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„A múzeum új állandó kiállítása világszenzáció lehet”

Óvoda kapná a nevét

Munkácsy – Egy géniusz diadala

Dr. Baji Sándor emléke előtt tisztelegve, Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő, dr. Ferenczi Attila háziorvos,
önkormányzati képviselő, valamint a Békéscsabai Gyermekosztályért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának
képviselői tettek javaslatot arra, hogy egy békéscsabai
intézményt dr. Baji Sándor főorvosról nevezzenek el.

– Dr. Baji Sándor főorvos mintegy 40 éven keresztül gyógyította a gyermekeket. 2008-tól
a Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagkórháza gyermekosztályának vezetőjeként végezte áldozatos
munkáját. Augusztus 11-én
érkezett a megrázó hír, hogy
elhunyt. Halálával nagy űr keletkezett mind a gyermekek és
a szülők szívében, mind a helyi egészségügyben – fogalmazott dr. Ferenczi Attila.
A képviselő hangsúlyozta,
hogy dr. Baji Sándor kiválóan
szolgálta a gyermekegészség-

ügyet. Hivatástudata, szakmai
hozzáállása,
fáradhatatlansága óriási bizalommal, megnyugvással és biztonságérzettel töltötte el a szülőket, hiszen
tudták, hogy van kihez fordulni, van kitől tanácsot kérni.
Herczeg Tamás kiemelte:
szeretnének méltó emléket állítani dr. Baji Sándornak.
– Jó lenne, ha egy óvoda
vinné tovább a főorvos nevét
és hagyatékát. Azt reméljük,
hogy a Hajnal, Lenkey és Jázmin utcai óvoda-együttes nevével kapcsolatban az önkormányzat hamarosan hoz egy
olyan döntést, miszerint az
intézmény és a hozzátartozó
gerlai faluház felvenné dr. Baji
Sándor nevét – ismertette az
országgyűlési képviselő.
A javaslattételt először a
szakbizottságnak kell elbírálnia, de bíznak abban, hogy a
novemberi vagy a decemberi
közgyűlésen határozat születhet a névváltoztatásról.
P. Á.

Új állandó kiállítás nyílt a Munkácsy Mihály Múzeumban, Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala címmel. A
tárlat a virtuóz tehetség festészetébe és életébe enged
bepillantást. A látogatók előtt egy olyan világ tárul fel,
amely forradalmian új megoldásokkal mutatja meg az
igazi Munkácsy Mihályt.
A kiállítást a nagyközönség
október 1-jétől látogathatja, a hivatalos megnyitóját
azonban szeptember 29-én
tartották. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár is

ellátogatott az eseményre,
és egy Munkácsy életéhez
köthető eszközt, a Dreher
gyárból származó, 1860-ban
készült asztalos szerszámot
hozott ajándékba. Beszélt

arról, hogy Munkácsy hat
évet töltött Békéscsabán
asztalosinas-segédként, és
csabai emlékeiből táplálkozva készítette a magyar
festészet történetének egyik
legismertebb alkotását, az
Ásító inast.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte,
hogy a kormány az elmúlt
években többet költött a kultúrára, mint valaha, ezzel
párhuzamosan a lakosság is
többet fordít a kultúra fogyasztására. Hozzátette, hogy
Békéscsabán közel hét esztendeje épült fel a Csabagyöngye, szépen fejlődik a
múzeum, a könyvtár, a Modern Városok Program részeként pedig újabb infrastrukturális fejlesztések valósulnak
meg a kultúra területén is.
Szarvas Péter úgy fogalmazott: a Munkácsy Mihály

Múzeum új, állandó kiállítása világszenzáció lehet!
Emlékeztetett arra, hogy
Munkácsy ragaszkodott Békéscsabához, még a nászútja alkalmából is több napot
töltött el itt. A polgármester
hangsúlyozta: az új kiállítás –
ahol a múzeum munkatársai
egyedi módon ötvözték a 19.
és a 21. századot –, méltó a
festőóriáshoz.
Ando György igazgató ismertette, hogy a múzeum
saját anyagát műtárgykölcsönzésekkel kiegészítve, a
kiállításon 19 festményt láthat a közönség. A folyamatosan gyarapodó, pillanatnyilag
579 tételt számláló, egyedülálló relikviaanyag pedig a
festő személyét övező kultusz ápolására predesztinálja Békéscsaba városát és a
Munkácsy Mihály Múzeumot.
Papp Ádám

Elkezdődött az okos közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán
Elkezdődött a Smart közvilágítási rendszer kialakítása
Békéscsabán. A fejlesztés a Modern Városok Program
részeként, mintegy 1,8 milliárd forintból valósul meg.
A részletekről Szarvas Péter polgármester, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Borbola István polgármesteri biztos tartott tájékoztatót a városháza dísztermében, szeptember 28-án.

Szarvas Péter, Borbola István és Herczeg Tamás ismertette a részleteket

Herczeg Tamás elmondta,
hogy városunk 23 fejlesztési
programelemet valósít meg
a Modern Városok Programban. Kiemelte: a megyei
jogú városok tekintetében jól
halad Békéscsaba, vannak
már megvalósult fejlesztések és több beruházás kivitelezése zajlik jelenleg is.
– Egészen sokszínű a békéscsabai program, hiszen
több területre irányul. Egy

átfogó fejlesztésről beszélünk, amelyben az elérhetőség, a gazdaságélénkítés, a
sport, az oktatás fejlesztése
tekintetében egyaránt nagy
lépésekről van szó. Összességében azt mondhatjuk,
hogy mind a 23 programelem a város élhetőségét,
a lakók életminőségének
javítását szolgálja – hangsúlyozta az országgyűlési
képviselő.

Szarvas Péter arról beszélt,
hogy Békéscsabán egy öt
elemből álló, komplex, energetikai program valósul meg,
mindösszesen 18 milliárd
forintból. Elkezdődött már a
napelempark építése, a tervek
között szerepel a geotermikus
kaszkádrendszer kialakítása,
a környezetkímélő közösségi
közlekedés megvalósítása.
TOP-os forrás bevonásával
több önkormányzati intézményben zajlott épületenergetikai beruházás is. Hozzátette: az ötödik pontként,
1,8 milliárd forintból alakítják
ki a Smart közvilágítási rendszert Békéscsabán.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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V I S S Z AT E K IN T É S A KÖZGY Ű L É SR E
A polgármester és a frakciók, pártok értékelték a legutóbbi közgyűlést
Szövetség Békéscsabáért: Válaszokat várunk

Szeptember 24-én tartotta legutóbbi, soron következő
ülését Békéscsaba képviselő-testülete. A közgyűlés
után Szarvas Péter polgármester, a Fidesz-KDNP valamint a Hajrá Békéscsaba tájékoztatón, a Szövetség
Békéscsabért és Dancsó Tibor (DK) pedig írásban értékelték a legfontosabb döntéseket.
Szarvas Péter: Sikertörténet az MVP
A Modern Városok Programban (MVP) eddig elért
eredmények miatt Szarvas
Péter a tájékoztatóján sikertörténetnek nevezte Békéscsaba MVP-s beruházásait.
Mint mondta: Gyopáros Alpár kormánybiztos szerint
Békéscsaba az első három
megyeszékhely között van a
MVP forrásainak felhasználásában és a beruházások Szarvas Péter
gyorsaságában.
A polgármester kitért arra, hogy helyes döntés volt tavas�szal az összesen 700 millió forintos veszélyhelyzeti tartalék
létrehozása, mert megmaradt a város fizetőképessége. Beszélt arról is, hogy Békéscsaba számos előre tervezett bevételtől esik el: a gépjárműadó elvonása miatt 200 millió forint,
az ingyenes parkolás miatt 40 millió, az idegenforgalmi adó
kiesése miatt ugyancsak 40 millió forint a bevételkiesés.
Megjegyezte, hogy a gyermekétkeztetés kiszervezésével
kapcsolatban tárgyalt előterjesztés is arra hivatkozott, hogy
komoly anyagi terhet jelent az önkormányzatnak a koronavírus-járvány, ezért át kell gondolni bizonyos tevékenységeket.
– Megnézzük, hogy a jelenlegi intézményi működtetés
helyett esetleg egy vállalkozási üzemeltetés előnyöket nyújthat-e. De olyan garanciákat szeretnénk – ha egyáltalán létrejön az együttműködés –, amelyek biztosítják valamennyi
dolgozó átvételét, illetve beruházásokat a város főzőkonyháiban, tálalókonyháiban. Az sem megengedhető, hogy a
térítési díjak jelentős mértékben emelkedjenek – emelte ki
Szarvas Péter.
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. beszámolója kapcsán a
polgármester kitért arra: 2–3 hónapja derült ki, hogy a cég
egy olyan rossz gyakorlatot folytatott, ami jogszabálysértőnek minősíthető.
– A tényállás azt mutatja, hogy az önkormányzati lakásokban élő bérlők helyett a társasházi közös költséget a vagyonkezelő zrt. fizette ki, holott a város idevonatkozó rendelete és
a megkötött bérleti szerződések nem így rendelkeznek. Így
tíz éven keresztül, évente 11–12 millió forintot feleslegesen
fizetett ki az üzemeltetőknek a vagyonkezelő – hangsúlyozta
Szarvas Péter, hozzátéve, hogy a novemberre bekért, az ügy
kivizsgálásáról szóló beszámoló alapján döntenek a további
lépésekről.
Fidesz-KDNP: Fejlődési pályán a város
A Fidesz-KDNP tájékoztatóján Paláncz György elmondta,
hogy az MVP-beruházások jelentős fejlődési pályára állítják
Békéscsabát. Kiemelte, hogy megvalósult az M44-es gyorsforgalmi út első szakasza, és hamarosan átadják a Békéscsaba–Kondoros részt is.
Beszélt arról is, hogy végső fázisában van a Sportok Háza
kialakítása, amely jelentős a város sportélete számára, hiszen
két NB I-ben szereplő egyesület is használja a létesítményt.
Elmondta, bízik abban, hogy hamarosan megkezdődhet a
multifunkcionális sportcsarnok és a sportuszoda kialakítása,
és megemlítette, hogy az MVP segítségével hamarosan útfelújítások, karbantartások indulhatnak el, mintegy 5,5–6 milliárd forintból.
Paláncz György a közétkeztetés kiszervezésével kapcsolatban megjegyezte: időszerűvé vált a tálaló- és főzőkonyhák
felújítása, amelyre az önkormányzatnak nincsen forrása. Arra
számítanak, hogy nyílt pályázaton megfelelő vállalkozót találnak, aki a feltételeknek eleget tud tenni. Kiemelte, hogy a
jelenlegi munkavállalók a kiszervezés miatt nem veszíthetik
el a munkahelyüket.
A képviselő kitért arra is, hogy a Napsugár és a Manóvár
óvodában hamarosan elkezdődik az energetikai beruházás,
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Szente Béla és Paláncz György
amely mintegy 53 millió forintból valósul meg. A beruházást
19 millió forinttal támogatja Békéscsaba önkormányzata.
Szente Béla beszélt arról, hogy több ízben terítéken volt a
Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. a szeptemberi ülésen. Felmerült az a kérdés is, hogy a cég 2011 óta, jogszabályt sértve járt-e el a szociális bérlakások közös költségeit tekintve.
Ezért kérte a Fidesz-frakció, hogy Kozma János vezérigazgató a grémium novemberi ülésére részletes beszámolóval
készüljön erről.
A képviselő gratulált Seregi Zoltánnak, aki ismételten öt
évig lesz a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója. Elmondta
azt is, hogy a kisebbségi önkormányzatok működése tartalmas és színes volt a 2019-es évben, az általuk megküldött
beszámoló alapján is.
Szente Béla kiemelte, hogy a frakció kezdeményezte a
kaszálási terv megújítását új területek bevonásával és az
alaposabb gondozottságra fókuszálva. Végül beszélt arról
is, hogy Zöld Busz érkezik októberben Békéscsabára, és a
busz szinte minden járat vonalán feltűnik majd a következő
egy hónapban.
Hajrá Békéscsaba: Jelentős sportberuházások folynak

Csányi Illés, dr. Juhász István és Szigeti Béla
A Hajrá Békéscsaba tájékoztatóján Juhász István frakcióvezető kiemelte: négy évvel ezelőtt, amikor a Modern Városok
Program elindult, nem gondolta volna, hogy ennyi sikeres
eredményről számolhatnak be ma Békéscsabán. Mint mondta, jól halad az M44-es gyorsforgalmi út további fejlesztése,
így remélhetőleg már ebben az évben elkészül a Kondoros–
Békéscsaba szakasz.
Juhász István beszélt a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
jogszabályokba ütköző eljárásrendszeréről, ami miatt az önkormányzat évente több mint tíz millió forintot bukott 2011 óta.
– A vagyonkezelő nem a helyi lakásrendeletnek és a lakásbérleti szerződéseknek megfelelően számlázott. Nem szedte
be a bérlőktől a közös költséget, ami pedig a kötelessége lett
volna. Úgy tűnik, hogy jogszabálysértő magatartást folytatott.
Várjuk a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának,
Kozma Jánosnak a beszámolóját és azokat a kimutatásokat,
amelyek alapján a közgyűlés állást foglalhat – fogalmazott a
frakcióvezető.
Juhász István a gyermekétkeztetés kiszervezése kapcsán
hangsúlyozta: jelenleg az előkészítő munka zajlik, de a legfőbb cél az, hogy a város megfelelő és jó minőségű ételt biztosítson a gyermekeknek.
Szigeti Béla képviselő a folyamatban lévő sportberuházásokról és a költségvetés átszervezéséről beszélt. Kiemelte,
hogy a közgyűlés tavasszal, a járvány elején 100 millió forintot tartalékolt a helyi sport számára. Mindezt azzal a céllal,
hogy ha enyhül a helyzet, akkor az összeg egy részét felszabadítsák az egyesületeknek. Most 39 millió forintot csoportosítottak vissza a sportszervezetek támogatására.
– Az MVP révén olyan sportfejlesztések vannak folyamatban és várhatók Békéscsabán, amilyenre még nem volt példa. A Röplabda Akadémia megépítése és a Sportok Házának
felújítás mellett hamarosan új sportcsarnok és versenyuszoda épül. Nagyon fontos beruházás a Wenckheim turista- és
kerékpárút is, amely a mindennapokat is érinti, hiszen a városban egyre többen kerékpároznak – tette hozzá a képviselő, aki arról is beszélt, hogy egy „dirt-pálya” is épül, amely
részben kiválthatja az extrémsport-pályát, amelyet nemrég a
MÁV pálya mellé helyeztek át.

A Szövetség Békéscsabáért
közgyűlés utáni értékelését
Miklós Attila képviselő juttatta el hozzánk, ezt az alábbiakban olvashatják.
Hosszú idő elteltével ta"
lálkozott ismét a testület. A
Modern Városok Program
fejlesztéseiről készült tájékoztatóval kezdődött az ülés.
Az elkészült anyagot azon- Miklós Attila
ban inkább erős vázlatnak
nevezhetjük, mivel a benne szereplő 23 beruházás esetében
nem láthatóak az eddig elköltött, illetve a még rendelkezésre
álló összegek.
Az Útrekonstrukció" fejezet 5,5–6 milliárd forintot irányoz
"
elő a burkolatlan utak és járdák felújítására. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a földes utcák és utak aszfaltozása mellett
induljon program a meglévő, rossz állapotban lévő út- és járdafelületek felújítására is. Az elkészült fejlesztések kapcsán
arról továbbra sem beszélhettünk, hogy a város miből fogja
fenntartani és működtetni a sport-, a turisztikai- és közlekedési beruházásokat, miből fogja fizetni a létesítmények számláit.
A közétkeztetés lebonyolítására pályázatot ír ki az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy a
dolgozók továbbfoglalkoztatása biztosított legyen, megvalósuljanak a bérfejlesztések, a szolgáltatás ára ne dráguljon,
a minőség ne romoljon és az alapanyagot továbbra is helyi
termelőktől szerezze majd be a győztes vállalkozás.
Súlyos megállapítások, vádak hangoztak el a vagyonkezelő zrt. működésével kapcsolatban arról, hogy a vagyonkezelő nem szedte be a nagyjából 160 önkormányzati lakásban
élőktől a közös költséget. A polgármester szerint ezzel tíz év
alatt több mint 100 millió forint kárt okozott az önkormányzatnak. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak vádak hangozzanak el,
hanem részletes vizsgálat is legyen. Választ várunk azokra
a kérdésekre, hogyan történhetett ez meg, miért csak most
derült ki, kik a felelősek a mulasztásért?
Zárt ülésen tárgyaltunk az Alföldvíz Zrt. előterjesztését.
Többször elmondtuk már, hogy a vízszolgáltató cég egyre növekvő veszteségéért a rezsicsökkentés, a munkabérek növekedése és a közműadó okolható. A problémákat a központi,
állami rendelkezések okozták, joggal várjuk el, hogy az állam
meg is oldja azokat!"
DK: Csúszik az M44 befejezése
Dancsó Tibor, a DK képviselője közleményben értékelt,
ezt szó szerint közöljük: „A
közgyűlésen arra kértem Herczeg Tamás országgyűlési
képviselőt, lobbizzon azért,
hogy ne kelljen még további
8–10 évet várnunk arra, hogy
gyorsforgalmi úton lehessen
eljutni Békéscsabáról az M5ös autópályáig! A most folyó Dancsó Tibor
munkák ugyan jól haladnak,
de az M44 utolsó szakaszának megépítését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. még az előkészítés alatt álló projektek
közül is törölte. Ezzel kapcsolatban pedig azt kell látni, hogy a
hozzánk érkező, és nálunk befektetni szándékozó vállalatok
egyértelmű alapfeltételnek tekintik, hogy a befektetésük helyszíne autópályán és/vagy autóúton megközelíthető legyen.
Ha az M44 befejezése 8–10 évet csúszik, az Békéscsabának
elveszített befektetőket és sok százmillió forint adóbevételkiesést okoz. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak.
Békéscsabán miért nem jut sosem több pénz a tanévkezdés támogatására? Békés városa 2019-ben 26 millió, 2020ban összesen 30 millió forinttal támogatta a békési családokat
a tanévkezdés kapcsán. 5 ezer forintot kapott minden békési
bölcsődés és óvodás, 10 ezret az általános iskolások és 12
ezret a középiskolások. Ráadásul mindezt automatikusan, alanyi jogon. A sokkal több lakosú Békéscsabán ugyanerre csak
egy 2 millió forintos keret áll rendelkezésre, melyből nagyon rászorult családok kérvényezhetnek gyermekenként 5 ezer forint
támogatást. Ennél lehetnénk szociálisan érzékenyebbek is.
Csapda a Life IP program. A Life IP program keretében
egy légszennyezettség-mérő állomást kapunk. Ez jól hangzik, de e projekten belül Békéscsabán egy olyan bérkerékpárrendszer is meg fog épülni, amilyen Nagykanizsán évek óta
működik. Ott az a legerősebb évében összesen 140 ezer forint árbevételt hozott, miközben 10 millió forint veszteséget
produkált. Biztos akarunk egy ilyet?”
Kugyelka-Zámbori Eszter, Hidvégi Dávid, Papp Ádám
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Ü L É SE Z E T T A KÖZGY Ű L É S
Virtuális Csaba kártya

Sínen van több békéscsabai fejlesztés

Mobil alkalmazás

Modern Városok Program

Az elmúlt négy évben 12 ezer békéscsabai igényelt Csaba kártyát. A szolgáltatással jelenleg több mint 130 vállalkozásnál lehet kedvezményesen vásárolni, 2019 óta
pedig a rendszer pontgyűjtési lehetőséggel is bővült.
Nemrég befejeződött a kártyához kapcsolódó mobil alkalmazás fejlesztése is.
A Csaba kártya alkalmazás Androidos és iOS-es
okostelefonra
telepíthető,
ingyenesen. Amellett, hogy
az applikáció interneten keresztül megmutatja a kártyaelfogadó-helyeket, számos
közérdekű információt is
tartalmaz, például vonat- és
autóbusz menetrendeket, a
közkifolyók és a nyilvános
mosdók címeit, de a közterületi hibabejelentő, illetve
az orvosi ügyelet legfontosabb jellemzői is elérhetőek.
Emellett a taxiállomások telefonszámai is lekérhetőek
és akár taxit is lehet rendelni
az alkalmazáson belül.

Az alkalmazással mobiljegyet vásárolhatunk a tömegközlekedési járművekre,
bejelenthetjük a közterületi
hibákat vagy éppen a parkolási díjat rendezhetjük. Az
app a Csaba kártya pontgyűjtő rendszerét is könnyen
nyomon követhetővé tette.
A szeptemberi közgyűlés
arról döntött, hogy annak, aki
online igényli a kártyát, postán is kézbesítik a plasztik lapot, valamint az eddigiekkel
szemben nem kell fizetni az
elveszett vagy ellopott kártya pótlásáért sem. Ezentúl
pedig csak 16 év feletti lakos
kaphat Csaba kártyát.

Átfogó beszámolót kapott a békéscsabai képviselő-testület a Modern Városok Program békéscsabai elemeiről. A szeptember 24-ei ülésen nemcsak arról volt szó,
mely beruházások készültek el, hanem arról is, melyek
vannak folyamatban.
Az ülésen elhangzott, hogy
az M44-es gyorsforgalmi út
fejlesztésének 62 kilométeres
Tiszakürt–Kondoros szakasza már elkészült; 2021 elején
befejeződik a Kondoros–Békéscsaba közötti 18 kilométeres rész, a Lakitelek–Tiszakürt
10 kilométeres szakasz pedig
2021 harmadik negyedévére
készülhet el. Zajlik a Fürjesi
út fejlesztése, amelyet 2022
augusztusában lehet majd
forgalomba helyezni.
A békéscsabai repülőtér
esetében a kifutópálya modernizálása, a biztonságos

Munkácsy ihlette szobrok
A Munkácsy-negyed nem
csupán viseli a Békéscsabához kötődő festőóriás
nevét, hanem ápolni és
népszerűsíteni is kívánja
Munkácsy örökségét. Ennek apropóján a közgyűlés 2018-ban pályázatot
hirdetett – a szoborterveket a békéscsabaiak is
megnézhették.
A döntéshozók végül arra
jutottak, hogy a Köpülő as�szony szobra a Napsugár
bábszínház új épületénél, a
Beliczey kertben lesz; a Délután a parkban az Omaszta
parkban foglal majd helyet; a

A makettekről tavaly a lakosságot is megkérdezték
Rőzsehordó asszony az Aradi vértanúk ligetébe kerül; az
Ásító inas szobra a Deák utca-József Attila utca közti híd
Derkovits sor felőli oldalán

áll majd; festékes tubus lesz
a Széchenyi ligetben, a játszótér környékén, illetve egy
Munkácsy-szobor kerül majd
a múzeum elé.

Jó a levegő minősége Csabán
Az országos mérések alapján jó" minősítést kapott a
"
békéscsabai levegőminőség. Korábban többször felmerült az igény arra, hogy készüljön tájékoztató a város
légszennyezettségéről – mivel az ország számos területéről hallani negatív híradásokat, főleg akkor, ha valahol
magas a szállópor-koncentráció.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat bárki számára
hozzáférhetővé teszi a levegőminőség mérési adatokat: a csabaiakat a http://
levegominoseg.hu/#4 oldalon keresztül, a manuális mérőpontok menüpontból, illetve
a mérési adatok kiértékelése
közül lehet lehívni. A hivata-

los értékelés szerint Békéscsaba levegőminősége az
ötfokú skálán négyes, azaz
jó. Az egyes mérőállomások
és mérőpontok üzemeltetését a területileg illetékes kormányhivatalok végzik, azok
hatásköre a szennyezettségi
szintek folyamatos nyomon
követése, valamint Békés-

csaba levegőminőségi tervének elkészítése.
A
közgyűlésen
döntés született arról, hogy
az önkormányzat a LIFE
HungAIRy projekt részeként telepít automata levegőminőség-mérő állomást
Békéscsabán. A grémium
megszavazta, hogy a Kolozsvári utcában található orvosi rendelő udvarán
helyezzék el az eszközt.
A telepítés és az állomás
üzemeltetésének költsége
2026. december 31-éig a
projekt révén biztosított.

leszállást segítő rendszer
kiépítése, új hangár, üzemanyag-ellátó rendszer kiépítése a cél, ennek egyeztetése folyamatban van. Az ipari
területek bővülnek: a NIPÜF
Zrt. zöldmezős beruházása
részeként 46 hektár kiadó,
fejlesztés alatt áll; az önkormányzat 19 hektáron alakít ki
új iparterületeket. A hűtő-, fagyasztó- és feldolgozóüzem
létesítéséhez, valamint a paradicsomsűrítmény- és zöldségszárító-üzem létrehozásához tőkeerős befektetőket
keresnek.

Befejeződött a Nyomdaipari Tudás-és Képzőközpont
létrehozása és elkészült a
Békéscsabai Röplabda Akadémia munkacsarnoka. A
multifunkciós sportcsarnok
és a versenyuszoda tervezése folyamatban van. A Sportok Háza sportcentrum kialakítása a finiséhez érkezett.
A Wenckheim turisztikai
kerékpárúttal 10-10 kilométer szakasz épül és újul
meg, illetve zajlik a Munkácsy-negyed kialakítása. A
CsabaParkban megépítették
a fogadóépületet, aktív turisztikai elemek készültek. A
kolbászudvart bővítették, kialakították a gasztrofalut és a
szabadtéri fesztiválhelyszínt.
Az energetikai hálózat kiépítése folyamatban van.

Zöld buszok
Békéscsaba kedvezményezettként vesz részt a Zöld
Busz Demonstrációs Mintaprogramban, a kormány
ezért – vissza nem térítendő
támogatásból – egy hónapon keresztül egy elektromos hajtású buszt küld Békéscsabára, amely tesztelés
céljából vesz részt a városi
tömegközlekedésben.
A 36 milliárd forint összértékű, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezelte
országos Zöld Busz Program
célja, hogy 2020-tól a zöld
energiát felhasználó buszok
minél nagyobb arányban vegyenek részt a forgalomban.

A programban nyolc város,
köztük Békéscsaba vesz
részt, a lakosság itt is kipróbálhatja, milyen ezzel a járművel közlekedni. A jövőben
lehet majd pályázni; a csabai
önkormányzat egyébként is
azt tervezi, hogy a MVP segítségével várhatóan 8–11
új, alternatív meghajtású
buszt szerez be.
Békéscsabára
érkező
busz várhatóan minden nap
más városrészben teljesít
majd szolgálatot, hogy minél
többen megismerkedhessenek vele, illetve a döntéshozók is levonhassák a megfelelő tanulságot.

KÖZMEGHALLGATÁS
November 5-én, csütörtökön 16 órától általános közmeghallgatást tart Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése a városháza dísztermében, a kialakult járványhelyzetre való tekintettel az
alábbi intézkedések betartásával: A közmeghallgatásra előzetes regisztráció szükséges november 4-én,
szerdán 16 óráig a 66/886-623-as telefonszámon (név,
elérhetőség, kérdés vagy javaslat tárgya, és írásbeli válasz esetére a lakcím megadásával). Maszk használata és belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.
A városháza dísztermében egyszerre egy kérdést vagy
javaslatot tevő személy tartózkodhat, a kísérők kint várakozhatnak. A közmeghallgatás iránt érdeklődő hallgatóság
a nyilvánosságot biztosító televízió adásán keresztül követheti az eseményt.

Igazgató
Az önkormányzat a Békéscsabai Jókai Színház igazgatói posztjára nyilvános
pályázatot hirdetett, melyre
egy pályázat érkezett. Seregi Zoltán, a teátrum eddigi direktora nyújtotta be
jelentkezését a pozícióra.
A szakmai bizottság 8 igen
mellett, a grémium egyhangúlag támogatta a kinevezést, megjegyezve, hogy az
előadások
színvonalának
növelésére, több, magas
színvonalú vendégdarabra,
balett- és operaelőadásra,
az elköszönt, neves színészek pótlására lenne szükség a csabai teátrumban.

Kitüntetések
Zárt ülésen döntött a grémium arról, hogy ki kapja a
Kiváló Szociális Munkáért
díjat. Az évente legfeljebb
két személynek vagy kollektívának adható kitüntetés
annak a – szociális ellátásban, a rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt
nyújtó – személynek vagy közösségnek adományozható,
aki (amely) a Békéscsabán
élő nehéz sorsú emberekért
szűkebb és tágabb környezetében végzett munkájával
kiérdemelte a megbecsülést.
A díjat ezúttal az Ady Endre Utcai Idősek Otthonának
munkatársai, valamint a békéscsabai hajléktalanszálló,
illetve az utcai ellátást üzemeltető kollektíva érdemelte
ki. Az elismeréseket várhatóan a szociális munka napjához kötődően adják majd át.

Mobiljegyek
Idén a koronavírus-járvány
terjedésének
megelőzése
érdekében Békéscsabán is
bevezették a mobil-applikáción keresztüli jegyvásárlást
az
autóbusz-közlekedésben, így az utas és a sofőr
közti kontaktus csökken. A
https://mobiljegy.nmzrt.hu
oldalon keresztül elérhető
applikációban megtalálható a Volánbusz valamennyi
helyközi jegyfajtája, azon
települések esetén, ahol a
társaság a szolgáltató, illetve az övezetes, 30 napos,
helyközi, teljes áru és kiemelten kedvezményes bérleteket is árusít. A jegyek és
bérletek megvásárlásához
és felhasználásához mobiladatkapcsolat szükséges. A
menetjegy akkor minősül felhasználtnak, amikor az utas
az autóbuszon feltüntetett
QR-kódot telefonjával beolvassa és megjelenik készülékén a titokkép.
Az oldalt írta: Varga Diána,
Kugyelka-Zámbori Eszter,
Papp Ádám
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ÁRVERÉS

Á R V E R É SE K
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja együttesen
értékesíteni a következő ingatlanát: az
Ipari út déli részén található Békéscsaba 6185/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, és Békéscsaba 6191
hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület művelési ágú ingatlanokat.
Területe: 9757 m2 és 1259 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó
43 996 850 Ft, azaz negyvenhárommillió-kilencszázkilencvenhatezer-nyolcszázötven
forint (bruttó 55 876 000 Ft a hatályos áfatörvénynek megfelelően). Az árverés ideje: 2020. november 5., csütörtök 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti,
III. számú, Munkácsy Mihály tárgyalója.
***
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Mikes és
Toldi utca sarkán található, Békéscsaba
9186 helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Területe: 2013 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó
11 000 000 Ft, azaz tizenegymillió forint,
a hatályos áfatörvénynek megfelelően. Az
árverés ideje: 2020. október 29., csütörtök 15.00 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István
tér 7.) földszinti, III. számú, Munkácsy Mihály tárgyalója.
***

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Békési
út 42. szám alatti, 6093/A/3 helyrajzi
számon nyilvántartott, 81 m2 területű,
kivett lakás megnevezésű ingatlanát,
továbbá a társasházban meglévő
2642/10000-ed eszmei hányadát (ös�szesen: 197 m2 üres telekrészt).
Területe: 81 m2 + 116 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó
1 000 000 Ft, azaz egymillió forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően. Az
árverés ideje: 2020. november 19., csütörtök 10.00 óra. Az árverés helyszíne:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) földszinti, III. számú, Munkácsy Mihály tárgyalója.
***
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Toldi utcában található, Békéscsaba 9185
helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Területe: 732 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó
4 000 000 Ft, azaz négymillió forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően. Az árverés ideje: 2020. október 29., csütörtök
14.00 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának (Békéscsaba, Szent István
tér 7.) földszinti, III. számú, Munkácsy Mihály tárgyalója.
***

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni
a következő ingatlanát: a Békéscsaba,
Balassa utcában található, 6147/19 helyrajzi számon nyilvántartott kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant.
Területe: 4633 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó
15 621 000 Ft, azaz bruttó tizenötmillióhatszázhuszonegyezer forint, a hatályos
áfatörvénynek megfelelően, az ár tartalmazza az általános forgalmi adót. Az árverés ideje: 2020. október 29., csütörtök
10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti,
III. számú, Munkácsy Mihály tárgyalója.
***
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Dobozi úti
körforgalomnál található, 18631/3 helyrajzi számon nyilvántartott lakóház, udvar, gazdasági épület és szántó művelési ágú, zártkerti ingatlanát.
Területe: 4233 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó
3 200 000 Ft, azaz hárommillió-kétszázezer forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2020. november 12.,
csütörtök 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti,
III. számú, Munkácsy Mihály tárgyalója.

A hirdetések részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok
elérési útvonalon találhatóak, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthetőek.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-870.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Pályaválasztás? Most is segít az iparkamara
Jelenleg eléggé beszűkültek
a továbbtanulással kapcsolatos információs csatornák
az általános iskolák végzősei
számára. A megszokott Pályaválasztási Vásár ebben a
tanévben biztosan elmarad.
A középiskolák nyílt napjainak megtartása kétséges,
vagy csak kis létszámmal
merik megszervezni, melyre előzetesen regisztrálni
kell. Marad tehát a digitális
tér, amelyben a nyolcadikosok otthonosan mozognak
ugyan, de ez a csatorna még
sem adja a kontakt részvétel
előnyeit. A szakképzési reform első évében vagyunk,
a rendszer részleteit alig
ismerik a szülők és az általános iskolai pedagógusok,
osztályfőnökök. Mészárosné
Szabó Anna, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője tájékoztat:
„Ebben az időszakban
máskor már nagyüzemben
tartjuk a szülőértekezleteket, osztályfőnöki órákat.
Most a járvány miatt nem tudunk bemenni az általános
iskolákba, ezért szervezünk
külső helyszínekre tájékoztatókat a szülőknek és a
pedagógusoknak a legfontosabb változásokról.

A szakképző iskoláknak
nem csak a neve, hanem a
szerkezete is megváltozott.
A szakgimnázium elnevezés
már csak a művészeti iskoláké, minden más, érettségit
és szakképesítést nyújtó intézmény neve technikummá
változott és 5 éves képzést
takar. A gyerekek a 4. év végén leérettségiznek magyarból, történelemből és matematikából, majd ott maradnak
ötödéven szakmai képzésen,
az 5. év végén leérettségiznek idegen nyelvből és szakmai vizsgát tesznek. Így lesz
egyszerre érettségi és szakmai bizonyítványuk, vagy
technikusi oklevelük.
A hároméves szakközépiskola új elnevezése szakképző iskola, mely a 3. év
végén szakmai vizsgával
zárul, és ha valaki érettségit adó képzésben szeretné
tanulmányait folytatni, az
csak munka mellett teheti
ezt meg.
Az Országos Képzési
Jegyzék is megváltozott, új
elnevezése Szakmajegyzék
és negyedannyi szakmát
tartalmaz, mint eddig. Sőt jó
néhány szakképesítés neve
is megváltozott.
Fontos említést tenni az
új ösztöndíjrendszerről. Aki

szakképző intézmény nappali tagozatán tanul, állami
szakképzési ösztöndíjban
részesül: a szakképző iskolában ez az összeg ebben az évben 16 100 Ft/hó,
technikumban pedig 8050
Ft/hó. Ezek az összegek a
későbbiekben a tanulmányi
eredménytől függően emelkednek. Ennek a koronája
pedig a sikeres szakmai
vizsga letétele esetén járó,
egyszeri pályakezdési juttatás, melynek összege elérheti a mindenkori minimálbér 180 százalékát is.
A szakképzésben bevezetik az ágazati alapoktatást záró ágazati alapvizsgát, melynek letétele
minden tanuló számára kötelező (technikumban 2.
év végén, szakképző iskolában 1. év végén). Ez a
biztosítéka a szakképzési
szerkezetek közötti átjárhatóságnak és annak, hogy
a tanulók a következő tanévben vállalkozásokkal ún.
szakképzési munkaszerződést köthessenek. Igazán
vonzó lehet a diákok számára a havi tanulói juttatás,
melynek minimum összege
a mindenkori minimálbér 60
százaléka (ebben az évben
96 600 Ft).”

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Békéscsaba,
József Attila lakótelepen lévő belterületi 1709/46 hrsz.-ú,
1271 m2 területű „kivett vízmű” megnevezésű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadát.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 14 000 000 Ft, a hatályos áfatörvénynek megfelelően. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.
Az árverés időpontja: 2020. október 29., csütörtök 9.00 óra.
A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti, III. számú, Munkácsy Mihály tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra, hasznosításra
kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala StratégiaiFejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árverésen résztvevőknek
az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező.

„T B ”- S A R O K
Mit kell tudni a nyugdíj célú megállapodásokról?
A nyugdíjhoz szükséges
szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem
megszerzése
céljából
meghatározott esetekben
megállapodás köthető.
Az a belföldi, nagykorú személy, aki még nem saját
jogú nyugdíjas, és nem áll
biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszonyban, például,
nem dolgozik, vagy külföldi
munkaviszonya nem vehető
figyelembe a nyugdíj megállapításánál, 22 százalékos mértékű nyugdíjjárulék
fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet a
nyugdíjbiztosítási szervvel.
A fizetendő járulék összege
idén júliustól havonta legkevesebb 35 420 forint, de
ettől magasabb összeg is
vállalható.
A megállapodás megkötése továbbra sem kötelező, viszont egy lehetőség az érintetteknek. Elsősorban azok
számára
megfontolandó,
akik több évig, akár évtizedekig nem dolgoznak, nem
szereznek szolgálati időt, de
időskorban állami nyugdíjhoz
szeretnének jutni. A teljes
jogú öregségi nyugdíjra való
jogosultsághoz jelenleg 20
év szolgálati idő megszer-

zése szükséges, öregségi
résznyugdíj viszont már 15
év után is megállapítható.
A nyugdíjjogosultsághoz
nem elegendő a szolgálati
idő megléte, a nyugdíj megállapítására az öregségi
nyugdíjkorhatár elérésekor
lesz mód. A nők azonban 40
év jogosultsági idő megszerzése esetén, életkorra tekintet nélkül, élhetnek a nyugdíjba vonulás lehetőségével.
Hasznos tudni azt is, hogy
az az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy, akinek az
öregségi nyugdíját kizárólag
azért nem lehet megállapítani, mert a szolgálati ideje
nem éri el a 20, résznyugdíj

esetén pedig a 15 évet, legfeljebb 5 év szolgálati idő
megszerzése céljából szintén megállapodást köthet.
A megállapodások megkötésére vonatkozó részletes információ elérhető a
https://nyugdijbiztositas.tcs.
allamkincstar.gov.hu/hu weboldalon, vagy személyesen
kérhető Békéscsabán, a Luther u. 3. szám alatti nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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FEJLESZTÉSEK BÉKÉSCSABÁN
Új rendelő a 15-ös körzetnek
Egy, a mai kor elvárásainak
mindenben megfelelő háziorvosi rendelőt alakítottak
ki a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeinek
ellátására, a Bartók Béla út
37/B. szám alatt található
önkormányzati ingatlan felújításával.
Önkormányzati
hatáskörben Szarvas Péter
polgármester még a veszélyhelyzet idején döntött arról,
hogy a Bartók Béla úti ingatlant biztosítja rendelőnek, a
felújítást az önkormányzat
6,2 millió forinttal támogatta. A körzet betegeit helyettesítésben, 2019 januárjától
dr. Sonkoly Iván látta el a

Befejeződött a Békéscsabai SZC Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Technikuma
és Kollégiuma (a korábbi
Arany János kollégium)
energetikai korszerűsítése. A beruházás során kicserélték a nyílászárókat,
hőszigetelték a tetőt, illetve a homlokzati falakat.
Dózsa György úti rendelőjében, október 1-jétől azonban
dr. Varga Franciska várja
a pácienseket az új rendelőben, a Bartók Béla úton.
Az ingatlanban kialakítottak

egy vizsgálót, egy nővérszobát, ami szükség esetén
fektetőszobaként is funkcionál, valamint egy várótermet
és a hozzájuk tartozó infrastruktúrát.

Okos közvilágítás Békéscsabán
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A komplex energetikai
program csökkenti a város
kiadásait, tehát kisebb ös�szegeket kell fordítani a
közvilágítás, illetve a fűtés
költségeire. Emellett ezek a
fejlesztések az ország klímavédelmi célkitűzéseinek
elérését is szolgálják – hangsúlyozta a polgármester.
Borbola István polgármesteri
biztos
elmondta: Békéscsabán mintegy
11 ezer lámpatest van, ebből közel 7900 fénypont

Energiatakarékos a kollégium

esetében lesz beavatkozás.
6848 új lámpatestet szerelnek fel és mintegy 120-al
bővül a közvilágítási hálózat.
A fejlesztésben továbbá 41
új wifi-pontot hoznak létre,
10 térfigyelő kamerát helyeznek ki és 11 környezeti szenzort telepítenek.
– A projekt célja az energia-megtakarítás, hiszen a
lámpatestek fogyasztása így
a felére csökken. A Békéscsabán lévő mintegy 11 000
lámpatest egyharmada már
a korábbi projekteknek köszönhetően LED-es, most a

maradék kétharmadot cseréljük ki. Az üzemeltetéssel
kapcsolatban érdemes tudni,
hogy gyorsabb lesz a hibaelhárítás és több mint 1000
lámpatest már a központból
is irányítható lesz – emelte ki
a polgármesteri biztos.
Borbola István hozzátette: júliusban kezdődött a fejlesztés és a szakemberek
naponta mintegy 80–100
lámpatestet tudnak kicserélni. Várhatóan az év végéig
végeznek majd a modernizálással Békéscsabán.
Papp Ádám

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója a hivatalos átadón elmondta, hogy az
épület három éve került a
szakképzési
centrumhoz.
A kollégiumon eddig csak
állagmegóvás történt, ideje
volt tehát felújítani.
– Új gazdaként már 2017
januárjában láttuk, hogy
komoly beavatkozásra van
szükség, a tisztasági festés
nem elegendő. 2018-ban
pályáztunk, és több mint
216 millió forintot nyer-

tünk, ami az energetikai
felújítás alapjául szolgált.
Ez a beruházás egyszeri
alkalom volt, azonban évről-évre megtakarítást hoz
számunkra, amit a diákok
komfortérzetének további
növelésére tudunk fordítani. A közeljövőben például
szeretnénk kicserélni az
ágyakat, a matracokat és
megújítani a teljes területet
– fogalmazott a főigazgató.

Paláncz György, az iskola
igazgatója elmondta: mintegy
kétszáz fő lakik a kollégiumban, a beruházásnak köszönhetően az ő mindennapjaik
egyszerűbbek lesznek.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: Békéscsaba diákváros, vagyis nagyon sokan
járnak itt középiskolába,
illetve erősödik a város felsőoktatási intézménye is.
– A felújítás a klímavédelem szempontjából is
jelentős, ugyanis a beruházásnak köszönhetően kevesebb energiát fog használni
a kollégium. Az is fontos
szempont, hogy napelemek
kerültek a tetőre. Összességében tehát kevesebb,
ráadásul részben megújuló energiát használ majd a
kollégium – tette hozzá az
országgyűlési képviselő.
Gyemendi Réka

Hasznos tudnivalók a CsabaPark használatáról
A CsabaPark az utóbbi hónapok fejlesztéseinek köszönhetően számos olyan új elemmel bővült, amelyek használatával kapcsolatban több kérdést vetettek fel Békéscsaba
lakói. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. adta meg a választ.
Csúszdák

A dombon létesült csúszdák speciális jellegű eszközök, amelyek beszerzését és telepítési munkáit kifejezetten ilyen jellegű eszközök építésére specializálódott, dán székhelyű vállalat, a KOMPAN magyarországi képviselete végezte.
A csúszdák minőségi tanúsítvánnyal és megfelelőségi bizonylattal rendelkeznek, azok műszaki átadás-átvétele megtörtént. A csúszdák gyermekek részére történő hivatalos átadása mindaddig nem történik meg, amíg a dombra tervezett
kalandparki elemek kivitelezése be nem fejeződik. Ennek oka
az, hogy a dombra tervezett attrakciókat (sípálya, hófánk pálya, drótkötélpálya) kalandparki elemként kivitelezik.
A domb kalandparki elemei és a csúszdák a tervek szerint szoros összeköttetésben lesznek egymással (egymás
közelében alakítják ki azokat). Ezek a hosszt és dőlésszöget tekintve ugyancsak kalandparki elemeknek számítanak,
így felügyelő személyzet jelenlétét, illetve adott esetben a
többi kalandparki elemhez hasonlóan bizonyos védőeszközök használatát igénylik. Például a csúszdák csak és kizárólag hosszú nadrágban, hosszú ujjú felsőben, zárt cipőben

lesznek használhatók, a két hosszabb csúszda esetén pedig
kötelező lesz a térd- és könyökvédő. Ennek feltételei csak a
dombon létesülő elemek kivitelezését követően biztosíthatók.
Az eredeti tervek alapján a TOP-forrásból megvalósuló
csúszda fejlesztése és a Modern Városok Program (MVP)
keretében megvalósuló kalandparki fejlesztések egyszerre
készültek volna el. Az időbeli csúszást a MVP több, eredménytelen közbeszerzési eljárásának elhúzódása okozta.
Gumiburkolatos futópálya

A futópálya használata során szükséges néhány fontos szabályt megjegyezni, amelyek betartásával a pálya élettartama
jelentősen meghosszabbítható.
a bejáratnál rövid használati utasítás található. A kutyafuttató
használatára vonatkozó ajánlásokat kérjük betartani.
Nyitvatartási idő

A futópálya gumiburkolattal készült, amelynek a felülete a
burkolat anyaga miatt kizárólag olyan tevékenységekre (sétálás, kocogás, futás) használható, amelyek azt nem rongálják.
A futópályán tilos kerékpározni, görkorcsolyázni, motorozni,
rollerrel, gépjárművel közlekedni, lovagolni.
Ugyancsak fontos szabály, hogy ne engedjük a kutyánkat a
futópályára, mert a pálya felülete könnyen megsérülhet. Ezek
a tevékenységek az amúgy is sérülékeny burkolatot jelentős
mértékben rongálják, ezzel annak élettartamát csökkentik.
Kutyafuttató

A park területén létesült kutyafuttató, amelynek a műszaki átadása megtörtént. A kutyafuttató használatára vonatkozóan

A CsabaParkot kerítéssel körbekerítették a vadátjárás biztosításával. Erre azért volt szükség, mert a későbbi ütemben
olyan turisztikai elemek (drótkötélpálya, mászópálya, hófánkpálya) készülnek, amelyek használata felügyeletet, és odafigyelést igényel, valamint a használatuk biztonsági felszerelések viseléséhez kötött.
Ezért a CsabaPark
• nyári időszakban (március 1-jétől október 31-éig): 6–22
óráig,
• téli időszakban (november 1-jétől február 28-áig): 6–21
óráig tart nyitva.
A nyitvatartási idő meghatározásának alapja volt a Degré utcát a Körte sorral összekötő útszakasz használatának
a biztosítása. A parkban a nyitvatartási időn kívüli időszakban tartózkodni TILOS! A kerítés megépítésével egyidejűleg
a kamerarendszer kiépítése is megtörtént, amely az illegális
behatolások, valamint az esetleges rongálások elkerülése érdekében szükséges.
A CsabaPark az elkövetkező hónapokban számos olyan
további elemmel bővül, amely szinte minden korosztály számára aktív kikapcsolódást és szórakozást tud nyújtani, ezért
kérjük a park elemeinek védelmét, értékeinek óvását.
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ÜGYFÉLFOGADÁS REND
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy
a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai
úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, telefon: 66/447-150
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
Ügyfélfogadási idő:
2020.október
minden héten

2020.november
minden héten 2020.10.23. napon
Zárva

2020.december
minden héten –
2020.12.24 2020.12.27. között
és 2020.12.31.
napon ZÁRVA

Nap megnevezése
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Az imaház felújítását nézte meg
és ösztöndíjakat adott át Soltész Miklós

Időpont
8:00 - 15:00
zárva
8:00 - 15:00
7:00 - 19:00
zárva

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS BÉKÉSCSABÁN
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel
tájékoztatja Önöket, hogy Békéscsabán a kommunális (vegyes)
hulladék gyűjtése az október 23-ai ünneptől függetlenül, a
megszokott rend szerint történik. Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6.00 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Október 2-án Békéscsabára látogatott Soltész Miklós. Az
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
megnézte, hol tartanak a 15 millió forint állami támogatásból
megújuló baptista imaház felújítási munkálatai. Az Október
6. utcai épületben az álmennyezet és a fűtéskorszerűsítés
szinte teljes egészében elkészült, folyik a nyílászárók cseréje, valamint szigetelési munkák vannak még hátra. Az istentiszteleteket addig az imaterem helyett az ugyanazon a telken
található közösségi házban tartják.

A kormány a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás elősegítése érdekében ösztöndíjjal támogatja a kiemelkedő tanulmányi eredményű nemzetiségi diákokat. A
járványra való tekintettel ebben az évben minden diák a saját
iskolájában kapja meg az oklevelet. A szlovák iskolában Farkas Zoltánnak és Tóth Tamásnak Soltész Miklós államtitkár,
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, valamint Kiszely
András, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke adta át
a nemzetiségi ösztöndíjat.

ELBÍRÁLTÁK AZ IFJÚSÁGI PÁLYÁZATOKAT
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének If-

ségvetésben, és első alkalommal 1997-ben írtak ki ifjúsági célú pályázatot.

ülésén döntött a beérkezett ifjúsági pályázatok elbírálásáról. Az ala-

zati felhívás. A beadási határidőig 39 pályázatot nyújtottak be. A pályázók

júsági és Sportbizottsága hatáskörében eljárva a szeptember 22-ei
pítványi pályázók ifjúsági és sportbizottság által javasolt támogatásait a szeptember 24-ei ülésén hagyta jóvá a közgyűlés.

Békéscsaba önkormányzata a települési ifjúsági munkája során az elmúlt

években számos olyan intézkedést indított el, amely az ifjúsági korosz-

tály érdekét, mindennapjainak tartalmasabbá tételét szolgálja. Az egyik
ilyen közvetett elem az ifjúsági feladatellátás anyagi támogatása. Az önkormányzat 1991 óta különít el ifjúságpolitikai célú pénzeszközöket a költ-

Idén a járványügyi intézkedések miatt augusztusban jelent meg a pályáa Békéscsabán működő általános, középiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok, valamint a Békéscsaba területén

működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó
önszerveződő közösségek, civil szervezetek voltak.

A pályázati eredményekre vonatkozóan részletes információ a www.
bekescsaba.hu honlap Pályázatok menüpontjában, az Ifjúsági pályázatok
oldalról tölthető le.

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT

A TERMÉSZETES
HALLÁS

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
BÉKÉSCSABA

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása projektben 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 felújítása részben elkészült,
a kerékpárút forgalomba helyezése még nem történt
meg, ezért az csak saját felelősségre használható!
A Kerekegyházi út építési munkálatai 2020. szeptember 16-án elkezdődtek, az alépítmény készítése folyamatban van. Az utca csak korlátozottan alkalmas közlekedésre. A kivitelező a munkálatokat szakaszosan
végzi, az érintett lakosokat folyamatosan tájékoztatja.
A Kígyósi úton a zárt csapadékcsatorna fektetésével
elkezdődtek a munkálatok.
A Békéscsaba–Veszei közötti Élővíz-csatorna töltése,
az ott húzódó nyomvonal felújítása és szélesítése miatt 2021. április végéig le lesz zárva. Amíg a kerékpár-

út kivitelezése folyamatban
van, addig a lakosság számára nem használható. Fényes
városrész és a Lencsési lakótelep közötti közlekedés a
Magyar utcán lehetséges.
A Pósteleki bekötőút felújítási munkái elkezdődtek az
ideiglenes forgalomtechnika
kiépítésével. Október hónapban kátyúzás, a burkolat
szerkezeti helyreállítása várható. Az aszfaltozás időpontjáról későbbi tájékoztatást adunk, ekkor az utat
teljesen lezárják.
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.

Csaba u. 7.

EGYEZTESSEN VELÜNK
IDŐPONTOT!
Telefon:
06 (66) 445 630
06 (70) 773 0489
Email:
audiobcs@widex.hu
Nyitva:
H,K,CS: 9:00-16:00
SZ: 9:00-13:00
P: 9:00-15:00

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja lakosságot, hogy a Meglévő iparterületek infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt részeként a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái folyamatban
vannak.
Érintett szakaszok: Berényi és Dobozi úti kerékpárút
A kivitelező a Hódút Kft., melynek alvállalkozója a
Swietelsky Kft.
A Berényi úti kerékpárút felújítása a Széna utca és
az elkerülőút közötti szakaszon folyamatban van.
A Széna és Őszi utca közötti szakaszon az október
5-ével kezdődő héten aszfaltozzák a kerékpárutat.
A Dobozi úti kerékpárút felújítása a Dobozi úton történő kerékpáros-átvezetés és a Gém utca közötti
szakaszon folyamatban van.

A kivitelezés során részleges forgalomterelések, lezárások várhatóak
A felújítások befejezése 2020. november hónapban
várható.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezett
munkálatokról folyamatos tájékoztatással él a lakosság
irányába 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

Közélet
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Határzár: Az itt tanuló középiskolások sem kivételek

Kitüntetést kapott Rázga Józsefné és az Aut-Pont

Elismerték a munkájukat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének legutóbbi
munkaülésén, a bejelentések között, Sebők Éva, a Momentum képviselője hívta fel
a testület figyelmét arra, hogy
a Békés megyében található
középfokú oktatási intézményekben tanulnak olyan kiskorú fiatalok, akiknek a lakóhelye nem Magyarország. A
járványügyi helyzet miatt bevezetett határzár okán ezek
a határon túlról érkező gyermekek nem tudnak hetente
vagy kéthetente hazajárni,
hiszen abban az esetben,
ha hétvégén hazamennek,
visszatértükkor
karantén
vagy
koronavírus-tesztek
várják őket. Ezért a legtöbben a tanév kezdetén már
úgy érkeztek, hogy hónapokig nem fognak hazalátogatni, hétvégeken a kollégiumban vagy osztálytársaiknál
töltik az időt.
Zalai Mihály elnök jelezte,
hogy indokoltnak látta lépéseket tenni ez ügyben, a
hazánkban tanuló külföldi diákok érdekében. Már korábban felvette a kapcsolatot a
Békés megyei KLIK vezetőivel, és azt a tájékoztatást
kapta, hogy 43 fiatalról van
szó. Érdekükben levelet írt
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár részére, aki nevében Kisfaludy
László, köznevelésért felelős helyettes államtitkár kül-

dött választ. Jelezte, hogy
már augusztus közepén
valamennyi érintett köznevelési intézménybe és a kollégiumokba is megküldték
a tanévkezdésre vonatkozó
intézkedési tervet. Ebben
rögzítették, hogy a külföldön
állandó lakóhellyel rendelkező kollégiumi tanulók esetében ingyenesen végezzék el
a laboratóriumokban a tesztelést, ami meg is történt, az
érintett tanulók a tesztelést
követően költöztek be a kollégiumokba.
A helyettes államtitkár leveléből kiderült, hogy a járványügyi helyzet miatt nem
enyhítenek a szabályokon:
Romániában nyolcszor an�nyi az aktív fertőzött a mai
állás szerint, mint Magyarországon. Azt javasolják,
hogy a tanulók lehetőség
szerint maradjanak a kol-

légiumban, ne utazzanak
rendszeresen haza, mert
ez járványügyi szempontból
kockázatos lenne – mondta
Zalai Mihály.
Természetesen ezt nem
könnyű betartani – írta a
helyettes államtitkár, de a
vírus további terjedésének
megakadályozása közös érdekünk. Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága felvette a kapcsolatot a
Nemzeti Népegészségügyi
Központtal annak érdekében, hogy a tanév hosszabb
szünetei alatt hazautazó
kollégiumi tanulók a visszatérésükkor – a tanévkezdéskor alkalmazott protokoll
szerint – térítésmentesen
vehessenek részt a tesztelésen. Azt írták: amint ezzel
kapcsolatosan döntés születik, a kollégiumok vezetőit
értesíteni fogják.

Jubilált a baráti egyesület
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Elismerése kitüntetést vehetett át a
szeptember 24-ei közgyűlés előtt, a városháza dísztermében Rázga Józsefné
és az Aut-Pont Alapítvány
kollektívája.
Rázga Józsefné a férjével
1976-ban költözött Békéscsabára. Elsődleges céljuk
az volt, hogy a Debrecen
és Szeged közötti térségben zeneművészeti szakközépiskolát létesítsenek. Az
előkészülethez 5 évre volt
szükségük, így 1981-ben
megalakult a Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Zeneiskola. Ági néni
zongorát és szolfézst kezdett el tanítani, és férjével
elindítottak két kórust, a Bartók Béla Vegyeskart, majd a
Bartók Leánykart.
Rázga Józsefné tanítványai országos versenyeken
vettek részt, ahol eredményesen szerepeltek. A tanítás iránti lelkesedése a diákjai és kollégái felé egyaránt
inspirálóan hatottak. 2000ben fiatal kollégáival megalapították a Falala Gyermekkart. Hét évig tanította

a kis csapatot. 2003-ban,
férje betegsége miatt átvette
a Bartók Béla Vegyeskart,
amellyel „Cum Laude Hang„
versenykórus
minősítést
nyertek el. 2006-ban Rázga
Józsefné felkérte Perlaki
Attilát a Bartók Vegyeskar
további vezetésére, ő pedig
ugyanebben az esztendőben a Chopin kórus karnagya lett, velük 11 éven át
dolgozott. 2007-ben vonult
nyugdíjba, majd óraadással
folytatta a tanítást. 2010 óta
vezeti a Páduai Szent Antal
templomi kórust, és 2017-től
Békésen zongorát tanít.
Rázga Józsefné évtizedekig tanította Békéscsaba város gyermekeit, megalapozta
a zenét szerető, értő csabai
közönséget, és sok zenészt
indított el a pályán. Példaértékű munkássága elismeréseként kapta a kitüntetést.
Az Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért
Alapítvány Szántó Tamás
elnök irányításával 1999 óta
törekszik arra, hogy programokkal, naprakész információkkal,
szolgáltatásokkal
könnyítse meg e sajátos
helyzetben nevelkedő gyermekek, fiatalok, illetve családjuk életét.

Az alapítvány szolgáltatásait az elmúlt időszakban
256 környékbeli érintett család vette igénybe. Az AutKöz-Pontban 24 autizmussal,
illetve halmozott fogyatékossággal élő, felügyeletre szoruló személy szociális és
mentális támogatását tudják
biztosítani. Az intézmény küldetése az autizmussal, illetve
halmozott fogyatékossággal
élő, önkiszolgálásra részben
képes személyek szociális
és mentális támogatása, az
egyéni képességei mellett
elérhető legjobb felnőttkori
adaptáció és önállóság feltételeinek
megteremtése.
Az alapítvány 12 főállású alkalmazottja fontos szerepet
vállal a programok szervezésében, lebonyolításában.
A Tám-Pont Támogató Szolgálat további 20 autizmussal
élő személy számára nyújt
szolgáltatásokat. A szervezet minden évben megrendezi az autizmus napját is.
Az autizmussal élő személyek támogatásáért, az
élethelyzetük javítása érdekében végzett magas színvonalú, elkötelezett munkájáért
kapta az Aut-Pont Autista
Gyermekekért és Fiatalokért
Alapítvány a kitüntetést.

A Magyar–Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület fennállásának 20. évfordulóját
ünnepelte szeptember 26án, a Lencsési Közösségi
Házban, ahol felelevenítették az elmúlt két évtized
legfontosabb pillanatait.
Az egyesület tagjai igazi
baráti társaságként gyűltek össze. A jubileumi
rendezvényen a Lengyel
Köztársaság Nagykövetségének konzulja köszöntötte
a résztvevőket.
– Húsz évvel ezelőtt
indult el Békéscsabán a
lengyel nemzetiségi önkormányzat.
Lengyelország
szempontjából ez nagyon
fontos, hisz itt nemcsak a
lengyelek és a magyarok
közötti évezredes barátságról van szó, hanem arról
is, hogy a nemzetiségi önkormányzat segítségével a
fiatalabb generáció is kap
információkat
Lengyelországról. A két ország nincs

Leszkó Malgorzata és Andrzej Kalinowski
olyan messze egymástól,
számos lehetőség van arra,
hogy jobban megismerjük
egymást – hangsúlyozta
Andrzej Kalinowski konzul.
A Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület
titkáraként és a békéscsabai Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat elnökeként
Leszkó Malgorzata úgy
fogalmazott, hogy fontos
néha megállni, összegezni
és ünnepelni. Mint mondta:
alapítótagként 20 éve dolgozik az egyesületben. Ez
idő alatt számos esemény

volt, amelyekre fontos vis�szaemlékezni.
– Az egyesületnek tizenöt
alapítótagja volt, legtöbben
lengyel állampolgárok. Azóta sokat változott a tagság,
mára a legtöbben magyar
állampolgárok, akik szimpatizálnak a lengyelekkel, szeretnék megismerni Lengyelországot és a lengyel kultúrát.
Amikor elmegyünk Lengyelországba, akkor észre lehet
venni, hogy a lengyelek szeretik a magyarokat. Szerintem ez az ezeréves barátság
nemcsak papíron létezik, hanem nagyon is élő; ott szívesen fogadják a magyarokat
és itt is szívesen látják a lengyeleket – emelte ki Leszkó
Malgorzata.
Az ünnepségen gasztronómiai estet is tartottak, ahol
egy lengyel nemzeti ételt, a
bigost – azaz hagyományos
lengyel húsoskáposztát – lehetett megkóstolni.
Kugyelka-Zámbori Eszter
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Apanapló: Nagyláb

Az ártatlanság és a tapasztalás dalai

Martin Wanda kiállítása a múzeumban
A békéscsabai születésű, Londonban élő Martin
Wanda fotóművész, a Canon rendkívül sikeres európai márkanagykövete, a városhoz kötődő Junior Príma
Díjas fiatal művész első önálló kiállítását nyitották meg
szeptember 24-én, a Munkácsy Mihály Múzeumban.

A behir.hu Apanapló című rovatában a Békéscsabai Médiacentrum szerkesztője 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.
Nemrég megtudtuk, hogy
Ödön nagy valószínűséggel
hosszú baba lesz. Feleségemmel értetlenül álltunk a
helyzet előtt, mert ő is pici,
de én sem vagyok égimeszelő. Ugyanolyan rövid
lábaim vannak, mint édesapámnak, igaz, mindkettő
derékig ér.
Az információt feldolgozva – pihentagyú emberként
– rögtön eszembe jutottak
olyan frappáns filmcímek,
mint a fiktív Hosszú utódodra
mindig számíthatunk (szigorúan Schirilla György nélkül)
vagy a valóban létező Drágám, a kölyök marha nagy
lett. Legutóbb már a védőnő
is rácsodálkozott kedvesem
pocakjára a te aztán tele
“
vagy gyerekkel” mondat kíséretében, szóval rendesen
érezzük a vesztünket, mint

a gályarabok, akiket először
ér el a víz árja.
Izgulásra egyébként legutóbb a CTG-vizsgálat adott
okot. A feleségem azon izgult, hogy vajon hogyan fog
a székben maradni, mert a
tákolmányra több kismama
is panaszkodott, ugyanis
kicsúsznak belőle, mint az
1200-es Lada a rally pályáról.
További
aggodalomra
adott okot, hogy a gyerek
természetesen nem kívánt
megmozdulni. Kedvesem fél
kézzel a szék karfáját markolva, csúszás közben próbálta
noszogatni Ödönt a pocakon
keresztül, aki végül méltóztatott megmozdulni, úgyhogy
a gépezet mérhető adatot is
mutatott. Egy biztos, és ez
megnyugtató: a gyerek szíve
a helyén van!
D. Nagy Bence

A múzeum az „Ami csabai…”
sorozatában mutatja be a
tárlatot. A házigazda Ando
György, az intézmény igazgatója volt, a kiállítás kurátora pedig Gyarmati Gabriella
művészettörténész. A megnyitón Varga Tamás alpolgármester kiemelte: jó fényt vet
Békéscsabára és a múzeumra, hogy olyan fiatal művészek is bemutatkoznak az
intézmény falai között, akik
itt éltek, itt tanultak, majd elhagyva a várost, nemzetközi
hírnevet szereztek maguknak: Simon-Mazula Tibor tárlata után most Martin Wanda
kiállítását lehet megcsodálni
Békéscsabán.
Martin Wanda tárlatán
szerepel egy kollekció az al-

Martin Wanda és Oláh Viktória a fotóművész kiállításának megnyitóján
kotó divatfotóiból, de a zenészeket és előadóművészeket
ábrázoló sorozataival is találkozhatnak az érdeklődők.
– Hatalmas megtiszteltetés, hogy az első önálló kiállításomat a szülővárosomban,
a Munkácsy Mihály Múzeumban nyitják meg. A Canon
Európa márkanagyköveteként ezt egy utazó kiállításnak terveztük, Budapestre és
a terveink szerint Londonba,
Párizsba is elvisszük majd a
képanyagot. Ugyan a divat-

A tárlat az Ami csabai..." sorozat része
"

fotográfiával keresem a kenyerem, de az alapvető hátterem a művészeti fotográfia,
és az elmúlt években egy
kicsit elmozdultam a portré
irányába. A divatfotózás az
én vizuális univerzumom,
ahol én kontrollálok mindent,
én mondom meg, hogyan
pózoljanak a modellek. Míg
a portréfotóknál, ha például
olyan zenészeket fotózok,
mint Beck Zoli, akkor az ő karakterét kell a felszínre hozni
és megörökíteni – emelte ki
Martin Wanda.
A kiállítást Beck Zoltán,
a 30Y zenekar frontembere,
a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának adjunktusa nyitotta meg,
aki persze zenészként is közreműködött.
– Blake azt írta: egy festményen egyetlen homokszem, egyetlen fűszál sem
lényegtelen. Martin Wanda
koncepciózus sorozata a
Blake-i esztétikának a kijátszása, mert Blake célzatosan gondolja ezt a lényegiséget, amelyben az alkotó

direkt módon tartja a kezében az alkotásának minden
egyes mozzanatát. Ám itt a
komponált szándékolatlanság, a komponált véletlen az
alkotói szándék – fogalmazott Beck Zoltán.
A tárlat a Canon Hungaria
Kft. szakmai támogatásának
köszönhetően valósult meg.
A kiállított fotók Canon Arizona 1380 GT nyomtatón
készültek a Békéscsabai
Szakképzési Centrum tannyomdájában.
– Martin Wanda az egyik
legfoglalkoztatottabb
márkanagykövetünk,
büszke
vagyok rá, hogy képvisel
minket. Sok kötelezettsége,
szakmai élete és a hobbija
mellett megtisztelő, hogy segíti a munkánkat – emelte ki
Oláh Viktória, a Canon Hungária Kft. vállalati marketing
kommunikációs vezetője.
Martin Wanda „Az ártatlanság és tapasztalás dalai”
című kiállítása október 25éig látogatható a múzeum
Zsilinszky termében.
Kugyelka-Zámbori Eszter

Autizmus napja: A járvány miatt ősszel ragyogott kékben a Csabagyöngye
Az ENSZ 2007-es határozata alapján az autizmus világnapját ugyan április 2-án tartják, a koronavírus-járvány
azonban ebben is változásokat hozott. Békéscsabán
175 nap késéssel, szeptember 24-én este gyűltek ös�sze mindazok, akik fel kívánták hívni a figyelmet az autizmussal élő emberekre és az őket segítők munkájára.
A rendezvényen, a kezdeményezéshez kapcsolódva kék
fénybe öltözött a Csabagyöngye.

A közönség énekét mintegy nyolcvan zenész kísérte

Fotó: CSAKK

– Egy világméretű kampány
alakult, az autizmus világnapja kapcsán egy-egy emblematikus épületet világítanak ki
kék fénnyel. Magyarországon
ez először 2010-ben történt
meg, amikor a parlament kupoláját világították ki – mondta el Szántó Tamás, Aut-Pont
Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány elnöke.

A helyi hagyományoknak
megfelelően most is közös
zenélésre gyűltek össze
Békéscsaba és a környező települések gitárosai. A
közönség énekét, mintegy
80 zenész kísérte. A nézők
kivetítőn követhették a gitárokon felcsendülő magyar
dalok szövegeit, és énekelhették együtt jó hangu-

latban, közösséget vállalva
minden érintettel.
– Ennek a programnak
magam is részese voltam
eddig minden évben. Korábban
műsorvezetőként,
most vendégként tartom
fontosnak, hogy felhívjuk
a figyelmet az autizmussal
élőkre, valamint az Aut-Pont
alapítvány áldozatos munkájára, amelyet a képviselőtestület Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyűlésének
Elismerése kitüntetéssel díjazott éppen a rendezvény
napján – fogalmazott Varga
Tamás, Békéscsaba alpolgármestere.
D. N. B.
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Fejezetek Békéscsaba történetéből

Mit mond a kavics a régésznek?
Mikor Karácsonyi János,
gyulai katolikus pap, a 19.
század egyik jelentős középkorkutatója, aki Békés (vár)
megye történetét is alaposan
számba vette délibábos, a mai
nyelvészet eredményeivel korántsem összeegyeztethető
etimologizálásba – szóeredettanászkodásba – kezd azon,
hogy Kamut nevében a „köves-kavicsos” szláv gyök fedezhető fel, okfejtését azzal
támasztja alá, hogy Kamut
környéke apró tűzkövekben
igen gazdag. De mik is azok a
tűzkövek, amiről Karácsonyi ír
és mik a valódi jelentőségük?
Meglehet, hogy Kamut nevének semmi köze azokhoz
a kis kavicsokhoz, ám az emberi megtelepedésnek annál
több: a népvándorláskori germán és avar sírjaink gyakori
mellékletei az úgynevezett
tűzkészségek, egy kis vastárgy és a hozzá való tűzcsiholó kő. Ezek többnyire együtt
kerülnek elő, mint a gyufa
a dobozával. Ezek a kövek
anyagukra nézve korántsem
természetes elemei a jó öreg
alföldi pusztaságnak – már, ha
a természetes alatt azt értjük,
amihez az embernek semmi
köze –, nem a Körösök vagy
más, elmúlt idők folyójának
árja sodorta őket magával, és
nem is rég letűnt Pannon- és
más tengerek hordaléka e tájon. Egészen frissek, geológiai
értelemben zsengék. Szülőjük
ifjú vulkánosság, egy részük

például Tokajról vagy más,
messzebbi hegyekről, vagy
éppen az Északi-lánchegységben gyűrődött ide meg
oda – de nem az Alföldre.
Meglehet, hogy ezeket a
kavicsokat – visszatérve a
gyufa és doboza párhuzamra
– együtt vette magához a vásárban a mai ukrán és orosz
földeken a jó öreg germán,
avar vagy éppen honfoglaló
előd. Tekintettel arra, hogy
ezek a kövek igen gyakran
magukban is előkerülnek, sőt!
Mint Kamut névmeséjében
láthattuk, egyenesen gyülekeznek. Elég valószínűnek
vehetjük, hogy a tűzcsinálás
eme kellékét már bő évezrede is ugyanolyan nyugodtan
kaphatta magához jártában a
földről a szükségét látó utazó,
mint tették azt alig 100 éve a
magyar pásztorok is még a
Hajdúságban Ecsedi István
tanúsága szerint.
Még mindig kérdés azonban, hogyan is kerültek ide
ezek a tüzeskövek, ha feltesszük, nem mindet holmi

tüzeskedők felejtették itt vagy
ott. Pláne nehéz ezt feltételezni, ha tudjuk, hogy mint
tűzkészség egy mindennapi
szükségről van itt szó, melyre
nagyon is vigyáz a gazdája –
bicskákat se hajigálunk úton
útfélen, ha csak nem vagyunk
hivatásos késdobálók…
A megoldás ezeknek a köveknek a méretében és formájában van. Igen gyakran felfedezhetjük rajtuk egy egészen
más kor, az őskor megmunkálásának jegyeit: pattintások,
csipkézések annak rendje és
módja szerint, ahogy a nagykönyvben megvan írva. Ezek
a kövek, melyeket a kései
évezredek és ezredek távlatában alföldi tájainkra tévedt
utódok, a mi évezredes őseink magukhoz vettek tűzkészítés végett, nem máshogy
kerültek ide, mint a szerszámkészítés őskori felesleges
pattintékjaiként, vagy éppen
konkrét használt pengeként,
csúcsként- hegyként stb.
Mint mond a kavics? A
kavics azt mondja, hogy
én vagyok az a kés, melyet
tizenezer éve atyád felhagyott
és te, most a középkor hajnalán ismét kezedbe kapsz,
hogy új feladatot adj nekem
– hogy aztán elteljen velem
újabb ezer év a földben és
a 21. század régésze már
megint új feladatot találjon
számomra. Mondjuk ezúttal
egy cikk tárgyaként.
Nagy-Laczkó Balázs régész

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

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.
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.

Egykori iparosok az Andrássy úton (8. rész)

A békéscsabai Andrássy út látképe 1910-ben
Bőrművesek, elektronikai szaküzlet az
Andrássy út 6. szám alatt.
Folytatva egy régi, lebontott épület történetét, a hosszabb életű kereskedésekre térünk
át. Bőrművesek mindig is dolgoztak az épületben. Ki kell emelnünk Boskó Lajos cipészmestert, az 1920-as évek elismert mesterét,
aki 1924-ben az I. Békéscsabai Ipari és Mezőgazdasági Kiállításon az iparkamara első
díját nyerte el kiállított lábbelijeivel (több is
volt, az egyik egy különleges pár női antilopbőr cipő). 1926-ban ugyancsak kamarai
díszoklevélben részesült, emellett iparkamarai mestervizsgáztató is volt.
Egészen izgalmas esetben került elő a
neve, amiről a Körösvidék egyik 1926-os lapszáma írt. Ez év szeptemberében ugyanis a
szegedi Stefánia sétányon megtalálták egy
ismeretlen személy holttestét, aki (valószínűleg fotólaborból származó) ciánkálival vetett
véget életének. A személyazonosságát nem
tudták megállapítani, de sejtették, hogy csabai vagy a városunkban járt, mert az egyik
lába térdben amputálva volt, s az ott levő
művégtagon olyan cipőt viselt, amelynek
felhúzó-szalagjában Boskó Lajosnak, mint
készítőnek a neve állt és a Békéscsaba szó.
1928. január 1-jével a Ferenc József tér
12. alól, a volt Boskó-féle cipészüzlet helyére tette át székhelyét a Hirsch testvérek

Forrás: antikfoto.hu

villamossági szaküzlete. Először csak csillárokat, rádiót reklámozott, majd az Eka
és Orion rádiók csabai forgalmazójaként
mutatkozott be az üzlet, illetve a Tungsram
kripton gázzal töltött villanykörte értékesítőjeként (az elhasznált villanykörtéket egyébként a bolt vissza is vásárolta). Ezenkívül
gramofon és hozzá való lemezek is elérhetők voltak az üzletben.
1932-ben Török Sándor és Romcsev Márk
cipészek adtak fel hirdetést, mely szerint az
Andrássy út 6. szám alatt voltak műhelyeik. Minden bizonnyal ez volt a Békéscsabai
Bőriparosok Szövetkezetének Andrássy úti
helyisége, amely szintén szerepelt a korabeli „kék hírekben”. Két betörő ugyanis ebben az évben behatolt az épület udvarába,
felmentek a ház padlására, amelyet álkulc�csal nyitottak ki. „Mivel a padlás léckerítéssel
ketté van választva, több lécet kitörtek és így
jutottak át a padlás nagyobbik felébe.” A gerendák találkozásánál felbontották a men�nyezetet, leereszkedtek a raktárhelyiségbe,
amelyből az üzlethelyiségbe jutottak, és ott
kutattak értékek után.
1936-ban a Fehér Cipőnagyáruház is
itt volt elérhető, majd 1937-ben Nyári Géza
bőröndös és bőrdíszműves helyezte át ide
szaküzletét, hogy becsalogassa a nagyérdemű közönséget. (Folytatjuk.)
Szalay Ágnes

MESEHÁZ

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

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2020. október 14-én, szerdán, 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Máthé Ferenc ajánlásával: IF… – Lindsay Anderson filmje, 1968.
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. Aktuális témáink: agyagozás Ványai János hajdani csabai fazekasmester műhelyében,
felrakásos vagy marokedények készítése, díszítése. Játékok készítése kukoricacsutkából, csuhéjból. Egy foglalkozásra egyfajta
tevékenység választható. A kézműves-foglalkozás díja: 400 Ft/fő,
ez a kiállításaink megtekintését is tartalmazza. Időpont-egyeztetés,
témaválasztás: a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen
vagy a 66/326-370 telefonszámon.
ÓVODÁBA, ISKOLÁBA KIHELYEZETT FOGLALKOZÁSOK
Igény szerint van lehetőség arra, hogy a helyszínen, az iskolában
vagy óvodában tartsuk meg a foglalkozást. Egy tanóra idejében
megvalósítható kézműves ajánlatunk: papírdoboz hajtogatása,
díszítése, rongybaba, rongylabda készítése kötözéssel, vagy
zoknijószágok varrása. A kihelyezett foglalkozás díja: 500 Ft/fő
(Békéscsaba területén belül). Időpont-egyeztetés, témaválasztás
a 66/326-370 telefonszámon.
ALKOTÓ FIATALOK MŰHELYE
Új időpontban folytatódik a képzőművészeti műhely,
Novák Attila, képzőművész, rajztanár vezetésével a Meseházban,
minden hétfőn 17–19 óráig. Információ kérhető a 30/974-1351
telefonszámon vagy személyesen.
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Békéscsaba 1920
Egy orosz hadifogoly élete Békéscsabán

Az első világháború idején egyre nagyobb gondot jelentett a hátországban, hogy hiányoznak a nyári mezőgazdasági munkák idején a dolgos kezek, hiszen a férfiak
nagy része a frontokon harcolt. A helyzet megoldására a
kormányzat engedélyt adott arra, hogy a földekkel rendelkezők orosz hadifoglyokat „béreljenek”, azaz őket
alkalmazzák az aratásokon.
A rendeletek előírták, hogyan kell velük bánni: a
gazdáknak élelemmel, ruházattal és szállással kellett
ellátniuk a hadifoglyokat, de
szeszesitallal nem lehetett
megkínálni őket. A hadifoglyok, bár a honvágy gyötörte őket, nagyobb számban
nem szöktek haza, hiszen
odahaza újabb besorozás
és frontszolgálat várta volna őket. Szinte mindenki
békés, jámbor és barátságos embereknek írta le
őket. Természetesen előfordultak konfliktusok, verekedések, sőt, Békés vármegyében még hadifogoly
által elkövetett gyilkosság is
történt. A legfurcsább eset
két orosházi lánnyal történt,
akik a háború utolsó évében Oroszországba akartak

szökni két hadifoglyot követve.
Természetesen
Békéscsabára is kerültek így hadifoglyok, akik próbálták
valahogyan túlélni a háborút és utána hazatérni.
Nem mindenki cselekedett
azonban így! Talán a legérdekesebb történet Belokony
Leontin esete, aki 1888ban Csorbovkán született
Belokony Jákov és Moiszer
Márta gyermekeként.
Leontin 1918-ban, egy
hadifogoly-szállítmánnyal érkezett Békéscsabára, de mivel a városban nem tudták
elhelyezni, egy gerendási tanyára került. Szorgalmasan
dolgozott és várta, hogy a
háború végeztével hazatérjen. 1920-ban felmerült, hogy
ez sikerülhet, de az oroszor-

szági polgárháborús helyzet
nem tette lehetővé. Az évek
múltak, ő kezdett beletörődni
helyzetébe olyannyira, hogy
1926-ban tartózkodási engedélyért folyamodott, amit
a Körösvidék beszámolója
szerint, mint „külföldi honos”
meg is kapott.
Leontin tovább dolgozott
és egy furcsa orosz-szlovákmagyar keveréknyelven értette meg magát a csabaiakkal. Később beköltözött a
városba, a Péki utca 9. szám
alatti házba, ahol a Zsíros
család fogadta be. Továbbra is szorgalmasan írta cirill
betűkkel a kalendáriumba
a járandóságát és az 1950es években Békéscsaba
hírhedt polgármestere, özv.
Szegediné is személyesen
ellenőrizte, hogy jó kezekben
van-e. Belokony Leontin Békéscsabán halt meg a hatvanas évek elején (1960-ban
még a Békés Megyei Népújság riportot készített vele) és
a család elmesélése szerint
Békéscsabán temették el.
Ugrai Gábor

SZLOVÁK KÖZMEGHALLGATÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás 2020. október 13-án, kedden 15 órakor lesz a Szlovák Tájház
(Békéscsaba, Garay utca 21.) Áchim termében.

Rendhagyó módon, a Zenittel indult a program

Őszi Művészeti Hetek
Október 1-je és november
28-a között rendezi meg a
Csabagyöngye Kulturális
Központ az Őszi Művészeti Hetek programsorozatát, amely ezúttal az
augusztusban
elmaradt
Zenittel indul.
Idén, a rendszerint augusztus huszadika környékén zajló Zenit elmaradt, azonban
az Őszi Művészeti Heteken a
zenei ifjúsági találkozó is helyet kapott, rögtön az elején.
– A járvány ellenére sem
szerettük volna elhalasztani
a fesztivált, hiszen ez már
a 34. alkalom, a sorozatot
pedig kár lett volna megszakítani. Idén rövidebb
programsorral, de minőségi
produkciókkal vártuk a látogatókat október 1-je és 3-a
között a Zenitre – mondta el
Varga Nelli, a Csabagyöngye
kommunikációs vezetője.
A találkozón bemutatkozott például a Bartók Béla
Zeneiskola diákjainak kvintettje, a BrassTime zenekar, a
Kelet Brass Band, színpadra
lépett a Körösparti Vasutas
Fúvószenekar Döge Csaba
vezényletével és a Csorvási

A nulladik napon Gulyás Berta önálló zongoraestjét
tekinthette meg a közönség
Fotók: CSKK
Fúvószenekar Majorette csoportja is.
Forczek Győző, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese
úgy fogalmazott, hogy az
Őszi Művészeti Hetek ebben
az évben több szempontból
is rendhagyó.
– Idén először egy nulladik
nappal indult a rendezvény,
ugyanis szeptember 30-án
Gulyás Berta zongoraestjét
tekinthették meg az érdeklődők. Kicsi volt arra az esély,
hogy egy olyan Őszi Művészeti Heteket csináljunk,
mint ami az elmúlt években

megszokott volt, ehhez képest viszont nagyon színes,
jó programot sikerült összeállítani. Mind a könnyűzene,
mind pedig a komolyzene
megjelenik a palettán, ahogyan eddig is – fogalmazott
az igazgatóhelyettes.
Kiemelte: nagy nevek érkeznek majd Békéscsabára,
hiszen fellép az Ismerős Arcok, Koncz Zsuzsa, Rudolf
Péter, Kálloy Molnár Péter is.
Lesznek helyi, visszajáró fellépők, például a Show&Bors
zenekar, illetve a Lackás és
a Banda is zenél majd.
Forczek Győző hangsúlyozta, hogy mindenkinek,
aki ellátogat a rendezvényre, kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint igyekeznek a
rendezvénytermeket is úgy
berendezni, hogy megfelelő
távolságra legyenek egymástól a látogatók. Az igazgatóhelyettes minden nézőt
arra kér, hogy ők is ügyeljenek a megfelelő távolság
megtartására, és használják
a főbejáratnál kihelyezett
kézfertőtlenítőt.
Gyemendi Réka

L E N C S É 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

VIII. Békéscsabai Balekit börze

Október 10., szombat 9–12 óráig hanglemez, CD, DVD,

műsoros kazetta, SACD, csere-bere, adás-vétel. Jelentkezés,

asztalfoglalás lehetséges a bakelit.borze@gmail.com e-mail címen
vagy a 70/325-2704 telefonszámon.
Ismeretterjesztő előadások

Október 13., kedd 18 óra – Időutazás

Megyénkben született fotóművészek bemutatása
a Márvány Fotóműhely foglalkozásán.

Balog Ferenc fotóművész (1923–1993) képeit bemutatja

Vágvölgyi Mihály a Mezőberényi Color Fotóklub vezetője.

Október 19., hétfő 14.30 óra – Csabai templomok krónikája
Szakál Veronika történész vetítéssel egybekötött előadása
a Nyugdíjas klubban.
Tornák

Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön
18–19 óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobicoktató.

Fitt-N Forever – szerdai napokon 18–19 óráig. Step Tabata – szerdai

napokon 19–20 óráig. Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19–20 óráig. Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

Szeptember 15-étől Nyugdíjas torna – minden kedden 8.15–9.15 óráig.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és

csütörtökön 14.30–15.30 óráig. Senior torna – minden héten csütörtö-

kön 10 órától. Mozgás- és erőmegőrző gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.
Angol szakkör ovisoknak

Hétfői napokon 16.30–17 óráig. A gyerekek 6 éves kor előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására, a foglalkozások esetében erre nyílik lehetőség. Az óvodások a lehető legtermészetesebb közegben, játék
közben sajátítják el az angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat Baráthné

Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 3600 Ft/hó/fő. Bővebb
felvilágosítás, csoportbeosztás a 30/212-3292 telefonszámon kérhető.
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Debütált Preisinger és Tököli

A női gyaloglóknál taroltak a békéscsabai versenyzők

Változás az Előrénél

Az atléták megtartották a sportgálát
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club szeptember
27-én rendezte meg a 41.
sportgálát, amelyen országos gyaloglóversenyeket
rendeztek, és a futók is
megmérettették magukat.
Az eseményen sztárvendégekkel is találkozhattak
a csabaiak.

Preisinger Sándor és Tököli Attila szeptember 27-én debütált a Békéscsaba 1912 Előre kispadján. Ekkor ugyan
megtört a csapat veretlensége, de a vezetőedző és segítője optimistán néznek a jövőbe.
Miután Schindler Szabolcs a
Vasashoz távozott, új szakvezető után kellett néznie
a csabai klubvezetésnek.
Barkász Sándoréknak az
U19-es válogatott szövetségi
edzőjére esett a választásuk,
a csabaiak új vezetőedzője
Preisinger Sándor lett.
– A Békéscsaba hadrendje eddig sem volt messze
az általam vélt optimálistól.
Szezon közben éles változásokat nem tervezek, hiszen
versenyidőszakban
nem
áll rendelkezésre annyi idő.
Célunk: mindig megnyerni a
következő meccset – hangsúlyozta a szakvezető.
A játékosként 1996-os
atlantai olimpiai csapat kerettag, kétszeres magyar
bajnok hozzátette: a napi
munka más egy klubcsapatnál, hiszen itt fizikálisan
ők készítik fel a játékoso-

kat, illetve a taktika mellett
a mentalitásra is nagyobb a
ráhatásuk.
A mesterrel tartott segítője, Tököli Attila is, aki játékosként a Dunaferrel és
a Ferencvárossal is nyert
magyar bajnokságot. A
25-szörös válogatott labdarúgó edzői karrierjét Pakson
kezdte, ahol először pályaedző volt, majd a második
csapat vezetőedzője lett.
– Most az NB II-ben több,
nagy hagyománnyal bíró
együttes szerepel, olyanok,
ahol sok a néző és szeretik a
focit: Békéscsaba is egy ilyen
hely. Valamikor még a nagy
elődök, Mracskó Mihályék
ellen játszottam itt, nem volt
egyszerű. Bízom benne,
hogy elérjük, most se szeressenek idejárni az ellenfelek –
fogalmazott Tököli Attila.
H. D.

A Budapest Bank és a Csaba Center által támogatott
rendezvényen tiszteletét tette a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Gyulai Miklós
az eredményhirdetés mellett
azért érkezett Békéscsabára, hogy egyeztessen a városvezetéssel és a helyi klub
képviselőivel a hamarosan
megújuló, Tünde utcai atlétikai centrumról.
– Az atlétikai klub életében mindig is fontosak voltak az ilyen rendezvények,
amelyeken nemcsak élsportolók, hanem családok,
amatőrök is megmérettet-

In memoriam † Udvari Szabolcs
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Udvari Szabolcs, aki
pályafutása alatt öt szezont
töltött Békéscsabán.
A szegedi származású, bal
oldali védő az SZVSE-ben
nevelkedett, majd alsóbb
osztályokban
játszott
a
Csongrád színeiben. Ott figyeltek fel rá a Békéscsaba
vezetői és 2000-ben le is igazolták. Tagja volt Békéscsaba 2001/2002-ben másodosztályú bajnoki címet nyert
csapatának. Az élvonalban,
az Előre színeiben, 2002 és
2005 között 56 mérkőzésen

lépett pályára és 6 gólt szerzett. Több mérkőzésen is
viselhette a csapatkapitányi
karszalagot. A 2004/2005-ös
bajnokságban 3 góllal, Valentin Miculescuval holtversenyben házi gólkirály lett.
Az NB I-ben játszott a Szeged LC-ben és a Honvéd
színeiben is, míg Csongrád–
Csanád megyében a Makó,
a Mórahalom és a Csongrád
mezében lépett pályára az
NB I/B-ben, az NB II-ben
és az NB III-ban. 2015-ben
Mórahalmon hagyta abba a
futballt.

Udvari Szabolcs 46 éves
korában hunyt el. A lilák
korábbi játékosának emlékére a szeptember 27-ei,
Békéscsaba–Kazincbarcika
NB II-es mérkőzés gyászszünettel kezdődött.

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

hetik magukat. A mozgás, a
sport nagyon fontos a mai
helyzetben is, bár a járvány
miatt nehéz időket élünk, a
sportélet nem állt meg – fogalmazott a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club elnöke,
dr. Ferenczi Attila.
Az eseményen vendégként a várandós Márton
Anita, fedett-pályás világbajnok és olimpiai bronzérmes
súlylökő, illetve Baji Balázs,
világbajnoki bronzérmes gátfutó is jelen volt.
A sportgála gyaloglóversennyel kezdődött, amelyen a békéscsabai Kovács
Barbara is elindult. A riói
olimpiát megjárt sportoló,
karrierje második legjobb
eredményével nyerte meg a
női felnőtt gyaloglást. Ez volt
az idei első 20 kilométeres
kihívása.
– Örültem annak, hogy
végig tudtam csinálni azt a
tempót, amit megbeszéltünk
a verseny előtt. Az utolsó öt

kilométeren már úgy éreztem, mintha mindenhonnan
fújna a szél, ezért egy kicsit
nehéz volt, de összeszedtem magam. Az utolsó kilométerem lett a leggyorsabb,
aminek nagyon örülök – nyilatkozta Kovács Barbara, aki
a teljesítményével fellépett a
világranglista 40. helyére.
Ugyan az idei verseny a
nemzetközi bírók hiányában
nem volt része az olimpiai
kvalifikációnak, ez mégis figyelemre méltó teljesítmény,
mint ahogyan Zahorán Petra

győzelme is. A junior versenyző 15 kilométeren indult.
– Petra a 15 kilométeres
táv közben 10 kilométeren
olyan eredmény ért el, ami a
jövő évi, kenyai világbajnokságra nevezési szint, az ő
eredménye pedig ezért is értékes – hangsúlyozta a Kopp
Békéscsabai Atlétikai Club
ügyvezetője, Tóth Sándor.
A békéscsabaiak közül
Kovács Alexandra is diadalmaskodott, ő serdülők versenyében.
Hidvégi Dávid

Életműdíjas Gregor László
Hatalmas elismerésben részesült a magyar kick-box
élet békéscsabai edzője, Gregor László: a hazai
edzőtársadalom
csúcsszervezetének, a Magyar
Edzők Társaságának Életműdíját kapja meg. A MET
Mesteredzői Kollégiumának javaslata alapján odaítélt kitüntetés a 62 éves
mester szerint az egész
kick-box sportág, valamint
az őt segítő mindenkori közösség sikere is.
Több mint negyvenéves pályafutást tudhat maga mögött
Gregor László edző, bíró,
sportvezető. A magyar kickbox élet közkedvelt alakja
1979 óta foglalkozik harcművészetekkel, alapításától tagja a Békéscsabai József Attila
Lakótelepi Tömegsport Egyesületnek, amelynek All-Style
Karate és Kick-box Szakosztályát az 1982-es, a Békés
Megyei Harcművész (korábban Karate) Szövetséget
pedig 1984-es indulása óta
vezeti. Tanítványa volt többek
között a sportág történetének
egyik legsikeresebb versenyzője, Debreczeni Dezső, a
szintén többszörös világ- és
Európa-bajnok Csicsely Szilvia, a 17 évesen, mindenki
meglepetésére világbajnoki
címet nyerő, 18 évesen kétszeres Európa-bajnok Andó
László, a világ- és Európa-

bajnok Szabó László, valamint az Európa-bajnok Gulyás Beáta és Hanicz Nelly.
Saját bevallása szerint mégsem csak ezeket az eredményeket tartja sokra.
– Két dologra vagyok nagyon büszke. Egyrészt arra,
hogy sikerült nagyobb sérülés nélkül megúszni ezt
a sok-sok év edzést ebben
a számos veszélyforrással
bíró sportágban. Másrészt
nagyon örülök annak, hogy
akik a tanítványaim voltak,
nemcsak a sportban bizonyítottak, hanem a polgári életben is. Sikeresen boldogultak
azzal az alappal, amit kaptak,
és ma tisztességes szülők,
vezető beosztásban lévők,
befutott emberek. Mindig is
keményen fogtam a gyerekeket, mégis szerettek edzésre
járni, és ma egyiküket sem
kell elkerülnöm az utcán –
mondta Gregor mester.
Gregor László 32 évig volt
versenysportolók
edzője,

emellett 18 évig tevékenykedett nemzetközi bíróként,
egészen 2016-ig. Ekkor vett
vissza a tempóból, de nem
szakadt el a kick-boxtól. A mai
napig van kezdő csoportja, vezető szerepet játszik a Békés
megyei harcművész-életben,
emellett önvédelmet tanít és
szakköröket tart gyerekeknek.
A Magyar Kick-box Szakszövetség elnökségi tagját
annak ellenére is meglepetésként érte az életműdíj,
hogy azt pályázati úton nyerte el, méghozzá hat díjazott
edző közül, egyedüli nem
olimpiai sportág trénereként.
Gregor László a magyar kickbox közös sikerének tekinti
az elismerést, amiért a versenyzők mellett hálás Zrínyi
Miklós mesteredzőnek, Galambos Péter szakszövetségi
elnöknek, Lovas Istvánnak, a
Békéscsabai Lakótelepi SE
alelnökének, és a segítő közösségeknek is.
Kovács Dávid
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Híre már megelőzte:

Raktárkoncert, összefogás a hazai könnyűzenéért
A hazai könnyűzenei ipar támogatására indított koncertsorozat, a Raktárkoncert felvételei
már augusztus közepe óta zajlanak. A projektet
koordináló Lounge Groupnál hatalmas apparátus dolgozik azon, hogy a projekt bevonuljon
minden idők leggrandiózusabb magyarországi
koncertjeinek csarnokába.
A különleges, raktárépületekben készült felvételeken közel 200 előadó áll színpadra, köztük zenei legendák, fesztiválzenekarok és a mulatós zene jeles
képviselői, egyenként 45 perces koncertet adva. A
bulik helyszíni közönség nélkül zajlanak, kizárólag
a technikai személyzet jelenlétében rögzítik az előadásokat. A Raktárkoncertek megvalósításában a
Lounge Group szakértői a kezdetektől fogva jelen
voltak, hiszen egy ilyen eseménysorozat rendkívüli figyelmet követel és még több előkészítést. De persze
egy ilyen léptékű produkcióhoz hatalmas zenei, technikai és műsorszórói stábra van szükség. A technikai
támogatást és közvetítést az Antenna Hungária Zrt.
bonyolítja le megannyi, a magyar könnyűzenei iparágban ismert szakmai stábbal.
A Raktárkoncert-felvételek a mindiGO TV alkalmazásában elérhetőek minden regisztráló számára
ingyenesen. De a raktárkoncertek nyilvánosságra kerüléséig sem maradtak tartalom nélkül a zenekedvelők, hiszen a Lounge Group ügynökség által számos
értékes tartalom, werkfilmek és apró koncertrészle-

tek már most kerültek fel az internetre. A cégcsoport
a Raktárkoncert-sorozat látványvilágának kialakítása
mellett a koncertfelvételek technikai véglegesítésében és kommunikációjában is oroszlánrészt vállal,
amelynek köszönhetően a rajongók bepillantást
nyerhetnek a legfrissebb kulisszatitkokba.
A Lounge cégcsoport már több, hasonló komplex
produkciót vitt sikerre a rendezvényes területen. Ilyen
volt például az MVM Zenergia első online sugárzott,
komolyzenei koncertjének megvalósítása is. De az
ügynökség számára más, hasonló, komplex zenei
projektek sem ismeretlenek. Korábban például a
Szerencsejáték Zrt. szuperkoncertjeit támogatta széles eszközpalettával. Utóbbi projektet nemzetközi elismerésben is részesítették, nyáron a Global Eventex
Awards két kategóriában is díjazta.
A Raktárkoncerttel kapcsolatban szinte mindenki egyetért azzal, hogy a hazai könnyűzenei paletta
sokszínűségét új, online platformon bemutató megoldás egyedi a maga nemében, és várhatóan a zenerajongóknak is különleges élményt nyújt majd. Noha
világszerte kísérleteznek hasonló megoldásokkal, az
innovatív magyarországi módszer egyszerre képes a
zeneipar támogatására és a rajongók járványhelyzetkompatibilis szórakoztatására.
A fellépőkről készült fotók, videók, exkluzív tartalmak és a sztárok folyamatosan bővülő listája a
raktarkoncert.hu oldalon és a produkció hivatalos
Facebook és Instagram oldalán tekinthetők meg.

kedvenc zenészeid koncertjei

raktarkoncert.hu

#vigyazzunkegymasra

#2020

BALÁZS FECÓ TÓTH GABI TÓTH VERA EDDA MŰVEK
NEOTON CHARLIE RADICS GIGI MAGNA CUM LAUDE
HOOLIGANS RÚZSA MAGDI
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N A P TÁ R
Október – Ősz hó – Mindszent hava
Október 4. – Assisi Szent
Ferenc napja: Vetésre alkalmas hét, a szüret kezdő napja. Kotlóültetéskor nyírfaágat
tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy
vélték mindaddig, míg ki nem
kelnek a csirkék, és megvédi őket az ártó gonosz hatalmaktól.
Október 15. – Teréz napja, az egyház egyik legnagyobb
női szentjének napja: Sokfelé volt szüretkezdő nap (a Balaton vidékén, Baranyában, Egerben), Teréz-szedésnek is nevezik. Asszonyi dologtiltó nap volt, ilyenkor a nők nem moshattak és kenyeret sem süthettek.
Október 20. – Szent Vendel napja: Egy 7. századi ír királyfi,
Vendel Rómába zarándokolt, remetéskedett, majd egy birtokosnál a nyájat őrizte. Ez szolgált alapul ahhoz, hogy a jószágtartó
gazdák és pásztorok védőszentjükként tiszteljék. Szobrokat állítottak számára, amelyeken pásztoröltözetben ábrázolják, lábánál kutyával és báránnyal. Csallóközben a pásztorok ünnepe
volt ez a nap, amikor dudaszó mellett mulatoztak.
Október 21. – Orsolya napja: A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha Orsolya napkor szép az idő, akkor az
karácsonyig meg is marad. A kerti veteményes betakarításának napja volt.
Október 26. – Dömötör napja: A keleti egyház szentje, a
4. századi nagy keresztényüldözések idején halt vértanúhalált. A pásztorok patrónusa volt. A Dömötör napi hideg szelet
a kemény tél előjelének tartották.
Október 28. – Simon, Júdás napja: Hegyalján ilyenkor
kezdték a szüretet. Télkezdő napnak is tartották: „Eljön a Simon Júdás/ Dideregve fázik a gulyás”.

Hatvanezer Fa Egyesület: Segíteni szeretnénk a természetet

Most 40 mázsa makk összegyűjtése a cél
A 60 ezer fa Békéscsabán
kezdeményezés, majd az
ebből kinövő Hatvanezer
Fa Egyesület igen mozgalmas hónapokat tudhat
maga mögött. Az eddig
történtekről és az aktualitásokról Ulbert Zoltánnal,
az egyesület elnökével és
Poliák Pál alelnökkel beszélgettünk.
Ulbert Zoltán elmondta, hogy
amikor az ötlet felmerült, nekik is soknak tűnt a 60 ezer fa,
az idő azonban szerencsére
rácáfolt a kishitűségre".
"
– Békéscsaba közössége
elképesztően pozitívan állt a
kezdeményezéshez. Rengeteg segítséget kaptunk, úgy
a terepen végzendő munkában, mint támogatásban,
vagy akár lelkiekben. Egy
évvel ezelőtt nem gondoltuk
volna, hogy nem 60 ezer,
hanem 200 ezer olyan kis fa
lesz 2020 őszére, ami már
nekünk köszönhetően bújik
ki a földből. Több mint 5 hektár területet erdősítettünk, fásítottunk. Elindultunk a dűlő-

Látogasson el hírportálunkra!

regenerálás útján, bár itt még
nagy lépések nem történtek,
közel egy kilométert beültettünk, illetve elkezdtünk regenerálni. Emellett a városban
is fásítottunk – sorolta az elnök.
Felkaroltak egy 12 hektáros területet is, ami nagyrészt
vizes élőhely, amit elkezd benépesíteni a vadvilág.
– Most még megpróbálhatjuk megteremteni Békés
megye és a térség vízönrendelkezését. Ez lesz a kulcs,
hiszen ültethetünk fákat, ha
nem rendelünk hozzá elég
vizet, és ezt hosszú távon
nem tudjuk biztosítani, akkor
azt az egész környezet megsínyli – fogalmazott Ulbert
Zoltán.
Poliák Páltól megtudtuk,
hogy eddig nagyjából 5 hektáron telepítettek tölgyerdőt,
ebből 3,2 hektáron már helyben maradnak a fák. A maradék terület egyfajta magonciskola: csemetekertet hoztak
létre, jellemzően tölgymagvetéssel. Idén is gyűjtenek
makkot a továbbiakhoz.

Poliák Pál és Ulbert Zoltán
– Ahol csak makk hullik,
szeretnénk ott lenni az aktivistáinkkal, és szeretnénk
összegyűjteni a termést. A
tölgy jellemzően az Alföld
fája. Hosszú ideig él ez az a
fa, „aki” majd elkíséri a mögöttünk jövő generációkat. A
fák megmutatják nekik, hogy
miért kezdtük el ezt az egészet – mondta Poliák Pál.
A hatvanezerfa.hu oldalon
vagy a facebook oldalukon
számos információ tudható
meg a munkájukról, amelyhez
segítőket várnak. Múlt évben
nagyjából 15 mázsa makkot
gyűjtött össze a közösség,
idén 40 mázsa makkra van

Fotó: hatvanezerfa.hu
szükségük ahhoz, hogy azokat a területeket, amelyekben
már biztosan gondolkodhatnak – ez közel 20 hektár erdőt
jelent – be tudják ültetni.
– Kérjük, hogy azok az iskolák, közintézmények, magánházak, amelyek udvarán
vannak szép tölgyek, segítsenek a terméssel az erdőtelepítésben. Hiszen bármelyik
egészséges makkocskából
lehet évszázados matuzsálem – tették hozzá az egyesület vezetői.
(A beszélgetés teljes terjedelemben a behir.hu oldalon
olvasható és látható.)
Mikóczy Erika

S Z É P KO RÚA K
95

Harmados Mihályné (95)

90

Mézes Pálné (90)

90

Bajer Istvánné (90)

90

Szappanos József Tibor (90)

90

Kertész Károly (90)
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Mesejáték-ősbemutató és kamaradarab a színzban
Sok munkával folytatódik
az ősz a Jókai színházban:
nézőink október első heteiben két darab bemutatóját is megtekinthetik. A
gyerekek számára Szabó
Attila-ifj. Mlinár Pár-Lovas
Gábor: Holló Jankó című
mese-tánc-játékának ősbemutatójával szeretnénk
örömet szerezni, amely
varázslatos világba kalauzolja a nézőket.
Egy idős anyóka egy csecsemőt talált az erdő közepén.
Olyan keserves károgással
sírt a szerencsétlen pára,
hogy el is nevezték Holló
Jankónak. Holló Jankó férfivá
cseperedett. Éjszakánként
repülésről álmodott, nappal
pedig csak botorkált a számára olyannyira idegen valóságban. 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.
Szembenézett a gonosszal,
és annak rendje s módja szerint le is győzte, hogy immár
gazdagon térhessen vissza
titkos mátkájához. A koprodukcióban megvalósuló mesejáték a magyar népmesék
formavilágát és nyelvezetét
állítja színpadra a néptánc

segítségével. Az egységes
népművészeti hatás érdekében a táncok a magyar néptánc mozdulatvilágából merítenek, a jelmez és a díszlet
a népművészeti motívumok
forma- és színvilágát követi.
A magyar népzenei alapokra
épülő kísérőzene pedig különleges hangzású hangszerek széles tárházát vonultatja
fel. A bemutató 2020.október
12-én tekinthető meg, rendező: ifj. Mlinár Pál.
Leonard Gershe A pillangók szabadok című lírai játékában a fiatal Don Baker
(Czitor Attila) arra vágyik,
hogy végre egyedül élhesse
az életét. Édesanyja szeretete már teher számára,
zenészként szeretne befutni New Yorkban. Egy legénylakást bérel, amelynek

szomszédságában egy ifjú
színésznő-palánta, Jill (Földesi Ágnes Villő) lakik, és
éli viharos mindennapjait.
Természetesen egymásba
botlanak, ám hamar kiderül, hogy sokkal jobban különböznek egymástól, mint
azt az életkoruk alapján
gondolni lehetne, talán épp
ezért lesznek annyira kíváncsiak egymásra. A közösen
megállapított határidő letelte előtt egy hónappal azonban megjelenik Don anyja,
a jómódban élő Mrs. Baker
(Kovács Edit), hogy ellenőrizze, boldogul-e a fia. A romantikus vígjáték bemutatója
október 16-án lesz, rendező:
Tege Antal.
Nézőink a jegyüket online
módon is megválthatják, 10
százalékos kedvezménnyel.

BÉKÉSCSABA ANNO
Százhúsz éve avatták fel a Rudolf Főgimnáziumot
A csabaiak 1895-től, társadalmi összefogással és
áldozatkészséggel érték
el, hogy községi, minisztériumi és államkölcsönnel
felépüljön a főgimnázium.
A műépítész Alpár Ignác
terve alapján, Ádám Gusztáv mérnök felügyeletével,
a csabai Wagner József
építőmester és társai kivitelezésében, 96 023 forint
és 18 krajcár költséggel,
1899. augusztus 15-ére
készen állt a kétemeletes gimnáziumi épület. Fő
homlokzatára 1901 őszén
tették fel a Rudolf Főgimnázium feliratot.
Az új gimnázium épületében
1899 szeptemberében kezdődött a tanítás Bukovszky
János igazgató vezetésével.
A tantestület 6 rendes és 5
helyettes tanárból állt. A tágas osztálytermekben mintegy 500 tanuló kezdhette el a
tanévet, az épület avatására
azonban csak 1900. szeptember 18-án került sor.
A vendégek, dr. Zsilinszky Mihály államtitkár és Alpár Ignác műépítész az előző napon, vonattal érkeztek
Budapestről.
Szeberényi
Lajos igazgató-lelkész és
Korossy László főjegyző a
pályaudvaron üdvözölte a
vendégeket, majd a község

négyes fogatán, mintegy
120 kocsiból álló kíséret
élén, elől 60 tagú lovas bandériumtól vezetve vonult a
fellobogózott főtérre. Onnan
a lakására, dr. Zsilinszky
Endre házához, ahol 360
gimnáziumi tanuló sorfalat
képezve, nemzeti zászlókat
lobogtatva, zajos éljenzések
közt üdvözölte. Este a kivilágított városháza előtt, fáklyás zenével tisztelték meg
az alkalmat, majd a színházban díszelőadást tartottak.
Ezután a kaszinóban ismerkedési estély volt, ahol megjelentek a vidéki vendégek,
köztük Benka Gyula és több
igazgató. Az éjfélig tartó kedélyes társalgás alatt Purcsi
Jancsi zenekara játszott.
Szeptember 18-án reggel
a nagytemplomban ünnepélyes istentiszteletet tartottak,
Szeberényi Lajos mondott
lelkes beszédet, a gimnázium énekkara énekelt, majd

elkezdődött a felavatási ünnepély, melyet Zsilinszky
Endre egyházi felügyelő nyitott meg. Ezt követően Zsilinszky Mihály államtitkár beszélt nagy érzelmi töltéssel. A
küldöttségek nevében Benka
Gyula szólt, majd Bukovszky
János igazgató felolvasta a
Rudolf Gimnázium történetét. Végül Csepregi György
lelkész mondott imát, majd
az ifjúsági énekkar elénekelte a Himnuszt. Délben, a
Vigadó nagytermében 250
terítékes bankett volt, ahol
részt vett Lukács György főispán, Fábry Sándor alispán,
Alpár Ignác műépítész. Este
8 órától pedig a feldíszített
tornateremben volt hangverseny, majd a tanulók szavaltak. Ezután megindult a tánc,
a zenét Purcsi Jancsi zenekara szolgáltatta. A mulatság
bevételét a gimnáziumi segélyezés javára fordították.
Gécs Béla

