtól 300 m-re. Tel: 30/935-8054.
| Egyedülállók és fiatalok figyelmébe ajánlom! A Kazinczy ltp. központjában eladó amerikai konyhás,
nappalis, hálófülkés földszinti, klimatizált, teljes mértékben felújított, alacsony rezsijű lakás! A külső felújításon is átesett épület közvetlen szomszédságában ABC-áruház, étkezde, fodrászat, gyógyszertár, posta,
buszváró is megtalálható. A Csaba Center, a piac, illetve az orvosi rendelő is csupán néhány perces sétával
elérhető.30/935-8054. | Természetbe vágyók, horgászok figyelmébe ajánlom! KIADÓ a szanazugi üdülőövezetben egy igényesen, minden elemében felújított, nagy terasszal rendelkező 3 szobás, 6 személyt
kényelmesen befogadó, konyhával, tusolóval, 2 wc-vel is ellátott, 2 szintes, új hűtő-fűtő klímával felszerelt
nyaraló a nyári strandtól 300, a horgászhelyektől 500 m-re.Tel: 30/935-8054. | Vízparti nyaralót és vízparti
telket, családi házat, telket, lakást keresek megvételre. Tel: 30/935-8054.
Telefon: 30/935-8054.

„T B ”- S A R O K
Ki részesülhet méltányosságból egyszeri segélyben?
Egyszeri segélyben részesülhet az a nyugdíjas, aki
olyan élethelyzetbe kerül,
hogy a létfenntartása veszélyben forog.

Mentális segítségnyújtás Békéscsabán, a Gadara Házban
a Kapu Program (önkéntes szolgálat) gazdagabb
lett a jelentkező önkéntesekkel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által
meghirdetett „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai
programjainak támogatása” – FOF2019 című
pályázat keretében, a Béthel Alapítvány 10 hónapon keresztül pszichiáter szakfőorvost (dr. Vincze
Gábor PhD) és klinikai szakpszichológust (dr.
Dávidné Hidvégi Julianna) alkalmazhatott. A szakemberek egyéni terápiát, személyiség- és kommunikáció-fejlesztést, konfliktus- és stresszkezelést
biztosítottak. A hozzánk forduló 40 fő ügyfélnek
fontos volt a lelke szakember segítségével történő karbantartása. Elégedettek voltak a szolgáltatásokkal, 20–25 fő szeretné folytatni a munkát,
amelyhez a pszichológus felajánlotta önkéntes tevékenységét, mint az ügyfelek közül többen is, így

Néhány az ügyfelek és kliensek visszajelzéseiből:
„Fél gyógyulást jelentett számomra, hogy Vincze
főorvos úrral nem az osztályos körülmények között
kellett találkozzak, amit nagyon köszönök!” J. H.
„Az egyéni tanácsadás során a megrekedéseimen túljutottam. Nagyon hálás vagyok, szeretettel
gondolok a pszichológusra!” B. E.
„Julika nem figyeli az órát, addig beszélgetünk,
amíg el nem varrtunk minden szálat, ami szóba
került, és ez nagyon jó. Empatikus, mélységesen
átéli, amit elmondok. Szeretetet érzek benne. Érdeklik az írásaim, saját magától kérte, hogy adjak
neki. Több mint harminc éve járok orvosokhoz, de
ilyet még nem tapasztaltam.” T. J.
A program a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és
Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.

Az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban részesülő kérelmező
a rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén segélyben
részesíthető, ha a havi jövedelme nem haladja meg a
75 000, egyedül élőként pedig a 85 000 forintot.
Előnyben
részesülnek
azok a személyek, akik a
segélyt katasztrófa, elemi
csapás, közeli hozzátartozó
halála, illetve a kérelmező
vagy közeli hozzátartozójának betegsége miatt igénylik.
Az egyszeri segély évente
csak egy alkalommal állapítható meg. Összege nem lehet kevesebb mint 15 000, de
alapesetben nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének másfélszeresét, azaz a 42 750
forintot.
További segítséget jelenthet a nehéz helyzetben lévők
számára a kivételes nyugellátás-emelés, melynek ös�szege nem lehet kevesebb
havi 2850 forintnál. A nyugdíj
összege
méltányosságból

akkor emelhető, ha a kérelmező nyugellátásának és
rendszeres
pénzellátásának együttes havi összege
nem haladja meg a 85 000,
rendkívül indokolt esetben a
90 000 forintot. Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés a nyugdíj megállapítását, illetve a korábbi
kivételes nyugellátás-emelést követő 3 éven belül.
A kérelemben meg kell
jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kivételes
nyugellátás-emelést, illetve
az egyszeri segély megállapítását indokolják.

A kérelem benyújtásához
szükséges nyomtatvány beszerezhető a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton, Békéscsabán a Luther u. 3. szám
alatt, és a kormányablakokban, de letölthető a Magyar
Államkincstár honlapjáról is:
https://nyugdijbiztositas.tcs.
allamkincstar.gov.hu/hu/. A
kérelem elektronikus úton is
előterjeszthető.
Dávid Ferenc
főosztályvezető
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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Közélet

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
A központi kórház dolgozóit is segíti
a Békés Megyei Önkormányzat
beteg légútja és a légút biztosítást végző orvos között. Dr. Becsei László, a központi kórház főigazgatója elmondta, hogy az új eszközök alkalmazásával jelentősen csökkenthető
a potenciális átfertőződés lehetősége a járványügyi helyzetben.
A koronavírus-járvány elleni küzdelem során az első vonalban az egészségügy dolgozói állnak, ezért ezekkel az eszközökkel szeretnénk növelni mindazok biztonságát, akik a
megyénkben élő emberek egészségéért fáradoznak – nyilatkozta Zalai Mihály, a megyei
önkormányzat elnöke.
A „Békés megye összefog!” akció keretében
létrehozott járványügyi védekezési alapból a
Békés Megyei Központi Kórházat is támogatásban részesítette a megyei önkormányzat.
Az 1,2 millió Ft-os összegből két video laringoszkópot vásárolt az egészségügyi intézmény.
A video laringoszkóp olyan speciális légút
biztosító eszköz, amely jelentősen megkön�nyíti mind a rutinszerű, mind a nehéz légút
biztosítást. A készülék videokamerája nagy
felbontású képet mutat a pontos légúti anatómiai viszonyokról, a nyélen található monitornak köszönhetően pedig megnő a távolság a

Wenckheim turista-és kerékpárút:

A munkálatok miatt terelések, lezárások várhatók
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Wenckheim turistaés 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 Békéscsaba
és Veszei közötti Élővízcsatorna töltése – az ott
húzódó nyomvonal szélesítése, felújítása miatt
– 2020 szeptember hónap

második felétől 2021 április
végéig le lesz zárva, nem
használható. A közlekedés
Fényes felől a Magyar utcán lehetséges.
A Pósteleki bekötőút
felújítási munkái miatt az
útszakaszon 2020. szeptember hónap második
felétől részleges forgalomterelések,
lezárások
várhatóak. Az aszfaltozás
időpontjáról, amikor az
utat teljesen lezárják, az
önkormányzat később ad
tájékoztatást. Itt a munkák
várhatóan 2020. október
végére fejeződnek be.

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

Iparterületek infrastrukturális fejlesztése –
készülnek a kerekpárforgalmi létesítmények
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja tisztelt lakosságot, hogy a „Meglévő iparterületek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési
munkái megkezdődnek.
Az
érintett
szakaszok:
a Berényi és Dobozi úti
kerékpárút.
A kivitelező a Hódút Kft.,
melynek alvállalkozója a
Swietelsky Kft.
Szeptember
második
felében megkezdődik a
Berényi úti kerékpárút felújítása a Széna utca és az
elkerülőút közötti szakaszon, a Dobozi úti kerékpárút felújítása a Dobozi

úton történő kerékpáros
átvezetés és a Gém utca
közötti szakaszon.
A kivitelezés során részleges
forgalomterelések,
lezárások várhatóak.
A felújítások befejezésére várhatóan 2020 november hónapban kerül sor.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a

tervezett munkálatokról folyamatos tájékoztatja a 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
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Ünnepi megyegyűlés kitüntetésekkel a kormányhivatalban
A Békés Megyei Kormányhivatal Beliczey termében
tartotta ünnepi ülését a
Békés Megyei Önkormányzat közgyűlése. A rendezvényen átadták a Polgárokért, a Békés Megyéért
kitüntető díjakat, illetve az
Elnöki elismeréseket is.
Békés Megyéért kitüntető
díjban részesült – mások
mellett – dr. Sárosi Tamás
megyei tisztifőorvos is.
Örömteli számunkra, hogy
a hajdani Békés Vármegyei
Törvényhatósági Bizottság
jogutódja ünnepi közgyűlésének éppen a kormányhivatal Beliczey terme ad otthont.
Tovább emeli az ünnepi esemény fényét, hogy a grémium ma a naponta közöttünk
járó hétköznapi hősök nem
hétköznapi hőstetteit ismeri el – hangsúlyozta ünnepi
beszédében Takács Árpád.
Önök nagyra becsült kitüntettek, valamennyien történelmi időben álltak helyt,
szolgálták és szolgálják
megyénk lakosságát. Önök
valamennyien közösségük,
választott hivatásuk ismert
és elismert tagjai, a legkiválóbbak – húzta alá a Békés
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.
Önökön keresztül több
mint tízezer ember munkáját ismerte el a megyei ön-

kormányzat – mondta Zalai
Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke.
Az ünnepi közgyűlésen
Polgárokért kitüntetést vehetett Izsó Gábor, Békés volt
polgármestere. Békés Megyéért kitüntető díjban részesült: Gara Ágnes, a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének igazgatója,
dr. Becsei László, a Békés
Megyei Központi Kórház főigazgató főorvosa, dr. Duray
Gergő, az Orosházi Kórház
főigazgató főorvosa, Kárász
László, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezet Békés
Megyei Kirendeltségének vezetője, dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és dr. Sárosi
Tamás, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya vezetője.

Elnöki elismerésben részesült: Krizsán Jánosné,
a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ
és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóhelyettese, Olteanu Júlia,
a battonyai Magdu Lucian
Román Általános Iskola és
Óvoda igazgatója, Bajkán
György tűzoltó alezredes,
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,
Csendes Csaba, a Békéscsabai Mentőállomás vezetője, dr. Mészáros László, a
Békés Megyei Központi Kórház urológus főorvosa, illetve
Pelleg József rendőr alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője.
A rendezvényen – mások
mellett – részt vett Herczeg
Tamás és dr. Kovács József
országgyűlési képviselő is.

Miniszteri ezüst emlékplakettet
kapott Lászik Mihály

Krajcsovics Hajnalka, dr. Emil Kuchár és Lászik Mihály a Szlovák Kultúra Házában
Miniszteri ezüstplakettet adományozott Ivan Korčok, a
Szlovák Köztársaság kül- és európai ügyek minisztere
Lászik Mihálynak, a határon túl élő szlovákokért kifejtett,
hosszú ideje végzett, kiváló tevékenységéért, és a magyarországi szlovák művelődés terén tett erőfeszítéseiért.
Az elismerést dr. Emil
Kuchár, Szlovákia békéscsabai főkonzulja szeptember

3-án adta át a díjazottnak a
Szlovák Kultúra Házában.
Lászik Mihály tótkomlósi,

Csabán 312 éve együtt él a magyarság a szlováksággal

szlovák, paraszti szülők
első gyermekeként született.
Szlovák iskolákba járt, Szlovákiában végezte el az egyetemet, és lényegében egész
életét a szlovákságnak szentelte: a magyarországi szlovákság
felemelkedéséért,
megmaradásáért munkálkodott és munkálkodik ma is,
tankönyvszerzőként, tanárként. Korábban a nemzetiségi önkormányzat elnöke volt,
jelenleg a Szlovák gimnázium igazgatóhelyettese.
Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy Lászik
Mihály áldozatos munkával,
sok éven át ápolta a magyarországi szlovákság ügyeit.
Ez különösen fontos Békéscsabán, hiszen a mi városunkban 312 éve együtt él a
magyarság a szlováksággal.

Csabai Mérleg

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

6 Társadalmi célú hirdetés

Védd a magyar munkahelyeket!

Válaszd
a hazait!
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Számos sportágba kóstolhattak bele az érdeklődők

Jubilált a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület

Sporthétfő a Szent István téren

Egy igazi sikersztori
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Békéscsaba önkormányzata 2014-ben rendezte
meg első alkalommal a
„Sporthétfő” elnevezésű
programsorozatát. Azóta
minden év nyarán megjelentek a város sportszervezetei a főtéren, minden évben lehetőség volt a helyi
sportágak megismerésére,
kipróbálására. Idén ez is
változott a járvány miatt.
A nyári időszakban nem,
azonban augusztus 31-én
és szeptember 7-én ismét
Sporthétfőt rendeztek a
Szent István téren, és még
szeptember 14-én 16 órától
is várják az érdeklődőket. A
városvezetés arról tájékoztatott, ezek a napok jó alkalmat nyújtanak arra, hogy
a sportágat, sportegyesületet kereső diákok és szüleik
megismerjék a Békéscsabán meglévő lehetőségeket,
egyeztessenek a klubok
képviselőivel, edzőivel. A há-

rom nap alatt, összesen 35
különböző sportágat képviselve, a város 46 sportklubja
mutatkozik be a téren.
Augusztus 31-én többek
között a BRSE idei keretét
is megismerhették, akik ellátogattak a Szent István
térre, a szurkolók aláírásokat kérhettek, fotókat készíthettek a játékosokkal,
akik egy-egy labdamenetre
is beálltak a klub utánpótlás
sportolóihoz.
A mozogni vágyók röplabdázhattak,
focizhattak,

kézilabdázhattak, görhokizhattak, teniszezhettek, vívhattak, megismerkedhettek
a helyi vízilabda klubbal, a
különböző
harcművészetekkel, de még a lovaglást
is kipróbálhatták. A délután
egyik fő programjaként pedig a szarvasi Podani Milán
tartott
motorosbemutatót,
aki tavaly a magyar bajnokságon második, míg a European Street Freestyle Cup
idényzáró fordulóján harmadik helyet ért el.
Hidvégi Dávid

Hamarosan visszamehetnek
A Békéscsabai Előre NKSE
női kézilabda csapatának
játékosai augusztus végén
bejárták a Sportok Háza projekt révén megújuló Békéscsabai Városi Sportcsarnokot. A létesítményt mintegy
900 millió forintból renoválják. A sportkomplexumban
elkészültek a hotelszobák,
az irodák, a vizesblokkok,
az öltözők és a konditerem.
A kivitelező cég a belső teret is jelentősen átalakította:
megemelte a küzdőtér szintjét, majd azt követően egy
egyedi, német gyártmányú,
modern parkettaréteget helyezett a már balesetveszé-

lyesnek számító korábbi helyére. A bejáráson Paláncz
György, a Békéscsabai Előre NKSE elnöke elmondta:
örülnek annak, hogy hamarosan visszaköltözhetnek a

városi sportcsarnokba, ahol
a játékosok olyan nyugat-európai szintű komplexumban
tudnak sportolni, amely méltó a békéscsabai kézilabdázáshoz.

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

Varga Tamás kiemelte, hogy
a 2000-es évek előtt Békéscsabán a labdarúgás és
a kézilabda volt a két legnépszerűbb sportág, de a
2010-es években a megyeszékhely röplabda nagyhatalommá vált. A BRSE-nek
húsz év alatt sikerült elérnie azt, hogy országos és
nemzetközi szinten jegyzett
sportszervezetté
váljon.
Hozzátette: a kolbász és
Munkácsy Mihály mellett
egy újabb hívó szó keletkezett, a BRSE, amely ma
egyet jelent Békéscsabával.
Baran Ádám 2010-ben
lett a BRSE elnöke. A sportvezető irányítása alatt a
klub öt első osztályú bajnoki címet, két Magyar Kupát
és két Közép-európai Ligát
nyert. A csapat az elmúlt
évtized legsikeresebb női

A jubileumi közönség-szórakoztató mérkőzéseken a
békéscsabai média-válogatott is játszott
röplabdacsapata lett Magyarországon, de hosszú út
vezetetett idáig.
– Tíz évvel ezelőtt ez a
klub még a megyeszékhely
harmadik tornacsarnokában
játszotta a mérkőzéseit, alig
száz ember előtt. Ma már
odáig jutottunk, hogy sok-

szor megtöltjük a Békéscsabai Városi Sportcsarnokot, ahová a világ legjobb
klubjai is ellátogattak már
és felépült a Békéscsabai
Röplabda Akadémia, amely
egyedülálló létesítmény –
mondta Baran Ádám.
A Békéscsabai Röplabda
Akadémián az egyesület a
Békés Megyei Könyvtár segítségével kiállította a legemlékezetesebb szezonok
mezeit, serlegeit és a felejthetetlen pillanatokról készült
cikkeket. Ezután közönségszórakoztató
mérkőzések
következtek, a kollégáinkkal
megerősített békéscsabai
médiaválogatott például az
egyesület U15-ös korosztályú csapatai ellen mutathatta meg tudását.
Hidvégi Dávid

Még mindig veretlen az Előre

A Békéscsaba 1912 Előre csapata hét forduló után az NB II ötödik helyén áll, tizenhárom
ponttal, három győzelemmel, négy döntetlennel
Kilenc éve nem kezdett
ilyen jól a Békéscsaba
1912 Előre a labdarúgó
másodosztályban, hiszen
hét forduló elteltével még
mindig veretlen a bajnokságban, amire nagyon régen nem volt példa.
A csabaiak legutóbb a
2011/12-es szezonban láthatták veretlenül a csapatukat. Pásztor József vezetőedző együttese akkor hét
forduló után tizenöt ponttal
a második helyen állt, majd
a következő körben az élre
ugrott. Abban a szezonban a
másodosztály még keleti és
nyugati csoport bontásban
létezett. Habár a Békéscsa-

ba az idényben a csak ötször
kapott ki, a többi együtteshez
képest a legkevesebbszer,
végül csak harmadik lett a
sok döntetlen miatt.
A lila-fehéreket a tavalyi évhez hasonlóan a 2020/21es szezonban is Schindler
Szabolcs irányítja. A Békéscsaba rögtön két rangadóval
kezdett, előbb Szegeden
nyert 2–1-re, majd következett a Vasas elleni 1–1-es
döntetlen. A viharsarkiak
a harmadik fordulóban Ajkára utaztak, ahol 1–0-ra
győztek, majd egy hektikus
meccsen a Kaposvár ellen
mentettek pontot 2–0-ról
felállva 2-2-re. A Pécs ellen
nem tudtak hálóba találni,

így 0–0 lett a mérkőzés,
majd a Soroksár elleni 1–1
következett. A szurkolók a
válogatott szünet előtt végül
örülhettek, hiszen a Csaba
2–0-ra nyert Dorogon.
A Békéscsaba hét forduló
után az NB II ötödik helyén
áll tizenhárom ponttal, a
mérlege három győzelem,
négy döntetlen és nulla vereség. A lilák sajnálhatják
a sok döntetlent hiszen, ha
ezek közül az egyik összecsapást megnyerik, akkor
most elsők lennének. Az
Előre a nyolcadik fordulóban, szeptember 13-án otthon folytatja a szereplését a
Nyíregyháza ellen.
Hidvégi Dávid
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KITEKINTŐ: Átadták a járási hivatal megújult épületét Sarkadon
A Békés Megyei Kormányhivatal hazai forrásból újította fel és bővítette ki a Sarkadi Járási Hivatal épületét. A
beruházás az ügyfelek számára áttekinthetőbbé teszi a
hivatal működését, erősítve annak egységességét.
A megújult épületet augusztus 27-én, ünnepélyes keretek között adta át dr. György
István, a Miniszterelnökség

területi közigazgatásért felelős államtitkára, dr. Takács
Árpád a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymeg-
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2016-ban pedig még tovább
fejlesztették az épületet. A
most átadott épületszárny a
szomszéd telek megvásárlásával jöhetett létre – fogalmazott az államtitkár.
Dr. Takács Árpád az
eseményen kiemelte: ez
az ötödik olyan járási hivatal, ahol már egy helyen
lehet intézni az ügyeket,
így a korábbi széttagoltság
megszűnt. Beszélt arról is,
hogy Sarkadon a határon
túli magyarságnak is tudnak
ügyeket intézni. Az elmúlt
években például több mint
húszezer erdélyi, partiumi,
székelyföldi magyar állampolgár intézte ott az állampolgárságát.
Hozzátette,
hogy ezen felül ebben a járásban, választókerületben
számos
örökségvédelem
alatt álló épület van, ame-

Augusztus 27-én, ünnepélyes keretek között adták át
a Sarkadi Járási Hivatal megújult épületét
lyeket meg kell őrizni a jövő
nemzedékének.
Dr. Kovács József kiemelte, hogy dr. György Istvánnal
együtt ültek a parlamentben,
amikor Magyarország miniszterelnöke és kormánya

nagyot álmodott: eldöntötte,
hogy 2010 és 2014 között
átalakítják a magyar közigazgatás rendszerét. Leszögezte: óriási vállalkozás volt ez,
de sikerre vezetett.
Gyemendi Réka
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bízottja, dr. Kovács József,
Békés megye 3. számú
egyéni választókerületének
országgyűlési képviselője és
dr. Mokán István, Sarkad város polgármestere.
Dr. György István úgy fogalmazott: a járási hivatalok
a terület közigazgatási vérkeringését jelentik.
– A Sarkadi Járási Hivatal
egy helyre költöztetése, ez
az 583 millió forintos beruházás azt szolgálja, hogy Sarkadon az ügyfelek kulturált
körülmények között tudják
ügyeiket intézni, a kormányhivatal munkatársai pedig
jobb
munkakörülmények
között tudjanak dolgozni.
2014-ben már elindult ez a
folyamat, amikor a régi épület tetőterét újították meg,
majd 2015-ben a kormányablak felújítása következett,
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Friss Békés megyei hírek pár
percben mindennap 17:00 órától

Friss Békés megyei hírek
mindennap 19:00 órától

Magazinműsor aktuális témákról
minden hétköznap 19:20 órától

Békés megye kulturális magazinja
minden csütörtökön 20:20 órától

Sportesemények összefoglalója
kéthetente hétfőnként 20:20 órától

A BRSE magazinműsora kéthetente keddenként 20:20 órától

Gasztronómiai magazin kéthetente szombatonként 19:20 órától
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Stark Adolfra emlékeztek

Bánki Ákos képzőművésszel Baji Miklós Zoltán beszélgetett

Évfordulók

Munkácsy blue chip a múzeumban

Koszorúzással emlékeztek meg Stark Adolfról, a Csabagyöngye szőlőnek világhírt szerző szőlőnemesítőről
a közelmúltban, a Berényi úti evangélikus temetőben.
A világszerte ismert szőlőnemesítő 110 évvel ezelőtt
hunyt el, illetve fennállásának 60 éves évfordulóját ünnepelte a békéscsabai Stark
Adolf Kertbarát Kör. Az évfordulók alkalmából a civil szervezet tagjai, Szarvas Péter
polgármester és Opauszki
Zoltán, a Csabagyöngye
Kulturális Központ igazgatóhelyettese helyezte el a megemlékezés koszorúját Stark
Adolf sírkövénél.
Szarvas Péter kiemelte,
hogy 2014 óta Békéscsaba
díszpolgára Stark Adolf, aki
kertészeti tevékenységével,
megtermelt gyümölcseinek
messze földre történő szállításával és népszerűsítésével
rendkívül újító szellemiségű
ember volt. Opauszki Zoltán arról beszélt: felelősen
kell gondolkodni, a múltból

építkezni és őseink példáját
követve kell tenni Békéscsabáért. Hozzátette, fontos,
hogy a városért és annak fejlődéséért tevők hagyatékát
megőrizzük, és az is, hogy
mi is értékeket teremtsünk az
utódainknak.
Hankó János, a Stark
Adolf Kertbarát Kör vezetője
elmondta: az ország második legrégebbi kertbarát köreként fontos célkitűzésük,
hogy minél szélesebb körben
terjesszék a kertkultúrát, és
ápolják a világhírű szőlőnemesítő, kertész, Stark Adolf
hagyományait. Hankó János
megjegyezte, hogy minden
évben egy jelképes koszorúval is tisztelegnek Stark Adolf
sírja előtt, amely hagyományukat a jövőben is folytatni
szeretnék.
Papp Ádám

A Munkácsy Mihály Múzeum egy izgalmasnak ígérkező sorozatot indított a
szellemi ínyencségek kedvelőinek. A Munkácsy blue
chip nem egy téma, hanem
egy-egy érdekes, kiemelkedő személyiség köré
szerveződő programsorozat, melyre művészeket,
kutatókat, tudósokat, múzeumépítőket, műgyűjtőket, egyszóval nagy álmodókat hívnak meg azzal a
céllal, hogy ők megosszák
gondolataikat, feltárják törekvéseiket, bemutassák
műveiket. Az első vendég
Bánki Ákos volt.
Baji Miklós Zoltán (BMZ)
intermediális művész és
Gyarmati Gabriella művészettörténész, a Munkácsy
blue chip koordinátora elmondta, hogy az érdeklődők
itt ne a régi, ráérős történetmesélésre számítsanak,
mert csalódni fognak. Ez

valami más. Egy friss hullám,
egy gondolatébresztő találkozás. E vállalkozás az utóbbi évek múzeumi értékpreferencia-változását is hivatott
illusztrálni a közönség és a
magyar múzeumi szakma
számára.
Az első alkalommal, szeptember 3-án, Bánki Ákos volt
a vendég. A Barcelonában
élő kiváló képzőművész és
közismert művészetszervező
1982-ben született Kazincbarcikán. 2006-ban végzett
a Magyar Képzőművészeti
Egyetem festőművész és tanár szakán; mesterei Molnár
Sándor, Lossonczy Tamás
és Drozdik Orsolya voltak.
A festészetben az absztrakt expresszionizmus kifejező-rendszerét használja.
Három független galéria, a
mű-Vész Pince, a Roham
és a Latarka Galéria, valamint a Resident Art Fair és
Garten projekt alapító tagja.
Két dokumentumfilmet ren-

Baji Miklós Zoltán (BMZ) és Bánki Ákos
dezett a magyar absztrakt
festészet történetéről, Tiltott
absztraktok és Hortobágyi –
The Annihilated címen. 2011ben Barcsay-, 2012-ben
Műút- és Mazsaroff-díjban
részesült. Művei számos
magángyűjteményt, valamint
a Miskolci Galéria és a Pécsi
Tudományegyetem gyűjteményét gazdagítják.
Mint azt Bánki Ákos a
Munkácsy múzeumban elmondta, egyetemista kora
óta vonzódik az absztrakt
művészet felé. Most annak apropóján hívta meg a
múzeum és BMZ, hogy két
évvel ezelőtt mutatták be a
második dokumentumfilmjét,
Tiltott absztraktok címmel. A
film a 60-as, 70-es évek magyar absztrakt képzőművészetének a kibontakozásáról
szól. Mestere, Molnár Sándor volt nagy hatással munkásságára, aki a filmben is
kiemelkedő szerepet kapott.

Baji Miklós Zoltántól megtudtuk, hogy a 7. Csalánfesztiválon ismerte meg Bánki Ákost.
A fiatal alkotó az akkori eseményen, a Jókai színház előterében egy sárfestést mutatott be. Egy társával együtt
operavászonra festettek, higított agyaggal. Azóta tart a
barátságuk.
BMZ a Munkácsy blue chip
sorozatban olyan alkotókat
igyekszik meghívni, akik már
jártak Békéscsabán. Ahogy
fogalmazott: nemcsak Bánki
Ákos művészete áll hozzá
közel, hanem az is, ahogyan
az alkotó a művésztársaihoz
viszonyul. Művészeti menedzser lévén mindenkinek
igyekszik galériákat, aukciókat szervezni, hogy a kortárs
munkák vásárlóra találjanak.
A beszélgetést követően megtartották a Tiltott
absztraktok című film Békés
megyei premierjét is a Munkácsy Mihály Múzeumban.

Ember legyen a talpán, aki
pontosan meg tudja mondani, hogy milyen államformák
követték egymást hazánkban az első világháború
után. Magyarország államformája (azaz „az államfő
hatalmának eredetének, jogállásának és legitimitásának
leírása”) 1000-től, István király koronázástól kezdve királyság volt. 1916-ban történt
az utolsó koronázás hazánkban, ekkor IV. Károly fejére
került a Szent Korona. Az
első világháborús vereség
és a Monarchia felbomlása
miatt azonban a király 1918.
november 13-án nyilatkozatot tett, melynek értelmében
„minden részvételről az államügyek vitelében visszavonulok és már eleve elismerem azt a döntést, melylyel
Magyarország jövendő ál-

lamformáját megállapítja.”.
A hatalomra kerülő Károlyikormány három nappal később hirdette ki a független
Magyar Népköztársaságot
a Parlament előtti Kossuth
téren. Erről másnap a Békés című Gyulán megjelenő
újság így számolt be: „Megtörtént! . . . Ezért a szabadságért sóvárgott évszázadok
óta minden magyar ember,
ezért fejezték le Martinovicsit és társait, ezért került
akasztófára az aradi tizenhárom, ezért csinált forradalmat Kossuth Lajos és ezért
pusztult el Petőfi Sándor.”.
A Magyar Népköztársaság
államfője, azaz köztársasági elnöke Károlyi Mihály lett,
aki hazánkban elsőként töltötte be ezt a posztot. Ez a
helyzet majd öt hónapon keresztül tartott, ugyanis 1919.

március 21-én a hatalomra
kerülő kommunisták kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot, melynek államfője
Garbai Sándor, a Forradalmi
Kormányzótanács
elnöke
lett. A gyulai Békés című lap,
mely március 27-én már Vörös Újság néven jelent meg,
a következőt írt erről az eseményről: „Magyarország Tanácsköztársasággá alakul. A
forradalmi kormányzótanács
haladéktalanul megkezdi a
nagy alkotások sorozatát a
szocializmus, a kommunizmus előkészítésére és megvalósítására.”. Budapesten
1919. augusztus 1-jén ért véget a kommunista diktatúra,
de az államforma kérdésének „végleges” rendezésére
1920 februárjáig kellett várni.
Mivel kiderült, hogy a köztársaság, mint államforma nem

Forrás: ujkor.hu

Békéscsaba 1920: Hazánk államformái az első világháború után (1918–1921)

nyert nagy támogatottságot,
újra a királyság bevezetése tűnt megoldásnak. A vita
nem is ebben volt, hanem
abban, hogy ki és milyen

poszton legyen az államfő –
azaz királyunk legyen vagy
kormányzónk. Az országgyűlés végül Horthy Miklóst
választotta kormányzóként

államfőnek, így államformánk újra királyság lett, de a
királyi trón betöltetlen maradt
(király nélküli királyság).
Ugrai Gábor
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MESÉLŐ MÚZEUM

Fejezetek Békéscsaba történetéből

Az ismeretlen mikrovilág lényei

erővel rúgják el magukat, s
a másodperc törtrésze alatt
akkorát pattannak, mintha
mi helyből átszökkennénk
az Eiffel-torony felett. A talajon megjelenő algafilmen
és apró gombákon legelésző
ártalmatlan kis tehénkék ők,
melyek megriasztva kenguruvá válnak.
Legtöbbjük teste annyira törékeny, bőrük annyira
vékony, hogy életük nagyon
erősen függ a környezet
páratartalmától. Túl kevés
nedvesség esetén kiszáradnak és elpusztulnak, a vízfelszínen pedig a legtöbb faj
szinte szétpukkad a testükbe
áramló víz hatására. Valami
elképesztően szűk, hártyaszerű az a réteg a Földön,
ahol jól érzik magukat, mégis
sikerük évmilliók óta töretlen,
és még egy játszótér gyepén
is millió és millió példányuk

Egykori iparosok az Andrássy úton (6. rész)

lelhet otthonra. Nagyrészük
akkora, hogy kényelmesen
átsétálhatna egy varrótű fokán. A barnásszürke gombócok kinagyítva valójában
zöldek, lilák, sárgák, narancsosak, bordók, vörösek, s
olyan csodás mozaikmintát
hordoznak, mint egy római
kori fürdő padlója.
Amennyiben szeretnének
megismerkedni közelebbről,
legalább ötszörös nagyításban, ezekkel a csodálatos
lényekkel és társaikkal az
ízeltlábúak világából, akkor
szeretettel várjuk Önöket a
Munkácsy Mihály Múzeumba. A kiállítás november 15ig látogatható.
Váncsa Klára ökológus,
a kiállítás kurátora
Ujvári Zsolt biológus,
természetfotós,
a fényképek és a leírások
szerzője

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

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 1910es 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 1920-30-as 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.”

Forrás:Békés Megyei Népújság

A Munkácsy Mihály Múzeum
legújabb időszaki kiállítása
A mikrovilág csodái címmel
várja a látogatókat. A kiállítás
tablóin olyan parányi lények
elevenednek meg, melyek a
velünk párhuzamosan létező ízeltlábú univerzum képviselői, mégis az emberek
többsége számára ismeretlenek. Egyik ilyen színpompás és izgalmas állatcsoport
az ugróvillások (Collembola)
alosztályának,
villásgömböcök
(Symphypleona)
rendjébe tartozó családja, a
gömböcugrókák vagy villásgömböcök (Sminthuridae).
„Mindenütt ott vannak,
a trópusoktól a tundrákig,
az óriás talpas fák kérgén,
a köderdők magasra nyúló
ágainak mohapárnáiban, a
tavak felszínén, balkonládáinkban, virágcserepeinkben,
a hótakaró alatti dermedt
zuzmómezőkben,
csupán
a száraz helyeket kerülik el
messzire.” Így ír róluk Ujvári
Zsolt természetfotós, rovar
ász, aki hazánkban ennek a
csoportnak egyik leghitelesebb felderítője és ismerője.
Az ugróvillások nevüket
a potrohuk végén elhelyezkedő kétágú villáról kapták.
Ez ugyan néhány fajnál hiányzik, de a legtöbb csoportnál jelen van, általában
az állatok hasa alá bicskaszerűen előrehajtva. Ha
veszélyt éreznek, egyetlen
izom megfeszítésével, óriási

A Tanácsköztársaság útja 1969-ben, a jobb oldalon látható egyszintes épület az Andrássy út 6.
A korabeli reklámhirdetések alapján kivehető,
hogy egy pénzügyi intézet
(bank és/vagy hitelintézet),
egy csemege- és egy textiláruval foglalkozó üzlet
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 üveg- és porcelánbolt, majd illatszerbolt is
működött benne a régi cikkek tanúsága 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. 1983ban 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

L E N C SÉ S I KÖ Z Ö S S ÉG I H Á Z

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

Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek október 7-én, 17 órakor. A képzés 20

Szeptember 18., péntek 17 óra – dr. Blahut Károly Táncvarázs című fotókiállításá-

órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-től 19 óráig kerül sor.

nak megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője.

Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása elméletben és gyakorlatban.

A fotók bemutatásán túl digiporáma alkotás levetítésére is sor kerül. Megtekinthető

A részvételi díj 13 500 Ft/fő. A tanfolyamot Katona Péter, a Márvány Fotóműhely

október 1-jéig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

vezetője és a fotóműhely tagjai vezetik. Jelentkezni október 5-éig lehet, a részvételi

Induló tanfolyamok

díj befizetésével a közösségi házban.

Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 28-án, 18 órakor. A képzés 20 órás és

Intim torna tanfolyam indul október 9-én, 17 órakor. A képzés 10 órás, a foglalko-

10 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. A részvé-

zások pénteki napokon 17-tól 18 óráig tartanak. Célja az intim izmok megerősítése.

teli díj 12 500Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni szeptember

Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 13 500 Ft/fő. Jelentkezni

25-éig lehet, a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.

a helyszínen lehet, a fent jelzett időpontban, a részvételi díj befizetésével.

Angol újrakezdő nyelvtanfolyam indul szeptember 29-én, 18 órai kezdettel. A

Taekwondo edzés ovisoknak szeptember 17-től csütörtöki napokon 16.30-tól

tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre keddi napokon

17.30 óráig. A foglalkozásokat Krajcsó István IV. danos mester tartja. Jelentkezni

kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, de

a helyszínen lehet. Érdeklődés és felvilágosítás a 30/382-7774-es telefonszámon.

még bizonytalanok,vagy szeretnék ezt a tudást biztosabbá tenni. Kommunikáció

Angol szakkör indul ovisoknak október 5-étől hétfői napokon 16.30-tól 17 órá-

központú, szókincsfejlesztő órák, és alapfoktól egy lépés előre a középszint felé.

ig. A gyerekek 6 éves kor előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására, a

Beszédközpontú, jó hangulatú órákat ígérünk, Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár

foglalkozások esetében erre nyílik lehetőség. Az óvodások a lehető legtermészete-

vezetésével. Részvételi díj: 36 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet

sebb közegben, játék közben sajátítják el az angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat

az első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.

Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 3600 Ft/hó/fő. Bővebb

Angol középszintű nyelvtanfolyam indul szeptember 30-án, 18 órai kezdettel. A

felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292.
Tornák

tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napo-

lischka 90-150 mm.indd 1
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kon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet,

• Nyugdíjas torna –minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.

de még bizonytalanok,vagy szeretnék ezt a tudást biztosabbá tenni. Kommuniká-

• Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön

ció központú, szókincsfejlesztő órák Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésé-

14.30-tól 15.30 óráig.

vel. Részvételi díj: 36 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első

• Senior torna – minden csütörtökön 10 órától. Mozgás- és erőmegőrző gyakorla-

alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.

tok idősebb korosztálynak ajánlva.

Angol középfokú nyelvvizsgára és érettségire felkészítő tanfolyam indul ok-

A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

tóber 1-jén, 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozás-

• Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18-tól 19 óráig.

ból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését

Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

várjuk, akik szeretnének májusra középfokú nyelvvizsgát tenni. Írásbeli, szóbeli és

• Fitt-N Forever – szerdai napokon 18.00-tól 19.00 óráig.

hallott szövegértésre való teljes felkészítés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelv-

• Step Tabata – szerdai napokon 19.00-től 20.00 óráig.

tanár. Részvételi díj: 36 000 Ft). Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az

• Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19-től 20 óráig.

első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.

Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
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Folk Trend díjat kapott Farkas Gábor

Békéscsabán kiváló kulturális színterek vannak

A fazekasság csodálatos szakma

„Munkácsy nevére idejönnek”

A békéscsabai Farkas
Gábor fazekas népi iparművész, a Népművészet
Ifjú Mestere kapta meg
idén a Folk Trend díjat. Az
Agrárminisztérium
elismerését V. Németh Zsolt,
kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős
miniszteri biztos adta át a
díjazottnak
Budapesten,
a Hagyományok Házában
rendezett kiállításon.
Mint azt Farkas Gábortól
megtudtuk, a Folk Trend mozgalmat az agrártárca néhány
évvel ezelőtt indította útnak.
A kiállítás és az elismerés
célja a hagyományok, az ősi
módszerek, eljárások, mesterségek életben tartása, a
mai kor igényei szerinti értelmezése, alkalmazása.
– Az idei pályázat tematikája a sütő-főző edény volt,
és úgy gondoltam, hogy jelentkeznem kell, hiszen szinte
az egész életemet a főzés, a
gasztronómia és az ehhez
szükséges, megfelelő edények készítése teszi ki. Úgy
érzem, ma az emberek nem
megfelelő módon étkeznek.
Az étkezés az egy szent dolog, egy szertartás kellene,

Fekete Péter a közelmúltban Békéscsabára látogatott a Munkácsy-negyed
alapkő-letélelére. A kultúráért felelős államtitkárral
a Békéscsabai Médiacentrumban többek ennek a
fejlesztésnek a jelentőségéről, és az elmúlt hónapok tapasztalatairól beszélgettünk.

hogy legyen, ehhez pedig a
főzőedények nagyon szorosan kapcsolódnak. Fontosnak
tartom, hogy azok az ételek,
amelyeket elkészítünk, ízletesek, táplálóak legyenek, és
azok az edények, amelyekben
ezeket elkészítjük, feltálaljuk,
jól funkcionáljanak, valamint
dekoratívak legyenek, harmonizáljanak egymással – jegyezte meg Farkas Gábor.
A népi iparművész a mostani pályázatra egy kilencrészes együttest készített.
Az edényeit lehet gázon,
kerámialapon, sütőben és
kemencében is használni,
és gyakorlatilag minden megfőzhető, megsüthető bennük.
Farkas Gábor 26 éve alkot
sütő-főző edényeket, munkái

stílusukban és formájukban
alkalmazkodnak a mai magyar gasztronómiához és
konyhakultúrához. A motívumokat több forrásból gyűjtötte össze, ő maga is alkotott
ilyeneket, így alakult ki egyéni
stílusa, névjegye, ami minden
edényén megtalálható.
Farkas Gábor elmondta:
nagyon örült az elismerésnek, de az öröme akkor lenne
még teljesebb, ha a szakmában bőven lenne utánpótlás.
Arra kér tehát minden fiatalt,
akiben
megfogalmazódott,
hogy a fazekasságot szeretné megtanulni, hogy vegye
magának a bátorságot, vágjon bele, mert fazekasság
egy csodálatos szakma!
Mikóczy Erika

– A járvány miatt több hónapra bezártak a színházak,
kulturális intézmények. Bár
kreatívak voltak a művészek,
komoly kihívás elé állította
őket is ez a helyzet. Hogyan
tudtak nekik segíteni?
– Valamennyi közművelődési intézményben, könyvtárban, színházban a főállásban dolgozó munkatársak
folyamatosan megkapták a
fizetésüket. A privát szférában nagyobb volt a gond,
hiszen ott a művészek abból
élnek, hogy zenélnek, táncolnak, majd az azért járó fizetést felveszik. Most nem léphettek fel, de az állam nekik
is a segítségükre sietett. Itt is
érvényesült az az elv, hogy
nem segélyt osztottunk, hanem egyfajta előleget azzal,
hogy ha elmúlik a veszély,
azt fellépések formájában „fizessék vissza”. A „Köszönjük
Magyarország!” programban

ezek a művészek az idősek
otthonaiban, könyvtárakban,
kulturális
intézményekben
lépnek fel.
– A kultúrát érintő beruházások sem álltak meg a járvány idején. Mit jelenthetnek
most ezek a fejlesztések?
– 2016-ban elindult a Modern Városok Program. Magyarország Kormánya döntött arról, hogy valamennyi
megyei jogú várossal szerződést köt, és komoly tőkeinjekciót ad ezeknek a településeknek. A települések
eldönthették, hogy melyek
azok a területek, amelyeket
leginkább fejleszteni szeretnének. Számomra nagy
boldogság, hogy tíz város,
köztük Békéscsaba is úgy
döntött, hogy ebbe a kulturális fejlesztéseket is beemelik.
– A Munkácsy-negyed kialakításával az elsődleges
cél, hogy Munkácsy Mihály

örökségét ápolja, őrizze Békéscsaba. Ezt hogyan lehet
egy városnegyed kialakításával megtenni?
– Nyolc éven keresztül alkalmam volt jól megismerni
a békéscsabai embereket.
Tudom, hogy Békéscsabán
nem csak azért jó élni, mert
szeretetteljes emberek lakják, hanem azért is, mert
olyan kiváló kulturális színterek, alkotóterek vannak itt,
amelyektől az itt élők magukénak érzik a művészeti
életet. A Munkácsy-hagyaték őrzése, a múzeum és az
aköré fejlesztett kulturális
rendszer továbbéltetése nagyon jó döntés. Munkácsy
neve a világban mindenhol
ismert, érte idejönnek az emberek. Munkácsy életművére
a békéscsabaiak büszkék
lehetnek. A negyed minden
fejlesztése azt a célt szolgálja, hogy a megkezdett
kulturális csapásvonalak tovább erősödjenek, és azok
a rendkívül jó szakemberek,
akik itt a kultúrában dolgoznak, nagyobb feladatokban is
megmutathassák tudásukat.
Ezzel Békéscsabát még erősebben helyezik fel Magyarország kulturális térképére.
(Az interjú teljes terjedelemben a behir.hu oldalon
olvasható).
M. E.

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. szeptember 10-én, csütörtökön, 19 órakor:
BORBÉLY MŰHELY: GRENADILLA – lemezbemutató.
A zenekar tagjai:
Borbély Mihály – fúvós hangszerek, Tálas Áron – zongora,
Horváth Balázs – bőgő, G. Szabó Hunor – dob.
Belépő: 200 Ft. A program szervezője a Meseházi Alapítvány.
Támogató:
MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2020. szeptember 12-én, szombaton, 14 órától:
kenyérdagasztás, mustpréselés, mesemondó, népi játszóház,
vattacukor, kemencés lángos,
„Alkoss, ne vásárolj!” környezettudatos játszóház.
17 órakor „Viharsarok népzenéje” a KISPIPA zenekar koncertje.
Muzsikálnak:
Schäfer Szilveszter, Gera Gábor, Pataj Péter, Schäfer Márton.
KERTMOZI A MESEHÁZBAN
2020. szeptember 16-án, szerdán, 19.30-tól
Máthé Ferenc ajánlásával:
TISZTA ROMÁNC Tony Scott filmje, 1993.
A belépés ingyenes.
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. szeptember 24-én, csütörtökön, 19 órakor:
NIGUN
Belépő: 200 Ft. A koncert szervezője a Meseházi Alapítvány.
Támogató:
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Szabó Attila - ifj. Mlinár Pál - Lovas Gábor:

Holló Jankó

mese-tánc-játék – ősbemutató
Nagyszínpad
Rendező: ifj. Mlinár Pál
Egy idős anyóka egy
csecsemőt talált az erdő
közepén. Olyan keserves
károgással sírt a szerencsétlen pára, hogy
el is nevezték Holló
Jankónak.
Magához
vette, felnevelte a fiút.
Holló Jankó férfivá cseperedett. Különleges volt, magányos és álmokkal teli. Éjszakánként repülésről álmodott, nappal
pedig csak botorkált a számára olyannyira idegen valóságban. Titokzatos különcségét nem is nézte jó szemmel a falu
népe. Amikor észrevették, hogy szemet
vetett a földesúr lányára, elkergették a
fiút. Jankó sok kalandon, viszontagságon
keresztül elérkezett oda, ahol választ
kapott arra, hogy ki is ő valójában.
A koprodukcióban megvalósuló mesejáték a magyar népmesék formavilágát és
nyelvezetét állítja színpadra a néptánc
segítségével. A magyar népzenei alapokra épülő kísérőzene különleges hangzású
hangszerek széles tárházát vonultatja fel.

Stella Adorján - Békeffi István:

Koltay Gergely - Koltay Gábor:

Dale Wasserman:

zenés vígjáték | Nagyszínpad
Theodor Mouche vígjátéka nyomán
Színpadra átdolgozta és zenéjét válogatta:
Nemlaha György
Rendező: Verebes István Jászai Mari-díjas

rockopera | Nagyszínpad
Rendező: Koltay Gábor
Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész

színmű | Nagyszínpad
Ken Kesey Száll a kakukk fészkére
című regénye alapján
Rendező: Pataki András Jászai Mari-díjas

Pezsgős vacsora

A francia Theodore
Mouche
vígjátéka
1940-ből, amelyet Stella
Adorján és Békeffi
István (többek között a
filmről is ismert Janika
és a megunhatatlan
Csárdáskirálynő társszerzője) ültetett át magyarra, eredetileg a
háború előtti Párizsban játszódik, és egy
sikeres színpadi író meg egy bolti kiszolgálókislány találkozásáról szól. Ám az új változatban, amelyet Nemlaha György készített, és
Verebes István rendez, a színhely a Trianon
utáni Budapest. A főhős, Szabó Sándor, a
népszerű író mellé most egy cserfes, ábrándozó erdélyi kislány kerül, aki a valóság
helyett füllentésekben, egy képzelt világban
talál vigaszt. Böske vagonlakó az egyik pesti
állomáson, ahol Erdélyből menekült szüleivel összezárva él, míg nővére egy banktisztviselő kitartottja. Hamarosan feltűnik a
hiúságában sértett fővárosi színésznő is, az
író szeretője…
Igazi vígjáték: helyzet- és jellemkomikum, fordulatos történet, kacagtató karakterek, korabeli slágerekkel megtűzdelt játék.

Trianon

Száz évvel ezelőtt, 1920.
június 4-én a Párizs
melletti Versailles-i királyi
kastélyt övező hatalmas
park Grand Trianon nevű
palotájában az első
világháború győztesei
által diktált békeszerződés megpecsételte a magyarság sorsát. A
történelmi Magyarországot megcsonkították, területének több mint kétharmadát és
Horvátországot, valamint a magyar nemzetiségű lakosságának közel egyharmadát
veszítette el. A majd 19 milliós európai középhatalomból nyolcmilliós lakossággal sem
rendelkező kis állam jött létre.
Ma már június 4-e nem csupán a
fájdalmas emlékezés dátuma, hanem 2010
óta a Nemzeti Összetartozás Napja. A századik évfordulón a történelmi ismeretek felelevenítésén, az emlékezésen túl a történelmi
musical közös gondolkodásra hívja a nemzet
megmaradásáért, közösségünk felemelkedéséért tenni akaró honfitársainkat.
A folkzenei elemekkel átszőtt
szimfonikus
hangszerelésű
muzsika
zeneszerzője Koltay Gergely, a Kormorán
együttes vezetője.

Kakukkfészek

Ken Kesey regénye, a
Száll a kakukk fészkére
1962-ben jelent meg. A
regény és a belőle készült
színmű az elmegyógyintézetnek azon az osztályán
játszódik, ahol
Mildred Ratched főnővér
diktál. Az osztály lakói itt húzzák meg
magukat, mert nem tudják vagy nem
akarják vállalni azokat az összeütközéseket,
amelyek a társadalomban való létezéshez
elengedhetetlenek, inkább vetik alá magukat Ratched főnővér törvényeinek. Hamarosan új beteg érkezése kelt átmeneti érdeklődést a bentlakókban: Randle Patrick
McMurphy, a kisstílű bűnöző is színlel,
hiszen különben börtönbe jutna. Azt
játssza, hogy bolond. Ő azonban nem
rejtőzködő fajta: szeret élni, és szereti, ha
élnek körülötte. Szórakozni akar és szórakoztatni. Nem önzetlen grál-lovag, de van
benne szeretet és szolidaritás a társai iránt,
és megvan benne a felháborodás képessége. Aztán nekimegy a mézbe mártott
aljasságnak.

Pierre Chesnot:

Hotel Mimóza

vígjáték | Sík Ferenc Kamaraszínház
Rendező: Katkó Ferenc
Ezt a hotelt nem lehet
semmilyen útikönyvben
megtalálni. Hirtelenjében a darab filmrendező
főhőse, Moncey úr találta
ki, és az ötlet évekig
remekül be is vált, ugyanis mit sem sejtő hitvesét
azzal áltatta, hogy filmezés alatt mindig
itt száll meg. Azonban a szép nevű
tengerparti szálló valójában családi villa,
amelynek legfőbb vonzereje egy csinos
hölgy, akivel hősünk meghitt viszonyba
keveredik. Egy szép napon a rendező
felesége unalmában elhatározza, hogy
meglátogatja férjét. A párnak a repülőgép
érkezéséig rögtönöznie kell. Moncey, a
rendező ötletére itt-ott átalakítva a családi otthont villámgyorsan „létrehoznak”
egy szállodát, a háziasszonyt pedig a
hotel tulajdonosává, portásává, szakácsnőjévé teszik. Kirakják a Hotel Mimóza
feliratot - csakhogy szállóvendégek
érkeznek, s a pánik sem sokat késik…
ahogy a feleség se, sőt a férj is váratlanul
hazaérkezik. De a zseniális filmes nem
fogy ki az ötletekből, és „rendezni” kezd.

Zalán Tibor:

Kaland a nagy
családerdőben
mesejáték | Nagyszínpad
Rendező: Merő Béla

Álom és valóság fonódik
össze Zalán Tibor mesejátékában, a Kaland a
nagy
családerdőben.
Van három próba, van jó
tündér, és van gonosz.
De a szereplők a mai
gyerekek nyelvén beszélnek, és nincs mesterkéltség, finomkodás.
Zalán Tibor szereti a gyermeklelket,
már-már lélekbúvárként közelít a finom,
kényes kérdésekhez, mágikus teret épít,
odacsalogat, tanít, megnyugtat, megnevettet, és... szabadon enged.
Daninak, a nevelőintézetben élő
felvidéki származású kisfiúnak meg kell
találnia a jó tündért, aki talán képes
feloldani a családtörő átkot. A Holdfényherceg egy Holdparipát ajándékoz a
hozzátartozók nélkül élő kisgyereknek.
Végre nincs egyedül: csak kívánnia kell, és
a paripa oda repíti, ahová csak akarja,
ahová a szíve húzza: vagyis a rokonaihoz.
Dani nagy kalandja kicsiknek és
nagyoknak, korosztálytól függetlenül
mindenki számára örök tanulságokkal
szolgálhat, például olyannal, hogy csak a
szív szavát követve léphetők át önmagunk határai.

Sinkó Adrienn:

Tamási Áron:

mesejáték | Nagyszínpad
ősbemutató - az „Egy vérből…” gyermekés ifjúsági drámapályázatból

színmű | Sík Ferenc Kamaraszínház
Rendező: Kiss József

Tihany Tündér

A különleges mesedarab a tihanyi visszhang
legendájáról
szól.
Tihany, a visszhang
kiszabadul a sziklából,
és elmegy Balaton
királyhoz, hogy feloldja
az átok alól, s ne kelljen
többé visszhangként élnie.
Balaton király nem tud segíteni
rajta, mert ereje elfogyott: köpenyét egy
száz évvel ezelőtt támadt viharban
szétszaggatták és elhordták a vízimanók,
mert nem akarták, hogy egyedül uralkodjon a vizek felett. A köpeny megmaradt
közepe a mai Magyarországot formázza.
Tihany küldetése, hogy segítőtársaival
visszaszerezze és visszavarrja a leszakadt
köpeny-darabokat. Az állomások valós
földrajzi helyszínek az egykori Magyarország területéről. Hőseink mindenhonnan
hazavihetnek valamit a leszakadt részek
„tudásából”, kincseiből, értékeiből, s ezek
végül meggyógyítják Balaton királyt.
A darabban központi szerep jut a
magyar népdaloknak, amelyek olykor az
összetartozás, az azonos gyökerek ismertetőjegyei, máskor varázsigeként működnek.

Vitéz lélek

Balla Péter háborúból,
hadifogságból hazatérvén az egész székely
falu
legnagyobb
megrökönyödésére egy
szamarat vesz. A főhőst
meglátogatja
egy
öregember, aki hozzáadja rég halott lányát azon az alapon,
hogy mindketten hiszik, a halottak velünk
maradnak. Csakhogy amikor a férfi
beleszeret egy eleven lányba, történetesen a házát építő ács gyermekébe, akkor
már köti a halottnak fogadott hűsége.
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Szűcs István - Bella István - Zalán Tibor:

Drakula

horrorrockopera | Nagyszínpad
Rendező: Seregi Zoltán

Leonard Gershe:

A pillangók
szabadok

Jan de Hartog:

Ábrahám Pál:

vígjáték | Intimtér
Fordította: Pozsgai Zsolt
Rendező: Csurulya Csongor

operett | Nagyszínpad
Rendező: Seregi Zoltán

Családi ágy

romantikus vígjáték | Intimtér
Drakula
története Fordította: Vajda Mihály
hosszú évszázadok óta Rendező: Tege Antal
A Családi ágy egy házasfoglal koztatja az embeság történetének hat
Don az anyja túlzó szerereket. Nem véletlen,
epizódját mutatja be az
tetétől menekülve New
hogy rengeteg feldolgoesküvőtől
a
korai
Yorkba költözik, hogy
zás született e témában
öregkorig. Középpontjábeindíthassa
zenei
színpadon és filmen
ban a címadó bútordakarrierjét. A jómódú
egyaránt.
rab: egy ágy áll. A kacagcsaládból származó fiú
Seregi Zoltán egy 2000-es évekbeli
tató, megható jelenetek
egymaga bérli garzonla- végigvisznek bennünket közel húsz év
rockopera-pályázatra készült, a vérszívó
kását, ám amikor a történésein, melyekben csak egy állandó,
gróf életét feldolgozó történetét Zalán
Tibor részben újraírva, dramaturgiai kiegé- színésznői ambíciókkal bíró Jill költözik a változatlan elem van: a nagy családi ágy.
szítésekkel fogalmazta színpadra. A szomszédba, a papírvékonyságú falaknak
versbetétek az azóta elhunyt kiváló költő, köszönhetően egycsapásra megváltozik
Bella István munkái, a „horrorrockopera” minden.
zeneszerzője pedig Szűts István, a Kormorán együttes billentyűse.
A Trianon-évforduló és a „Nemzeti összetartozás évada” szellemében a
horrorrockopera a műfaj jellegzetes
kritériumai mellett a magyar-román
együttélés konfliktusaira hegyezi ki a
történetet mintegy megelőlegezve a
magyarság későbbi történelmi traumáját,
rámutatva olyan korábbi vallási, ideológiai
küzdelmekre és politikai eseményekre,
amelyek megágyaztak a történelmi
Magyarország szétdarabolásának.

REPERTOÁRON
MARAD:

Viktória

A Békéscsabai Jókai Színház és
a Magyar Zenés Színház koprodukciója

A
Viktória
csodás
történet arról, hogy az
igaz szerelem mindent
legyőz, így háborút,
fogolytáborokat, országhatárokat,
még
az
egymástól távol töltött
éveket is. A különleges
darabban nemcsak különböző zenei
motívumok keverednek - például az amerikai dzsessz és a magyar népzene -, de két
táncos-komikus és két szubrett is feltűnik,
még több humoros helyzetet teremtve.
A darab 1921-ben játszódik, és
első jelenetében egy szibériai fogolytáborban két magyar hadifogoly siratja a szétdarabolt Magyarországot… Aztán megszöknek, megjárják Pekinget, Szentpétervárt,
hogy végül Dorozsmán kössenek ki.
A műfaj kedvelői megtalálhatnak
mindent ebben az előadásban, amiért az
operettet szeretni lehet: könnyed, egzotikus környezetben zajló történet, mindent
elsöprő szerelem, kiváló zene, remek
énekhangok, halhatatlan slágerek.
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Karantén fotók

SZÉPKORÚAK
90

A magyar fotográfia napja alkalmából a SZEGYA fotó szakos
tanulóinak a karantén alatt készült alkotásaiból nyílt kiállítás
a Csabagyöngyében. A témavezető tanár Imre György volt,
a tárlatot Novák Attila és Mitykó György nyitotta meg.

A TERMÉSZETES
HALLÁS

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS!
HALLÓKÉSZÜLÉK
AKCIÓ
Widex U30 teljes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!
06 (66) 445 630
06 (70) 773 0489
WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
BÉKÉSCSABA

Csaba u. 7.

Az akció 2020. 10. 09-ig vagy a készlet erejéig érvényes.
Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag teljeskörű
audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés
megfelelően ellátható a készülékkel. A vizsgálat és az
illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával
történik.

Bökő Károlyné (90)

90

Dányi Pálné (90)

90

95

Honti Józsefné (95)

Romhányi Józsefné (90)

APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN
Békéscsabán, a Reményi utcában kis családi ház eladó.
Tel.: 30/265-4721.
Békéscsabán, belvárosban, bútorozott lakás kiadó.
Tel.: 30/684-5745.
SZOLGÁLTATÁS
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba Fiumei utca 4.
Bali és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
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
Továbbra is biztonságosan a színházban
A Békéscsabai Jókai Színház szeretné megnyugtatni nézőit, hogy a koronavírus-járvány terjedésének
csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be:
• A színház kézfertőtlenítési lehetőséget biztosít, és
kéri a nézőit, hogy a használjanak kézfertőtlenítőt.
• Az előadásokat tünetmentes nézők látogathatják. Színházunk a nézők hőmérsékletét a belépéskor ellenőrzi.
• A színház fokozza a takarítás gyakoriságát, különös
tekintettel a mosdók, pultok,
kilincsek fertőtlenítésére és
a nézőtér átszellőztetésére.
• A színház egész területén javasolt a nézők maszkviselése.
• A színház nézőterére
bemenni, és azt elhagyni
a színház által meghatározott, fokozatos módon lehet
(zsilipelés).
• A színházban kizárólag
tünetmentes dolgozók vehetik fel a munkát. A dolgozók
hőmérsékletét belépéskor
ellenőrzik.
• A színházak közönségforgalmi tereiben ajánlott a
munkatársak maszkviselése.
• A színházak kérik nézőiket, hogy elsősorban online
felületeken vásárolják meg
jegyeiket, bérleteiket.

BÉKÉSCSABA ANNO
Boczkó Dániel emlékezete
Boczkó Dániel ügyvéd, földbirtokos, politikus és kormánybiztos aktívan szolgálta
végig az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot. Halálának 130. évfordulóján tisztelgünk emléke előtt.

Ezen intézkedések bevezetésével a színházba
járás nem jelent nagyobb
kockázatot, mint bármely
más szolgáltatás igénybevétele, így továbbra is hívjuk
és várjuk régi és új bérleteseinket, jegyet váltó nézőinket. A már ismert bérleteken
kívül szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Jókai színház
szabadbérletét,
amelyet
a repertoárunkból választott tetszőleges előadásra,
akár vendégjátékra, premierre, kamara-, stúdió- vagy
nagyszínházi darabra beválthatnak, és az önök által
választott napra és helyre
érvényesíthetnek. Szabadbérletünket 11 000 forintos
egységáron vásárolhatják

meg, amellyel négy repertoáron lévő darabunk tekinthető meg. Hat alkalmas
szabadbérletet is kínálunk,
16 000 forintos áron.
Korábbi bérleteiket 2020.
szeptember 18-áig újíthatják
meg, szeptember 21-étől
pedig lehetőség nyílik az új
bérletek megváltására. Sorban állás helyett vásároljon
otthonról! Online vásárlás
esetén 10 százalék kedvezményt nyújtunk szeptember 21-étől 25-éig, naponta
8.30 órától 17.00 óráig. A
kedvezmény bármelyik bérletre, így a szabadbérletre is
érvényes.
Köszönjük, hogy bérletvásárlásával a színházat támogatja!

Boczkó Dániel 1789-ben született Szarvason. Apja, idősebb Boczkó Dániel lelkész, a
felvidéki Liptó megyei Deményfelvárról jött
Szarvasra, ahol 17 éven át volt lelkésztársa
Tessedik Sámuelnek. Dániel fia alsóbb iskoláit Késmárkon és Mezőberényben, a jogi tudományokat Pozsonyban végezte. 1816-ban
Békés megyében tiszti ügyésszé nevezték ki.
Az 1830-as évektől táblabíró Csabán, majd
Szarvason lett az evangélikus egyház felügyelője. Ügyvédi hivatása mellett jól jövedelmező bérletgazdálkodást folytatott. Nemesi
származása és vagyona az előkelő köznemesség közé sorolta. Jótékony célból több
alapítványt létesített.
A politikai szereplést 1825-ben, a Békés Megyei Szabadelvű Ellenzék tagjaként
kezdte. Aktív résztvevője volt az 1830 és
1840 közötti évek megyei és országos mozgalmának. Az Ellenzéki Kör tagjaként Petőfi, Irányi, Vasvári, Jókai és mások társaságában politizált. Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc idején Békés megyében
tevékenykedett. 1848-ban az orosházi kerületben országgyűlési képviselőnek választották. Az Országos Honvédelmi Bizottmány
előbb Békés, majd Arad megye kormánybiztosává nevezi ki, e tisztségben szolgálta
végig a szabadságharcot.
Boczkó nevét a február 8-ai aradi csata
tette ismertté. Erdély teljhatalmú biztosának
Kossuth nevezte ki. Erélyes intézkedéseket
hozott a rend fenntartása érdekében. Részt
vett az aradi utolsó országgyűlésen. A sza-

badságharc bukása után a körözöttek listájára került, a csabai szőlőkben bujkált. Ott érte
két rabló támadása, súlyosan megsebesült,
így került a csendőrök kezére.
1850. október 23-án halálra ítélték, amit
később 10 évi olmützi várfogságra változtattak. 1856 decemberében, 67 éves korában
szabadult. Megmaradt vagyonát visszakapta, csabacsűdi birtokán gazdálkodott és részt
vett a közéletben is.
1869-ben harmadszor lett Csaba választott országgyűlési képviselője. Boczkó Dániel
81. életévében 1870. szeptember 9-én hunyt
el. A végszertartást szeptember 12-én, Pesten végezte Székács József evangélikus püspök. A temetői gyászmenetben haladt BékésCsaba küldöttsége is. Az elhunyt a Kerepesi
Temetőben, a családi sírboltban kapott végső
nyughelyet. Egykor utca viselte nevét, 1998tól pedig bronz mellszobor őrzi Boczkó Dániel
emlékét a vasútállomás előtti téren.
Gécs Béla

Csabai Mérleg XXX. évfolyam, 17. szám – melléklet

A menetrend érvényes: 2020. szeptember 1-jétől, visszavonásig.
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A koronavírus-járványra reagálva márciusban Békéscsabán is csökkentették a helyi járatok számát az utasok és a Volán dolgozóinak biztonsága érdekében, illetve a
csökkenő igény miatt. Ahogy enyhültek a járványügyi szabályok, július végétől újra
gyakrabban közlekedtek egyes járatok, szeptembertől pedig az iskolakezdéssel vis�szaállt a megszokott rend, több autóbusz közlekedik az iskolai előadási napokon.
A Csabai Mérleg mellékletében megtalálják a
most érvényben levő menetrendet. Ezt részletesen közli a Volán a https://www.volanbusz.
hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok/bekescsaba
oldalon – ahol a jegy- és bérletárakat is meg-

2020. szeptember 1-jétől
visszavonásig.

találják –, valamint a behiren is: https://behir.
hu/mikor-hova-es-melyik-minden-amit-acsabai-buszos-menetrendrol-tudni-kell
A menetrenden a következőképpen tudnak eligazodni: a menetrend fejlécében

található a járatszám jelzése és az indulás
helye, valamint a végállomás. A fejléc alatt
látható vízszintes táblázatban a megállók
nevei vannak feltüntetve. Az utcák megnevezése alatt kapott helyet az indulástól számított megállóhoz tartozó eljutási idő.
A függőleges mezőben, kiemelt helyen
található az óra, mellette a perc mező,
amely a menetrendi, indulási időpontokat jelöli, vagyis azt, hogy a busz hány óra hány
perckor hagyja el az indulási helyét.

Az indulási időpontokat annak segítségével számolhatják ki, hogy az egyes megállóhelyeken mikor tartózkodik a járat.
Vannak olyan menetrendek, amelyek
perczónájában betűk szerepelnek, például
n" vagy sz". Ezek a jelzések figyelmez"
"
tetnek arra, hogy a megállók számában
változás van, vagyis a járat nem áll meg
minden feltüntetett megállónál: a jelzések soraiban kihúzott megállókban a busz
nem fog megállni.
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