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Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!
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Herczeg Tamás: A városhoz méltó utakért, járdákért is dolgozom

A járványra a fejlesztés a válasz

Pár hónapja Hégely Sándor fesztiváligazgatóval együtt
még sokan reménykedtünk abban, hogy javulnak a járványadatok, és esetleg meg lehet tartani az október 22-e
és 25-e közé tervezett Csabai Kolbászfesztivált. Sajnos nem így történt, mostanra bizonyossá vált, hogy a
COVID-19 miatt erről is le kell mondanunk.
A rendezvény szervezői
szeptember 14-én közleményt adtak ki, amelyben
azt írták: komoly mérlegelés után úgy döntöttek, hogy
nem tartják meg az idei
fesztivált.
– A Csabai Kolbászfesztivál Magyarország legnagyobb gasztrokulturális, hagyományőrző rendezvénye.
A vírushelyzetet és az ezzel
kapcsolatos intézkedéseket,
eseményeket folyamatosan
figyelemmel kísérve, megpróbáltuk az idei, 24. Csabai
Kolbászfesztivált úgy tervezni és szervezni, hogy a legfontosabb cél a biztonság
legyen. Fontos volt számunkra, hogy a fesztivált megtartsuk, hiszen ez az esemény
segíthetné térségünk gazda-

sági motorjának beindítását,
felpörgetését, hozzájárulna
a legjobban sújtott ágazatok
stabilizálásához – fogalmaztak a szervezők.
Mint kiemelték, az elmúlt
hetek eseményeinek és járványügyi adatainak ismeretében azonban szomorú
és nehéz döntést kellett
meghozniuk: a 24. Csabai
Kolbászfesztivált a meghirdetett időpontban nem rendezik meg.
– Stábunk az elmúlt hónapokban és jelenleg is a fesztivál szervezésén dolgozik.
Bízunk abban, hogy hamarosan mindannyian visszakapjuk a régi életünket, és újra
kockázatmentesen megtartható lesz a Csabai Kolbászfesztivál – tették hozzá.

Városunk több pontján zajlanak kisebb-nagyobb beruházások. Szakemberek és munkagépek dolgoznak
azért, hogy a megyeszékhely szebb és rendezettebb
legyen. A jórészt a magyar kormány által finanszírozott
Modern Városok Program fejlesztéseinek köszönhetően, a megyeszékhely történetében soha nem látott források biztosítják a fejlődést. Ugyanakkor a békéscsabaiak
számára fájó, hogy a városban számos szilárd burkolat
nélküli utca található, és sok helyen a járdák állapota
is elszomorító. A helyzet megoldásáról, valamint az elmúlt hetekben hozott fontos, a térség életét jelentősen
befolyásoló döntésekről Herczeg Tamást, Békéscsaba
országgyűlési képviselőjét kérdeztük.
– A koronavírus okozta gazdasági helyzetben van-e létjogosultsága újabb fejlesztésekről beszélni?
– Tavasz óta egyszerre
legalább két fronton zajlik a
küzdelem. Egyrészt megküzdünk a járvánnyal, másrészt

a gazdaságban okozott negatív hatásával is felvesszük
a harcot. Ilyen vészterhes
időkben is azon kell dolgoznunk, hogy megalapozzuk a
város és a térség gyarapodását. Ezzel kapcsolatos örömteli hír, hogy Gyula és Békés-

csaba – tíz másik térséggel
együtt – a hazai turizmus
versenyképes területe lesz.
A tizenegy turisztikai térség
mindegyike olyan saját márkát dolgoz ki, amely segíti a
pozíciójuk meghatározását
és az értékesíthetőséget. A
térségek egymástól jól megkülönböztethetőek, így lehetőség lesz a versenyképes
utazási csomagok kialakítására. Szintén örömteli, hogy
a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem
együttműködésében
már ettől az évtől közös képzések indulnak Békéscsabán. A járvány okozta gazdasági helyzetre tehát nem a
hátralépés, a visszavonulás,
hanem a kezdeményezés,

az új lehetőségek keresése a válasz. Mindemellett
rendkívül fontos, hogy olyan
programok is megvalósuljanak, amelyek komfortosabbá teszik Békéscsabát, az itt
élő emberek mindennapjait.
Azon dolgozom, hogy a kormány erre irányuló döntésének köszönhetően sikerüljön
elérni több fontos infrastrukturális fejlesztést támogasát.
Az elmúlt hónapok hosszas
munkájával, a minisztériumokkal történő tárgyalások
és egyeztetések sorával három fontos területen igyekszem Békéscsaba számára
több milliárd forintnyi kormányzati forrást biztosítani.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

A Modern Városok Program részeként okos villamoshálózatot létesítenek Békéscsabán

Letették a napelempark alapkövét a vívócsarnok melletti területen
A tervek szerint az év végére elkészülhet a napelemparkot és villamosenergia-tárolót is magában foglaló
okos hálózati rendszer első üteme. A Modern Városok
Program részeként megvalósuló Smart Grid rendszer
I. ütemében, a napelempark alapkövét szeptember
17-én tette le Nagy Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes
államtitkára, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő
és Szarvas Péter polgármester.

Herczeg Tamás, Nagy Balázs és Szarvas Péter tette le az alapkövet

Nagy Balázs kiemelte, hogy
a megyei jogú városok fejlesztése a környezetükre is
hatással van. A Modern Városok Program segítségével Békéscsabán komplex
energetikai rendszer épül,
amelynek célja a fenntarthatóság és az energiahatékonyság. A komplex beruházás több mint 3,6 milliárd
forintba kerül. A Smart Grid

rendszer I. ütemében valósul
meg többek közt a közvilágítási-hálózat, az intelligens
közlekedésvezérlő és a környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kiépítése,
valamint a geotermikus kaszkádrendszer kialakítása
A térség országgyűlési képviselője arról beszélt,
hogy az olcsóbban megtermelt napenergia mellett

a kibocsájtott szén-dioxid
csökkentése is fontos célja a
beruházásnak.
– A megújuló energiaforrások hasznosítására sokkal
nagyobb figyelmet kell fordítani, mint a közelmúltban.
Részben ennek is tudható
be, hogy a klímavédelmi
akcióterv – amelyet idén fogadott el az Országgyűlés
– meg kívánja hatszorozni
tíz éven belül a napenergia használatát – emelte ki
Herczeg Tamás.
Szarvas Péter beszélt arról, hogy a Modern Városok
Program elindulása fordulópont volt Békéscsaba fejlődése szempontjából.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON
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MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a meglévő iparterületek
infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt keretében
a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái
megkezdődnek.
Érintett szakaszok: a Berényi és a 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 tájékoztatással fog élni a
lakosság felé a rendelkezésre álló csatornákon keresztül.
A kivitelezési munkálatok alatt kérjük az 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

Nyomáscsökkenés
és vízhiány várható
Az Alölfdvíz Regionális Vízközmű-szolgáltató Zrt. értesíti
a lakosságot, hogy Békéscsabán, 2020. október 8-a és
28-a között az ivóvízhálózat szivacsos mosatását végzik.
A fenti napokon nyomáscsökkenés és esetleges vízhiány
várható. Az éjszakai hálózatmosatást 2020. október 9-én
és 10-én tartják.

WENCKHEIM TURISTAÉS KERÉKPÁRÚT
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények
kivitelezési munkái 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 Bartók Béla úti és
Temető sori kerékpárút-felújítás részben elkészült, a padkarendezés folyamatban van, a kerékpárút forgalomba helyezése még nem történt meg, ezért az csak saját felelősségre használható!
A Kerekegyházi út építési munkálatai 2020. szeptember
16-án elkezdődtek. A kivitelező a munkálatokat szakaszosan végzi, az érintetteket tájékoztatja.
A Békéscsaba–Veszei közötti Élővíz-csatorna töltése,
az ott húzódó nyomvonal szélesítése, felújítása miatt 2020
szeptember 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 várhatóan 2020 szeptember második felétől részleges forgalomterelések, lezárások várhatóak. Az aszfaltozás várható időpontjáról később adunk tájékoztatást,
amikor az utat teljesen lezárják. A munka várható befejezése 2020 október vége.
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 az 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

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A találkozás elmarad, a segítség nem
A
koronavírus-járvány
miatt idén csak közvetve
tudják átadni a megyei
iparkamara munkatársai
a diáknaptárakat a megye
mintegy kétezer nyolcadikos diákjának. De fontosnak tartják, hogy a pályaorientációs kiadvány a
tanulók kezébe kerüljön,
hiszen a továbbtanulással
kapcsolatos döntést idén
is meg kell hozni.
Jelenleg az eddigi életünk
szinte minden területét uralja
a COVID-19 járvány második
hulláma, emiatt sok minden
elmarad, elhalasztódik. A
nyolcadikos tanulók azonban nem halogathatják, február 15-éig el kell dönteniük,
hol tanulnak tovább jövőre. A
döntéshez pedig sok-sok információra van szükségük. A
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (BMKIK) immáron negyedik éve készíti
el számukra a továbbtanulásra való felkészülés szim-

bólumát, a diáknaptárt, melyet 2018-ban Szakképzési
Díjra jelöltek.
– A diáknaptár azonban
ebben az évben az iskolai
portára érkezik – tájékoztatott Mészárosné Szabó
Anna, a BMKIK szakképzési osztályvezetője. – A járványhelyzet miatt nem mehetünk be a gyerekekhez.
Keressük azokat a csatornákat, melyeken keresztül
az iskolaválasztási információkat is el tudjuk hozzájuk
juttatni, hiszen egy teljesen
új szakképzési rendszer be-

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
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vezetésének időszakában
vagyunk, melyet ők még
nem ismernek. Naponta dolgozunk A, B és C tervekkel,
mert hiszünk abban, hogy
van megoldás az elérésükre. Tervezzük a nyolcadikos
osztályfőnököknek és az
iskolai pályaorientációs felelősöknek szóló tájékoztatók
járásonkénti megtartását,
és ha nem tarthatunk szülői
értekezletet az iskolában,
akkor majd iskolán kívüli
helyszínre hívjuk a szülőket
– hangsúlyozta az osztályvezető.

Vigyázzunk egymásra!
Néhány egyszerű magatartási szabály betartásával sokat tehetünk a járvány terjedése ellen. Fontos szabály a
maszk viselése az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, várótermekben, bevásárlóközpontok területén, mozikban, színházakban,
ügyfélszolgálati irodákban és mindenütt, ahol a 1,5 méteres távolságot
nem lehet tartani. A gyakori és alapos kézmosás az egyik leghatékonyabb védelem a fertőzés ellen. A köhögési, tüsszentési etikett
betartása most különösen fontos. Az otthonokat, közösségi tereket,
rendszeresen fertőtleníteni, szellőztetni kell. Az idősek védelme
érdekében idős családtagot csak egészségesen szabad látogatni. Ha
rendszeresen sportolunk, javasolt azt inkább a szabadban tenni.

A legédesebb anyatejes babák
A Békéscsabai Médiacentrum Kft. az anyatejes világnap kapcsán hirdetett
versenyt azon kisbabák
számára, akiket anyatejjel
táplálnak. A Békés megye
legédesebb anyatejes babája díjátadóját szeptember 18-án, a médiacentrum szerkesztőségében
tartották.
Diós Zsolt, a Békéscsabai
Médiacentrum ügyvezetője
elmondta, hogy a versennyel
az anyatejes táplálás fontosságára szerették volna felhívni a figyelmet. Több mint
százhetven nevezés érkezett, és azt a három babát díjazták, akinek a fotóira a legtöbb kedvelés (like) érkezett.
A győztes ennek alapján
Beinschróth Gréti lett, második helyezett Alexa Sára
Erika (az ő családja a díjátadón nem tudott részt venni, így ők otthon kapták meg
az ajándékokat), a harmadik
pedig Kohut Ágnes Aida.
Diós Zsolt kiemelte, hogy
a versenyt ajándékokkal
támogatta a Békéscsabai
Jókai Színház és a Csabai
Rendezvénypajta is.

Beinschrót Gréti és családja

Alexa Sára Erika és családja

Kohut Ágnes Aida és családja

Fejlesztések
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FEJLESZTÉSEK BÉKÉSCSABÁN
Zöld város kialakítása: Szebb, zöldebb, izgalmasabb a CsabaPark
Befejeződött a CsabaPark és környezetének fejlesztése, amely a „Zöld város kialakítása” című nyertes pályázatnak köszönhetően 740 millió forint vissza nem
térítendő támogatásból valósult meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A projektzárót
szeptember 21-én tartották a Pálinkamúzeumban.
Mint azt Hanó Miklós alpolgármester a projektzárón elmondta, a területet az elődeinknek köszönhetjük, hiszen
ők az erdőt, a növényzetet
mintegy negyven éve ültették.
– A mostani fejlesztés
célja az volt, hogy olyan
tájépítészeti
beruházásokat hajtsunk végre, amelyek
megszépítik a környezetünket, javítják az általános állapotokat, egyben segítik a település fenntartható fejlődési
pályára állítását is. Minden
beleillik a környezetbe, úgy
játszhatnak itt a gyerekek,
sportolhatnak a kicsik és
nagyok, hogy az igazi lelki
felüdülést is nyújt számukra.

Nem beszélve arról, hogy
jobb és ízület-kímélőbb egy
rekortán pályán futni, mint a
betonon vagy az aszfalton –
emelte ki Hanó Miklós, hozzátéve, hogy rengeteg fát,
bokrot is visszapótoltak a
kivitelezők a CsabaParkban.
Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett arra,
hogy 2014 szeptemberében
volt a CsabaPark első ütemének átadása. A hely akkor
még szinte ismeretlen volt, ma
pedig népszerű az itt élők és
az idelátogatók körében.
– A sportoláson, kikapcsolódáson kívül kiváló rendezvényhelyszínné vált, és

folyamatosan bővül a szolgáltatások köre is. A következő
ütemben olyan elemek készülnek még, amelyek elősegítik a park fenntarthatóságát
– tette hozzá Kozma János.
A projektelemekről dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetője beszélt. Mint
mondta, kívül-belül felújították
a volt Trófea szálló épületét,
ahol szolgáltatóházat alakítottak ki irodákkal, fogadóhelyekkel, előadóteremmel és
melegítőkonyhával.
A parkerdő területén egy
2570 méter hosszúságú,
gumiburkolattal ellátott korszerű futópálya készült. A
korábbi fejlesztésben kialakított „Óriások konyhája”
tematikus játszótér méltó
folytatásaként egy, a Csabai kolbászhoz kapcsolható,
szintén tematikus elemeket
felvonultató játszótér épült.

FORGALOMKORLÁTOZÁS A BELVÁROSBAN
A „Modern Városok Program Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő fejlesztési projekt”
megvalósításához tartozóan a következő forgalomterelések, korlátozások várhatók a belvárosban.
I. A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár környezetének felújítása: Szeptember
második felében a Derkovits
sor könyvtár melletti szakaszán a forgalomtól elzárva
marad a teljes útszakasz és
az ott lévő parkolók. A Széchenyi utca Kossuth tér és
Csabagyöngye közötti szakaszán a járdarekonstrukció miatt félpályás gyalogosforgalom-terelésre kell számítani.
Előreláthatóan szeptember
végétől a teljes járdaszakaszt
lezárják, a gyalogos forgalom
a katolikus templom oldalára
terelődik át. A következő időszakban a növénytelepítés
és az utcabútorzat kihelyezése és közvilágítási munkák
várhatók.
II. A Munkácsy Mihály Múzeum környezete, Munkácsy híd, Széchenyi utca
építési-kivitelezési
munkái: Szeptember második
felében a Munkácsy híd gyalogos közlekedési felületének
burkolat-felújítása és korlát-

csere zajlik. A Széchenyi utcán a katolikus templom és
a Munkácsy múzeum közötti szakaszon járdafelújítási
munkák zajlanak előreláthatóan szeptember végéig. A
munkavégzés ideje alatt a
gyalogos forgalmat a Csabagyöngye oldalára terelik.
A Széchenyi utcai útfelületen
az autóbuszmegálló befejezéséig forgalomterelésre kell
számítani.
Az I. és II. területen dolgozó felelős kivitelező Galéria
Invest Kft., 5600 Békéscsaba,
Irányi u. 2. A helyszíni munkák felelős vezetője: Bunta
Ferenc építésvezető.
III. A Munkácsy Emlékház
környezete, a Gyulai úti
parkoló és környezete építés-kivitelezési
munkái:
Szeptember második felében
a Gyulai út 1. szám és a Vízmű kollégium közti, Gyulai úti

járdaszakaszon a kivitelező
járdafelújítási munkát végez,
forgalomterelések mellett.
A területen dolgozó felelős
kivitelező:
Kopp
Export-Import Kft., 5600 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,
illetve postán, személyesen a
Békéscsabai Városfejlesztési
Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I.
emelet 4. számú iroda címre
küldhetők. (Levélben tett bejelentés esetén a pontos értesítési címet is kérik.)

A park területén a Körte
sori, valamint a Gyulai úti
sétautakat fakivágás nélkül
kötötték össze. A korábban
kialakított erdei tó környékén
pedig térvilágítással ellátott, szilárd burkolatú sétány
épült, amely mellett egy stéget is van. A tóban elhelyezkedő sziget megközelítésére
egy fahíd szolgál.
A forgalmas útszakaszok
határára védő cserjesávot
telepítettek, és megtörtént a
teljes zöldfelület rendezése
is. Ehhez kapcsolódóan utcabútorokat helyeztek ki, és
tűzrakó-helyeket telepítettek.
A projekt részeként a
Szabó Pál téren és a Haán
Lajos téren megújult a zöldfelület, utcabútorokat helyeztek ki, a meglévő játszóteret,
fitneszparkot bővítették, valamint sétányokat, pihenőhelyek alakítottak ki.
M. E., H. D.

Letették a napelempark alapkövét
a vívócsarnok melletti területen

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Kiemelte, hogy a település
vezetése elkötelezett a károsanyag-kibocsátás csökkentésében és a zöld energia

hasznosításának erősítésében, ezért is dolgozták ki azt
a komplex energetikai programot, amelynek részeként
megvalósul a Smart Grid
rendszer I. üteme.
– Legelőször az 1,3 megawatt teljesítményű napelempark és a hozzá kapcsolódó
technikai, technológiai beruházás valósul meg. Azért
a vívócsarnok melletti helyszínt választottuk, mert itt állt
rendelkezésre önkormányzati terület, illetve itt van és
lesz majd olyan energiafogyasztó
sportlétesítmény,
amely hasznosítani tudja az
előállított villamosenergiát.
Ilyen lesz a városi sportcsar-

nok, az új multifunkcionális
sportcsarnok és reményeink
szerint a sportuszoda is – közölte Szarvas Péter.
A polgármester hozzátettette: a napelempark mellett létrehoznak majd egy, a
napenergia tárolására alkalmas technológiai központot,
illetve egy látogatóközpontot is, ahol bemutatják, hogyan lesz a napenergiából
villamosenergia – közölte a
polgármester.
A
tervek
szerint
a
napelempark építése még
idén decemberben befejeződik, ezt kéthónapos próbaüzem követi majd.
Papp Ádám

Csabai Mérleg

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Védd a magyar munkahelyeket!
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Közélet

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Rendkívüli közgyűlés a megyeházán

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A Gál Ferenc Egyetem címzetes egyetemi tanára
lett dr. Takács Árpád és dr. Polyák Zsolt
Az elmúlt években végzett
tudományos munkássága,
az egyetem képzéseinek
fejlesztése érdekében teljesített szolgálata elismeréseképpen, illetve a felsőoktatás és a Békés Megyei
Kormányhivatal közötti kiemelkedő szakmai együttműködés kialakításáért a
Gál Ferenc Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi
tanár címet adományozott
dr. Takács Árpádnak.

Rendkívüli megyegyűlés összehívásáról döntött Zalai
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke. A testületi ülésen a ROHU453 projekttel kapcsolatosan született döntés.
2020 tavaszán Magyarországot is elérte a koronavírus. A
járvány a nyári hónapokban
csitult ugyan, néhány hete viszont újra emelkedik a megbetegedettek száma, fel kell
készülni az újabb járványhullám érkezésére. A COVID-19
miatt több korlátozó intézkedést is szükséges volt bevezetni határon kívül és belül.
Emiatt több projekt, így a
ROHU453 megvalósítása is
bizonytalanná vált.
– Az egészségügyi fejlesztések prioritásai meg-

változtak, a sürgősségi és
intenzív kórházi ellátás, a
járványügyi
fejlesztések
váltak kiemelten indokolttá,
szemben a ROHU453 projekt egészségügyi rekreációs
fejlesztéseivel – tudatta Zalai
Mihály elnök.
Hozzátette: szükségessé
vált a szerződéskötési szakaszban lévő pályázat átfogó
módosítása. A projektben
megvalósítandó tevékenységeket a megyében működő
kórházak eszközigényét figyelembe véve változtatják

meg, a kórházi eszközbeszerzések kerülnek középpontba. A költségvetés áttervezésével hozzávetőlegesen
8,5 millió euró válik felhasználhatóvá a COVID-19 elleni
védekezésre.
A képviselők egyhangúlag
elfogadták azt a javaslatot
is, amely alapján a megyében működő intézményeket,
a Békés Megyei Központi
Kórházat és az Orosházi
Kórházat, mint új projektpartnereket kezdeményezik
bevonni a pályázatba. A testület felhatalmazást adott
Zalai Mihály elnöknek, hogy
a ROHU453 projekt komplex
átdolgozásával kapcsolatos
intézkedéseket megtegye.
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– Fontos számunkra, hogy
hosszú távon is fenntartható, prosperáló élettér
legyen a megyében, ez a
jövő generációja helyben
tartásának záloga. Ehhez
a gazdasági, foglalkoztatási, demográfiai folyamatok
javítása, kedvezőbbé tétele
elengedhetetlen – hangsúlyozta dr. Takács Árpád
kormánymegbízott. – Ennek
megteremtése, biztosítása
érdekében kötöttünk együttműködési megállapodásokat a megyében működő
kamarákkal, köztestületekkel, érdekképviseleti szervekkel, a szakképzési és
felsőoktatási intézményekkel egyaránt. Céljaink megvalósításában egyik legfőbb
stratégiai partner a Gál Ferenc Egyetem, hiszen szív-

ügyének tekinti Békés megye felemelkedését.
A kormánymegbízott kiemelte: a 2017 decemberében megkötött együttműködési megállapodással napi
szintű párbeszéd alakult ki
az egyetem vezetésével,
amelyben egymás tevékenységét erősíti a két szervezet. A Gál Ferenc Egyetem
és jogelődje az oktatástól,
a gazdasági szférán át az
egészségügyi, szociális területig az élet számos területén
képez szakembereket.
Dr. Takács Árpád 25 év
rendvédelmi,
közigazgatási vezetői gyakorlattal, ezen
túlmenően pedig több éves
tudományos, felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik. Több
egyetem oktatója, óraadója.
Tartott előadást nemzetközi
és hazai tudományos konferencián, számos publikációja

jelent meg a katasztrófavédelem, iparbiztonság, védelmi
igazgatás témakörében szakmai lapokban. Tavaly kezdeményezésére alakult meg a
Békés Megyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsa,
amelyben a tudományos kutatások koordinálását támogató alelnöki feladatokat dr.
Kozma Gábor, a Gál Ferenc
Egyetem rektora látja el.
Dr. Polyák Zsolt rendőr
dandártábornok, Békés megye rendőrfőkapitánya az
egyike azon szakembereknek, akik kidolgozták a Gál
Ferenc Egyetem szegedi
teológiai karán és szarvasi
pedagógiai karán oktatott
Társadalmi biztonság – prevenciós ismeretek elnevezésű kurzus anyagát. Munkásságát az egyetem címzetes
egyetemi tanári címmel ismerte el.

Herczeg Tamás: A városhoz méltó utakért, járdákért is dolgozom
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Három fejlesztési területet említett, ezek kapcsolódnak a Modern Városok Programhoz (MVP) vagy uniós
beruházásokhoz?
– Az MVP fejlesztéseivel
is van dolgom, hiszen a csabai piac bővítéséhez, komfortosabbá tételéhez további
beruházásra van szükség.
Ehhez a forrás előteremtése is feladat, csakúgy, mint
a
Munkácsy-negyedhez
hiányzó
többlettámogatás
megszerzése. Az említett
három kérdéskör azonban
nem kapcsolódik a négy éve
indult MVP-hez, akkor ezek
nem élveztek prioritást. Útfelújításra néhány éve kapott
pénzt a település, de annak
jelentős része a tervezési
munkák elvégzésére volt
elegendő. Ha azt mondjuk
egy településről, hogy modern, akkor abba bele kell
értsük a járdákat, az utakat,
az egészséges ivóvíz biztosítását, mindazt, ami a 21.
században a városi lét alapvető eleme. Békéscsabának
vannak olyan részei, melyek
egyre népszerűbbek, egyre
többen költöznek oda, de
ezzel a növekedéssel nem
tudott lépést tartani az infrastruktúra-fejlesztés.
Az
elmaradás érinti az ivóvízhálózatot, a szennyvíz- és csapadékelvezetést, utat, járdát.
Az a szándékom, hogy a kor-

mányzattal együttműködve
tudjunk olyan fejlesztéseket
végrehajtani, amelyek az itt
élők mindennapjait alapvetően befolyásolják, a komfortérzetüket javítják.
– Ezek szerint infrastrukturális fejlesztések kezdődhetnek?
– Azon dolgozom, hogy
ez így legyen, ám ezt több
részre érdemes bontani.
Egyrészt itt van Békéscsaba
úthálózatának problémája. A
városban járva-kelve szembesülünk azzal, hogy sok az
aszfaltozatlan, vagy felújításra váró út. Bizakodó vagyok, hogy az elkövetkezendő időszakban, záros időn
belül sikerül erre megoldást
találni, és olyan életkörülményeket tudunk teremteni a
legtöbb békéscsabai családnak, amelyek méltók a városi
élethez.
– Sok utcában a járdák hiánya, illetve rossz minősége
is problémát okoz. Ezeket is
orvosolni lehetne?
– Ez is roppant fontos feladat! Az elmúlt tíz évben két
olyan esztendő volt, amikor
az önkormányzat önerőből,
tehát saját forrásból kétszázmillió forintot tudott elkülöníteni járdaépítésre. Az összes
többi évben kevesebb, mint
százmillió forint jutott erre
a fontos területre. Azonban
ennél jóval nagyobb a szükséglet, így az a cél, hogy
ahol nincs járda, ott minél

több helyen legyen, illetve,
hogy a járdalapos felületek
legyenek felújítva, kicserélve. Ebben az ügyben is
folyik a munka, a Belügyminisztériumnál állhat rendelkezésre olyan forrás, amit
tudunk használni Békéscsabán. Szeretném, ha egy
nagy léptékű járdafejlesztési
program valósulna meg. Remélem, sikeres lesz a lobbi,
és belátható időn belül a megyeszékhely egyre több utcájában jó minőségű járdán
sétálhatunk, tolhatjuk a babakocsit és a mozgásukban
korlátozottak is akadálymentesen közlekedhetnek.
– Július végén jelentette
be, hogy megoldódni látszik
Békéscsaba szégyenfoltjának, a Körös Hotelnek az
ügye. Ezen a területen történt előrelépés?
– A Körös Hotel a békéscsabaiak többségének a
várossal kapcsolatos gondolkodásmódját alapvetően
befolyásolja. Abban egyetértés van, hogy a negyedszázada elhanyagolt épülettel valamit kezdeni kell. Az
egykori szálloda ügyében
– hosszú hónapok munkája
eredményeképp – küszöbön
áll a kormányzati döntés arról, hogy az állam megvásárolja és elbontsa az ingatlant. Nagyon fontos kérdés
nekünk, csabaiaknak, hogy
mi lesz ennek a szűk 2000
négyzetméternyi területnek

a sorsa. Ez ügyben azon
dolgozom, hogy a békéscsabaiaknak, a helyi közösségnek legyen beleszólási lehetőségük. Ezért civil
szervezeteket, konkrétan a
Békéscsabai Városvédő és
Városszépítő
Egyesületet
és a Hatvanazer Fa Békéscsabán Egyesületet kérem
fel arra, hogy segítsenek
egy, az itt élők számára elfogadható rendezési terv kialakításában, a hotel helyén
kialakuló köztérrel kapcsolatos társadalmi egyeztetésben. Az én szívemhez az
állna a legközelebb, ha a felszínen zöldfelület lenne. Egy
jelképes
emlékezőhelyet
mindenképpen jó lenne létrehozni, ami eszünkbe juttatja, hogy negyedszázadon
keresztül milyen mozgalmas
élet folyt ezen a területen.
Azonban nem én szeretnék
választani, hanem az lenne
jó, ha a helyi polgárok véleményére alapozva az önkormányzat hozna erről felelős
döntést.
– A nagyszabású fejlesztések az önkormányzattal
együttműködve valósulnak
meg?
– Az én dolgom az, hogy
ezeknek fejlesztéseknek a
lehetőségét megteremtsem
ebben az egyébként koronavírus által terhelt, nehéz
gazdasági helyzetben is.
Az pedig az önkormányzat
feladata, lehetősége és fe-

lelőssége lesz, hogy – mérlegelve a lakossági szükségleteket – meghozza a
döntéseket: hol valósuljanak
meg ezek a fejlesztések, hol
készüljön el, vagy hol legyen
felújítva út és járda.
– Említette a járványhelyzetet, ami rányomja a bélyegét a gazdaság működésére
is. Ön szerint a következő
időszakban tovább szigorodhatnak a korlátozások?
– Először is látnunk kell,
hogy a nemzetközi elemzések szerint – a növekvő
esetszámok ellenére is – a
világ húsz legsikeresebben
védekező országa közé tar-

tozunk. A kormány pedig a
Magyarországon élők kérésének figyelembevételével
alakítja ki a védekezési stratégiáját. A járványhelyzettel
kapcsolatos nemzeti konzultációt egymillió-nyolcszázezren töltötték ki, ezzel kijelölve a védekezés irányát.
A válaszok alapján a magyar
emberek azt várják a kormánytól, az egészségügyi
rendszertől, a gazdaságirányításban résztvevőktől,
hogy tartsák működőképes
állapotban Magyarországot,
és ne engedjék, hogy a vírus
megbénítsa az országot és a
magyarok mindennapjait.
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Híresek és kertészek
Híresek és kertészek – ezzel a címmel tartottak előadásokat a közelmúltban a
Csabagyöngye Kulturális
Központban. A rendezvényen az érdeklődők megismerkedhettek
többek
között a kis és nagy kertek
fenntartásának
különbségeivel, a békéscsabai
zöldterületek fejlesztésével, illetve a kerti termények feldolgozásával is.
A megjelenteket Opauszki
Zoltán, a város környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka köszöntötte, aki elmondta: az
előadások mindegyikében
megjelennek azok a Békéscsaba történetében meghatározó kertészek, akikre
nagyon büszkék lehetünk,
és akik tevékenységéről
példát vehetünk. Ismertette, hogy nemrég volt Stark
Adolf halálának századik

A 2020. IV. NEGYEDÉVI TERVEZETT
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK BÉKÉSCSABÁN
Kérjük, hogy az ürítési napokon a kukákat reggel 6.00 órára, gyűjtésre alkalmas
állapotban szíveskedjenek kihelyezni.

évfordulója, de nem csak
ő töltött be fontos szerepet
Békéscsaba zöld területeinek fejlesztésében, megóvásában, hanem például
Mohácsi Mátyás neves békéscsabai kertész és még
sokan mások. Hozzátette:
Békéscsaba mos is dinamikus fejlődési időszakát éli,
és a beruházások mellett
fejlődik a város zöldterületekhez való viszonya is.
Ezután Kiszel Péter, az
ELTE füvészkert budapesti

főkertésze Kertek kicsiben
és nagyban a címmel tartott előadást, majd Békéscsaba zöld területeit Turák
Helga városfejlesztési és
városüzemeltetési
menedzser, tájépítész mutatta
be. Szalay Ágnes történész
Stark Adolfról és a Csabagyöngye szőlőről, Mészáros
Zsuzsanna vizuál-kulturális
szakember Lischka Lipótról,
Martonné Budai Erzsébet
pedig kertünk terményeinek
feldolgozásáról beszélt.

FEL HÍ VÁ S
Felhívjuk a Békéscsaba város közigazgatási határain belül, az alábbiakban felsorolt,
közterület-használati engedély nélkül hosszabb ideje közterületen tárolt, hatósági
jelzés (rendszám) nélküli gépjárművek tulajdonosait, üzembentartóit, hogy a közzétételt követően, 2020. október 31. napjáig gondoskodjanak a járművek elszállításáról:
1. Békéscsaba, Lázár utca 11. szám előtt zöld színű Ford Mondeo.
2. Békéscsaba, Kazinczy ltp. 25. számú épület mögött piros színű Volkswagen Golf.
3. Békéscsaba, Hajnal utca 8. számú épület előtt homokszínű Opel Astra.
4. Békéscsaba, Lencsési út 55-57. előtt kék színű Renault Clio.
5. Békéscsaba, Penza ltp. 23. számú épület mellett kék színű Volkswagen Golf.
6. Békéscsaba, Czuczor utca 27. szám előtt piros színű Ford Galaxy.
7. Békéscsaba, Árpa utcai garázssornál delfinkék színű Nissan Almera.
8. Békéscsaba, Bartók Béla út 49. szám előtt fekete Seat Ibiza.
Felhívjuk a járművek tulajdonosainak, üzembentartóinak figyelmét, hogy amennyiben a felhívásban szereplő időn belül nem intézkednek a gépjárművek szabályszerű tárolásáról, abban
az esetben a polgármesteri hivatal a tulajdonosok/üzembentartók költségére elszállíttatja és
hat hónapi őrzött tárolást követően azokat (a járműben lévő ingóságokkal együtt) értékesíti.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
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K – kommunális hulladék, SZ – szelektív hulladék, Z – zöldhulladék
A szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás tervezett időpontjai: október 1. (csütörtök), november 5. (csütörtök), december 3. (csütörtök), december 30. (szerda).
A zöldhulladék gyűjtése és szállítása: A zöldhulladékot 2020. március 18-ától
2020. december 9-éig minden héten szerdán szállítja el a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék-gyűjtőpont továbbra is elérhető, munkanapokon 7.00 és 17.00 óra között, Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz.
alatt (M47-es, Mezőberény felé vezető útról letérve) a hulladékválogatómű bejáratánál.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
Telefonszám: 66/447-150. E-mail-cím: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Nyitvatartás: hétfőn és szerdán 8.00–15.00, csütörtökön 7.00–19.00 óráig, (kedden
és pénteken zárva).
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.
hu oldalon nyújtunk folyamatos és részletes tájékoztatást.
Az együttműködést ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tavaszra halasztva

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.
Békéscsabán eladó 40 000 forintért, Meyra 046-os
kerekesszék, 72 hónapos garanciával. Tel.: 70/616-7811.

A koronavírus-járvány sajnos
az őszi programoknak is komoly gátat szabott. A szervezők egy ideig még bíztak
abban, hogy a Csabai Garabonciás Napokat – szűkített
programmal – meg tudják
tartani, hogy idén ősszel se
maradjon el a Gara-élmény,
de változtatni kényszerültek.
Az iskolák őszi indulásakor még egy szeptember 28ától 30-áig tartó rendezvényben gondolkodtak, amelynek
programjai az intézményekben, a Csabagyöngyében,
a Szent István téren és az
Élővíz-csatornán kaptak volna helyet. Azonban látva az
egyre romló járványadatokat, szeptember 9-én a következő közleményt adták ki:

Kedves Diákok!
Szervezőként
célunk,
hogy valamennyi garabonciás diák, pedagógus, szülő
egészségének megőrzése
mellett, lehetőséget adjunk
a diákoknak egy olyan Csabai Garabonciás Napokon
való részvételre, amelynek
az előző generációk is részesei lehettek.
A járványhelyzet alakulására való tekintettel – a
város vezetőségével és az
idei
diákpolgármester-jelöltekkel való egyeztetés
után – a szervezők úgy
döntöttek, hogy a tervezett
szeptemberi időpont helyett
tavasszal szervezzük meg
a 29. Csabai Garabonciás
Napokat."
"

Színes

Csabai Mérleg

Békéscsaba 1920
Mivel fizettek a csabaiak az első világháború után?

Őseinknek napi szinten tisztába kellett lenniük azzal,
hogy aznap milyen pénzzel fizethetnek Csabán. Kékpénz, fehérpénz, postapénz, felülbélyegzett pénz – ilyen
fogalmakat kellet megtanulniuk, hogy ne keveredjenek
zűrös helyzetbe.
A háború alatt a monarchia
területén a korona volt a fizetőeszköz, ezt kizárólag az
Osztrák-Magyar Bank (OMB)
nyomtathatta és színe miatt
kapta a kékpénz elnevezést.
A Monarchia felbomlása után
az utódállamok önálló pénzt
akartak nyomtatni, de nem
tehették, mert 1919 végéig
még az OMB-t illette meg ez
a jog. A körülményekre való
tekintettel azonban ezek a
pénzek nem lettek olyan szépek, mint korábban, és takarékosságból csak az egyik
oldalura nyomtattak – ezt
nevezték fehérpénznek. Ilyen
Budapesten is készült, hiszen a Károlyi-kormány nyomóköveket és engedélyt kapott 200 koronás fehérpénz
nyomtatására, azonban a saját tervezésű, önálló magyar
bankjegy forgalomba-helyezése ellen határozottan és

sikeresen tiltakozott az OMB.
Az utódállamok a saját
pénzüket felülbélyegzéssel
(azaz a közös pénz saját,
nemzeti pecséttel történő
lebélyegzésével)
teremtették meg már 1919-ben. Hazánkban ez a forradalmak
miatt elmaradt, és csak 1920
tavaszán került rá sor – ez
volt a felülbélyegzett pénz. A
helyzetet bonyolította, hogy a
hazánkat megszálló idegen
hadseregek is bélyegezték
a pénzt, Békéscsabán a románok. A Körösvidékben is
foglalkoztak a helyzettel és
bírálták annak végrehajtását:
„A lebélyegzés már közel 2
hete folyik, de még senki sem
tudja, hogy mit kell csinálni a
rongyos, vagy pl. a román
bélyegzővel ellátott bankjegyekkel.”
A
Tanácsköztársaság
gyakorlatilag államilag hami-

sította a pénzt, de legalább
sorszámmal látta el azokat,
így később beazonosíthatóak voltak. Az 1919 szeptemberében kötött osztrák béke
rendezte végül a monarchia
közös jegybankjának helyzetét. Ennek értelmében minden utódállamnak vállalnia
kellett, hogy egy éven belül
bankjegycserét hajt végre és
önálló pénzt nyomtat.
Így született meg 1921
májusában a magyar kormány által nyomtatott korona, az önálló magyar pénz.
A csabai újságban így írt erről az örvendetes eseményről: „Végre megszabadulunk
ezektől a mindenféle felülbélyegzéssel ellátott ócska,
rongyos papíroktól, melyeket
olyan félve vettünk kezünkbe, sosem tudva biztosan,
nem hamisak-e bélyegzőik… Most már nyugodtan
alhatunk, ha lesz zsebünkben egy csomó ezresbankó,
nem lesznek rossz álmaink
valódisága, vagy hamissága
miatt.”
Ugrai Gábor
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Újraindul a Csabai Kalandozások
Békéscsaba önkormányzata, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, illetve a Békéscsabai
Médiacentrum Kft., BerényiNagy Péter ötletgazdával
közösen, októbertől meghirdeti a 2020/2021-es tanévben a Csabai Kalandozások című, Békéscsabával
kapcsolatos helytörténeti,
helyismereti játékot a város
óvodás gyermekközösségeinek, csoportjainak, az általános iskolák alsó osztályainak és családoknak.
A játék védnöke Szarvas Péter,
Békéscsaba polgármestere,
akinek megbízásából Varga
Tamás osztotta meg gondolatai a helyismereti játékról.
– Gyermekként elkezdjük feltérképezni a települést,
megismerjük a környező utcákat, a szűkebb településrészt,
majd a város egészét. Ha társul Csaba változatos történetének, jeles személyiségeinek,
emblematikus épületeinek ismerete, akkor óhatatlanul beleszeretünk Békéscsabába.
Ehhez jól jön olykor a szülők,
tanárok, muzeológusok, történészek segítsége, és Békéscsabai Médiacentrum játéka, a Csabai Kalandozások.
Berényi-Nagy Péter, Ugrai
Gábor, valamint az elkötelezett szerkesztőség garanciát
jelentenek arra, hogy Csabi és
Zsofka, a két mesehős újabb
csavaros rejtvényekkel adjon
élményt a versenyző diákoknak. Ez a verseny is hozzájárulhat ahhoz, hogy gyermekeinkben kialakuljon, erősödjön
a hely szeretete, és felnőtt
korukban itt maradjanak vagy
visszatérjenek Békéscsabára
– fogalmazott Varga Tamás.
Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke kiemelte,

örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez.
– Békéscsaba szerethető
város, de ehhez meg kell ismerni az épületeit, történeteit, eseményeit is. Fontos cél,
hogy minél több turista érkezzen ide; erre azonban a csabaiakat is „fel kell készíteni”,
nekik is el kell tudnunk mondani mindazt, amit az idelátogatóknak szeretnénk. A játék
egyik célja is az, hogy a gyerekek legyenek egy kicsit a turisták a városban, keressenek,
kutassanak, rajzoljanak és a
megszerzett tudásukat adják
át szüleiknek, nagyszüleiknek
– mondta Ugrai Gábor.
Az előző, „csonka” játékév
eredményei, tudnivalók

Berényi-Nagy Péter ötletgazda
foglalta össze az előző tanévben indított, ám akkor a járvány miatt félbemaradt csonka
játék eredményeit, illetve az új
játék legfontosabb tudnivalóit.
– A Csabai Kalandozásokat idén januárban indítottuk
útnak, 10 fordulósra terveztük,
ám a vírus miatt csak 4 forduló
zajlott le. A játékban 29 csapat
vett részt 401 fővel, és összesen 5403 megfejtést küldtek
be – emelte ki az ötletgazda.
Berényi-Nagy Péter elmondta, hogy 2020. október
8-ától elindul a Csabai Kalandozások újabb játéka. A
szabály annyiban módosul,
hogy a minimum 5 fős csapatoknak mindig csak pontosan
10 megfejtett játékszelvényt
kell visszaküldeniük a megadott határidőre.
A 12 forduló időbeli tervezett megoszlása: október 2 db,
november 2 db, december 1
db, 2021 január 1 db, február
2 db, március 2 db, április 1 db,
május 1 db. A 12. forduló után,
május végén vagy június elején egy nagy össznépi játékkal

zárul a verseny, ahol a csapatok személyesen is összemérhetik erejüket – így alakítva ki a
verseny végső sorrendjét.
Diós Zsolt: A játék nem áll le
a koronavírus miatt

A Békéscsabai Médiacentrum
Kft. ügyvezetője kiemelte:
örömmel fogadták BerényiNagy Péter ötletét, és kötelességüknek tekintik, hogy
az önkormányzat médiája a
maga módján, a maga eszközeivel támogassa a játékot.
– Hiánypótló a játék, melynek köszönhetően remélhetőleg egy, a városára még
inkább büszke generáció nő
fel Békéscsabán. Megtisztelőnek tartjuk, hogy Szarvas
Péter polgármester úr vállalta a védnökséget, illetve köszönjük, hogy a Békéscsabai
Városvédő és Városszépítő
Egyesület kiváló kollektívája
segíti a játék menetét. A játék a Csabai Mérlegben zajlik majd, de követhető lesz
a behir.hu weboldalon is. A
fordulók után összesítünk –
emelte ki a médiacentrum
ügyvezetője.
Diós Zsolt megjegyezte:
bár tavasszal félbe kellett
szakítani a játékot, köszönetet mond mind a 29 csapatnak, a versenyzőknek, a pedagógusoknak, a szülőknek,
a nagyszülőknek, akik részt
vettek vagy segítették a csapatok szereplését. Számukra
oklevelet juttat el a médiacentrum.
– Most felkészültünk arra,
hogy a koronavírus-járvány
esetleges tetőzése esetén
a játékot átköltöztetjük az
online térbe. Kérjük a csapatokat, hogy a már említett
médiafelületeken kövessék a
játék menetét! Jó játékot és
hasznos időtöltést kívánunk!
– tette hozzá.

8 Kitekintő / tv-műsor

Csabai Mérleg

KITEKINTŐ: Szerényebben, de megrendezték a 22. Madzagfalvi Napokat Békésen
Nagy hagyománya van Békés városában a Madzagfalvi Napoknak, amelyet mindig
szeptember elején szerveznek meg. A zenés és táncos programokra jellemzően
több ezer ember látogat ki. Idén a járványügyi korlátozások miatt szerényebb körülmények között tarthattak programokat.
Ezúttal Madzagfalvi Családi
Napok néven kétnapos rendezvénnyel várták az érdek-

lődőket szeptember 11–12-én.
A programokat úgy valósították meg, hogy több helyszínre
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vitték el az esemény elemeit
és azokat lehetőség szerint a
szabadtéren tartották meg.

Pénteken az elmaradt
gyermeknapot
pótolták:
ügyességi
feladatokon
és vetélkedőkön vehettek
részt a fiatalok. Szombaton hagyományosan a
kishalfogó versennyel indult a program. A Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ melletti rendezvénytéren különböző sportés hagyományőrző vetélkedők várták a vállalkozó
szellemű jelentkezőket.
– 22. alkalommal rendezhetjük meg a Madzagfalvi Napokat Békésen.
Idén sajnos a koronavírus-járvány rányomta a
bélyegét erre a programra
is. Szakemberekkel konzultáltunk, hogy mi a helyes
döntés az eseményt illetően, és arra jutottunk, hogy
most rendhagyó módon

családi napokat tartunk.
Le is rövidítettük a rendezvényt, illetve csak azokat a
programelemeket tartottuk
meg, amelyek az elmúlt
évek tapasztalatai alapján,
kisebb közösségeket fogtak össze – emelte ki Kálmán Tibor polgármester.

Az eseményen a békési
kézművesek, illetve vállalkozók által készített helyi
termékeket is felvonultatták,
többek között házi készítésű
kosarakkal, sajtokkal, ÖKOzsákokkal, táskákkal találkozhattak az érdeklődők.
Papp Ádám
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Aktuális
Híradó
Művészbejáró
Szarvasi híradó
Képújság

2020. október 2., péntek
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.55
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Praktikák
Híradó
Aktuális
Művészbejáró
Sztárportré
Zöld7
Szempont
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Főzzünk együtt!
Hírek
BRSE TV
Művészbejáró
Híradó
Aktuális
Híradó
Kikötő
Portréfilm 3.
Ott vagyok otthon,
ahol muzsikálok
Aktuális
Híradó
Kikötő
Szarvasi híradó
Képújság

2020. október 3., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.50
11.20
12.50
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Generáció
Híradó
Aktuális
Sztárportré
Kvantum
Aktuális
Híradó
Főzzünk együtt!
Szomszéd vár
Bcs–Kazincbarcika
labdarúgó-mérkőzés
Képújság
Hírek
Aktuális
Forgószínpad
Hírek
Hosszabbítás
Kikötő
Híradó
Praktikák
Híradó
Művészbejáró
Légy jó mindhalálig
Híradó
Művészbejáró
Szarvasi híradó
Képújság

2020. október 4., vasárnap
7.00
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.50
11.30
12.10
16.00
16.30
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
BRSE TV
Praktikák
Aktuális
Híradó
Hosszabbítás
Kikötő
Diagnózis
Képújság
Szempont
Művészbejáró
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Főzzünk együtt!
Épí-Tech
Híradó
Sztárportré
Híradó
BRSE TV
Szárnyad árnyékában
Híradó
Sztárportré
Egy nap a világ V/3.
Képújság

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

2020. október 5., hétfő

2020. október 6., kedd

2020. október 7., szerda

2020. október 8., csütörtök

2020. október 9., péntek

2020. október 10., szombat

2020. október 11., vasárnap

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.50
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kikötő
Híradó
Aktuális
Sztárportré
Forgószínpad
Művészbejáró
Épí-Tech
Aktuális
Híradó
Diagnózis
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Szempont
Hírek
Hosszabbítás
Üzleti Negyed
Híradó
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Portréfilm 4.
Tiltott kastélyok 2.
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.55
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kikötő
Híradó
Aktuális
Kezdőkör
Szempont
Főzzünk együtt!
Sztárportré
Aktuális
Híradó
BRSE TV
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Forgószínpad
Hírek
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Híradó
Zöld7
Portréfilm 5.
Így nem játszunk mi 6.
Aktuális
Híradó
Zöld7
Szarvasi híradó
Képújság

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.50
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Üzleti Negyed
Híradó
Aktuális
Zöld7
Praktikák
Művészbejáró
Sztárportré
Aktuális
Híradó
Forgószínpad
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Főzzünk együtt!
Épí-Tech
Híradó
Aktuális
Híradó
Szomszéd vár
Portréfilm 6.
A hanti sámán
hagyatéka
Aktuális
Híradó
Szomszéd vár
Szarvasi híradó
Képújság

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.55
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Épí-Tech
Híradó
Aktuális
Szomszéd vár
Kvantum
Üzleti Negyed
Kikötő
Aktuális
Híradó
BRSE TV
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Praktikák
Hírek
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Híradó
Művészbejáró
ARTista Café I.
Méhlegelők
Aktuális
Híradó
Művészbejáró
Szarvasi híradó
Képújság

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Praktikák
Híradó
Aktuális
Művészbejáró
Sztárportré
Zöld7
Generációnk
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Szempont
Hírek
BRSE TV
Művészbejáró
Híradó
Aktuális
Híradó
Hosszabbítás
A Nő és a Hölgy
a viselkedéskultúra
tükrében 1.
Aktuális
Híradó
Hosszabbítás
Szarvasi híradó
Képújság

7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.50
11.20
12.50
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.15
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Szempont
Híradó
Aktuális
Sztárportré
Kvantum
Aktuális
Híradó
Zöld7
Szomszéd vár
Forgószínpad
Képújság
Hírek
Aktuális
Praktikák
Hírek
Hosszabbítás
Kikötő
Híradó
Főzzünk együtt!
Híradó
Művészbejáró
Új Eldorádó
Paskó atya konyhája
Híradó
Művészbejáró
Szarvasi híradó
Képújság

7.00
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.50
11.30
12.10
16.00
16.30
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.05
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
BRSE TV
Praktikák
Aktuális
Híradó
Hosszabbítás
Kikötő
Diagnózis
Képújság
Szempont
Művészbejáró
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Főzzünk együtt!
Épí-Tech
Híradó
Sztárportré
Híradó
BRSE TV
Rómeó és Júlia
a cirkuszban
Eljutni embertől
emberig
Híradó
Sztárportré
Egy nap a világ V/4.
Képújság

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Apanapló:

„Nagyon vártuk már, hogy ismét találkozzunk a közönséggel!”

Indul a bábszínház új évada

A szundi két apródja
A behir.hu Apanapló című
rovatában a Békéscsabai Médiacentrum egyik
szerkesztője, egy leendő
édesapa osztja meg tapasztalatait az első gyermeke érkezését övező izgalmakról. A rovat egyes
cikkeit a Csabai Mérlegben is olvashatják, a teljes
történetért látogassanak
el a behir.hu portálra.
Elsőre talán zavarosnak tűnhet ez az Arany-parafrázis,
de hamarosan minden kiderül. A lényeg, hogy Ödön
körül zajlik az élet. Mint
megtudtuk, csemeténk – az
applikáció szerint legalábbis
– vadászgörény méretű lett.
Ödön, a méretbeli egyezés
mellett, ennek a kedves kis
emlősállatnak egy másik
fontos attribútumát is a magáévá tette. Természetismereti tanulmányaim (és a
Wikipédia) szerint a görények napi 14–18 órát alszanak, de amikor ébren vannak,
nagyon aktívak. Nagyjából
ezeket az arányokat figyeltük
meg gyermekünknél is, legalábbis az ébren töltött órák
alatti aktivitásra vonatkozóan. Feleségem egyre többet
mondja, hogy szeretne már
szülni. No, nem azért, mert
a vajúdás oly annyira kívánatos, de már nagyon unja a
3D-s, vagyis a térben előre
türemkedő felsőit. Emellett
pedig nehéz a pocak.
Nemrég egy kiváló, igen
masszív gyerekágyhoz jutottunk hozzá kedves rokonaink
révén. Az ágy multifunkciós,

Szeptember 5-én, az Ibsen Ház előtti Bábozdával nyitotta
meg új évadát a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. Az
elmúlt időszakról és a 2020/2021-es évad terveiről Lenkefi
Zoltánnal, a bábszínház igazgatójával beszélgettünk.

mert pelenkázó is tartozik
hozzá, de teljesen lecsupaszítva egyszemélyes ágyként is használható. Ha az
általános iskolai matekpéldák ismert formuláját hívnám
segítségül, akkor a kérdés
úgy szólna: hány hektoliter
verítéktől szabadult meg
Laci és Bence, mire a bútort darabonként a harmadik emeletre cipelte? Nos,
legyen elég annyi, hogy kis
csapatunk egy aszályos időszakban kiváló öntözési tartalékot képezett volna, igaz,
kicsit sósat. Ami a kiságyat
illeti, sok időnek kell ahhoz
eltelnie, míg újból megmozdítjuk, és ahogy elnézem a
masszív faanyagot, a kiváló rácsokat (a Csillagban is
megirigyelnék) és a komfortos fekvőhelyet, hirtelen
megtalál egy gondolat: ezt
még unokáink is látni fogják!
D. Nagy Bence

– Hogyan telt önöknél az
elmúlt pár hónap, és hogyan tudtak felkészülni az új
évadra?
– Miután márciusban lezártak mindent, mi sem tudtunk előadásokat tartani, de
különböző videó-anyagokat
készítettünk és facebookmegjelenéseink voltak. Emellett természetesen működött
a műhely és az előadások
előkészületi munkái is folytak. Most pedig igyekszünk
egyrészt előadásokat adni a
közönségnek, másrészt készíteni azokat az új előadásokat, amelyeket lehet. Ez
sem egyszerű, mert például
a Pán Pétert egy Stuttgartban élő magyar hölgy, Lázár
Helga rendezi, akire a Magyarországra érkezése után
karantén várt. Nyilván most

jobban kell figyelni egymásra
és a higiéniai körülményekre,
ami mindnyájunk munkáját
nehezíti.
– Az elmúlt hónapokban
hogyan tudta fenntartani a
kollégái motiváltságát?
– A bezárás után úgy két
hetet töltöttünk otthon. Már
akkor kezdték mondani, hogy
mindenáron vissza akarnak
jönni, és szeretnének dolgozni. Belegondoltam, hogy
ez nyilván problémákat vethet fel, de aztán inkább –
egymásra nagyon figyelve
– dolgoztunk. Igazából tehát
nem kellett a kollégáimba lelket öntenem, csak a közönség hiányzott nagyon.
– A színház előtt, szabadtéren, a Bábozdával nyitották
meg az új évadot. Miért volt
ez különösen fontos?

Bábozda a színház előtti téren, a jövő bábszínészeivel

Gongütéssel kezdődött a bábszínház új évada
– Több dolog miatt. Mi arra
termettünk, hogy a nézővel
való kapcsolatunkat fenntartsuk. A másik dolog pedig
teljesen prózai. Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani
ez a fajta szabadság, nem
tudjuk, meddig játszhatunk.
Minél többet kell tehát most
megmutatnunk magunkból
ahhoz, hogy az az esetleges
későbbi lezárások utánig is
töltést adjon. Természetesen
nagy várakozással tekintünk
a jövőbe, sok olyan előadást
készítettünk elő, ami érdekelheti a közönséget. A munka
rendkívül inspiráló, ezért is
léptünk az évadnyitókor így a
közönség elé.
– Az új évadban milyen előadásokkal várják a nézőket?
– Október 10-ére tervezzük a Pán Péter bemutatóját.
Ez egy modern feldolgozás,
a díszlet például egy hatalmas, 8 köbméteres plexi kocka, ami tele lesz plüssállatokkal. Ezúton is kérem a kedves

nézőket, hogy küldjenek még
plüssállatokat ehhez. Utána
októberben mutatjuk be és
novemberben fogjuk játszani a Jaj, de jó itt mindenütt!
című előadásunkat, ami egy
felújítás. Kismackó és Kistigris keresik Panamát, mint
a lehetőségek országát, de
aztán rájönnek, hogy végül is
az itt van, ahol mi vagyunk.
Lesz A bagoly, aki félt a sötétben című előadásunk, és az
Állatok farsangja, ami SaintSaëns zenéjére épül, de például óriásbábokkal, érdekes
látványvilággal egészül ki.
Idén már felnőtteknek szóló
előadásokkal is készülünk,
ugyanakkor megmaradnak
a babaszínházi előadásaink. Bízunk benne, hogy a
járvány nem szól közbe, és
gyakran találkozhatunk majd
a közönséggel.
(Az interjú teljes terjedelemben a behir.hu oldalon
olvasható.)
Mikóczy Erika

Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny a Csabagyöngyében
Huszonhatodik alkalommal rendezte meg a Körös
Makett Klub a Nemzetközi Makett Kiállítást és
Versenyt a Csabagyöngye Kulturális Központban
szeptember 12–13-án.

Idén 37 kategóriában lehetett nevezni, több mint 300 makett érkezett

Bodó Imre, a Körös Makett
Klub vezetője, a rendezvény
szervezője elmondta, hogy
37 kategóriában lehetett nevezni, összesen több mint
300 makett érkezett. Idén
külön kategóriában szerepeltek a tűzoltóautók és a
MiG-29-es vadászgépek is.
A rendezvényen részt vett
Peszeki Zoltán alezredes
volt MiG-29-es vadászpilóta
is, aki egy előadást tartott
annak apropóján, hogy tíz
éve vonták ki a forgalom-

ból a "MiG-29 1993–2010"
vadászrepülőgépet.
A versenyen az egyik kategóriában egy igazi különlegesség szerepelt, egy Sherman tank, amelynek alkotója,
Molnár István különdíjat ka-

pott a munkájáért. Mint megtudtuk, a tank 1:6-os méretarányú, a gyári készlethez
képest átdolgozott, a súlya
körülbelül 30 kilogramm, és
négy év alatt készült el.
Gyemendi Réka

10 Kultúra

Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM

Fejezetek Békéscsaba történetéből

Szent Mihály lova ha deres, behozza a telet!
Az őszi jeles napok közül kiemelkedik szeptember 29-e,
Szent Mihály napja. Az egyház e napon Mihály főangyal
megjelenésére emlékezik.
Az ősi legenda szerint, az
olaszországi
Gargano-hegyen megtalálható barlangban jelent meg, ahol később a
tiszteletére kápolnát is emeltek. Kultusza először a keleti
egyházban bontakozott ki,
majd Európa-szerte elterjedt.
Az első évezred fordulóján
lett az egyház ősi oltalmazója
mellett a halottak szószólója is. Temetőket, kápolnákat,
templomokat, haranglábakat,
harangokat ajánlottak pártfogásába. A középkori Magyarországon Szent István
korától volt nagy kultusza.
Szent Mihály arkangyal alakja a magyar folklórban (népmesékben, legendákban) is

felbukkan. A 18. század közepéig Szent Mihály napja
hazánkban parancsolt ünnep
volt. E napot a gazdasági
év őszi fordulójaként tartották számon, a Szent György
napkor a legelőre kihajtott
állatokat ekkor hajtották vis�sza, de a pásztorok elszámoltatásának és egyben
szegődtetésének
időpontja is volt. Hagyományosan
ezen a napon indultak útnak
melegebb tájakra a fecskék.
Békéscsabán Mihály napkor
kezdték törni a kukoricát, de
az igyekvő asszonyok már
ekkor megkezdték a fonást
is. A tótkomlósi asszonyok
napfelkelte előtt titokban szerencsehozó hólyagfa magjait gyűjtötték a temetőkben.
Mihály napjához női munkatilalom is kötődik, tilos volt
mosni, hitték, hogy aki ilyen-

kor mos, annak kisebesedik
a keze, aki pedig mángorol,
annak egész évben dörögni
fog a háza felett az ég. Ám
e naphoz főként a gazdasági
élettel kapcsolatos hiedelmeket, szokásokat és időjárási
megfigyeléseket fűztek. Úgy
tartották, hogyha Mihálykor
északról fúj a szél, kemény
tél következik, de ha dél felől fúj, akkor sok dinnyét várhatnak. Rövid telet jelentett,
ha a juhok éjszaka felriadva
széjjelszéledtek, viszont ha
összebújtak hosszú téllel kellett számolniuk. A természet
megfigyeléséből ered az a
megállapítás is, hogy Szent
Mihály napja után a fű akkor
sem nőne tovább, ha harapófogóval húznák.
Salamon Edina,
a Munkácsy Mihály Múzeum
néprajzos munkatársa

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

Egykori iparosok az Andrássy úton (7. rész)

Bankok, hitelintézetek
Az egykori Andrássy út 6.
szám alatti épületben már
1921-ben helyet foglalt a
Nemzeti Hitelintézet Rt. békéscsabai fiókja, a Békéscsabai Hitelbank és Pénzváltó Rt., valamint a Nemzeti
Általános Biztosító Rt. irodája
is. 1924 szeptemberében a
Békéscsabai Hitelbank valamint Pénzváltó Rt. magába
olvasztotta a Békéscsabavárosi Takarékpénztár Részvénytársaság, ekkor helyezte
át székhelyét ebbe az épületbe, majd új berendezést
hozatott. Innentől ezen a
székhelyen tartotta a közgyűléseit, 1926-ban már saját telefonvonallal is rendelkezett.
Itt volt még „Schwarcz
Miklós bankháza”, ahogyan
a Körösvidék 1922-ben nevezte. Ez alighanem azonos lehetett a Békéscsaba-városi Takarékpénztár
Rt.-vel, melynek 1925-ben
Schwarcz a vezérigazgatója
volt, és hithű izraelita. 1926.
október 1-jén hunyt el.

MESEHÁZ

Támogató:
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2020. szeptember 30-án, szerdán, 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban, Máthé Ferenc ajánlásával:
APOKALIPSZIS MOST – Francis Ford Coppola filmje, 1979.
APÁRÓL FIÚRA
CSALÁDI HAGYOMÁNYŐRZŐ DÉLUTÁN A MESEHÁZBAN,
2020. október 3-án, szombaton, 14–17 óráig:
Sámli kuckó: játékok, mesék Soós Emőkével.
Műhelymunka: játékok készítése kukorica csuhéjból.
Nagymama kamrája: sajtos pogácsa.
TANÍTÁSI IDŐBEN IS VÁR A MESEHÁZ!
KÉZMŰVES AJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA:
Foglalkoztató termünkben 20 fő részére kézműves foglalkozás biztonságosan megtartható. Fertőtlenített eszközökkel és alapanyagokkal dolgozunk. Igény szerint az iskolában, óvodában is vállaljuk
a foglalkozás megvalósítását. Választható: agyagból ujjbábok, textil
zsebi figurák, távcső készítése. Egy foglalkozásra egyfajta tevékenység választható. A kézműves foglalkozás díja: 400 Ft/fő, kiállításaink
megtekintését is tartalmazza. Kihelyezett foglalkozás díja 500 Ft/fő
(Békéscsaba területén belül). Időpont-egyeztetés, témaválasztás
a 326-370 telefonszámon.

Frenkel neve akkor is
felmerült, amikor autóbalesetet okozott az egyik
irodaszolgája. Volt egy
városszerte ismert vörös
Daimler autója. Ezt bankházának egyik irodaszolgája vezette, aki tudott
vezetni, de jogosítványa
nem volt. Kivitte Frenkelt a
vasútállomásra, majd vis�szafelé, elérve a Munkácsy utca torkolatát, jobbra
kanyarodási
szándékát
jelezte tülköléssel (akkor
még nem volt indexlámpa).
Innen fordult volna be a
bankház udvarán levő garázsba. Csakhogy túl nagy
sebességgel kanyarodott,
nem vette észre az előtte
az úttesten áthaladó gyalogost, akit ugyan ki akart
kerülni, de nem eléggé fordította el a kormányt, így
elütötte. Frenkel Miklósnak
egyébként más peres ügye
is volt, váltóhamisításba
is keveredett egy ügyfele.
(Folytatjuk.)
Szalay Ágnes

L E N C SÉ S I KÖ Z Ö S S ÉG I H Á Z

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

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. szeptember 24-én, csütörtökön, 19 órakor: NIGUN
Tagok: Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon,
Ajtai Péter – nagybőgő, Baló István – dob.
A koncert szervezője a Meseházi Alapítvány. Belépő: 200 Ft.

1929. június 29-én jelent
meg Frenkel Miklós reklámhirdetése, amelyben bankháza megnyitásáról tájékoztat az Andrássy út 16. szám
alatt (május 31-én kapta
meg az engedélyt a várostól, cégét Debrecenben jegyeztette be). Kölcsönök,
hitelek, váltó-, és gazdakölcsönök folyósítását végezte.
1934-ben már az Andrássy
út 6. szám alatti épület volt
székhelyeként megadva, és
szintén volt telefonvonala.
Foglalkozott ezen kívül a
M. kir. Osztálysorsjáték sorsjegyeinek forgalmazásával
is. 1932 szeptemberében
ügyfelei ezen a sorshúzáson megnyerték a 200,000
pengős főnyereményt, de
akadt egy, aki hitelbe elvitte
a sorsjegyeket azzal, hogy
majd kifizeti a vételárat. Ezt
nem tette meg, de a sikeres
sorshúzás után jelentkezett
a nyereményért, amit persze
Frenkel nem volt neki hajlandó kifizetni. Az említett úr
feljelentette Frenkel Miklóst.

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

Kiállítás

Dr. Blahut Károly Táncvarázs című fotókiállítása tekinthető meg a közösségi ház nagytermében október 1-jéig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Bontovics Ilona a Degré utcai délután című fotókiállítása megtekinthető

szeptember 30-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház tanácskozó termében.

Induló tanfolyamok

Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 28-án, 18 órakor. A képzés 20
órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor, 18-tól 20

óráig. A részvételi díj 12 500 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató.
Jelentkezni szeptember 25-éig lehet a részvételi díj befizetésével, a közösségi házban.

Angol újrakezdő nyelvtanfolyam indul szeptember 29-én, 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, me-

lyekre keddi napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk,
akik már tanulták a nyelvet, de még bizonytalanok,vagy szeretnék ezt a tu-

dást biztosabbá tenni. Kommunikáció-központú, szókincsfejlesztő órák, és
alapfoktól egy lépés előre a középszint felé. Beszédközpontú, jó hangulatú

órákat ígérünk. Angol középszintű nyelvtanfolyam indul szeptember

30-án, 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok je-

lentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, de még bizonytalanok,vagy

Angol szakkör indul ovisoknak október 5-étől, hétfői napokon 16.30-tól
17 óráig. A gyerekek 6 éves kor előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására, a foglalkozások esetében erre nyílik lehetőség. Az óvodások a
lehető legtermészetesebb közegben, játék közben sajátítják el az angol nyelv
alapjait. A szakkört Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj:
3600 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292.

Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek október 7-én, 17 órakor. A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-től 19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása elméletben

és gyakorlatban. A részvételi díj 13 500 Ft/fő. A tanfolyamot Katona Péter,
a Márvány Fotóműhely vezetője és a fotóműhely tagjai vezetik. Jelentkezni
október 5-éig lehet, a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.

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

foglalkozások pénteki napokon 17-tól 18 óráig tartanak. Célja az intim iz-

mok megerősítése. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi
díj: 13 500 Ft/fő. Jelentkezni a helyszínen lehet, a fent jelzett időpontban, a
részvételi díj befizetésével.

Taekwondo edzés ovisoknak szeptember 17-étől csütörtöki napokon

16.30-tól 17.30 óráig. A foglalkozásokat Krajcsó István IV. danos mester tartja. Jelentkezni a helyszínen lehet. Érdeklődés és felvilágosítás a
30/382-7774-es telefonszámon.

Tornák

szeretnék ezt a tudást biztosabbá tenni. Kommunikáció-központú, szó-

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

felkészítő tanfolyam indul október 1-jén, 18 órai kezdettel. A tanfolyam

15.30 óráig. Senior torna – minden héten csütörtökön 10 órától. Mozgás-

kincsfejlesztő órák. Angol középfokú nyelvvizsgára és érettségire
60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napo-

kon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének
májusra középfokú nyelvvizsgát letenni, írásbeli, szóbeli és hallott szövegértésre való teljes felkészítés. Az angol tanfolyamokat vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 36 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélések alkalmával,
20 000 Ft előleg befizetésével.

ző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön 14.30-tól
és erőmegőrző gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva. A tornákat
dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18-tól 19 óráig.
Vezeti Kvasz Edit aerobic oktató.

Fitt-N Forever – szerdai napokon 17.30-tól 18.30 óráig. Step Tabata –

szerdai napokon 18.30-tól 19.30 óráig. Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19-től 20 óráig. Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
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Fontos a nézők biztonsága
A Békéscsabai Jókai Színház a koronavírus-járvány
súlyosbodása miatt, a nézői védelmében és a hatályos rendelkezések szerint
az intézmény teljes területén kötelezővé teszi a
szájat és az orrot eltakaró
maszk viselését. A teátrum
szeretné
megnyugtatni
nézőit, hogy a koronavírus-járvány terjedésének
csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be:
A színház kézfertőtlenítési
lehetőséget biztosít, és kéri
nézőit, hogy használjanak
kézfertőtlenítőt.
Az előadásokat tünetmentes nézők látogathatják. A
színház a nézők hőmérsékletét a belépéskor ellenőrzi.
Fokozzák a takarítás gyakoriságát, különös tekintettel
a mosdók, pultok, kilincsek
fertőtlenítésére és a nézőtér
átszellőztetésére.
A nézőterére bemenni és
azt elhagyni a színház által

Ötvenévesen is a pályán
Nem sokan mondhatják el
magukról, hogy 50 év felett
is pályára lépnek hivatalos
mérkőzésen. Steigerwald
Ernő a közelmúltban ért el
ehhez a kerek évfordulóhoz, a mai napig játszik megyei szinten, mellette tanár
és a a Békéscsaba 1912 Előre technikai vezetője.

A Békéscsabai Jókai Színház a járvány terjedésének
csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be
meghatározott,
fokozatos
módon lehet (zsilipelés).
A színházban kizárólag tünetmentes dolgozók vehetik fel a munkát, a dolgozók
hőmérsékletét
belépéskor
ellenőrzik.
Kérik a nézőket, hogy elsősorban online felületeken
vásárolják meg jegyeiket,
bérleteiket.
A Békéscsabai Jókai Színház területén UV-C lámpák

segítik a fertőtlenítést. A beszerzett eszközök 99 százalékban fertőtlenítik a levegőt
és a felületeket mindkét játszóhelyen.
Egészségünk a legfontosabb! A Békéscsabai Jókai
Színház kéri, hogy nézői éljenek a fenti lehetőségekkel,
és legyenek továbbra is a teátrum látogatói! A színház vigyáz a közönségre és dolgozóira! Vigyázzunk egymásra!

AKÁR 990 Ft
/ BALLONTÓL*
52 Ft / LITER egyszerre 4 ballon rendelése esetén

– Évtizedek óta futballozik.
Mindig kapus szeretett volna
lenni?
– Viszonylag későn kezdtem a labdarúgást, előtte atletizáltam, amit szintén nagyon
szerettem. Ugyanakkor mindig az volt az álmom, hogy
kapus legyek. Először Csulik
Jani bácsinál – még 1982ben – az Építők pályáján rúgtam labdába, de hivatalosan
az Előre színeiben kezdtem
el focizni a serdülő, az ifi, az
utánpótlás és a tartalék bajnokságokban is szerepeltem.
Majd jöttek a főiskolás évek,
felmértem, hogy valószínűleg
nem leszek NB I-es kapus, így
a tanulást választottam.
– Hol folytatta a főiskolás
évek után?

– Visszakerültem Békéscsabára, ahol a tartalékcsapatnál voltam és edzhettem az
akkori legendás Előrés csapattal, ami nagy megtiszteltetés
volt. Azt követően elkerültem
Mezőberénybe az NB III-as
bajnokságba, ahol három és
fél éven keresztül játszottam.
Utána jött egy 11 éves korszak
Gyulán, ahol felkerültünk az
NB II-be. A másodosztályban
játszottunk hét évet, majd három esztendőt az NB III-ban.
Már 38 éves múltam, amikor
megyei csapatokhoz kerültem.
Voltam Újkígyóson és Szabadkígyóson, utóbbival nyertem
két bajnokságot is. 2014-ben
kerültem a csabai MÁV-hoz,
ahol most is aktívan játszom,
de nem sűrűn.

– Civilben hogyan alakult
az életpályája?
– A tanárképzőt, majd a
testnevelési egyetemet is
elvégeztem, közben pedig
tanítottam. Jött a család, a
tanítás, de mellette folytattam a labdarúgást is. Akkoriban más lehetőségek voltak,
mint ma, ráadásul most jobb
körülmények között is tudnak
edzeni a játékosok. Nekem
természetes volt, hogy a kettőt együtt csinálom. A tanítás
mai napig a főállásom, hobbiként méhészkedem, kitanultam az asztalos szakmát
is, és mindemellett az Előre
technikai vezetője vagyok.
Utóbbit nagyon szeretem, én
foglalkozom az igazolásokkal
a sportorvosi vizsgálat szervezésével, illetve az utazások
megtervezésével, alapjában
véve szervezői funkcióm van.
Fontos számomra, hogy a
csapat jó legyen, ami jelen
pillanatban megvan Békéscsabán.
(Az interjú teljes terjedelemben a behir.hu oldalon olvasható.)
Hidvégi Dávid

SZÉPKORÚ

* Kérjen és cseréljen egyszerre 4 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

DÍJMENTES!

90

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

Mózes Pálné (90)

Sanzonok, vívódások

Szeptember 9-én a Csabagyöngye Hangversenytermében
Hajtmann Ildikó és Vozár M. Krisztián Edith Piaf estjét hallhatta és láthatta a közönség. Szeptember 12-én Tatár Bianka és
Gulyás Levente Tíz kicsi bűnjel címmel kötött csokorba dalokat,
amelyek egy nő és egy férfi vívódásait mutatták be önmagukkal
és egymással, a megismerkedéstől, az újra és újra egymásra
találáson át a közös életükig.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Rockopera Békéscsabán: A Megfeszített
A békéscsabai közönség
szeptember 25-étől láthatja a Koltay Gergely–Szűts
István szerzőpáros húsz
éve sikeres rockoperáját,
A Megfeszítettet. Koltay
Gábor rendező így vall a
viharsarki bemutató alkotói folyamatáról:
„Az István, a király rockopera 1983-as királydombi
ősbemutatója óta művészi
törekvéseimben hangsúlyos
szerepet kap a nemzettudat
ápolása és önbecsülésünk
megerősítése. A Megfeszítettben Krisztus keresztre
feszítésének történetét felidézve, a magyar történelem sorskérdéseiről, a hitről, az akaratról, az emberi
becsületről, a tisztességről,
azaz olyan alapvető erkölcsi
értékekről
gondolkodunk,
amelyek az elmúlt évtizedek során riasztó módon
devalválódtak.
A rockoperával is fel szerettük volna hívni a figyelmet arra, hogy csak abban
az esetben lesz körülöttünk
más világ, ha visszatalálunk
az eredendő értékekhez, a
történelmi
tartópillérekhez,
amelyek nélkül talajtalanul
sodródunk a bizonytalanságban. Nagy öröm számomra,
hogy ezzel a zeneművel és
annak békéscsabai előadá-

BÉKÉSCSABA ANNO
Száztizenöt éve avatták a Kossuth-szobrot
Békéscsabán, 1902-ben egyre erőteljesebben hangoztatták, hogy legyen szobra Kossuth Lajosnak. Miután
a közgyűlés támogatta a népakaratot, Kossuth-szobor
bizottságot hoztak létre, ennek lelkes elnöke, Pándy István doktor vezetésével indult el a szervezőmunka.

sával ismét bizonyíthatjuk,
hogy honfitársainkban erős
vágy él a magyar történelem példázatos eseményeinek megismerésére, amely
mindannyiunk számára hitet
és erőt kölcsönöz. Szekularizált, szétesett körülményeink
közepette, újra együtt érző,
együtt gondolkodó közösséggé kell válnunk, hogy ellenállni tudjunk a világban zajló
negatív tendenciáknak. Ezt a
gondolatot szeretnénk sugallni a bibliai történetből induló,
de mai asszociációk egész
sorát tartalmazó zeneművel.
A nagyszabású színpadi
látvány
megteremtésében
segítségemre volt IgazJuhász Katalin díszlettervező és Vesztergombi Anikó
jelmeztervező, valamint a
színház kiváló szcenikai gárdája. A darab főszerepét kettős szereposztásban énekli

az ősbemutatót sikerre vivő
Varga Miklós és a produkció
nagy felfedezettje, Bedőcs
Imre. A Jókai színház énekelni is magas színvonalon
tudó nagyszerű művészei,
Katkó
Ferenc,
Csomós
Lajos, Csonka Dóra mellett
a tanítványok szerepében a
színház illusztris színészgárdája működik közre: Berta
János, Bozsó József, Gerner
Csaba, Hodu József, Jancsik
Ferenc, Lévai Attila, Nagy
Róbert, Ormándy M. Keve,
Puskás Dániel, Szőke Pál,
Tomanek Gábor, kisebb szerepben pedig Szepsi Szilárd
és Borák Péter sz.h. Kiváló alkotótársra leltem ifjabb
Mlinár Pál koreográfusban
és a közreműködő Viharsarok Táncszínház és Folk &
Roll táncegyüttes tagjaiban.
Szeretettel várjuk nézőinket előadásainkra!

A folyamatban először pénzgyűjtő íveket adtak ki a szoboralap javára, döntöttek a
szobor helyszínéről, majd
elindították a szoborpályázatot, kihirdették a győztes pályázót, és döntöttek a szoboravatás ünnepi programjáról.
Csaba népe érdeklődéssel figyelte a Kossuth téren
folyó munkálatokat. Különösen a Fellegi Antal kőfaragó
által épített, 3 méter magas
szobortalapzatot, amelyre
Horvay János szobrászművész egészalakos, ércbe öntött Kossuth-szobra került.
Az ünnep előtti nap délutánján magas rangú vendégek érkeztek Pestről: Kossuth Ferenc, az Országos
Függetlenségi Párt vezére,
Kossuth Lajos fia, Horvay
János a Kossuth-szobor
megalkotója és Apponyi
Albert gróf. Őket a rendezőbizottság és Áchim Tamás
bíró fényes fogadtatással
várta. A négyesfogatú hintón
utazó vendégek előtt a község 70 tagú lovas bandériuma vonult. A városháza előtti téren nagy tömeg éltette
Kossuth Ferencet édesapja

szobrának avatóján. Kossuth
fia Szalay József Andrássy
úti házában szállt meg.
Szeptember 19-én, egy
szép őszi napon lobogó
zászlóerdő lengett Csaba
utcáin. Az ünnepség a nagytemplomban vette kezdetét.
Koren Pál lelkész beszédében méltatta Kossuth Lajos
érdemeit, amiért Kossuth
Ferenc mondott köszönetet.
Ezután díszközgyűlés kezdődött a városházán, ahol
Áchim Tamás bíró lendületes, szép beszédet mondott,
majd kérte a jelenlevőket,
vonuljanak ki a szobor leleplezésére.
A közönség átvonult a
Kossuth térre, ahol Fábry
Sándor dr. kir. tanácsos alispán mondta el ékesszóló
ünnepi beszédét. A tapsvihar közben lehullott a lepel,
s teljes szépségében ott ragyogott a nyárutói napban a
Kossuthot szónoki pózban
ábrázoló ércszobor. Dal
követte a beszédet, majd
Kossuth Ferenc emelkedett
szóra: „Tisztelt ünnepi közönség! Ma ismét feltámadott Kossuth Lajos ebben

Koszorúk a Kossuth-szobor
körül, 1910. március 15-én
az ércszoborban. Porait
hazahoztuk, a magyar föld
porával vegyítettük, szelleme azonban mindig itthon
volt, de olyan hatalmas nem
volt soha a halála óta, mint
most… Ez a szobor ércbeöntött ige: az igazság, a hazafiság és törhetetlen elhatározás nem nyugodhat addig,
míg mindazon eszmék, melyekért Kossuth Lajos küzdött meg nem valósulnak.
Mi kicsinyek vagyunk az ő
nagyságához, de egyenlők
vele a végtelen honszeretetben…” – mondta.
A szobor talapzatára ezután letették az ünnepségre
hozott koszorúkat – szám
szerint mintegy nyolcvanat.
Gécs Béla

