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FOLYTATÁS AZ 8. OLDALON
Az egykori Békéscsabai Kötöttárugyár területét rendezik, élelmiszeripari kiskeres-
kedelmi egység épül a helyén

Rendezik az egykori kötöttárugyár területét, üzlet épül a helyén
Nem egészen tíz éve, 2012-
ben bontották el az egyko-
ri Békéscsabai Kötöttáru-
gyár épületét. A telek azóta 
parlagon hevert, hol illegá-
lis szemétlerakó volt, hol  
parlagfű tenyészett rajta. 
Június elején bejelentet-
ték: a területet rendezik, az 
egykori gyár helyén pedig 
egy új üzlet nyílik.

Az egykori Békéscsabai Kö-
töttárugyár, amely később 
BCB Egyesült Textilművek 
Rt. néven működött, fény-
korában a Békés megyei 
textilgyártás zászlóshajója 
volt. Az utóbbi céget 2000-
ben a bíróság felszámolta. 
Később a telek magántu-
lajdonba került, s bár az 
utóbbi években több hírt is 
hallani lehetett arról, hogy 
lakóingatlant vagy bevá-
sárlóközpontot építenek a 
telken, végül egyik tervből 
sem lett semmi.

Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere június elején 
jelentette be, hogy a tervek 
szerint egy élelmiszeripa-
ri, kiskereskedelmi egység 
épül és nyitja majd meg új, 
modern üzletét az egykori 
kötött helyén. A telek tulaj-
donosa és a beruházó jelen-
leg földmunkákat végez, a 
beruházás várhatóan a jövő 
év második negyedévében 
zárulhat le.

A körzet önkormányzati kép-
viselője, Fülöp Csaba megke-
resésünkre elmondta, hogy 
a telek állapota miatt több 
ízben kellett intézkedni az el-
múlt években. A gyalogosok 
védelme érdekében például 
rendbe kellett tetetni a kőke-
rítést, mert a vakolat hullása 
miatt az balesetveszélyessé 
vált. Egy ideig ismeretlenek 
hulladéklerakóként használ-
ták a területet, mert a kerítés 
bizonyos részeken nem volt a 
nyomvonalon, így rendszere-

sen helyeztek el itt szanitert 
és háztartási hulladékot. Ezt 
fel kellett számolni és meg 
kellett oldani a terület zárva 
tartását.

 A gaz gyakran benőtte 
a drótkerítés tövét és a kör-
nyező lépcsőházak környé-
két, ennek irtásáról, illetve a 
parlagfű-irtásról is gondos-
kodni kellett. Az önkormány-
zati képviselő megjegyezte: 
emiatt több esetben kezde-
ményezett hatósági eljárást 
a kormányhivatalnál, amely 
kötelezte a telek tulajdono-
sát a munkálatok elvégzésé-
re. Hozzátette: a gyár bon-
tása után gondot okoztak a 
környéken elszabaduló rág-
csálók, főként a Pátkay és 
az Őr utcákban. Ezen felül a 
vasutas művelődési ház fe-
lett lakók számára nyaranta 
komoly problémát okozott a 
porterhelés is.

Lecsengett a harmadik hullám„Jó, hogy újraéledt a város!”

Az elmúlt hetekben több té-
mában is döntött az Ország-
gyűlés. Kiterjesztették a di-
ákhitelt a szakképzésben és 
felnőttképzésben tanulók-
ra, segítik az egyszülős csa-
ládokat, valamint kivonják a 
kereskedelmi forgalomból 
az egyszer használatos mű-
anyagokat. Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselővel 
ezek mellett arról is beszél-
gettünk, hogy folyamatosan 
javulnak a járványügyi ada-
tok, és nyári táborok sora 
várja a gyerekeket.

– Az elmúlt hetek egyik leg-
fontosabb döntése, hogy 
kiterjesztették a diákhitelt 
a szakképzésben tanulókra 
is. Miért volt indokolt ez a 
döntés? Mi a céljuk vele?

– A következő tanévtől 

nemcsak a felsőoktatásban 
tanulók vehetik igénybe a di-
ákhitelt, hanem a szakképzés-
ben illetve a felnőttképzésben 
tanulók is; az új jogszabály a 
18 és 55 év közötti korosztály-
ra vonatkozik. A békéscsabai 
központú országgyűlési vá-
lasztókerületben jelen pilla-
natban 5,4%-os a munkanél-
küliségi ráta, és a regisztrált 
álláskeresők közül mintegy 
kétezer-százan tartoznak a 
18 és 55 közötti korosztályba. 
Ha ők részt szeretnének venni 
ilyen típusú képzésekben, ak-
kor a következő tanévtől havi  
15 000 forinttól 150 000 fo-
rintig terjedő összegben ve-
hetnek igénybe diákhitelt. A 
diákhitelnek a tandíj fizetésre 
szolgáló része kamatmentes, 
a szabad felhasználású része 
pedig 1,99%-os kamattal igé-

nyelhető. Meglehetősen nagy 
azoknak a száma, akik egy 
új szakmát tanulnának, az ő 
helyzetüket könnyítheti meg 
ez a döntés. 

– Az egyszülős családokat 
is segítené a kormány, pél-
dául a tartásdíj tekintetében. 
Hogyan?

– Sokan vannak, akik nem, 
és talán még többen azok, 
akik nem rendszeresen vagy 
késéssel fizetik a gyermek-
tartási díjat. Azoknak segít 
ez a jogszabály, akik ezzel a 
problémával küszködnek. Lé-
nyegesen egyszerűbb lesz 
elérni azt, hogy az állam meg-
előlegezze a gyermektartási 
díjat, és nagyobb összegre is 
számíthatnak azok, akik erre 
rászorulnak

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Gulyás Gergely miniszterA terveknek megfelelően a parkolóház építésével indult a piacfejlesztés

A veszélyhelyzeti jogrend 
miatt múlt év novemberé-
től egészen június 15-éig a 
polgármestereknek kellett 
eljárniuk bizottsági és köz-
gyűlési hatáskörben. Ez 
idő alatt Békéscsabán szá-
mos döntést hozott Szar-
vas Péter polgármester, 
akivel az elmúlt időszak 
legfontosabb intézkedése-
iről és az aktualitásokról 
beszélgettünk.  

–  Melyek voltak az elmúlt hó-
napok halaszthatatlan dönté-
sei, amelyeket Békéscsabán 
önnek kellett meghoznia? 

– A november óta eltelt 
időszakban mintegy három-
száz döntést hoztam.  Voltak 
kisebb horderejű dolgok, de 
nagyon fontos ügyekben is 
dönteni kellett, vállalva an-

nak felelősségét. Renge- 
teg fejlesztéssel kapcsolatos 
előterjesztés volt, meg kellett 
alkotni az ez évi költségveté-
si rendeletet, de intézmények 
átszervezéséről, intézmény-
vezetők személyéről is dön-
töttem. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy bár a képviselők 
formálisan nem szavazhat-
tak, minden döntéshozatal 
előtt megküldtük számukra 
az előterjesztéseket, és – a 
járványügyi szabályok miatt 
kis csoportokban – egyez-
tettem is a képviselőkkel. El-
mondhatták a véleményüket, 
tehettek módosító javaslatot. 
Több ügyben, a megbeszé-
léseken elhangzott jó javas-
latok hatására másként dön-
töttem, mint ami az eredeti 
elképzelésem volt. Ahogy 
mindenki, én is vártam már 

az enyhítést jelentő jogsza-
bályok megjelenését, örülök 
annak, hogy a döntéshozata-
li mechanizmus is visszaáll-
hat a korábban megszokott 
kerékvágásba. Dr. Bacsa 
Vendel jegyző úrral átnéztük 
a feladatokat; június 28-ára, 
hétfőre tervezzük összehív-
ni az első közgyűlést, előtte 
való héten a bizottságok meg 
tudják tárgyalni az előter-
jesztéseket

– Mintegy 8 milliárd fo-
rintból újul meg a piac, már 
folynak a munkák a területen. 
Hol tart a beruházás? 

– A piac esetében egy 
olyan óriási beruházásról van 
szó, amely nemcsak a térsé-
gi vásártér és a parkolóház 
megépítését jelenti. 
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Közélet

Még rendezettebbé tennék a várost

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Új konstrukciókkal bővül a Széchenyi Kártya Program
Folytatódik a Széchenyi 
Kártya Program kereté-
ben az állami támogatás 
mellett nyújtott, kiemelten 
kedvező feltételrendszerű, 
kis- és középvállalkozások 
számára kínált hitelkonst-
rukciók forgalmazása.

Ennek érdekében 2021. 
július 1-jétől bevezetésre 
kerül a Széchenyi Kártya 
Újraindítási Program (a ko-
rábbi Kríziskonstrukciók át-
nevezése mellett).

Az új p rogram keretében 
az alábbi konstrukciók lesz-
nek elérhetőek a korábbi 
Kríziskonstrukcióknál alkal-
mazott nettó kamatszintek 
megtartása mellett:

– a Széchenyi Kártya Új-
raindítási Folyószámlahitel;

– Széchenyi Turisztikai 
Kártya Újraindítási Folyó-
számlahitel;

– a Széchenyi Újraindí-
tási Likviditási Hitel;

– a Széchenyi Újraindí-
tási Beruházási Hitel (és 
ennek részeként működő 
Agrár Széchenyi Újraindítá-
si Beruházási Hitel).

2021. szeptember 1-jétől 
új konstrukcióként beveze-
tésre kerül 

– a Széchenyi Újraindítá-
si Lízingkonstrukció;

– és a Széchenyi Újraindí-
tási Önerő Kiegészítő Hitel.

 
Az Agrár Széchenyi Kár-

tya Folyószámlahitel válto-
zatlan feltételekkel érhető el.

A Széchenyi Munkahely-
megtartó Hitel megszűnik.

Látogasson el hírportálunkra!

Látogasson el hírportálunkra!

A társadalombiztosítá-
si azonosító jel (TAJ) az 
egészségbiztosítási ellá-
tások igénybevétele so-
rán a beteg azonosítását 
szolgálja.

Az egészségügyi szolgálta-
tás igénybevétele alkalmá-
val minden esetben be kell 
mutatni a TAJ kártyát, és 14 
év feletti beteg esetén az ér-
vényes, a személyazonos-
ság megállapítására alkal-
mas igazolványt is. 

Az orvosi ellátás során 
online ellenőrzik azt, hogy a 
beteg szerepel-e az egész-
ségbiztosításra jogosultak 
nyilvántartásában. 

A jogviszony-ellenőrzés 
során a „Zöld lámpa” azt jel-
zi, hogy a TAJ érvényes, és 
a beteg bejelentett biztosí-
tással rendelkezik. A „Piros 
lámpa” ezzel szemben azt 
mutatja, hogy a TAJ ugyan 
érvényes, de a jogviszony 
rendezetlen. Ebben az eset-
ben a beteg a kormányhiva-
talnál tudja rendezni jogo-
sultságát. A „Kék lámpa” azt 
jelzi, hogy a beteg bejelen-
tése alapján külföldön bizto-
sított, a TAJ ezért átmeneti-
leg érvénytelen. 

A TAJ hatósági igazolvány-
nyal, azaz a TAJ kártyával 
igazolható, amelyet a kor-

mányhivatalok állítanak ki. 
Ugyanakkor a TAJ másolat, 
például elvesztés, megrongá-
lódás esetén, a kormányabla-
kokban is kiadható.

A név és adatváltozás, 
valamint az okmány eltu-
lajdonítása miatti kiállítás 
ingyenes. Ha a TAJ kártya 
kiállítása azért szükséges, 
mert a korábbi kártya elve-
szett, megsemmisült vagy 
megrongálódott, akkor az új 
TAJ kártya kiállításáért 3000 
forint igazgatási szolgáltatá-
si díjat kell fizetni.

Fontos tudni, hogy az 
egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére való jogo-
sultság a biztosítási jogvi-
szony megszűnését követő-

en még legfeljebb 45 napig 
fenn marad, de a jogviszony 
szünetelése esetén már an-
nak első napjától egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot 
kell fizetni, melynek össze-
ge idén havonta 8000 forint 
(270 forint/nap).

A TAJ kártyával kapcso-
latos további információk 
elérhetők: 

http://www.bekesijarasok.
hu/taj-t-igazolo-hatosagi-
igazolvany-kiallitasa

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

„ T B ” - S A R O K
Tudnivalók a TAJ kártyáról

„Békescsaba Hazavár!”
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók tá-
mogatására a „Békéscsa-
ba hazavár!” felsőoktatási 
hallgatói ösztöndíj elnyeré-
sére, valamint a diplomás 
pályakezdők támogatására 
a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás el-
nyerésére.

A „Békéscsaba haza-
vár!” felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíj pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege fél-
évenként, 5 hónap időtar-
tamra (szeptembertől januá-
rig és februártól júniusig) havi 
40 000 Ft, amely a pályázat 
benyújtásakor folyamatban 
lévő félévtől négy félévig, de 
legfeljebb az oklevél meg-
szerzéséig jár.

A „Békéscsaba haza-
vár!” életkezdési támoga-
tás pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege egysze-
ri 300 000 Ft, amely az ösz-
töndíjszerződés megkötését 
követő 15 napon belül kerül 
átutalásra a pályázó pénzfor-
galmi számlájára.

A pályázatok benyújtá-
sának helye: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztály, 5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
11—17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email címre.

A pályázatok beérke-
zésének határideje: 2021. 
szeptember 30.

A pályázati űrlap Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztályán igé-
nyelhető vagy letölthető Bé-
késcsaba város honlapjáról.

Kérjük, hogy a borítékra 
írják rá: „Békéscsaba haza-
vár!" életkezdési támogatás 
pályázat, vagy „Békéscsaba 
hazavár!" felsőoktatási hall-
gatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntésekről 
szóló értesítés várható idő-
pontja: 2021. október 31.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösz-
töndíj és a „Békéscsaba ha-
zavár!” életkezdési támoga-
tás elnyerésének feltételeiről 
bővebben a bekescsaba.hu 
weboldalon a pályázati hírek 
között olvashatnak.

Szarvas Péter polgármes-
ter június 2-án ismertette a 
májusban – a hatályos sza-
bályok szerint – közgyűlé-
si hatáskörben meghozott 
polgármesteri döntéseket. 
Mivel Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető 
miniszter június 5-én be-
jelentette, hogy június 15-
étől az önkormányzatok a 
korábbi, a veszélyhelyzet 
előtti rendnek megfelelő-
en ülésezhetnek, ezután 
ismét a képviselő-testület 
dönt majd.

Szarvas Péter polgármester a 
Békéscsabai Rendőr-főkapi-
tányság beszámolója alapján 
elmondta, hogy az elmúlt 10 
évben a megyeszékhelyen 
évről-évre kevesebb a bűncse-
lekmények száma, és javultak 
a bűnfelderítési adatok is. Hoz-
zátette: a járványhelyzet miatt 
bővült a rendőrök feladatköre 
(a maszkviselés ellenőrzése, 

hatósági házi karantén ellen-
őrzése), amelyet jól kezeltek a 
rendfenntartók. 

A Békéscsabai Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság 
beszámolójára hivatkozva a 
polgármester közölte, hogy 
2020-ban 163 volt a tűzesetek 
száma. Tűz miatt 5 személy 
sérült meg, 343 esetben pe-
dig műszaki mentést hajtottak 
végre a tűzoltók. Összesen 
506 bejelentés érkezett a pa-
rancsnoksághoz, amely 188-
cal kevesebb, mint 2019-ben.

Szarvas Péter kiemelte, 
hogy a Csabai Ügyeleti Kft. 
felnőtt- és gyermekorvosi 
ügyelete a járványhelyzet 
miatti túlterheltség ellenére 
is helytállt a múlt évben. Az 
ügyelet 100 millió forintba 
került, amelyből 50 milliót a 
kormány finanszírozott.

A Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft.-vel kapcsolat-
ban a polgármester úgy fo-
galmazott, hogy a cég tavalyi 

munkájával elégedett, a vá-
ros rendezettsége, a környe-
zet gondozottsága javult, de 
2021-ben további szépítési, 
gondozási feladatok elvég-
zését várja el. Megjegyezte, 
hogy megnövelték a közterü-
leti fűnyírás gyakoriságát, és 
a földes utak gondozására is 
nagyobb forrás áll rendelke-
zésre. 

– A belvárosban több üz-
let előtt látni galambürülékkel 
szennyezett területet. Ennek 
eltakarítása alapvetően az 
üzlet tulajdonosainak a fel-
adata, de azt tapasztaltam, 
hogy többen nem tettek ele-
get ennek a kötelezettségnek 
– folytatta a polgármester, 
hozzátéve, hogy városfejlesz-
tési kft.-nek adta ki a felada-
tot, a cég 26-28 helyszínen 
hetente, közpénzen, a vállal-
kozók helyett végzi a galamb-
ürülék eltakarítását.

Szarvas Péter beszélt arról, 
hogy a Munkácsy Emlékház 
építési munkálatainak végez-
tével lehetőség nyílik ott egy új 
tárlat kialakítására, amelynek 
kivitelezőjéről döntött az ön-
kormányzat. A kiállítási kon-
cepció három fő tematika köré 
épül: az építéstörténet, a kis-
nemesi életmód és Munkácsy 
Mihály művészete, néhány 
eredeti festménnyel. A projekt 
része egy cukrászda, kávézó 
kialakítása, illetve olyan felté-
telek megteremtése, hogy ott 
szakmai konferenciák, idősza-
ki kiállítások és borkóstolók 

is megtarthatóak legyenek. A 
munkálatok várhatóan 2022 
márciusában fejeződnek be.

A városvezető emlékez-
tetett, hogy korábban három 
Munkácsy-szobor elkészíté-
sére írt ki felhívást az önkor-
mányzat, a bronzból készült 
szobrok az év végére elké-
szülhetnek. Az alkotásokat a 
múzeum lépcsőjén, a Sztraka-
hídnál, valamint az Aradi vérta-
núk ligetében állítják fel. Most 
két másik szoborra írnak ki 
pályázatot: Délután a parkban 
címmel az Omaszta-parkba, 
illetve Munkácsy Mihályhoz 
kapcsolódóan szabad témá-
ban az épülő bábszínház elé 
helyeznék el az új alkotásokat.

A polgármester ismertette 
azt is, hogy a Lencsési Óvoda 
intézményvezetője további öt 
évre dr. Erdeiné Gergely Emő-
ke lett. 

Szarvas Péter végül arról 
beszélt, hogy Magyarország 
Kormányától 2021-ben 600 
millió forintnyi állami költség-
vetési ellentételezést kap Bé-
késcsaba önkormányzata. Az 
összeget többek között a vá-
rosüzemeltetési feladatok ellá-
tására, az oktatási és nevelési 
intézmények előtt közterületi 
parkolók kialakítására, önkor-
mányzati ingatlanok felújítá-
sára, az utánpótlássportok 
számára többletforrás biztosí-
tására, valamint a közösségi 
autóbusz-közlekedésre fordít-
ja a város.

Papp Ádám
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F E J L E S Z T É S E K  B É K É S C S A B Á N
Jól halad az elkerülő út építése Újabb hatmilliárd fejlesztésre

Látványos szakaszánál 
tart a Fürjesi elkerülő út 
építése, jól haladnak a 
munkákkal, ezért esély van 
arra, hogy már ebben az 
évben megtörténjen a mű-
szaki átadás. 

– Már elkészült a körpá-
lyák egyik fele a 47-es és a 
4432-es számú utakat érintő 
csomópontok esetében. A 
44-es számú főutat érintő, a 
meglévő nyomvonalon kívüli 
körforgalom pedig teljes egé-
szében megépült – közölte 
a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. sajtószóvivő-
je.  Kiss Boglárka  kiemelte, 
hogy a 47-es és a 4432-es 
jelölésű utaknál a csomópon-
tok befejezéséig, tehát július 
végéig, míg a 44-es főútnál 
egészen a beruházás vé-
géig fennmarad a félpályás 
lezárás és a jelzőlámpás 
forgalomirányítás.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő arról be-

szélt, hogy az ütemezettnél 
gyorsabban halad a beruhá-
zás. 

– Az eredeti tervek szerint 
2022 közepére készült volna 
el a Fürjesi elkerülő út, de 
olyan jó ütemben haladnak a 
munkálatok, hogy jó eséllyel 
a műszaki átvétel akár már 
ebben az évben megtörtén-
het, így hamarabb használ-
hatjuk majd az utat, mint az 
eredetileg terveztük – fogal-
mazott Herczeg Tamás. 

A képviselő kiemelte, hogy 
a Békéscsabáról Csanádapá-

cára vezető út egy szakasza is 
megújul, ezzel együtt pedig a 
térség mintegy 8 kilométernyi 
úttal gazdagodik.

– A következő időszakban a 
kivitelező fog aszfaltozni ezen 
a szakaszon, ezek után meg-
történik a padkák építése, a 
burkolati jelek felfestése – így 
készül el ez az 5,2 km-es sza-
kasz. A beruházás célja, hogy 
a Dél-Békésből érkező forga-
lom gyorsabban és biztonsá-
gosabban csatlakozhasson 
az M44-es gyorsforgalmi útra 
– fogalmazott Hanó Miklós. 
Az alpolgármester hozzátette: 
rövidített pályaszakaszt kell 
teljesítenie annak, aki ideér-
kezik, de lényeges szempont 
az is, hogy a teherforgalom 
nem jön majd be a városba, 
így nem terhelik a burkolatot.

Tóth Bianka

Több mint hatmilliárd fo-
rintot kap Békéscsaba 
önkormányzata, miután a 
kormány döntött a Modern 
Városok Program elemei 
közé tartozó Smart Grid 
második ütemének támo-
gatásáról. Az erről szóló 
határozat a Magyar Köz-
löny június elsejei számá-
ban jelent meg.

Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője 
arról tájékoztatott, hogy a 
kormány ahhoz a két pro-
jektelemhez biztosít forrást, 
amelyhez eddig nem rendel-
tek összeget. Eszerint 6 071 

561 750 forint áll rendelke-
zésre egy napenergia-terme-
lő, -tároló és -vezérlő rend-
szer kiépítésére, valamint az 
„intelligens közlekedésvezér-
lő és környezetkímélő közös-
ségi közlekedési rendszer” 
kialakítására.

A forrásból az önkormány-
zat a tervek szerint tíz da-
rab elektromos meghajtású 
buszt és a töltésükhöz szük-
séges töltőoszlopokat szerez 
be, valamint ezek karbantar-
tásához és töltéséhez megfe-
lelő körülményeket biztosító 
telephelyet építtet, melynek 
az elektromos energia ellá-
tását a sportcsarnok mellett 

épülő napelempark biztosít-
ja majd.

A Smart Grid projekt össz-
költsége már korábban is 
meghaladta a 3,5 milliárd fo-
rintot, amelyből okos közvilá-
gítási rendszer és intelligens 
közlekedésvezérlő épül, va-
lamint a geotermikus hőt is 
hasznosítják. A beruházás 
célja, hogy Békéscsabán 
nőjön a megújuló energia-
termelés, a sportcentrumot 
megújuló energiával lássák 
el, optimalizálják a villamos-
energia-költségeket, vala-
mint csökkentsék a széndi-
oxid-kibocsájtást.  

Varga Diána

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Modern Városok 
Program - Meglévő ipar-
területek infrastrukturális 
fejlesztése tárgyú projekt 
keretében a Berényi és a 
Dobozi úti kerékpárforgal-

mi létesítmények, illetve a 
Szarvasi úti buszmegálló 
építési munkáinak műsza-
ki átadás-átvételi eljárása 
folyamatban van. 

A Szarvasi úton, a MOL ben-
zinkúttal szemben, az új autó-
buszöböl és a körforgalomnál 

a gyalogos-átkelőhely a forga-
lomba-helyezési eljárás befe-
jezéséig továbbra is munkate-
rület. A forgalomba-helyezési 
eljárás várhatóan a műszaki 
átadás-átvétel befejezését kö-
vető 60 napon belül zárul le. 

A Berényi úti (a Széna 
utca és a mezőmegyeri alul-

járó között), valamint a Dobo-
zi úti kerékpárút (a kerékpá-
ros átvezetés és a Gém utca 
között) a műszaki átadás-át-
vételi eljárások befejezéséig 
továbbra is munkaterületek.

Mivel a fenti létesítmé-
nyek az eljárások befejezé-
séig munkaterületek, ezért 

csak saját felelősségre hasz-
nálhatóak.

A kivitelező és alvállalko-
zója, valamint a beruházó 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az át-
adások időpontjáról tájékoz-
tatással fog élni a lakosság 
irányába a rendelkezésre 

álló csatornákon keresztül. 
A forgalomba helyezésig, 
illetve a műszaki átadás-át-
vételi eljárások befejezéséig 
kérjük az érintettek szíves 
megértését, türelmét és köz-
reműködését. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút kialakí-
tása tárgyú projekt kere-
tében a kerékpárforgalmi 
létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus 
hónapban megkezdődtek.

Érintett szakaszok: Bar-
tók Béla út, Temető sor, 
Kétegyházi út, Kígyósi út, 
Kerekegyházi utca; Élővíz-
csatorna töltése Körte sor 
és Vesze között (futófo-
lyosó), Pósteleki bekötőút, 
Gerla településrész, Gerla-
Póstelek közötti földút 
útszakaszok.

A Bartók Béla úti és a Te-
mető sori kerékpárút felújí-
tása elkészült, a kerékpárút 
forgalomba-helyezése még 
nem történt meg. A Kerek-
egyházi út építési munká-
latai befejeződtek.  Az utca 
csak korlátozottan alkalmas 
közlekedésre. A Kétegyházi 
úton és a Kígyósi úton a 
kerékpárút felújítása illetve 
építése elkészült. A meg-
épült szakaszok forgalom-
ba-helyezése még nem tör-
tént meg, azok továbbra is 
munkaterületek! 

A Békéscsaba – Vesze 
közötti Élővíz-csatorna töl-
tésén készült kerékpárút 
forgalomba-helyezése fo-
lyamatban van, addig a la-
kosság számára a töltésen 
futó szakasz nem használ-
ható. A Fényes városrész 
és a Lencsési lakótelep kö-
zötti közlekedés a Magyar 
utcán lehetséges.

A Pósteleki bekötőút asz-
faltozását befejezte a kivi-
telező. 

Felhívjuk az érintett la-
kosság figyelmét, hogy az 
elkészült létesítményeket 
csak saját felelősségre ve-
hetik igénybe.

A Békéscsaba, Gerla te-
lepülésrészen megvalósí-
tandó Csabai utca, Dobozi 
út – Csalogány utca közötti 
szakasz; Napsugár utca, 
Magvető utca, külterületi 
út, kerékpárút, valamint a 
pósteleki erdőben sétány 
építésére a kiviteli szerző-
dés aláírása megtörtént. A 
terület-előkészítési mun-
kák folyamatban vannak. A 
Magvető utcában az ivóvíz-
rekonstrukciós munkálatok 
befejeződtek. A külterületi 
szakasz egy részén, a kas-
télyparkhoz kapcsolódóan 
megkezdődött a tükör készí-
tése, ezért a szakasz köz-
lekedésre nem alkalmas. 
A pósteleki kastélyparban 
elkezdődött az elektromos 
kábel kivitelezése árok-
ásással és védőcső lefek-
tetésével. 

A projekt részét képezi 
egyedi tervezésű komplex 
fedett pihenőhelyek létesí-
tése (Gerla, Póstelek, Mun-
kácsy Emlékház, Bányata-
vak – madárles építésével, 
Szabadkígyós). A létesítmé-
nyek építése folyamatban 
van. A projekt keretében 
„attrakciós elemként” a volt 
autósmozi mellett egy ke-
rékpáros extrémpálya épül, 
a hozzá kapcsolódó komp-
lex, fedett pihenőhellyel 
együtt. A kerékpáros extrém 
pálya pumpapálya, amely a 
nevét a rajta alkalmazott ke-
rékpáros technikáról kapta, 
ugyanis a megfelelő "pum-
páló" mozgással hajtva a 
biciklit, tekerés nélkül lehet 
körbe haladni akár 10-20 
körön át a hullámvonalú  
pályatesten.

Gerlán a Wenckheim 
Károly tér felújítása is fo-
lyamatban van a projekt ré-
szeként. A park kivitelezési 
munkálatainak eredménye-
ként térkő és szórt burkolatú 

sétányok és pihenőhelyek 
létesülnek, melyeket színes 
virágágyások és díszcser-
jék öveznek.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létreho-
zott ideiglenes forgalom-
technikai kialakításokra. 

A munkavégzés során 
kérjük az érintettek szíves 
megértését, türelmét és 
közreműködését.
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS  FEJLESZTÉSE

Hanó MiklósHerczeg Tamás

Megújul a gerlai Wenckheim Károly tér is
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JÁRDAHÁLÓZAT FEJLESZÉTÉSE

Békéscsaba járdahálózat fejlesztése 1. ütem

ÁRVERÉS ÁRVERÉS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árveré-

sen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: A Békés-
csaba, Kendervágó utcában található, 12441 helyrajzi 
számon nyilvántartott kivett gazdasági épület, udvar 
megnevezésű ingatlan egy részét.

Területe: telekalakítást követően 1269 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1 000 000 Ft, azaz brut-

tó egymillió forint.

Az árverés ideje: 2021. július 8. 10.00 óra

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
földszint, Munkácsy Mihály tárgyalója

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlap-
ján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt 
ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hir-
detőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osz-
tálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen 
kívánja együttesen értékesíteni a Békéscsaba, Ipari út déli ol-
dalán található 4 db ingatlanát.

Helyrajzi számok, és területnagyságok: 
6185/8 hrsz.: 5836 m2

6180 hrsz.: 2309 m2

6179/2 hrsz.:   885 m2

6179/1 hrsz.: 1438 m2

Összesen:       10468 m2

Az ingatlanok kikiáltási ára: nettó 45  100 000 Ft, azaz 
negyvenötmillió-egyszázezer forint (bruttó 57 277 000 Ft).

Az árverés ideje: 2021. július 15. 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) föld-
szint, Munkácsy tárgyaló

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 
(www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra, hasznosításra 
kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon található, va-
lamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú  
Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztá-
lya szolgál. Telefonszám: 66/523-863. 

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés ja-
vaslattételére. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés 
pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III. 22.) ön-
kormányzati rendelete szabályozza. 

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy kö-
zösség pontos adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevé-
kenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város polgármestere, Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város alpolgármesterei, Békéscsaba Megyei Jogú 
Város önkormányzati képviselői, Békéscsaba Megyei Jogú 
Város jegyzője, a város területén működő helyi nemzetiségi ön-
kormányzatok, a közgyűlés szociális ügyekkel foglalkozó bi-
zottságának nem képviselő tagjai, a városban szociális ellátást 
végző intézmények vezetői, a városban szociális ellátást végző 
intézmények fenntartói, a városban szociális ellátást végző in-
tézmények munkahelyi kollektívái, a Békéscsabán székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező – bíróság nyilvántartásba vett – ci-
vil szervezetek. A javaslatokat 2021. augusztus 31. napjáig kell 
beküldeni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság 
tér 11-17.). A kitüntetés odaítéléséről Békéscsaba Megyei Jogú  
Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

Békéscsabán, a járdahá-
lózat-fejlesztési program 
keretében, hamarosan 
megkezdődik a kivitelezé-
si munkák I. üteme

A Kormány 1746/2020. (XI. 
11.) Korm. határozatában 
döntött az egyes térségi 
fejlesztési igények támoga-
tásáról, amely támogatás 
keretében valósul meg Bé-
késcsaba járdahálózatának 
fejlesztése.

A támogatás lehetőséget 
teremt arra, hogy a város 
járdahálózatának egy része 
megújuljon, valamint a pro-
jekt keretében lehetőség volt 
a tervekkel nem rendelkező 
járdaszakaszokra kiviteli ter-
veket rendelni.

2020 december hónap-
ban elkezdődtek a járdafej-
lesztési programhoz tartozó 
utcák helyszíni felmérései, 
a felmérések 2021. május 
30-ig megtörténtek. 

A projekt keretében meg-
valósuló járdafejlesztése-
ket négy ütemben tervezik 
megvalósítani, 2022. dec-
ember 31-ig, folyamatosan. 

A projekt I. ütemében 
35 járda/járdaszakasz fej-
lesztésére kerül sor, ezen 
munkák vonatkozásában a 

kivitelező kiválasztása fo-
lyamatban van, a vállalko-
zó részére előreláthatóan 
2021. július hónapban kerül 
sor a munkaterületek átadá-
sára. Ezzel párhuzamosan 
természetesen folyamatos a 
többi utca terveinek az elké-
szítése is. Arra törekednek, 
hogy 2021 III. negyedévé-
ben valamennyi járdasza-
kaszra ki tudják írni a kivite-
lező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárásokat.

A projekt során a kivite-
lezési munkák folyamatosak 
lesznek, a tervezett végső 
befejezési határidő: 2022 év 
vége. 

A kivitelező az érintett 
utcák lakóit a kivitelezési 
munka megkezdése előtt 
legalább két héttel koráb-
ban, írásban is tájékoztatja, 
megjelölve a helyi kapcso-
lattartó elérhetőségeit is.  

A vállalkozók a kivitelezés 
ütemezése során figyelem-
be fogják venni a techno-
lógiai, tárgyi, személyi és 
szervezési feltételeket 

A „Békéscsaba járdahá-
lózatának fejlesztése” című 
projekt megvalósításával 
kapcsolatban folyamatosan 
tájékoztatják a lakosságot.

Járdaszakasz megnevezése Megjegyzés

1 Kórház u., Dedinszky u. Kórház u. páratlan oldal. Dedinszky u. páros oldal 
Védőnői centrumig

2 Sikonyi út egy oldalon kiépített u. 
3 Telep u. páratlan oldal
4 Bezerédj u. egy oldalon kiépített u. 
5 Csalogány u. egy oldalon kiépített u. (Csabai úttól a Gerlai utcáig)
6 Szőlő u. 100–114. sz. előtt páros oldal

7 Forgách u. (Árpád sor - 
Berzsenyi u. között) páratlan oldal

8 Berzsenyi u. (Deák u. Bajza u. között) páratlan oldal

9 Gyulai út (Berzsenyi u. Alkotmány u. és 
Berzsenyi u. Thurzó u. között) páratlan oldal

10 Bajza u. (Erdélyi sortól a főiskoláig)

11 Kőmíves Kelemen sor 37 sz. és 
a Virág presszó között

12 Lencsési út 28–38. között,
a házsor mögött parkon átvezető járda épületekkel párhuzamos járdaszakasz

13 Aulich u. páratlan (Szőlő u., Berzsenyi u. között) páratlan oldal
14 Berzsenyi u. (Erdélyi sor Málnás u. között) páratlan oldal
15 Kőrösi u. páratlan oldal
16 Akácfa u. páratlan oldal 

17 Széna u. Berényi út, Kemény u. között páros oldal, 
Kemény u. Lahner u. között páratlan oldal

18 Schweidel u., Zöldfa u. Lenkey u., Dombos u. között páros oldal

19 Czuczor u. Dugonics u., Károlyi u. között páros oldal
Károlyi u., Dombos u. között páratlan oldal

20 Lorántffy u., Dombos-Vereckei u. között páros oldal
21 Áchim lakótelep szobor környéke
22 Mezőmegyer Hadnagy u. Október 23. tér és Szécsi u. között, páros oldal

23 Mezőmegyer Esze Tamás u. és 
Karácsony János u. összekötő Karácsony J. u.-tól az Esze Tamás u. 2 sarokig páros oldalon

24 Mezőmegyer, Nyárfa u. 
(Szendrey u., Gárdonyi. u.) páratlan oldal 

25 Botyánszki Pálné u. páratlan oldal (Zrínyi u., Mokry u. között)
26 Pulszky u. 18. sz. előtt
27 Váczi Mihály u. 22–24 előtt
28 Bokor u. páratlan oldal (Csillag u. és Mokry u. között)

29 Kézay u. 1–19-ig páratlan oldal,
18-től páros oldal 1–19-ig páratlan oldal, 18-től páros oldal a Kézay sorig

30 Német Lajos u. páros oldalon (Déli sor, Csendes u. között)
31 Dessewffy u. páratlan oldal (Zöldfa u., Botyánszki Pálné u. között)

32 Bibó u. folytatásában 
(0669 hrsz-ú úton) lévő járda 113. sz. tanyáig

33 Berényi út 132. előtt
34 Berényi u. 79.szám előtt

35 Lahner u. Mokry u., Csillag u. páros oldalon,
Csillag u., Őszi u. között páratlan oldalon

További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Tel.: 06 +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
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Ú T F E J L E S Z T É S
Magyarország Kormánya 
a Modern Városok Prog-
ram keretében támogatást 
biztosított a békéscsabai 
útfejlesztési célok előké-
szítésére és megvalósítá-
sára.

A támogatási összeg első-
sorban belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelke-
ző utcák útépítésére hasz-
nálható fel, de a városnak 
lehetősége van a támogatá-
si összeg egy kisebb részét 
útfelújítási munkák (elavult 
aszfalburkolat cseréje) el-
végzésére fordítani. 

Az útfejlesztési program 
jelenlegi állása és a megva-
lósítás tervezett ütemezése:

Útépítési munkák I. 
ütem: 46 db utca esetében 
a kivitelező kiválasztásra 
került, a vállalkozó részére 
2021. június 2-án átadásra 
kerültek a munkaterületek, 
a tényleges kivitelezési 
munkák hamarosan elkez-
dődnek.  

A fejlesztéssel érintett 
útvonalakon a megvalósí-
tás előrehaladásának meg-
felelően a kiviteli munkák 
befejezéséig szakaszosan 
számítani kell forgalomkor-
látozásra:

– egyoldali pályaszűkítés,
– félpályás elkorlátozás, 
– félpályás elkorlátozás 

jelzőőrös forgalomirányítás,
– 30 km-es sebességkor-

látozás.
Az építéssel érintett szaka-

szokon a munkagépek jelen-
létén kívül az építési anyagok 

beszállítása miatt a tehergép-
jármű forgalom megnöveke-
désére is számítani kell.

Kérjük az erre közleke-
dőket, vezessenek óvato-
sabban és figyelmesebben, 
vegyék figyelembe a kihelye-
zett közúti táblák utasításait.

A kivitelező folyamato-
san tájékoztatja az érintett 
ingatlantulajdonosokat a 
tervezett beavatkozásokról 
és folyamatosan biztosítani 
fogják az ingatlanok megkö-
zelíthetőségét.

Útépítési munkák II. 
ütem: az első ütemmel pár-
huzamosan zajlik az útépí-
téssel érintett további 44 db 
utca terveinek a felülvizsgá-
lata, a II. félévben kiírásra 
kerül a kivitelező kiválasztá-
sára irányuló közbeszerzési 
eljárás, amely eredménye-
ként a nyertes vállalkozó 
részére 2021. év második 
felében átadásra kerül a 
munkaterület.

Útfelújítási munkák: a 
63 helyszínt érintő 1,5 Mrd 
Ft-os útfelújítási program ke-
retén belül a kivitelező kivá-
lasztása folyamatban van, a 
munkaterületek átadásá-
ra és a kivitelezési mun-
kák megkezdésére 2021. 
július-augusztus hónap-
ban sor kerül.

Mindhárom projektelem 
esetében a kivitelezési mun-
kák folyamatosak lesznek, a 
végső befejezési határidő: 
2022 év vége.  A vállalkozók 
a kivitelezés ütemezése so-
rán figyelembe fogják venni 
a technológiai, tárgyi, sze-
mélyi és szervezési feltéte-
leket. 

A békéscsabai útfejlesz-
tési program megvalósítá-
sával kapcsolatban folya-
matosan tájékoztatják a 
lakosságot.

A projekt a Modern Vá-
rosok Program keretében 
valósul meg.

Vadász utca Corvin utca 23–25. sz. társasház kiszolgáló útja
Magvető utca a Gyöngy u. és 
Napsugár u. között Körgát utca

Magvető utca a Wenckheim tér és 
Gát sor között Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között

Madarász utca a Jázmin u. és 
Gyöngy u. között Pulszky utca a Munkás u. és Dessewffy u. között

Babits Mihály utca Vörösmarty utca a Dessewffy u. és Lenkey u. között
Nádas sor Orgona utca a csatlakozó 71. számú Csendes utcával együtt
Gyöngy utca a Csabai út és
Babits u. között Körösi utca a Mokry u. és Szekerka u. között

Földműves utca Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u. között
Móra Ferenc utca Károlyi Mihály utca
Tisza István utca a Csalogány u. 
és Pacsirta u. között Vihar utca

Erdélyi sor hiányzó szakaszai Szendrey utca
Fészek utca Csendes utca (együtt az Orgona utcával)
Barackos köz Mikes utca
Béri Balogh Ádám utca Batsányi utca a Jósika u. és Bessenyei u. között
Répa köz Rakéta utca
Almás sor Darányi sor
Szilva köz Monda utca a Veres Péter u. és Báthory u. között
Cseresznye köz Liliom utca
Jácint sor Batsányi utca az Illyés Gyula u. és Korona u. között
Paprika köz Gajdács utca a Monda u. és Tavasz u. között
Kadarka köz Gólya utca
Csabagyöngye sor Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között
Kiszely András utca Fürj utca

Útépítési munkák I. ütemében érintett utcák/szakaszok

Útfelújítással érintett utcák/szakaszok
Sikonyi út Békési út és Május 1. u. között
Bankó András utca teljes hosszban
Móricz Zsigmond utca teljes hosszban
Telep utca teljes hosszban
Hétvezér utca teljes hosszban
Szilágyi Dezső utca 1–5. sz. előtt
Dr. Becsey Oszkár utca Bajza u. és Degré u. között
Pásztor utca 31–41. sz. előtt
Pásztor utca 58–64. sz. előtt (Féja Géza tér felől)
Egyetértés utca teljes hosszban
Felső Körös sor 50–60. sz. között
Felső Körös sor 65–70. sz. között
Szőlő utca Szőlő u. 105. és Kanálisi u. között
Kanálisi utca teljes hosszban
Málnás utca teljes hosszban
Árpád sor Árpád sor 96. sz. és Kanálisi u. között
Degré utca Árpád sor és Szőlő u. között
Degré utca Gyermekotthon előtti buszforduló
Trófea utca Festő u. és Szépkert u. között
Görbe utca 2–20. sz. előtt
Selyemakác utca
Feketefenyő utca 7–9. sz. és Lapos u. között
Fövenyes utca garázsok előtt és Fövenyes u. 2–26. sz. között
Bethlen utca Kölcsey u. és Csorba u. között
Tessedik utca Wesselényi u. és Batthyány u. között
Haán Lajos térre vezető út Lencsési út és Haán Lajos tér 23. sz. között
Wesselényi utca Bartók Béla út és Wesselényi u. 5. sz. között
Damjanich utca Bartók Béla út és Damjanich u. 16. sz. között
Munkácsy utca Bartók Béla út és Posta köz között
Katona utca Andrássy út 28–30. sz . között és Wlassics sétány 25. sz. körül
Klapka utca teljes hosszban
Belvárosi óvodához vezető út Anrdássy út 24–28. sz. mellett, mögött
Wlassics utca 17–23. sz. mögött
Dózsa György út 2–22. sz. mögött (garázssornál)
Révai utca teljes hosszban
Petőfi utca 4–14. sz. előtti út
Szigligeti utca Játszótér körüli útszakasz
Tulipán utca 1–3. sz. mögött
Gábor Áron utca 3–7. sz. mellett és mögött
Szabadság tér 8–26. sz. mögött
Csaba utca 7–15. sz. mögött
Tolnai utca 6–10. sz. mögött
Kazinczy utca 6. sz. mellett és 6/1. sz. mögött
Tinódi utca 3–9. sz. mellett és mögött
Bocskai utca teljes hosszban
Szent Imre utca teljes hosszban
Földvári utca Békési út és Áchim L. András u. között
Bokor utca Mokry u. és Szél u. között
Áchim L. András ltp 5065/9 és 5065/10 hrsz. előtt
József utca Lenkey u. és Zrinyi u. között
Duna utca Új u. és Sáros u. között
Munkás utca Schweidel József u. és Botyánszki Pálné u. között
Török Ignác utca Búzavirág u. és Szélső utca között
Dr. Francisci Dániel utca teljes hosszban
Tildy Zoltán utca Pongrácz András u. és Stromfeld Aurél u. között
Reviczky utca teljes hosszban
Franklin utca Veres Péter u. és Illyés Gyula u. között
Illyés Gyula utca Franklin u. és Tavasz u. között
Szegfű utca Tavasz u. és Franklin u. között
Fília Alapítványhoz vezető út
Tompa utca Bercsényi u. és Asztalos u. között
Vásárhelyi Pál utca Orosházi út és Temesvári u. között
Hargita utca 1–17. sz. előtt

További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Tel.: 06 +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu



Újabb Békés megyei pályázatok részesülhetnek plusz forrásban. Oláh Gábor re-
gionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár arról tájékoztatta 
Zalai Mihály megyei elnököt, hogy – a települések és a Békés Megyei Önkormány-
zat közös fellépésének köszönhetően – több pályázat támogatásának növeléséről 
született döntés, közel 2 milliárd forint értékben. Az alábbi projektek kaphatnak  
többletforrást:
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Többlettámogatás Békés megyei pályázatoknak

a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

Tájékoztatás  TOP-1.1.1-15 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – Dévaványa Város 
Önkormányzata – eredeti támogatás: 147 732 555 Ft, többlettámogatás: 22 159 883 Ft, 
megnövelt támogatás: 169 892 438 Ft
 TOP-1.4.1-16 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése – Gyomaendrőd Város  
Önkormányzata – eredeti támogatás: 51 745 500 Ft, többlettámogatás: 7 756 650 Ft, 
megnövelt támogatás: 59 502 150 Ft
 TOP-2.1.3-15 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – Orosháza 
Város Önkormányzata – eredeti támogatás: 400 000 000 Ft, többlettámogatás: 139 559 674 Ft, 
megnövelt támogatás: 539 559 674Ft
  TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Gádoros 
Nagyközség Önkormányzata – eredeti támogatás: 95 104 568 Ft, többlettámogatás: 
4 828 075 Ft, megnövelt támogatás: 99 932 643 Ft
  TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Csabacsűd 
Nagyközség Önkormányzata – eredeti támogatás: 41 639 489 Ft, többlettámogatás: 
4 921 021 Ft, megnövelt támogatás: 46 560 510 Ft
 TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Dévaványa 
Város Önkormányzata – eredeti támogatás: 207 593 406 Ft, többlettámogatás: 31 138 804 Ft, 
megnövelt támogatás: 238 732 210 Ft
 TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Szarvasi KOMÉP 
Városgazdálkodási Nonprofit KFT. – eredeti támogatás: 36 084 700 Ft, többlettámogatás: 
16 586 150 Ft,  megnövelt támogatás: 52 670 850 Ft
 TOP- 3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Sarkadkeresztúr 
Község Önkormányzata – eredeti támogatás: 26 483 303 Ft, többlettámogatás: 8 514 123 Ft,  
megnövelt támogatás: 34 997 426 Ft
 TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Szarvas Város 
Önkormányzata – eredeti támogatás: 55 229 850 Ft, többlettámogatás: 13 656 536 Ft, 
megnövelt támogatás: 68 886 386 Ft
 TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Zsadány Község 
Önkormányzata – eredeti támogatás: 184 626 927 Ft, többlettámogatás: 1 068 474 Ft, 
megnövelt támogatás: 185 695 401 Ft
 TOP-4.1.1-15 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Szarvas 
Város Önkormányzata – eredeti támogatás: 76 576 633 Ft, többlettámogatás: 24 079 664 Ft, 
megnövelt támogatás: 100 656 297 Ft
 TOP-4.1.1-15 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Dévaványa 
Város Önkormányzata – eredeti támogatás: 60 000 000 Ft, többlettámogatás: 17 994 000 Ft, 
megnövelt támogatás: 77 994 000 Ft
 TOP-4.2.1-15 – Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – Szarvas Város 
Önkormányzata  – eredeti támogatás: 194 677 455 Ft, többlettámogatás: 106 796 509 Ft, 
megnövelt támogatás: 301 473 964 Ft

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ
A „KÖZÖS GONDOSKODÁS – A HELYI, KÖZÖSSÉGI ALAPÚ GAZDASÁGFEJ-

LESZTÉS TÁMOGATÁSA KÖZÖSSÉGI ÖSZTÖNZŐ PROGRAMOKKAL” tárgyú 
(TOP-7.1.1-16-h-047-4) „KÖZÖSSÉGI ÖSZTÖNZŐ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTŐ 

PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA” CÍMŰ, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00330 azono-
sítószámú projekt keretében A KÖRÖSVIDÉK KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI 

ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS 
ISMERŐSEIT, HOZZÁTARTOZÓIT a megrendezésre kerülő
„Szép kert, szép gyümölcsös verseny 2.” című rendezvényére

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10. Szlovák Kultúra Háza udvara, bejárat 
a Kiss Ernő utca felől

Időpont: 2021. július 10. (szombat) 15.00 óra

A „KÖZÖS GONDOSKODÁS – A HELYI, KÖZÖSSÉGI ALAPÚ GAZDASÁGFEJ-
LESZTÉS TÁMOGATÁSA KÖZÖSSÉGI ÖSZTÖNZŐ PROGRAMOKKAL” tárgyú 

(TOP-7.1.1-16-h-047-4) „KÖZÖSSÉGI ÖSZTÖNZŐ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTŐ 
PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA” CÍMŰ, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00330 azono-
sítószámú projekt keretében A KÖRÖSVIDÉK KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI 

ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS 
ISMERŐSEIT, HOZZÁTARTOZÓIT a megrendezésre kerülő

„Híresek és kertészek 2.” című rendezvényére

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont, Széchenyi liget
Időpont: 2021. június 25. (péntek) 15.00 óra

14.30 – 15.00 REGISZTRÁCIÓ
15.00 – 15.05 KÖSZÖNTŐ

15.05 – 15.35 MITŐL LESZ SZÉP A KERTÜNK? – BONYHÁDI PÉTER 
OKLEVELES KERTÉSZMÉRNÖK

15.35 – 16.05
KÖRÖSKOSÁR. HELYI TERMELŐK, KÉZMŰVESEK ÉS VÁSÁRLÓK KÖ-
ZÖSSÉGE– PÓCSI GABRIELLA A KÖRÖSÖK VÖLGYE NATÚRPARK 
EGYESÜLET MUNKASZERVEZET VEZETŐJE

16.05 – 16.20 „SZÉP KERTEK” ÉS „SZÉP GYÜMÖLCSÖSÖK” VERSENY
EREDMÉNYHIRDETÉSE

16.20 – 17.00 SZERETETVENDÉGLÁTÁS
17.00 A PROGRAM ZÁRÁSA

14.30 – 15.00 REGISZTRÁCIÓ
15.00 – 15.05 KÖSZÖNTŐ

15.05 – 15.35 MIÉRT JÁTSZANAK ÉLETÜNKBEN EGYRE FONTOSABB SZEREPET A 
KERTEK? –  KISZEL PÉTER, A FŰVÉSZKERT FŐKERTÉSZE

15.35 – 16.05 MIÉRT JÁTSZANAK ÉLETÜNKBEN EGYRE FONTOSABB SZEREPET A 
GYÜMÖLCSÖSÖK? – LUKÁCS ÁGNES, OKLEVELES KERTÉSZMÉRNÖK

16.05 – 17.00 SZERETETVENDÉGLÁTÁS BORKÓSTOLÓVAL
17.00 A PROGRAM ZÁRÁSA

A rendezvényhelyszín korlátozott befogadóképessége, és 
a vírushelyzet miatt a részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges a merszpalyazat@gmail.com email-címen. 
(Részvétel a jelentkezés sorrendjében.)

A rendezvényhelyszín korlátozott befogadóképessége, és 
a vírushelyzet miatt a részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges a merszpalyazat@gmail.com e-mail-címen. 
(Részvétel a jelentkezés sorrendjében.)

A programon történő részvétel ingyenes! A programon történő részvétel ingyenes!
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A szőlők rendtartása – könyvbemutató

Dr. Sicz György 80 éves

A Békés Megyei Könyv-
tárban, június 11-én, dr. 
Sicz György A szőlők 
rendtartása Békés me-
gyében a XVIII-XIX. szá-
zadban című könyvét mu-
tatták be. A rendezvényre 
nemcsak a helyi kertbarát 
körök, hanem a szomszé-
dos megyék kertészei is 
ellátogattak. 

– Jó ez a kis eső! Kell a 
földnek, kell a szőlőnek 
– mondta felvezetőjében 
Rakonczás Szilvia, a könyv-
tár igazgatója, a rendez-
vény házigazdája, amikor 
éppen a program kezdetén 
kint szakadt az eső.

„A szőlőtermelés és a 
sajtolás művészete emelte 

ki az emberiséget a durva-
ság állapotából, s vezette a 
civilizációhoz, és még ma 
is civilizáltabbaknak szá-
mítanak, vagy legalábbis 
számítják magukat a szőlő-
termelő népek, mint a borta-
lanok. Mert azt jelenti, hogy 
a civilizáció nem értelem és 
szépen tagolt józanság kér-
dése, hanem ellenkezőleg, 
a lelkesedéshez van köze, 
a mámorhoz és az üdített 
érzéshez” – idézte köszön-
tőjében Thomas Mannt Var-
ga Tamás.

Békéscsaba alpolgár-
mestere hozzátette: lelke-
sedésből, mámorból, „üdí-
tett érzésből” sajnos nem 
sok jutott az elmúlt másfél 
évben. Mint mondta – ért-

hető módon – sokan elke-
seredtek, depresszióba es-
tek, nem tudták kezelni ezt 
a soha nem tapasztalt élet-
helyzetet. Dr. Sicz György 
azonban az írást, az alko-
tást választotta.

Még mielőtt dr. Keres-
kényi Miklós lektor, címze-
tes igazgató, tudományos 
kutató és  dr. Sicz György, 
a könyv szerzője bemutatta 
volna a könyvet, lektor fel-
köszöntötte a szerzőt, aki 
június 13-án töltötte be a 
80. életévét. 

A program folyamán a 
kötetből Tomanek Gábor,  a 
Békéscsabai Jókai Színház 
színművésze olvasott fel 
néhány etapot.

Such Tamás

 A könyvbemutatón dr. Kereskényi György köszöntötte 
a 80 éves dr. Sicz Györgyöt

Varga Tamás méltatta a 
könyv szerzőjét



Utak, járdák, sétányok, 
zöldfelületek létesítését, a 
közlekedési csomópontok 
átalakítását is. A beruházás 
idén kezdődött és a tervek 
szerint 2023 első negyedévé-
ben fejeződik be. A folyamat 
a háromszintes, takarékosan 
működtethető parkolóház épí-
tésével indult, majd a mostani 
nagybani piac teljes átalakí-
tása, az új térségi piac meg-
építése következik. Békés-
csabán egy-egy aktív napon 
több ezer ember keresi fel a 
piacot Jelenleg szerdai, pén-
teki és szombati napokon jár-
nak a legtöbben, bízunk ben-
ne, hogy az átalakítás után a 
többi napon is megnő majd a 
forgalom. Fontosnak tartom 
hozzátenni, hogy piacfejlesz-
tés mellett az önkormányzat 
abban a belvárosi környezet-
ben rendbe tette a Trianon 
teret, magánberuházásban 
pedig a volt kötöttárugyár he-
lyén is komoly építkezés indul 
– szűk két éven belül itt szép 
és rendezett lesz a környezet 
a három hiánypótló beruhá-
zásnak és a területrendezés-
nek köszönhetően. 

– Hamarosan vége a tan-
évnek, sokan készülnek a 
nyári napközis táborokba. 
Idén hogyan zajlik majd ez? 

– Szerencsére a járvány 
enyhülése miatti jogsza-
bályváltozások érintették a 
táboroztatást is. Ahogy már 
megszokhatták a csabai 
családok, a tankerületi köz-
ponttal együtt idén is meg-
szervezzük a nyári napközis 
tábort a Lencsési iskolában 
és a Madách utcai iskolában 
június 30-ától július 30-áig. 
Idén fokozott jelentősége van 
ennek a város által nyújtott 
szolgáltatásnak, amelynek 
költségeit az önkormányzat 
állja. A szülőknek csak az 

étkezésért kell fizetniük az 
iskolában megszokott térítési 
díjat, amely összegért tízórait, 
ebédet és uzsonnát is kapnak 
a gyereket. Sok szülő a di-
gitális oktatás idején kivette 
már a szabadságát, így ne-
héz megoldania a gyermeke 
nyári felügyeletét. Biztatom 
a családokat, hogy nyugod-
tan válasszák megoldásként 
a napközis táborokat, ahol 
színes programok, például 
vetélkedők, sportversenyek, 
ismeretterjesztő előadások is 
várják majd a gyerekeket. 

– Korábban népszerűek 
voltak nyaranta a sporthétfők. 
Idén is készülhetünk erre? 

– A pandémiás helyzet 
egyelőre nem teszi lehetővé, 
hogy a főtéren ilyen prog-
ramot szervezzünk, de vár-
hatóan augusztus végén és 
szeptember elején tudunk 
majd sporthétfőket tartani. A 
jogszabályok miatt leginkább 
a sportegyesületek bemu-
tatkozására koncentrálunk 
majd. A csabai, főleg általá-
nos iskolás gyerekekkel ren-
delkező családok itt ki tudják 
választani, milyen sportág 
áll közel a gyermekükhöz. A 
sporthétfőkön megismerked-
hetnek továbbá az egyesü-
letek munkájával, a sportág 
jellemzőivel és a legeredmé-
nyesebb versenyzőkkel is. 

– A szakemberek szerint 
a járvány harmadik hulláma 

is lecsengett már. A jelenlegi 
szabályok alapján hogyan ter-
vezik Békéscsaba nyári kultu-
rális életét? 

– Június 24-én indul majd 
a Jókai színház szervezésé-
ben a Városházi Esték prog-
ramsorozata. Az előadások 
a városháza díszudvarán és 
a TeÁtriumban lesznek (erről 
bővebben a Csabai Mérleg 
9. oldalán olvashatnak). Egy-
előre ezek a programok csak 
védettségi igazolvánnyal lá-
togathatók. A Csabai Nyár 
további programjait a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
szervezi. Lesznek például 
koncertek a Stégszínpadon, 
de szervezés alatt van július 
harmadik és negyedik hétvé-
géjén nagyszínpadi koncert 
is a Szent István téren. Örü-
lök, hogy újraéledt a város! 
Nagyon várjuk, hogy a sza-
badtéri koncertek kapcsán 
további enyhítések legyenek, 
de természetesen mindent 
úgy kell megszervezni, hogy 
közben betartsuk az akkor 
éppen aktuális szabályokat. 
Egyelőre pontosan nem tud-
juk, mi lesz augusztus husza-
dikán, de bízunk benne, hogy 
a járványügyi helyzet addigra 
szinte teljesen nyugvópontra 
jut. Elképzelhetőnek tartom 
– és reménykedem –, hogy 
együtt ünnepelhetünk majd 
koncerttel, tűzijátékkal

Mikóczy Erika
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„Emlékezni kell, és örülni annak, hogy összetartozunk”

Június 4-én a nemzeti ösz-
szetartozás napjára és a 
trianoni békediktátumra 
emlékezhetett Békéscsaba 
lakossága is. 

A nemzeti összetartozás 
napjához kapcsolódóan, jú-
nius 3-án megtartották a – 
múlt évben a járvány miatt 
elhalasztott – Trianon 100 
emlékkonferenciát a Csaba-
gyöngyében, ahol dr. Hatos 
Pál, Szabó László és Ugrai 
Gábor tartott előadást. Egy 
nappal később, a városi 
megemlékezés a Trianon té-
ren volt.

– Trianon mindannyiunk 
számára ugyanazt jelenti: a 
múlt évezred legfájdalmasabb 
tragédiáját. A 101 éve megkö-
tött békediktátum alapján Ma-
gyarország területe és lélek-
száma harmadára csökkent. 
Azonban a kultúránkban, az 
emberi kapcsolatainkban 
és a lelkünkben továbbra is 
él az összetartozás érzé-
se – mondta Szarvas Péter  
polgármester.

A városvezető kiemelte: a 
hétköznapi ember dolga az, 
hogy tartsa a kapcsolatot a 
magyar nemzet tagjaival, nem-
zethatáron belül vagy kívül.

– Fontos, hogy az erdé-
lyi, a felvidéki, a vajdasá-
gi magyarokkal is élénken 
kommunikáljunk, sűrűn talál-
kozzunk.  Számítanak ránk! – 
fogalmazott a polgármester. 

A város vezetői, valamint 
a pártok, szervezetek képvi-
selői koszorúkat helyeztek el 
a Trianon-emlékműnél, majd 
a nap méltó zárásaként, a 
Békéscsabai Jókai Színház-
ban a Trianon című rockope-
rát tekinthette meg az emlé-
kező közönség. 

Ahogy Koltay Gábor ren-
dező kiemelte, a rockope-
rában a nemzet összetartá-
sának fontosságát kívánták 
hangsúlyozni.

– Azért fontos megem-
lékeznünk Trianonról, mert 
nem egy múltba vesző tör-
ténetről van szó. Ez a mai 
napig velünk élő történet. 
Akkor lesz békesség körü-
löttünk a Kárpát-medencé-
ben, ha Trianon problémáját 
ki tudjuk beszélni, és tanul-
ságot tudunk levonni belőle. 
Nem a határok visszaállítá-
sáról beszélek, hanem egy 

olyan világról, ahol a hatá-
ron túli magyarok is rendel-
keznek minden őket megil-
lető joggal. A Trianon című 
rockoperával azt szeretnénk 
sugallni, hogy ha nem tu-
dunk összetartó nemzetként 
viselkedni az egyik legna-
gyobb sorskérdésünk ügyé-
ben, hanem széthúzunk, ak-
kor ki leszünk szolgáltatva a 
nálunk nagyobb hatalmak-
nak – fogalmazott a Balázs 
Béla-díjas rendező. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő az emlé-
kezés fontosságára hívta fel 
a figyelmet. 

– Ismernünk kell a múltun-
kat. A nemzeti összetartozás 
napja alkalmából megrende-
zett esemény sokkal többet 
jelent a múlt tényeinek feltá-
rásánál. Többek között azt 
is sugallja, hogy nem lehet 
mindig a kudarcainkra, vesz-
teségeinkre gondolni, hanem 
fel kell emelnünk a fejünket, 
és örülni annak, hogy ösz-
szetartozunk – fogalmazott a 
képviselő. 

Cs. Zs.

Ez nem arról szól, hogy a 
gyermekkel nem egy háztar-
tásban élő szülő mentesülne 
a gyermektartás megfizetése 
alól, hanem arról, hogy szük-
ség esetén egyszerűbben 
megelőlegezhesse az állam 
a gyermektartási díjat. Tudjuk, 
hogy ez a pénz a mindennapi 
létfenntartáshoz is szükséges 
azoknál a családoknál, ahol 
a gyermekek élnek. Jelenleg 
legalább kilencvenezer egy-
szülős családnak jelent majd 
könnyebbséget ez a változás.

– Július elsejétől nem hoz-
ható kereskedelmi forgalom-
ba az egyszer használatos 
műanyagok jelentős része. 
Régóta napirenden volt már 
ez a kérdés. 

– Két évvel ezelőtt kiadott 
egy állásfoglalást az Európa 
Tanács arról, hogy az egy-
szer használatos műanyagok 
használatát korlátozni kell. 
Hónapokkal ezelőtt a parla-
ment asztalán volt már ez az 
ügy, de akkor elnapoltuk a 
döntést. Úgy gondolom, nem 
érhette váratlanul a kereske-
delemben, a vendéglátásban 
dolgozókat, hogy júliustól élet-
be lép ez a szabály. A korlá-
tozás ráadásul nem azonnali 
hatályú, a meglévő készletet 
még felhasználhatják, viszont 
újakat már nem vásárolhat-
nak. Ki kell vonni a forgalom-
ból például a hungarocell étel-
hordó edényeket, bizonyos 
vastagság fölötti zacskókat, a 
műanyag evőeszközöket, tá-
nyérokat vagy fültisztító pálci-
kákat. A döntés azt szolgálja, 
hogy minél kevesebb nem el-
bomló műanyagszemét kelet-
kezzen. Papírból, fából, illetve 
a természetes, biológiai úton 
elbomló anyagokból készült 
zacskók, tárolóeszközök ter-
mészetesen használhatóak 
lesznek ezután is. Ez némi 

drágulást okozhat, de ma már 
oly mértékben rongálja, pusz-
títja az ember a környezetét a 
sok-sok egyszer használatos 
műanyaggal, hogy ezt a lépést 
meg kellett tenni.

– Mostanra lecsengőben 
van a koronavírus-járvány 
harmadik hulláma. Felléle-
gezhetünk? 

– Ha kitekintünk Európára, 
láthatjuk, hogy – ha nem is 
olyan ütemben, mint Magyar-
országon – egyre több kor-
látozást oldanak fel. Vannak 
még országok, ahol éjszakai 
kijárási tilalom van, vagy ahol 
a közösségek tagjai nem ta-
lálkozhatnak. Magyarorszá-
gon azonban már 5,3 millió 
felett van azoknak a száma, 
akik legalább az első oltást 
megkapták. A fertőzésen át-
esettekkel együtt még többen 
védettek, és ennek is köszön-
hetően a járványügyi mutatók 
napról napra kedvezőbbek. 
A járvány harmadik hulláma 
nemhogy lecsengőben van, 
de lassan véget is ér. Ennek 
biztos van szezonális oka is, 
de elsősorban inkább a ma-
gas átoltottságnak köszön-
hetjük a javulást. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy ne len-
ne egyéni felelősségünk, to-
vábbra is vigyáznunk kell ma-
gunkra és egymásra! Biztatok 
mindenkit, aki még nem tette 
meg, hogy regisztráljon és ve-
gye fel az oltást. A virológusok 

véleménye megoszlik arról, 
hogy lesz-e negyedik hullám, 
illetve hogy a vírus újabb és 
újabb mutációi milyen mérték-
ben befolyásolják az életün-
ket, tehát résen kell lennünk.

– Az aktuális járványhelyzet 
lehetővé teszi a táborok meg-
tartását is. Mire számíthatnak 
a szülők és a gyerekek? 

– Számos nyári táborral ké-
szülnek már a szervezők, de ki 
kell emelni azt is, hogy június 
29-ig – a korábbi évektől elté-
rően – egy miniszteri rendelet 
alapján kötelező az iskolákban 
a gyermekek felügyeletéről és 
elhelyezéséről gondoskod-
ni, amennyiben a szülők ezt 
igénylik. Ezt a döntést azért 
hozta meg a minisztérium, 
mert sok olyan szülő van, aki 
a tavaszi digitális tanrendre 
való átállás időszakában ki-
vette a szabadságát és most 
gondban van. Békéscsabán 
hagyományosan nagy keletje 
van a  napközis táboroknak, 
amit a már eddigi jelentkezé-
sek is bizonyítanak. Nagy az 
érdeklődés a sporttáborok és 
számos, speciális érdeklődési 
körnek megfelelő tábor iránt, 
ráadásul már bentlakásos 
táborok szervezésére is van 
lehetőség. Ha az elővigyáza-
tosság, az óvatosság dominál 
a gyermekek együttlétében, 
akkor nyugodtan vállalhatjuk a 
táboroztatást.

M. Erika

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Júliustól a műanyag evőeszköz sem forgalmazhatóAugusztus végén, szeptember elején lehetnek sporthétfők

Lecsengett a harmadik hullám„Jó, hogy újraéledt a város!”
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Tirjákné Prisztavok Ágnes Apáczai-díjat kapottVida András, a Lencsési iskola igazgatójaSzántó Mihályné, Papp-Jóljárt Gyöngyi és Klimaj Klára

Díjazták Papp-Jóljárt Gyöngyi, Tirjákné Prisztavok Ágnes és Vida András munkáját

Állami kitüntetést kapott három csabai iskola intézményvezetője

Fülöp Csaba nagy jelen-
tőséget tulajdonít a mostani 
beruházásnak, hiszen – mint 
mondta – a korábbi problé-
mákra megoldást nyújt a te-
lekrendezés.

Ami előtte volt...

A békéscsabai  kötöttáru-
gyártás az 1890-es évekre 
vezethető vissza, amikor a 
városban megjelentek az 
első kisiparosok. Kisebb cé-
gek alakultak, majd 1910-ben 
létrejött az első kötöttárugyár-
tó részvénytársaság, Huber-
tus néven. A cég a század 
második felében Békés-
csabai Kötöttárugyár néven  
vált ismertté.

A BéKöt épülete erede-
tileg műbútorgyár volt, me-
lyet 1905-ben alapított Re-
isz Miksa és Porjesz Mihály. 
A különleges szecessziós 
homlokzatú bútorüzemet 27 

ezer korona költséggel épí-
tették meg. Az indulás után 
alig egy évvel nehézségek 
adódtak az értékesítésben, 
ez pedig megpecsételte a 
vállalat sorsát. A gyárat végül 
felszámolták és 1910-ben el-
adták. 1920-ban, a budapesti 
központú Rokka Kötszövő Rt. 
itt nyitotta meg békéscsabai 
üzemét. A gazdasági válság 
után az üzem fejlődésnek 

indult. A II. világháború alatt 
azonban a gyártelep bomba-
találatot kapott, amelyben a 
géppark súlyosan megsérült.

1949-ben a Hubertus, a 
Rokka, majd a MoBé nagy-
vállalat és öt másik cég 
hozta létre a Békéscsabai 
Kötöttárugyárat, amely év-
tizedeken át termelt bel- és 
külföldre.

Papp Ádám, Varga Diána

Évente tizenkét személy 
kaphatja meg az ország-
ban a Trefort Ágoston-dí-
jat. Közülük idén ketten 
is békéscsabiak voltak, 
ezt a kitüntetést vehette 
át ugyanis Papp-Jóljárt 
Gyöngyi, a Petőfi utcai is-
kola intézményvezetője és 
Vida András, a Lencsési is-
kola igazgatója. Ugyancsak 
magas állami kitüntetést, 
Apáczai Csere János-díjat 
kapott Tirjákné Prisztavok 
Ágnes, a Jankay iskola in-
tézményvezetője.

A Trefort Ágoston-díj azok-
nak adományozható, akik 
az oktatás érdekében hosz-
szabb időn át kiemelkedő 
munkát végeznek.

Papp-Jóljárt Gyögyi negy-
ven éve, 1981 augusztusában 
kezdett biológia és testneve-
lés tárgyakat tanítani a 3. Szá-
mú Általános Iskolában, majd 
15 év múlva, 1996-ban ne-

vezték ki igazgatónak. 2001-
ben a 3-as és az 1-es iskola 
fúziójaként létrejött a Békés-
csabai Petőfi Utcai Általános 
Iskola. Az intézmény vezetője 
jelenleg is Papp-Jóljárt Gyön-
gyi, aki a Trefort Ágoston-díj 
mellett a közelmúltban kapta 
meg a Békéscsabai Tanker-
ületi Központ Kiválóság díját.  

– A minap egy nagyszabá-
sú pedagógusnapi ünnepség 
volt nálunk, ugyanis Szántó 
Mihályné és Klimaj Klára, az 
iskola két igazgatóhelyettese 
is miniszteri elismerő okleve-
let kapott. Úgy gondolom, ez 
az intézményünk életében 
egy hatalmas dolog – fogal-
mazott Papp-Jóljárt Gyöngyi.

Az igazgató megjegyez-
te, hogy a jövő évben jár le 
az ötéves vezetői ciklusa. A 
kollégáktól folyamatosan azt 
a megerősítést kapja, hogy 
számítanak a munkájára, 
már csak ezért is szívesen 
folytatná.

Szintén Trefort Ágoston-
díjat kapott kiemelkedő mun-
kájának elismeréséül Vida 
András, a Lencsési Általános 
Iskola igazgatója.  

Vida András Gyulán 
született, hatéves kora óta 
azonban Békéscsabán él. 
Földrajz-népművelő szakos 
tanárként 1987-ben kezdte 
meg a tanítást a József Attila 
Általános Iskolában; 2007-
ben nevezték ki igazgatónak.

2011 óta a Szabó Pál Téri 
Általános Iskola és a József 
Attila Általános Iskola AMI 
jogutódjaként működik a 
Lencsési Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Is-
kola, amelynek jelenleg is 
Vida András az intézmény 
vezetője. 

Az iskolában folyamato-
san arra törekednek, hogy 
minél színesebb, változato-
sabb tevékenységeket bizto-
sítsanak a tanulók sokoldalú 
fejlesztése érdekében. Pe-

dagógiai programjukban és 
mindennapi munkájukban is 
azt tartják szem előtt, hogy 
minden gyermeknek joga 
van egyéni ütemben elsa-
játítani az alapvető ismere-
teket, készségeket. Hosszú 
évek óta magas színvonalú 
sportélet is folyik az intéz-
ményben több sportágban, 
melyet országos bajnokok 
és korosztályos válogatottak 
fémjeleznek. 

– Nagyon örültem a Tre-
fort Ágoston-díjnak, ame-
lyet dr. Kásler Miklós mi-
niszter úrtól vehettem át. 
Noha az elismerést én kap-
tam, de úgy gondolom, ezt 
valójában a teljes nevelő-
testület, illetve a Lencsési 
iskola összetartó közössé-
ge érdemelte ki. Ha nem így 
lenne, akkor intézményve-
zetőként nem tudnám úgy 
végezni a munkám, hogy 
ilyen jól működjön az iskola 
– fogalmazott Vida András.

Az Apáczai Csere Já-
nos-díjat Tirjákné Prisztavok 
Ágnes dr. Kásler Miklós mi-
nisztertől és Maruzsa Zoltán 
államtitkártól vehette át.

Tirjákné Prisztavok Ágnes 
1983-ban végzett magyar-
orosz szakos tanárként. Az 
az akkori 2. számú iskolában 
kezdett dolgozni, mellette kol-
légiumi nevelőtanár volt. Amíg 
gyesen volt, átképezte magát 
angoltanárrá, majd 1990-ben 
az akkori 9-es iskolában (ma 
Jankay) helyezkedett el, ahol 
2008 óta az intézmény veze-
tője. Akkor még ő volt ott az 
egyetlen angol szakos tanár, 
azóta a tantestület nagy része 
már angol műveltségterülettel 
vagy angol szakkal rendelke-
zik, hiszen az intézmény két 
tanítási nyelvű. Kiemelte: a 
Jankay iskolában mindenki tel-
jes erővel azon dolgozik, hogy 
a gyermekek személyiségét 
fejlesszék, és nagyon-nagyon 
fontos a tehetséggondozás. 

Az iskola közben az Okta-
tási Hivatal bázisintézménye, 
matematikai tudásközpont 
lett; nem csak az idegen 
nyelvi területen, hanem a 
matematikai tudásban is ki-
emelkedő teljesítményt nyújt.
Tirjákné Prisztavok Ágnes  
pedig Békés megyében szak-
tanácsadóként, szakértőként 
is segíti további két tanítási 
nyelvű iskolák beindítását. 

– Csodálatos érzés, hogy 
megkaphattam ezt a díjat, 
és ami a legcsodálatosabb, 
hogy Jankay Tibor Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola ne-
velőtestülete terjesztett fel rá. 
Az Apáczai Csere János-díjat 
kimondottan az idegen nyelv 
területén kimagasló teljesít-
ményt nyújtó pedagógusok 
kaphatják meg, évente tíz pe-
dagógust ismernek el ezzel 
a díjjal – mondta el Tirjákné 
Prisztavok Ágnes.

Such Tamás,
 Gyemendi Réka

Megújult az emlékház Üzlet épül a kötött helyén
Megújult a Munkácsy Em-
lékház épülete, mellék-
épülete és környezete is: 
jelenleg már az új, állandó 
kiállítás megszervezése 
zajlik, emellett több attrak-
cióval is készülnek a jövő 
februári nyitásra. A szer-
vezők abban reményked-
nek, hogy a Munkácsy Em-
lékház kiemelt kulturális 
találkozóhellyé válik majd.

Másfél éve, a Modern Váro-
sok Program részeként kez-
dődött el a Munkácsy Emlék-
ház felújítása. Ez év tavaszán 
a munkálatok befejeződtek: 
az épület és az emlékház 
kertje, illetve az Omaszta-
park  is megújult. Jelenleg az 
új állandó kiállítás megszer-
vezése zajlik. Szabóné Bog-
dán Adrienn kulturális szer-
vező elmondta: az új kiállítás 
fókuszában továbbra is Mun-
kácsy Mihály művei lesznek.

– Munkácsy a gyermekko-
rát ennek az épületnek a falai 
között töltötte. Életének az itt 

zajlott momentumai is megje-
lennek majd a kiállításban. A 
tárlat élményközpontúbbá vá-
lik, amely a fiatal korosztály, 
valamint a családos látogatók 
számára is vonzóvá teszi az 
emlékházat – fogalmazott.

A tárlat a 19. századi 
kisnemesi, polgári életmód 
bemutatására is törekszik 
majd, amelyhez  a békés-
csabai Omaszta család 
hagyatéka biztosítja az ala-
pot. Opauszki Zoltán, kör-
nyezetvédelmi és turisztikai 
ügyekért felelős tanácsnok 
elmondta: további attrakci-
ókkal is készülnek.

– Célunk, hogy egy olyan 
helyet hozzunk létre, ahol 
a művészeteken túl kuli-
náris, gasztronómiai élmé-
nyekben is részesülnek a 
látogatók. Kialakítunk egy 
Munkácsy-cukrászdát, ahol 
süteményeket, bonbonokat, 
Munkácsy-tortát, valamint 
kitűnő kávét fogyaszthatnak 
a vendégek; egyfajta talál-
kozóhelyként is elképzeljük 
a Munkácsy Emlékházat – 
ismertette Opauszki Zoltán.

A Munkácsy Emlékház 
többek között csokoládéké-
szítő workshopnak és előadá-
soknak is helyet biztosít majd. 
Ezen túlmenően a pincehe-
lyiségben bemutatják majd a 
hungarikum csabai kolbász, 
illetve a kisüsti pálinka múlt-
ját, történetét, a tradicionális 
ízeket pedig meg is kóstolhat-
ják a látogatók.

Az épületet várhatóan 
jövő év februárjában, Mun-
kácsy Mihály születésnapján 
adják át. 

Gyemendi Réka

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A régi épület eredetileg műbútorgyár volt

A kötöttárugyár épülete 2011-benFülöp Csaba a helyszínen
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Vers- és prózamondó fesztivál Józsa Mihály emlékére

Csabai Mérleg

Varga Tamás alpolgármester és Seregi Zoltán igazgató
Vica, azaz Szepsi-Szente Éva Kisanna

Argan szerepében Koltay Róbertet láthatják a nézők

Június 24-én 20.30 órától, a Maga lesz a férjem című darabbal indul a Városházi Esték

Színházi élmények a városháza udvarán és a TeÁtriumban

Városházi Esték újratöltve

Június 24-e és július 10-e 
között, hétvégenként há-
rom nagyszínpadi előadást 
láthat majd a közönség a 
városháza díszudvarán és 
a TeÁtriumban, a Város-
házi Estéken.

Varga Tamás kulturális ügye-
kért felelős alpolgármester 
szerint az elmúlt időszak 
egyik legnagyobb vesztese 
a kulturális szféra volt, de az 
intézmények a járványhely-
zetben is dolgoztak, és igye-
keztek valamilyen formában 
tartani a kapcsolatot a kö-

zönséggel. Kiemelte: nagyon 
fontos Békéscsaba kulturális 
vérkeringésének az, hogy 
visszatér a Városházi Esték 
programsorozata. 

Seregi Zoltán felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a színház 
minden bérletes előadás-
sal elkészült, és októberig 
ezeket bemutatják a közön-
ségnek. A Jókai színház 
igazgatója megnyugtatta a 
bérletes látogatókat, hogy 
akinek nincs igazolványa, 
azok számára félretesznek 
előadásokat, így mindenki 
láthatja majd a darabokat, 

ha nem most, akkor később. 
A direktor úgy fogalmazott: 
bízik abban, hogy egyre töb-
ben beoltatják magukat, és 
így ősszel sokkal szabadabb 
lesz a színházlátogatás. 

A programsorozatban bu-
dapesti és vidéki színházak 
is fellépnek; kínálnak zenés 
komédiát (Maga lesz a fér-
jem, Egy szoknya, egy nad-
rág), operettet (Lili bárónő), 
komédiát (Képzelt beteg, 
Társasjáték New Yorkban), 
romantikus vígjátékot (A 
nagymama), népszínművet 
(A falu rossza). De láthat-

ják a nézők a Baross Imre 
Artistaképző két vizsgaelő-
adását (Salemi boszorkány-
üldözés, La Mancha lovag-
ja), továbbá megnézhetnek 
rockoperát (Kőműves Ke-
lemen) és láthatják a  Szép 
nyári nap  című Neoton-
musicalt is. Csemegének 
ígérkezik továbbá a Város-
házi Estéken Malek Andrea 
koncertje és az az est is, 
amelynek szereplői a jelen-
leg Békéscsabán élő vagy 
a városunkból elszármazott 
művészek. 

Csiffáry Zsuzsanna

Június 5-én, ötödik alka-
lommal rendeztek vers- 
és prózamondó feszti-
vált Józsa Mihály – vagy 
ahogy mindenki nevezte, 
Józsa Misi – emlékére. A 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ Panoráma termé-
ben tartott rendezvényre 
18 versenyző érkezett. 

Józsa Misi vers- és prózamon-
dóként országosan ismert elő-
adó volt, és a Békéscsabai 
Jókai Színházban színmű-
vészként is dolgozott. A róla 
elnevezett fesztivál dátumát a 
járványhelyzetre való tekintet-
tel meg kellett változtatni. 

– Örülök, hogy most végre 
sikerült megszerveznünk a 
fesztivált. Békéscsaba mel-
lett az ország több pontjáról 
érkeztek versmondók, példá-
ul Budapestről, Orosházáról, 
Tátról, Lajosmizséről, Gyo-
maendrődről, Szigetszent-
miklósról, Csorvásról és 
Ceglédről is – osztotta meg 
a vers- és prózamondó szer-
vezője, Steinwender József.

A zsűri tagja volt  Kovács 
Edit,  Komlósi Kata,  Imre 
Julianna,  Hegedűs Ildikó 
és Csipke Sándor.

– Nagyon fontos a ver-
senyző személyes kisugár-
zása, és az, hogy a saját 

személyiségének jól álljon 
az adott vers. Lényeges to-
vábbá, hogy az adott művet 
úgy tudja megfogalmazni, 
hogy a közönségben érzé-
sek, gondolatok ébredjenek. 
Egy-egy költemény olyan 

gondolatokat tud átadni, 
amelyek által jobban rálát-
hatunk a saját életünkre, és 
gyakran olyan megoldásra 
lelhetünk, ami igazi gyógy-
ír számunkra – fogalmazott 
Kovács Edit színművész. 

A fesztiválon a Csaba-
gyöngye különdíját  Orosz 
Sándor, a Jókai színház kü-
löndíját Pribolyszki György-
né, az Orosházi Táncsics 
Mihály Gimnázium külön-
díját Gölitz Gréta kapta.  

A diákok kategóriájában 1. 
Horváth Bence; 2. Balogh 
Zsolt; 3. Polgár Dávid lett. A 
felnőttek kategóriájában 1. 
Csányi József; 2. Orosz Sán-
dor; 3. Sárik Dániel. 

 Cs. Zs.
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„Borzasztó nagy hiba, amikor az 
ember egyféle akar lenni”

A 240 sec. a behir.hu 
mini portréfilm-soroza-
ta, amelyben elsősorban 
Békés megye ismeret-
len ismerőseit mutatjuk 
be négy percben, ennyi 
idő ugyanis bőven elég 
ahhoz, hogy bárkiről le-
olvadjon a külső máz és 
kirajzolódjon az ember. 
A sorozat legutóbbi ven-
dége Szente Vica volt, aki 
gyökereiről, szárnyairól, 
családjáról és a harmóni-
áról vallott.

Szente Vica (hivatalosan: 
Szepsi-Szente Éva Kisanna) 
tanár, előadóművész, fele-
ség és édesanya – nem fel-
tétlenül ebben a sorrendben. 

Vica tanérként a Színi-
tanházban oktat fiatalokat 
többek között a helyes be-
szédtechnikára. Mint mond-
ta, a beszédtechnika alapja 
a testtartás és a légzés, 
ezek helyes működéséhez 
pedig fizikai tréningre van 
szükség.

Előadóművészként ő is 
pontosan tudja, hogy a fenti-
ek milyen súllyal esnek latba. 
Vica nemcsak Évi tündér-

ként szórakoztatja a legki-
sebbeket saját vagy klasz-
szikus gyermekdalokkal, 
hanem énekesnőként töb-
bek között a Grandmother’s 
Jam és a Bisztró Baleset 
Band zenekarokban adja 
meg a hangot. 

– A jazz, a blues és a 
funky, ez az én természetes 
zenei közegem! – vallotta 
magáról Vica.

Hozzátette, hogy mind-
emellett teljesen jól megvan 
Évi tündér, valamint Szente 
tanárnő is, aki drámatörté-
netből készíti fel a diákokat 
a szakvizsgára.

– Illetve anya is, aki min-
denhol ott van és mindent 
is csinál egyszerre. Hiszem, 
hogy a férjem mellett is ott tu-
dok lenni társként, a lányként, 
akibe annak idején belesze-
retett. Ezek a „szerepek” 
mind így alkotnak egy egy-
séget. Szerintem borzasztó 
nagy hiba, amikor az ember 
egyféle akar lenni – fogal-
mazta meg ars poeticáját.

A 240 sec. részeit a behir.
hu YouTube-csatornáján te-
kinthetik meg!

D. Nagy Bence



Nagy Imre politikus, minisz-
terelnök, közgazdasági író, 
egyetemi tanár szegény-
paraszti családból szárma-
zott, 1896. június 7-én szü-
letett Kaposváron. 

A kaposvári gimnáziumban 
kezdte meg tanulmánya-
it, majd azt otthagyta és az 
esztergályos szakmát válasz-
totta. 1915 májusában beso-
rozták katonának, és Olasz-
országba, majd az orosz 
frontra vezényelték.1916-ban 
fogságba esett, Szibériába 
került, ahol 1918 márciusáig 
lágerben élt.

Magyarországon 1945-ben 
kommunista politikusként, 
földművelésügyi miniszterként 
irányította a földreformot, ami 
több mint félmillió szegény-
parasztnak juttatott 5 holdnyi, 
vagy ennél kisebb földet. 

Nagy Imre 1953. július 
4-étől 1955. március 28-áig 
állt a kormány élén. Ez idő 
alatt eltörölték a kuláklistákat, 
és csökkentették a magánpa-
rasztság adóterheit. Nagyon 
fontos lépés volt, hogy sza-
baddá vált a termelőszövetke-
zetekből való kilépés. A gyűlölt 
ÁVH rettegett vezetőjét, Péter 
Gábort 1954. március 13-án 
életfogytiglani börtönbünte-
tésre ítélték. 

Nagy Imre 1955 elejéig 
élvezte a szovjet vezetés tá-
mogatását, akkor Moszkvába 
rendelték. Hruscsov éles bí-
rálatban részesítette a refor-
mok radikalizmusáért, és ezek 
megváltoztatására szólította 
fel. A kialakult helyzetet Ráko-
si kihasználta, 1955 tavaszán 
sikeres ellentámadást indított 
Nagy Imre ellen, akit április 

14-én megfosztottak politikai 
bizottsági tagságától, április 
18-án felmentettek miniszter-
elnöki tisztségéből. 

A reformerők első nagy 
demonstrációjává a rehabili-
tált Rajk László és társainak 
1956. október 6-án történt 
újratemetése vált. Ezután 
több egyetem diákjai megfo-
galmazták követeléseiket, új 
kormányt akartak Nagy Imre 
vezetésével. Az október 23-
án történt budapesti esemé-
nyekhez hasonlóan demonst-
rációk voltak több városban. 
Nagy Imre meggyőzte a párt 
vezető testületeit, hogy gyö-
keres politikai fordulatra van 
szükség. Október 28-án meg-
hirdethette új kormányának 
programját a rádióban... 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc vége ismert. 
A fegyveres ellenállas gócait 
1956. november 10-11-ére a 
szovjet hadsereg felszámol-
ta, azonban az új hatalommal 
szembeni ellenállás tovább 
folytatódott. Rendcsináló, illet-
ve megtorló alakulatok kezd-
ték átvenni a szovjet hadsereg 

addigi szerepkörét. 1956 nov-
emberétől 1959 végéig több 
mint 35 ezer ember ellen folyt 
eljárás, 1956 decemberében 
és 1957 januárban már halá-
los ítéleteket hoztak. A perek 
közül legnagyobb jelentőség-
gel Nagy Imre és társainak a 
pere bírt. Az 1958 februárjá-
ban elindított eljárás júniusban 
befejeződött. A vádlottak közül 
sokan kerültek börtönbe, Ma-
léter Pált, Gimes Miklóst és 
Nagy Imrét azonban halálra 
ítélték, az ítéleteket 1958. jú-
nius 16-án végre is hajtották. 
Hogy nyughelyüket senki ne 
ismerje, a börtön sétálóud-
varán földelték el őket, és a 
földhányást lommal fedték be. 
1961. február 24-én a kopor-
sókat kiásták, kátránypapírba 
tekerték és a közeli közteme-
tőben vitték, jeltelen sírokba. 
A sírok fedőneveket kaptak, 
Nagy Imre sírjának fedőneve 
Borbíró Piroska lett.

Nagy Imre és mártírtársai-
nak újra temetésére 1989. jú-
nius 16-án volt, több százezer 
fő részvételével.

Forrainé Kovács Márta

A Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület tanulmányutat 
szervezett a Békés me-
gyei turisztikai szolgálta-
tók, köztük a Tourinform 
irodák, szálláshelyek, att-
rakciók munkatársainak 
a Munkácsy Mihály Múze-
umba.

A résztvevők a kiállítóhely 
új, nagyszabású „utazás 
TÉRben és IDŐben” című 
állandó kiállításával, valamint 
a Munkácsy Mihály – Egy gé-
niusz diadala című, szintén 
új és különleges tárlatával 
ismerkedtek meg. Az új kiál-
lításon – közel 1000 négyzet-
méternyi területen – Békés-

csaba áll a fókuszban, de 
kitekintést nyújtanak az adott 
korszakok egyéb országos és 
nagyvilági történéseire is. A 
kiállítás csúcspontja a múze-
um nagytermében, új, külön-
álló egységként megrende-
zett Munkácsy-kiállítás.

A program végén a szak-
emberek egyöntetű vélemé-
nye az volt, hogy a Munkácsy 
Mihály Múzeum nemcsak tu-
dást, hanem élményt is köz-
vetít.  A szervezők reményei 
szerint, a programban részt-
vevők a személyes benyomá-
saik, tapasztalataik alapján 
a jövőben szívesen ajánlják 
majd a turisták figyelmébe a  
múzeum megújult kiállításait.

Igaz, hogy több mint 20 
éve már annak, hogy ki-
ásták a földből a rejtélyes 
óriás követ Kevermes ha-
tárában, még mindig sok 
a kérdőjel az egyedülálló 
lelet körül. A Munkácsy 
Mihály Múzeum új, „utazás 
TÉRben és IDŐben” című 
állandó kiállításának egyik 
legértékesebb darabja-
ként számon tartott őskori 
megalitot most először lát-
hatja a nagyközönség.

A történet szerint mintegy 
20 évvel ezelőtt került elő a 
szántásból a hatalmas, dí-
szes kő Kevermesnél, majd 
néhány évig egy árokban 
hevert. Ekkor jött egy helytör-
ténész,  Magyar Mátyás, aki 
begyűjtötte a leletet és töb-
bé-kevésbé rendbe is hozta. 
Nem sokkal ezután szólt a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
munkatársainak, akik rögtön 
felismerték, hogy egy igen-
csak egyedi tárgyról van szó.

A 2010-es évek elején kez-
dődtek el azok a vizsgálatok, 
melyek azt próbálták kiderí-
teni, honnan származhat a 
kő, és mikor keletkezhetett. 
A szakembereknek először 

azt kellett kideríteniük, hogy 
eredeti-e a lelet, tehát nem 
valamikor később, a modern 
korban készítette-e valaki. Mi-
után bebizonyosodott, hogy a 
kő valódi, kiderült az is, hogy 
a nyersanyaga zöldpala, mely 
a vizsgálatok alapján a romá-
niai Kárpátokból származik, 
nagyjából 70-80 km-re Ke-
vermestől. A sztélé, vagyis 
a faragott, vésett kőtábla 
pontos korát a kutatók 5 
ezer évesre becsülik, de mi-
vel nagyon egyedi készítésű 
tárgyról van szó, ezért csak 
más őskori régészeti lele-
tek formáiból, mint például 
a franciaországi Bretagne-
ból származó sírépítmények 
motívumaiból tudnak követ-
keztetéseket levonni. 

– Őrült nagy fejfájást okoz a 
lelet. Valójában ezért van az, 
hogy immár 10 éve vizsgáló-
dunk különböző szempontok 
alapján. Annyira unikális a 
kő, annyira párhuzam nélkü-
li a Kárpát-medencében és 
Közép-Európában, hogy egy-
szerűen nem is értjük, mikép-
pen kerülhetett a rajta látható 
motívumkincs ide az Alföldre 
– ismertette a régóta tartó 
kutatás eredményeit  Gyucha  

Attila, aki a kő első vizsgá-
latakor még a Munkácsy Mi-
hály Múzeum munkatársa-
ként dolgozott, hosszú ideje 
azonban már az amerikai 
Georgiai Egyetem régésze. 

Ilyen kalandos előzmények 
után nem csoda, hogy a kü-
lönleges lelet megkülönböz-
tetett helyet kapott a Munká-
csy Mihály Múzeum nemrég 
megújult állandó kiállításában. 
A megalit hosszú vándorlás 
után, tavaly decemberben 
került a Magyar Nemzeti Mú-
zeumból újra Békéscsabára. 
A sztélé korábban még soha 
nem volt látható a nagyközön-
ség számára. 

– A tárlat, amelyben a kő 
is megtekinthető, Békéscsa-
ba, illetve a megye történetét 
mutatja be az elmúlt néhány 

évmillió évtől egészen nap-
jainkig. Ebben a kiállításban 
sikerült a rézkor és a bronzkor 
határán lévő részre, egy önál-
ló helyre rakni ezt a sztélét. A 
kiállítás kivitelezője speciális 
színházi technológiát alkal-
mazva, emelővel, rámpákat 
építve tette a helyére a kö-
vet – tudtuk meg  Bácsmegi 
Gábortól, a Munkácsy Mihály 
Múzeum régészétől.

Idén nyáron újabb ásatáso-
kat végeznek majd a régészek 
a lelőhely környékén, hogy 
megtudják, vajon mihez tar-
tozhatott a kő. Egy sírhely ré-
sze volt vagy netán magányos 
oszlopként állhatott az alföldi 
pusztában? A teljes igazságot 
talán sosem tudjuk meg, de 
közelebb kerülhetünk hozzá!

Vincze Attila
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MESÉLŐ MÚZEUM
125 éve született Nagy Imre

Nagy Imre ( Rainer M. János Politikai életrajz kötetéből

Tanulmányút Nem fedte fel minden titkát a kevermesi kő
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Megdöbbentő címmel ta-
lálkozhattak az Új Nemze-
dék olvasói 1925. szept-
ember 30-án: a napilap 
városunkat úgy mutatja 
be, mint azt a települést, 
ami „Trianonnak köszön-
heti boldogulását”. 

A lap kiküldött tudósító-
ja már a vasútállomáson 
megdöbbent azon, hogy 
milyen sokan megfordulnak 
ott, és az utasokat a „kis 
motorosvonat” és autók vár-
ták. Az újságíró a „hajdani 
lusta, eseménytelen életű” 
település helyett a „Délvi-
dék új metropolisáról” ára-
dozott: a széles Andrássy 
útról, a villanylámpa-sorról, 
az egymást követő autókról 
és a mindenhol megtalálha-
tó ártézi kutakról. 

A főtéren megpillantotta 
a katolikus és az evangéli-
kus templomot, a városhá-
zát, melyet éppen felállvá-
nyoztak renoválás céljából. 
A Fiuméből „magyar nóták 
pengése” hallatszott ki, az 
itteni élet csendesnek és 
boldognak tűnt az idegen 
szemében. 

A polgármester helyett, aki 
akkor Párizsban volt a város-
ok találkozóján, Medovarszky 
Mátyás főjegyző nyilatkozott 
a lapnak. Ő a rövid város-
történeti ismertető után el-
mondta, hogy bár a város 
nem mondható nagyon gaz-
dagnak, „földbirtoka csak 
mintegy ezer hold”, de a te-
lepülés tulajdonában van a 
Fiume Szálloda, a színház 
és több bérház is. A főjegy-
ző beszámolt arról is, hogy 
Csabán „munkanélküliség 
alig tapasztalható”, hiszen 
a mezőgazdaságnak min-
den dolgos kézre szüksége 
van. A város kölcsönökből 
szerzett pénzt „útjavításra, 
iskolaépítésre, gőzfürdő 
építésére, villanytelep reor-
ganizálására és a közvilá-
gítási hálózat kibővítésére”. 

A trianoni béke Aradot el-
szakította, helyét a környé-
ken Békéscsaba vette át, 
így a közelben lakó gazdák 
itt szerezték be szükségle-
teiket. A 6 textilgyár, a 11 
malom és a vasút, mely-
nek köszönhetően „hat felől 
árad a pénz és a jólét a vá-
rosba”, járult hozzá ahhoz, 

hogy a város „magához 
ragadja gazdasági téren a 
vezetést”. 

Bár a lakosság majdnem 
fele szlovák volt, Békés-
csabán sosem alakultak 
ki nemzetiségi ellentétek, 
sőt mindenki szabadon 
használhatta anyanyelvét. 
Mindezt az is bizonyítja, 
hogy a szlovák származá-
sú Medovarszky lehetett a 
város főjegyzője. A város 
kulturális téren is kiemelke-
dően teljesített, az Auróra 
Kört és a Városi Színházat 
a pesti polgárok is megiri-
gyelhették volna. 

A cikk végén egy Békés-
csabáról kiinduló országos 
mozgalomról számolt be 
az Új Nemzedék tudósítója, 
mely szerint „vasárnap le-
gyen tilos a szeszfogyasz-
tás”, hiszen az alkohol „a 
vasárnap szentségét és 
méltóságát rombolja”. 

Az Új Nemzedék cikkje 
bemutatta az érem egyik 
oldalát – a jobbat, de a kö-
vetkező cikkben az érem 
másik oldala következik.
(Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

Csabai Mérleg

LENC SÉ SI  KÖZÖS SÉGI  H Á Z
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66/456-177,

lencsesikozhaz@gmail.com
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Csabaiak  a karlsbadi gyógyfürdőben 3.Csabai életképek
Új Nemzedék: „Az egyetlen magyar város, 

melynek nem ártott Trianon”

Nyári táborok a Lencsési Közösségi Házban

Az Új Nemzedék kiküldött tudósítójának cikke a lapban, 1925. szeptember 30-án

A „Sprudel” nevű gyógyforrás Karlsbadban, 1907-ben, és ahogy a korban egy gyógy-
kezelés zajlott mellette ( Zempléni Múzeum, digitalizálva: Gallery Hungaricana.)

Fotósuli tábor: 2021. június 28 – július 2-áig 12-18 éves diákok 
részére. A résztvevők tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a 
digitális fotózás elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szak-
mai  vezetők közreműködésével. A táborban való részvétel feltétele, 
hogy a jelentkezők rendelkezzenek digitális fényképezőgéppel, amit a 
tábor ideje alatt magukkal hoznak. A foglalkozások 8 – 16 óráig tarta-
nak. Gyermekfelügyelet 7.30 – 16.30 óráig. Részvételi díj: egy hétre  

15 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. 
Jelentkezési határidő: június 21

.
Újrahasznos tábor: 2021. július 5 – 9-éig 8-14 éves gyerekek ré-

szére. Tevékenységünket az újrahasznosítás témakörére építjük. Nem 
is hinnénk, hogy mennyi mindent készíthetünk egy régi farmerből, egy 
kiürült befőttes üvegből vagy egy parafadugóból. Olló, tű, cérna, madzag, 
néhány gyöngy és a kinőtt farmerből csodás ajándék, izgalmas ajtódísz 
készíthető, mint ahogy a parafadugóból kedves állatfigurát készíthe-
tünk, a kiürült üvegek hangulatos mécsesekké  válnak, ha a varázs-
ecset megérinti. És ez csak egy része. A foglalkozások 8-tól 16 óráig 
tartanak. Gyermekfelügyelet 7.30 – 16.30 óráig. Részvételi díj: egy 
hétre 15 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. 

Jelentkezési határidő: június 28.

Tornák június 29-ig

Alakformáló torna – minden héten kedden 17.30 – 18.30 óráig.  
Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.   

Fitt-N Taekbo Team – minden kedden 18.30 – 19.30 óráig. 
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

A közösségi ház látogatásának feltétele továbbra is a védettségi 
igazolvány felmutatása.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2021. június 17-én, csütörtökön, 19 órakor

THE ABSTRACT
Heidrich Roland – gitár, Pengő Csaba – nagybőgő, Sárvári 

Kovács Zsolt – dobok 
Ávéd János – tenor és szoprán szaxofon, 

Kováts Gergő – bariton szaxofon
Zenéjükben a játék, a teremtés, az alkotás „súlytalan” öröme, 
amely korántsem súlytalan, de jobb, ha az ember ekként kezeli, 

különben még túl komolyan venné önmagát. 
„A Fine Line In Between” lemezbemutató koncert!

Helyszín: Meseház udvara
Belépő: 500 Ft.

Támogatók:

SZENT IVÁN ÉJI PAJZÁNSÁGOK

2021. június 24-én, csütörtökön, 20 órai kezdettel
Azért a kis bolondságért…

Magyar népi pajzánságok Fabók Mancsi Bábszínháza 
előadásában.

Helyszín a Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.
Korhatár 14 év, a belépés ingyenes.

Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

Rendezvényeink helyszíne szabadtér, az aktuális  
rendelet szerint látogatható.

Ismert csabaiak a vendégek között

A „Karlsbader Kurlist”-ben 
legtöbbet szereplő név 
Fuchs Gyuláé, aki kereske-
dőként volt megnevezve, 
és a leggyakrabban egye-
dül utazott. 

Már 1895-ben találkozha-
tunk a nevével, és kétszer 
utazott a feleségével is. 
Fuchs Gyula hithű neológ 
izraelita terménykereskedő 
volt, aki számos jótékonyko-
dása mellett a gyulai királyi 
törvényszéken is működött 
megválasztott esküdtként. 
Az 1903-ban Csabán ala-
kult kereskedők egyesületé-
ben választmányi tag is volt. 
Fuchs Gyula életének 80. 
évben hunyt el 1924-ben. 
Fia, Lajos – aki szintén volt 
fürdővendég – a Békéscsa-
bai Szövőgyár Rt. igazgatója 
volt ugyanekkor.

Érdekes név számunk-
ra e listáról Szulimán Ödön 
neve, aki annak a Szulimán 
Ákosnak volt a bátyja, akit 
1861-ben Munkácsy Mihály 
lerajzolt Gyulai úti házukban. 

Ödön 1839-ben született, 
Aradon volt gimnazista, egy 
időben, amikor Munkácsy 
ugyanitt asztalos legény volt, 
többször is találkoztak. Szuli-
mán 1879-ben a gyulai királyi 
törvényszéken lett segéd-te-
lekkönyvvezető, majd 1881-
ben a csabai járásbíróságon 
telekkönyvvezető. 1907-ben 
ment nyugdíjba, ebből az 
alkalomból az uralkodó az 
arany érdemkeresztet ado-
mányozta neki. Szerény, be-
csületes tisztviselő volt, aki 
1896-ban tett látogatást a 
karlsbadi fürdőhelyen.

Megfordult Karlsbadban 
– Karl Kidovszky néven, 
rosszul írva – Vidovszky Ká-
roly is 1897-ben, akit szintén 
ismert Munkácsy. Annak a 
Vidovszky Jánosnak volt a  
legidősebb fia, akinek szom-
szédságában lakott Miska 
és a nagybátyja 1853-ban. 
Vidovszky Károly a feleségé-
vel, született Mertz Terézzel 
fordult meg a fürdőben (fe-
lesége egy évre rá meghalt), 
valamint az egyik lányukkal. 

A Vidovszky család sírja ma 
is megvan a ligeti katolikus 
temetőben.

Megtalálható e listán dr. 
Stiaszny József özvegyé-
nek a neve is, aki fiával, Jó-
zseffel 1896-ban érkezett 
Karlsbadba. Stiaszny doktor 
sokszor szerepelt a korabeli 
csabai lapokban. 1885-ben, 
az újonnan felépített Vasút 
utcai házának földszintjén bú-
torraktár nyílt, amelynek hir-
detése sokáig volt olvasható.

Egyetlen leányát, Matildot 
Schwarz Salamon termény-
kereskedő fia, Schwarz Géza 
vette feleségül (más lapban 
Somának írták). A „Békés” 
című lap szerint a házasság 
nem volt boldog, az asszony 
öngyilkosságot követett el, 
és nem sokra rá a férj is. A 
házasságból hátramaradt fiú 
nevelését gróf Apponyi Albert 
vállalta magára. Ifjabb József 
Budapesten lett joghallgató, 
és egy pályázatával tudo-
mányos pályadíjat is nyert  
1904-ben.

Szalay Ágnes

Szabadulómatek

Rendhagyó matematika-
versenyt szervezett a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola. Az intézmény, 
mint az Oktatási Hivatal Mate-
matikai Tudásközpontja – ez-
úttal a pandémiára reflektálva 
– egy szabadulószobás te-
matikájú versennyel készült.

A verseny szervezői a 
„szabadulószobákat” a Csa-
bagyöngyében alakították 
ki. Összesen nyolc, 5. és 6. 
osztályos diákokból álló csa-
pat küzdött meg az idővel és 
a feladatokkal. 

A tanulóknak különböző 
matematikai feladványokat 
kellett megoldaniuk egy órán 
belül, csak így szabadulhat-
tak ki a bekamerázott szo-

bákból. Ezt a többségnek 
sikerült is szintidőn belül tel-
jesítenie. 

A verseny után Tirjákné 
Prisztavok Ágnes, a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola intézmény-
vezetője a Békés Megyei 
Könyvtárban hirdette ki a 
helyezettek sorrendjét. Az 
első két helyen a Jankay két 
külön indított csapata vég-
zett, míg harmadik a Nagy-
szénási Czabán Samu Álta-
lános Iskola csapata lett.A 
tanulók jutalmul egy-egy 
oklevelet kaptak, valamint 
stílszerűen minden csapat 
egy szabadulópakli játékkal 
gazdagodott.

V. A.



Június első hétvégéjén 
a Békéscsabai Röplabda 
Akadémia adott otthont az 
országos ifjúsági röplab-
da bajnokság döntőjének. 
A hazai pályán szereplő 
csabaiak, esélyeshez mél-
tóan, kiegyensúlyozott tel-
jesítménnyel hódították el 
a bajnoki címet. 

Két évvel ezelőtt rendeztek 
utoljára U19-es országos 
döntőt, amikor három na-
pon keresztül Békéscsabán 
mérkőztek meg egymással 
a korosztály legjobb együt-
tesei. A finálét 2019-ben a 
BRSE nyerte meg a Székes-
fehérvár csapata ellen. 

Miután most a BRSE 
ifistái fölényes, 3–0-ás győ-
zelmet arattak a Gödöllő 
csapata ellen, a döntőben az 
UTE együttese várta őket. 
Már az elejétől fogva óriá-
si volt a hangulat a Békés-
csabai Röplabda Akadémia 

csarnokában, a két legjobb 
gárda szinte telt ház előtt 
játszhatta a mindent eldöntő 
mérkőzést. Az első szettet 
az újpestiek nyerték 25–23-
ra, ami kisebb meglepetést 
okozott. A BRSE korosztá-
lyos együttese a második 
játszmában összekapta ma-
gát, és 25–21-es eredmény-

nyel egyenlített. A harmadik 
etapban már felszabadul-
tabban játszott a hazai csa-
pat, aminek meg is lett az 
eredménye, 25–16-tal 2:1-
re vezettek a csabai lányok. 
A BRSE innentől már nem 
is engedte érvényesülni az 
ellenfelét: az utolsó szettben 
25–15-re nyert a Békés me-
gyei együttes, így 3–1-re di-
adalmaskodott, ezzel a leg-
jobbnak bizonyult az U19-es 
országos bajnokságban.

Nagy Attila, a BRSE után-
pótlás vezetőedzője a mér-
kőzést követően elmondta, 
hogy U19-es párharchoz 
képest egy nagyon jó szín-
vonalú meccsen sikerült le-
győzni az újpestieket.

– Biztos voltam benne, 
hogyha megnyugszunk és 
a nyitás-fogadásunk helyre 

tud állni, akkor vissza tu-
dunk térni a saját játékunk-
hoz. A második szettben, 
amikor már a második időt 
kellett kikérnem, rezgett ki-
csit a léc, de ez a csapat 
nagyon erős, nagyon régóta 
együtt játszik a mag, most 
is hatalmas lelkierőről tettek 
tanúbizonyságot a lányok, 
és megérdemelten nyertük 
meg a mérkőzést – hangsú-
lyozta az edző.

A mester hozzátette, 
hogy ennek az U19-es csa-
patnak ez volt a búcsúmecs-
cse, hiszen a tanulmányai 
miatt több játékos is más 
városba költözik, így ebben 
az összeállításban már nem 
lépnek többet pályára. Ennél 
szebb búcsút aligha lehetett 
volna elképzelni.

Vincze Attila
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A döntőnek a Békéscsabai Röplabda Akadémia adott otthont

Újra bajnok a BRSE U19-es csapata
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Hanna eddig 111 érmet szerzett
Több mint tíz esztendeje 
tornázik a Torna Club Bé-
késcsabánál Szujó Hanna, 
aki ősz óta azonban már a 
fővárosban edz. Szárnyaló 
pályafutása alatt (111 érme 
van) elmondása szerint 
csak egyszer ingott meg, 
mert nem úgy jöttek az 
eredmények, ahogy szeret-
te volna. Mégsem hagyta 
abba. Be jól tette!

A közelmúltban, május vé-
gén, a várnai világkupán 
aranyérmes lett Hanna, aki 
nővére, Dorka hatására kez-
dett tornázni. 

– Már az oviban felmen-
tem a gyűrűre, és mindig 
azt mondták az óvónénik a 
többieknek: „nehogy utánoz-
zátok Hannát, mert le fogtok 
esni!”. Anyáék aztán be is 
írattak a bukfencakadémiára, 
utána pedig nem volt megál-
lás. Kezdőben és haladóban 

csak aranyérmeim voltak. 
Amikor egy érmet szerzek, a 
mai napig beírom a kisköny-
vembe, éppen most írtam be 
a száztizenegyediket – árulta 
el Hanna. 

Bár a torna sok lemondás-
sal jár, a fiatal tornász szerint 
a sportkórház komplex méré-
seinek is köszönhetően már 
egyszerűbb dolguk van, mint 
az elődeiknek. Most akár még 
egy kis csokit is belefér, amit 
ő kimondottan szeret. Beszélt 

arról is, hogy ha valaki erede-
tileg tornázott, majd sportot 
vált, akkor szinte bármi lehet. 
Például Ondos Adél és Mitykó 
Veronika  is tornászok voltak, 
majd nemzetközi szintű súly-
emelő lettek.

Szujó Hanna egyébként 
Pesten edz múlt év őszétől, 
ahol Draskóczy Imre a szövet-
ségi kapitány, és  Botyánszky 
Mariann  a trénere, továb-
bá  Böczögő Dorina  is bese-
gít. A tanulmányait viszont 
Hanna továbbra is Békéscsa-
bán folytatja, az evangélikus 
gimnáziumban. 

– Nagyon sokat köszön-
hetek az iskolámnak!  Ami-
kor újra beindult a jelenléti 
oktatás, jeleztem a tanára-
imnak, hogy szinte minden 
hétvégén versenyem vagy 
edzőtáborom van. Minden-
ki pozitívan állt hozzá, a 
tanév utolsó pár dolgozatát 
is megoldottuk online. Na-
gyon hálás vagyok ezért –  
fogalmazott Szujó Hanna.

Such Tamás

Szofi ott lesz Tokióban

Csabai olimpikon

Június 9-én, a Papp László 
Sportarénában rendezett 
olimpiai kvalifikációs csel-
gáncs-világbajnokságon 
a 63 kilogrammos Özbas 
Szofi két győzelemmel 
a negyeddöntőbe jutott. 
Bár ott kikapott a venezu-
elai Anriquelis Barriostól, 
és végül a hetedik helyen 
végzett, de a Békés Me-
gyei Kanu Judo SE ver-
senyzője teljesítményével 
biztosította részvételét a 
nyári, tokiói olimpián! 

–  Szofi nagyon szépen dol-
gozott, komoly ellenfeleket 
győzött le a világbajnoksá-
gon. Az első meccsén a vi-
lágbajnoki bronzérmes hol-
land lány ellen nehéz dolga 
volt, majd a mongol cselgán-
csozó is kemény riválisnak 
bizonyult. A negyeddöntő-
ben egy nagyon ügyes vene-
zuelai lány volt az ellenfele, 
kicsin múlt a győzelem és 

az elődöntőbe jutás. Sokan 
nem is várták Szofitól ezt a 
kiváló eredményt, hiszen ko-
rábbi sérülése és a korona-
vírus után nem volt könnyű 
felkészülnie erre a világbaj-
nokságra – értékelt edzője,   
Gyáni János.

Özbas Szofi már a világ-
bajnokság előtt is szinte biz-
tos olimpiai résztvevő volt, a 
negyeddöntős szerepléssel 
pedig bebiztosította az ötka-
rikás részvételt. 

– Szinte álomszerű, óriá-
si tett 19 évesen kijutni az 
olimpiára! Szofi a világbaj-
nokságon is megmutatta, 
hogy jó felkészüléssel, jó 
versenyzéssel kiváló ered-
ményt lehet elérni. Fiatal 
kora ellenére egyre éretteb-
ben, megfontoltabban ver-
senyez, követve a taktikai 
utasításokat. Szép jövő áll 
előtte – fogalmazott a csa-
bai klub elnöke.

K. D.

Visszavárják a vendégeket
Az edzőtermek 2020 nov-
emberétől idén májusig fo-
lyamatosan zárva tartottak, 
illetve csak a versenyszerű-
en sportolókat fogadhatták. 
A lakosság számára május 
1-jétől nyithattak újra, de 
csak azok számára, akik vé-
dettségi igazolvánnyal ren-
delkeznek. A fitnesztermek, 
stúdiók üzemeltetői szerint 
a vendégek visszatérési ará-
nya 30–60 százalék körüli. 
Van, akit a védettségi igazol-
vány hiánya és a megbetege-
déstől való félelem tart visz-
sza, és visszaesett azoknak 
az aránya is, akik bérletet, 

pláne hosszabb távú bérletet 
vásárolnak. Az edzőtermek, 
stúdiók tulajdonosai, üzemel-
tetői hangsúlyozzák: a higié-

niai előírásoknak mindenben 
megfelelnek, és nagyon vár-
ják vissza a vendégeket, a 
mozogni vágyókat.
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Június 27-e Szent László 
király ünnepe. Békéscsa-
bán, Jaminában köztéri 
szobor emlékeztet a lo-
vagkirályra. Széri-Varga 
Géza alkotását 2000. au-
gusztus 19-én, Tempfli 
József, nagyváradi püs-
pök áldotta meg. 

Szent László jaminai szobra 
ötletesen kialakított talapza-
ton áll. Ha közelről szemlél-
jük, felismerhetjük rajta annak 
az öt embernek az arcképét, 
akiket László király uralma 
idején kanonizáltak. Középen 
a koronás, tekintélyes szemé-
lyiség István király, az ifjú her-
ceg Imre, a püspöksüveget 
viselő pedig Gellért. A Pozso-
nyi Évkönyv szerint 1083-ban 
avatták őket szentté. A kom-
pozíció további két, nehezeb-
ben azonosítható szereplője 
Zoerard – más néven András 
– valamint Benedek reme-
ték. Ők a Felvidék nyugati 
részén, Nyitra tágabb környé-
kén éltek. Mivel a békéscsa-
baiak jelentős része felvidéki 
származású, gesztusértékű 
a számukra Zoerard és Be-
nedek ábrázolása. László le-
gendája szerint a két remetét 
is az ő uralma idején kanoni-
zálták. András és Benedek 
személyében egyszerű em-
berek is megkapták ezt a ma-
gas megbecsülést.

A jaminai Jézus Szíve 
templom előtt megjelenített 
Szent László egy templomot 
tart a kezében. Az uralko-
dó jelentős egyházszerve-
ző munkájának része volt 
ugyanis, hogy a bihari püs-
pökség központját áthelyezte 
Biharról Nagyváradra. A mai 
Békés megye területének je-
lentős része évszázadokon 
át a váradi püspökséghez 
tartozott, ezért is illő, hogy 
a megyeszékhelyen szobor 

emlékeztessen a püspök-
ségért sokat tevő királyra. A 
szobor felállítását szorgal-
mazó Bielek Gábor apátplé-
bános is hangsúlyozta ezt 
több mint húsz évvel ezelőtt.

László király (1077–1095) 
uralmának egy mozzanata 
a mai Békéscsaba környé-
kéhez kapcsolódik. IV. Béla 
1261. szeptember 9-én kelt 
oklevele felsorolja azokat a 
birtokokat, melyeket Szent 
István és Szent László ado-
mányoztak az egri püspök-
ségnek. Három olyan falut is 
említ, melyek 1261-ben Bé-
kés vármegyében feküdtek: 
Fejérem (Feyerem), Püspöki 
(Pispuky) és Ketesd a hely-
ségek neve. Az oklevélben 
említett birtokok előtt és 
után Szent László adomá-
nyáról olvasunk, ez alapot 
ad annak az értelmezésnek, 
hogy Fejérem, Püspöki (a 
későbbi Püski) és Ketesd is 
László adományaként kerül-
tek az egri egyházhoz. Ezek 
a települések ma már nem 
léteznek, de a Békéscsaba 
és Gyula között álló Veszely 
Csárda tágabb környékére lo-
kalizálhatók. 1415-ben ugyan-
is egy Vesze (Veze) nevű 
birtok Feÿerem-től egy „kő-
hajításnyira”, Püskitől (Pÿskÿ) 
„három nyíllövésnyire” feküdt. 
1405-ben az egri káptalan 
számon tartotta, hogy Fej-

érem birtokát Szent László 
adományozta nekik.

A lovagkirály emléknap-
ja, június 27-e jelentőséggel 
bír városunk történetében 
is: Ábránfy Péter, Csaba 
földesura 1521-ben Szent 
László király ünnepén, Csa-
bán keltezte azt a levelet, 
mely településünket említő 
első ismert magyar nyelvű 
forrás. A levél megszületé-
sének idén lesz 500 éve. A 
kerek évfordulóra emlékező 
konferenciát az MNL Békés 
Megyei Levéltára októberre 
tervezi.

A legutóbbi időben újabb 
olyan köztéri műalkotással 
gazdagodott a város, mely 
Szent Lászlót is ábrázolja. 
A Damjanich és a Wesselé-
nyi utcák kereszteződésén 
Szőke Sándor kompozíciója 
elsősorban a Szenthárom-
ságra emlékeztet – az Atyára, 
a Fiúra és a Szentlélekre –, 
de az Árpád-ház három jeles 
tagja – Szent István és Szent 
László királyok, valamint 
Szent Imre herceg – is helyet 
kapnak az oszlopon. A három 
szent férfi ábrázolása arra is 
lehetőséget adott a régi és 
modern művészek számára, 
hogy az ember földi életének 
három szakaszát megjelenít-
sék: az idős kort, az élet de-
lét, és a fiatalságot.

Dr. Halmágyi Miklós
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Dr. Duray Balázs, Herczeg Tamás, Ulbert Zoltán és dr. Nagy István 

Szent László emléke Csabán

Szemléletváltásra van szükség A miniszterrel egyeztettek
A környezetünk megóvá-
sának fontossága megkér-
dőjelezhetetlen, azonban 
korántsem elegendő, amit 
napjainkban teszünk ezért. 
A környezetvédelem világ-
napján arra hívták fel a fi-
gyelmet, hogy az emberek 
cselekedete komoly hatás-
sal van a másik emberre és 
a bolygónkra. 

1972-ben, június 5-től 16-ig 
tartották az ENSZ első, „Em-
ber és bioszféra” címet viselő 
környezetvédelmi világkonfe-
renciáját Stockholmban. A vi-
lágszervezet közgyűlése még 
abban az évben nemzetkö-
zi környezetvédelmi világnap-
pá nyilvánította a tanácskozás 
kezdőnapját. A világnap célja 
a figyelemfelhívás, konkrét 
célkitűzése az energiataka-
rékosság, a megújuló termé-
szeti források hasznosítása, 
a szemét- és hulladékkép-
ződés csökkentése, vala-
mint a környezetszennyezés 
megelőzése.

– Ha az otthonainkban 
odafigyelünk a vízhaszná-
latra, az energiahasználat-

ra, és nem vásárolunk olyan 
dolgokat, amelyek rövidúton 
szemétté válnak, máris so-
kat tettünk a környezetért. 
Ez szemléletbéli kérdés. A 
szemléletünk pedig akkor 
változhat meg, ha tudatosan 
odafigyelünk a környezetünk 
adta válaszokra. Az egyes 
madárfajok, például a város-
ban velünk élő molnárfecs-
kék állományának drasztikus 
csökkenése a szemünk előtt 
zajlik. A változások okaira 
egy cseppnyi gondolkodással 
bárki rájöhet. Amikor pedig 
gyakran „területrendezésnek” 

titulált lecsapolással, vagy 
árasztással, növényirtással, 
esetleg helytelen növényte-
lepítéssel természet-közeli 
élőhelyeket szüntetünk meg, 
azzal az ottani „lakosság” 
élőhelyét módosítjuk, szűkít-
jük le. A természetnek tőlünk 
függetlenül meg van a maga 
rendszere, ez az ökosziszté-
ma. Ha ezt tiszteletben tar-
tanánk, a környezetvédelem 
területén is előbbre jutnánk – 
fogalmazott Boldog Gusztáv, 
a Zöld Csütörtök Természet-
védő Kör szakmai vezetője.

Csiffáry Zsuzsanna

Nagy István agrárminiszterrel 
egyeztettek a Hatvanezer Fa 
Egyesület tagjai. A miniszter 
az állattartó telepek korszerű-
sítésére kiírt pályázat Békés 
megyei támogatói okiratait 
adta át június 1-jén, Kondoro-
son, de időt szakított arra is, 
hogy az egyesület képviselői-
vel beszéljen. 

– Néhány héttel ez-
előtt  Zambó Péter  államtitkár 

úrnál jártunk szakmai part-
nerség kialakítása céljából. A 
megbeszélésen  Herczeg Ta-
más  országgyűlési képviselő 
felkérést kapott, hogy a meg-
beszélt együttműködési irá-
nyokról tájékoztassa dr. Nagy 
István agrárminiszter urat. Ez 
Kondoroson meg is történt, 
ahol az agrárminiszter a szak-
államtitkársággal tervezett kö-
zös programok támogatásáról 

biztosított bennünket – tájé-
koztatott az egyesületet.

Az egyesület vezetői Dan-
kó Béla  országgyűlési kép-
viselővel és Ribárszki Pé-
ter kondorosi polgármesterrel 
is megbeszélést tartottak a 
dűlőfásítási programmal kap-
csolatban. Ez az egyeztetés 
megalapozott egy, a település 
dűlőit zöldfolyosóvá alakító 
közös cselekvési tervet.

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
„Aki csak a politikával foglalkozik, nem tud kiszállni”

...................................................................
Békéscsaba városi lapja, a 
Heti Mérleg, 1991. október 
2-án jelent meg először. A 
30 éves jubileum alkalmá-
ból most Velkey Gábort 
kérdeztük, aki 1987-től az 
MTA regionális kutató köz-
pontjában dolgozott, köz-
ben 1994-től önkormányza-
ti képviselőként, bizottsági 
elnökként tevékenykedett 
a közgyűlésben. 2002-től 
2006-ig Békéscsaba alpol-
gármestere, 2007-től 2010-
ig országgyűlési képviselő 
volt. Jelenleg a kutatóköz-
pont tudományos munka-
társa, főiskolai docens és 
óraadó tanár. 

– 1994-től vett rész aktívabban 
a közéletben. Milyen emléke-
ket őriz abból az időszakból? 

– Az önkormányzatban az 
1994-től 2002-ig tartó időszak 
volt a legszebb számomra, 
amikor képviselőként, bizott-
sági elnökként és frakcióveze-
tőként tevékenykedtem. Akko-
riban öröm volt a közéletben 
dolgozni, mindenki próbálgat-
ta, hogyan lehet a demokráci-
át a gyakorlatban megvalósí-
tani. A közgyűlést jó hangulat, 
együttműködés, tartalmi viták 
jellemezték. Én leginkább a 
humán területen dolgoztam; 
az oktatásban és szociális 
szférában is számos új dolgot 
találtunk ki és próbáltunk meg-
valósítani a szakapparátussal, 
a szakmai szervezetekkel, a 
civilekkel és a különböző poli-
tikai csoportokkal egyeztetve.

– Később alpolgármes-
ter, majd országgyűlési kép-
viselő volt. 

– Miután 2002-ben az első 
Fidesz-kormányt leváltották, 
elindult egy, a másikat ellen-
ségnek tekintő és lejárató po-

litikai gyakorlat. Az alpolgár-
mesterséget azért vállaltam 
mégis, mert voltak olyan terve-
im, amelyeket szerettem volna 
megvalósítani. Jó érzés, hogy 
ezek nagyrészt sikerültek. 
Sportfejlesztések, sportprog-
ramok indultak el, megépült 
az atlétikai pálya, idejött a ví-
zilabda válogatott, elindítottuk 
a vívócsarnok megépítését, 
itt volt kézilabda Európa-baj-
nokság, a Tour de Hongrie is 
érintette Békéscsabát, mű-
füves pályák épültek (pedig 
még nem volt uniós forrás), és 
még sorolhatnám. Akkor lett 
a városé a Balassi, megépült 
az Ibsen, rengeteg fejlesztés 
történt az oktatásban, és a 
szakképzésben elindult egy 
komoly innováció. Kimondot-
tan jó kapcsolatunk volt az 
egyházakkal,  civil szerveze-
tekkel. Amikor a parlament-
be kerültem, az már leszálló 
ágban volt. Az ottani munkát 
úgy fogtam fel, hogy jó törvé-
nyeket kell hozni, azzal tudok 
a legtöbbet tenni – rengeteg 
módosító javaslatom volt. 

– Jó ideje ismét a tudomá-
nyos munka és a tanítás tölti ki 
az életét. Emellett jól megfér 
az extrémsport is. Hogyan?

– A mai politikában az az 
egyik legnagyobb hiba, hogy 
aki csak azzal foglalkozik, füg-
gő helyzetbe kerül, és nem tud 

kiszállni. Amikor a közgyűlés-
be kerültem, mellette főállású 
kutató és óraadó tanár voltam, 
amikor pedig a parlamentben 
voltam, akkor is publikáltam. 
Közben 2011-ben megszerez-
tem a PhD-t, ez segített abban 
is, hogy gond nélkül visszail-
leszkedjek a kutatásba. Mivel 
közben a gyerekeink felnőttek, 
több szabadidőm lett. Elkezd-
tem biciklizni, majd bekerültem 
egy olyan békéscsabai társa-
ságba, ahol triatlonosok van-
nak. Mivel a politikából jöttem, 
először kicsit bizalmatlanok 
voltak velem, hiszen léteznek 
politikusok, akik a sportot is a 
saját népszerűsítésükre hasz-
nálják. Látták, hogy nálam ez 
nem így van és befogadtak. 
Tavalyelőtt megpróbálkoztam 
a rövid távú triatlonnal és vál-
tóval, tavaly pedig, 57 éve-
sen megcsináltam a teljes 
távú Ironman-t, ami hihetet-
lenül nagy élmény.  

– Hogyan látta korában a 
helyi újság szerepét, és ho-
gyan látja ma? 

– A Heti Mérleg tudatosan 
törekedett arra, hogy a dönté-
sek előkészítésébe is beavas-
sa az olvasót, és ne csak az 
önkormányzattal foglalkoz-
zon, hanem mindennel, ami a 
várost és lakóit érinti. Az akkori 
Mérleget nyitottnak, együttmű-
ködőnek minden színt meg-
mutatni akarónak éreztem. Az 
újságot itt írták, itt tördelték, itt 
nyomtatták és az itteni embe-
rekről szólt. Úgy gondolom, 
egy városi újságnak ma sem 
csak az önkormányzatról, 
nem a politikusokról, hanem a 
városról kell szólnia. Emellett 
okosan kell(ene) egyensúlyoz-
nia ahhoz, hogy ne billenjen el 
az egyik irányba.

Mikóczy Erika



A Nemzeti Színház Körhin-
ta című darabjával veszi 
kezdetét a Szarvasi Vízi 
Színház 11. évada, június 
18-án. Fekete Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár, a vízi 
színház egyik elindítója, a 
teátrum története "csúcs-
produkciójának" nevezte 
a Vidnyánszky Attila által 
rendezett darabot. Ebből 
az alkalomból egy 30 méter 
magas körhintát is felállítot-
tak a színház parkolójában.  

Csasztvan András, a 
Cervinus Teátrum ügyve-
zető igazgatója beszámolt 
arról, hogy megújították a 
színpadfedést, az öltözőket, 
a színház melletti Szeparé 
étteremben cukrászda nyílt, 
a tetején pedig egy „kiülős 

kerthelyiséget” alakítottak 
ki.Szabó Károlyné, a Ma-
gyar Teátrum Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
arról beszélt, hogy az eddigi 
gyakorlatnak és a Déryné-
programnak köszönhetően, 
nagyjából fele-fele arányban 
tudnak ingyenes produkció-
kat kínálni a nézőknek a fize-
tősök mellett.

Az évad során látható 
lesz többek között Szöré-
nyi Levente és Bródy János 
rockballadája, a Kőműves 
Kelemen; az Egy szoknya, 
egy nadrág Bodrogi Gyu-
la rendezésében, a Szente 
Vajk által színre vitt Funny 
Girl, valamint a Puskás, a 
musical is. Az évadon belül 
rendezik meg a X. Cervinus 
Művészeti Fesztivált is, 

amely július 14-e és 22-e 
között zajlik majd. A prog-
ramsorozat a hagyomá-
nyoknak megfelelően zenés 
díjátadó gálaműsorral zárul. 

– Fontos, hogy a járvány 
okozta nehézségek után mi 
is segítsünk az emberek lel-
ki egyensúlyának helyreállí-
tásában, megtartásában. A 

kultúra képviselői tudják ezt, 
az új produkciók már készen 
vannak, csak az a dolgunk, 
hogy kicsalogassuk az em-
bereket a házaikból, elcsábít-

suk őket a mobiltelefonjaiktól, 
a laptopjaiktól, és vissza-
adjuk nekik az élő művé-
szet varázsát – fogalmazott 
Fekete Péter.
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KITEKINTŐ – Fekete Péter: Visszaadjuk az élő művészet varázsát
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Egy 30 méter magas körhintát állítottak fel a parkolóban „Ki szeretnénk csalogatni az embereket az előadásokra”



Idén töltik be a hetvene-
dik életévüket, ennek ap-
ropóján közös tárlat nyílt 
Gnandt János, Lonovics 
László képzőművészek és  
Széri-Varga Géza szob-
rászművész alkotásaiból 
a Munkácsy Mihály Múze-
umban, valamint a meg-
nyitón, a szintén hetvenes 
Cs. Tóth János művészeti 
író bibliográfiai kötetét is 
bemutatták.

Az Ívek, Pályák, Alkotások 
című kiállítást a múzeum 
Békéscsaba önkormányza-
tával és a Békéstáji Művé-
szeti Társasággal együtt-
működve hozta létre.  

– Magasra emeli a művé-
szet az embert, nemessé cso-

dálatosan széppé varázsolja 
a lelkünket – idézte köszön-
tőjében Nyikolaj Vaszilje-
vics Gogolt a polgármester. 
Szarvas Péter  hozzátette: 
örömére szolgál, hogy négy 
olyan csabai kötődésű mű-
vészt köszönthet a megnyi-
tón, akik hosszú évek óta 
gazdagították és gazdagítják 
a város kulturális örökségét.

A városvezető kiemel-
te: a művészek ezzel az új 
tárlattal megmutatják, hogy 
nem vesztették el az alko-
tókedvüket, és továbbra is 
hozzájárulnak a közösség 
művészet iránti igényének 
kielégítéséhez. A polgár-
mester továbbá felmutatta 
a húsz évvel ezelőtt meg-
jelent Ívek című folyóiratot, 

amelyben szintén szerepel-
nek az alkotók, és számos 
munkájuk is megtekinthető 
a lapban. 

Fekete Péter kultúráért 
felelős államtitkár elisme-
rően szólt Gnandt János, 
Lonovics László, Széri-Varga 
Géza alkotói munkásságáról, 
illetve Cs. Tóth János művé-
szeti író kulturális tevékeny-
ségéről.  Elmondta, örül en-
nek a találkozásnak is, ami 
véget vet az elmúlt időszak 
nagy csendjének. A csend 
végét a köszöntője elején fel-
mutatott, 1867-ben készített 
postakürttel is jelezte. Hoz-
zátette: fontos számára Bé-
kés megye, Békéscsaba, és 
a négy alkotó, akikkel baráti 
kapcsolatot ápol. 

– Az alatt a 15 hónap 
alatt, amíg be voltunk zárva, 
a művészek folyamatosan 
alkottak – erről tanúskodik a 
kiállítás is. Öröm számomra 
visszatérni Békéscsabára, 
öröm újból megnyitón len-
ni.   Az alkotók 70 évesek, 
de nem csupán ez az apro-
pója ennek a találkozónak. 
Gnandt János, Lonovics 
László, Széri-Varga Géza, 
és az ő munkájukat érzé-
kenyen közvetítő és köve-
tő Cs. Tóth János a mai 
napig vezető szerepet tölt 
be a megye kulturális mű-
ködésében – fogalmazott  
Fekete Péter.

A kiállítást augusztus 29-ig 
látogathatják az érdeklődők.   

Csiffáry Zsuzsanna
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Lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Matematikából korrepetálás, pótvizsgára, 
pótérettségire felkészítés általános iskolásoknak, 

középiskolásoknak. Telefon: 70/392-0459.

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

Ívek, Pályák, Alkotások a múzeumban
Idén töltik be a hetvenedik életévüket az alkotók

Az örökifjú hetvenesek: Széri-Varga Géza, Cs. Tóth János, Gnandt János és Lonovics László
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Tevan Adolf emlékezetéreFelszabadult vidámság és sok zene a Csabai Nyárban

Száz éve hunyt el Tevan 
Adolf, a nyomda elindítója 
és hetilapok alapítója. Halá-
lának centenáriumán tiszte-
lettel emlékezünk munkás-
ságára.

A Tevan család neve a me-
gyei zsidók 1832. évi össze-
írásában szerepelt először. 
Vándorkereskedéssel, majd 
szatócskereskedelemmel fog-
lalkoztak. Tevan Adolf apja, 
Tevan József házaló kiskeres-
kedő 1853 körül vette felesé-
gül Einer Rozáliát. A házas-
ságból tíz gyermek született, a 
legidősebb Tevan Adolf 1854. 
október 9-én. 

Tevan Adolf életében több 
vállalkozással foglalkozott. 
Tulajdonosa volt a Tevan – 
Reisz közös cégnek, amely a 
Petrozsényi bányaigazgató-
ság széntermékeinek csabai 
főügynöksége volt. Majd iro-
dagép- és villamos-berende-
zések bizományos árusítója 
lett, de könyvelőként is dol-
gozott a Beiner-féle könyvke-
reskedésben.

A Tevan-nyomda történe-
tében nem szerepel, de vá-
rostörténeti jelentőségű, hogy 
Tevan Adolf dolgozta ki Csa-
ba elektromos közvilágítása 
beindításának tervét, melyet 
1893-ban terjesztett a képvi-
selő-testület elé. A közgyűlés 
éveken át tárgyalta az ügyet, 

de végül nem Tevan kapta 
a megbízást. A villanytelep 
építése az általa javasolt he-
lyen valósult meg tíz év múl-
va, és 1904-ben lett villanyvi-
lágítás Békéscsabán.

Tevan Adolf kimeríthetetlen 
energiával fogott elképzelései 
megvalósításához. A könyv 
iránti szeretete és rajongása 
miatt indította el vállalkozá-
sát. 1903 április elején átvet-
te a távozó Lepage Lajosnak 
a színház melletti, az akkori 
járásbíróság épületében lévő 
könyv- és papírkereskedés-
sel összekapcsolt nyomdáját. 
Néhány szekrény kopottas 
betűvel és egy Liberty típusú 
tégelysajtóval nyitotta meg 
szatócsüzletét és alapította 
meg a Tevan-nyomdát. A bolt 
hátsó traktusában egy lábbal 
taposó kézisajtó dolgozott 
csilingelve. Kezelője, egy al-
kalmazott nyomdász készí-
tett meghívókat és több apró 
nyomtatványt. Tevant megba-

bonázta a nyomtatás csodája. 
1910-ben növelte a nyomda 
személyzetét 10 főre.

Tevan Adolf lehetőséget 
látott a város életébe való 
bekapcsolódásra azzal, 
hogy 1909 őszén önálló, 
független hetilapot indított 
Békéscsaba és Vidéke cím-
mel. Az újság neve később 
Csabai Naplóra változott. 
1912-ben fia, Tevan Andor 
elvégezte a bécsi nyomda-
ipari szakiskolát, átvette a 
nyomda vezetését és létre-
hozta a Tevan Kiadó Válla-
latot, majd elkezdte a Tevan 
könyvtár és az Amatőr soro-
zat kötetinek nyomtatását.

A köztiszteletben álló 
Tevan Adolf 1921. június 29-
én távozott a földi világból, a 
síremléke a zsidótemetőben 
van. A Tevan-nyomda cen-
tenáriumán az induló nyom-
da mai helyét emléktáblával  
jelölték.

Gécs Béla

Milyen lesz az idei nyár? Ha 
rajtunk múlik, felhőtlen, ze-
nés és vidám! Június tizen-
hetedikétől július másodi-
káig a Békéscsabai Jókai 
Színházban ismét megte-
kinthetik a Hotel Mimóza 
című komédiát Csomós 
Lajossal és Fehér Tímeával 
a főszerepben, Katkó Fe-
renc rendezésében, a Sík 
Ferenc Kamaraszínházban, 
melyre a bérletek érvé-
nyesek. Szeretettel látjuk 
az érdeklődő, jegyet váltó  
nézőket is. 

A Városházi Esték megálmo-
dói olyan sokszínű repertoárt 
állítottak össze, amelyben 
mindenki megtalálhatja a 
számára kedves műfajt: ko-
médiát, bohózatot, operettet, 
rockoperát, romantikus és 
zenés vígjátékot, musical-es-
tet, sőt, egy teljes musicalt is, 
valamint két végzős színész-
osztály vizsgaelőadását. A 
művészek között régi isme-
rősöket és a médiából ismert 
sztárokat láthatnak. 

Június 24-én csütörtökön 
a Karinthy Színház zenés já-
tékát, a Maga lesz a férjem 
című darabot láthatják Ko-
csis Dénessel és Miller Zol-
tánnal, mindjárt másnap (25-
én pénteken) egy klasszikus 
vígjáték, a Képzelt beteg 
kerül színre, Koltai Róberttel 

a címszerepben. Szombaton 
(26-án) a zenéé a főszerep: 
a Lili bárónő című operettet 
nézhetik meg a Pesti Művész 
Színház előadásában Egyhá-
zi Gézával, Kalocsai Zsuzsá-
val és Tunyogi Bernadett-tel, 
Seregi Zoltán rendezésében. 
Ezt a Baross Imre Artista-
képző két vizsgaelőadása 
követi: június 26-án (szom-
baton) a Boszorkányüldözés 
Salemben, majd június 28-
án (hétfőn) a La Mancha lo-
vagja, e két előadás ingyene-
sen látogatható. Július 1-jén 
(csütörtökön) a filmvászon-
ról ismert Egy szoknya, egy 
nadrág kerül műsorra Bodro-
gi Gyula rendezésében Zöld 
Csabával, Peller Károllyal és 
Fehér Annával, tánckarral 
és sok-sok zenével, másnap 
azonban keményebb húro-
kat pengetünk: a Kőműves 
Kelemen című rockballadát 
Radó Denise rendezésében 
láthatják a Szolnoki Szigli-
geti Színház művészeinek 
előadásában, a Vándor sze-
repében Karczag Ferenccel, 
akit jól ismer Békéscsaba 
színházszerető közönsége. 
Július 3-án (szombaton) a 
Társasjáték New Yorkban 
című komédián derülhetünk, 
Sára Bernadette-tel és Du-
nai Tamással a főszerepben. 
Július 8-án (csütörtökön) mu-
sical-esten láthatják színhá-

zunk elszármazott és jelen-
legi művészeit: Gubik Petrát, 
Sánta Lászlót, Gulyás Attilát, 
Vadász Gábort, Csonka Dó-
rát és Nagy Róbertet, sztár-
vendég: Koós Réka. Másnap 
egy romantikus vígjáték, A 
nagymama című örök darab 
kerül színre az egri Gárdonyi 
Géza Színház művészeinek 
előadásában, szombaton 
(június 10-én) pedig Szép 
nyári nap címmel a Neoton-
musical slágereit dúdolhat-
ják a Magyarock Dalszínház 
énekeseivel. 

Meglepetéssel is készü-
lünk, figyeljék színházunk 
híradásait és honlapját!

A Városházi Esték és a 
Békéscsabai Jókai Színház 
előadásait a jelenleg ér-
vényben lévő rendelkezések 
szerint csak védettségi iga-
zolvány birtokában látogat-
hatják, kérjük, ennek figye-
lembevételével vásárolják 
meg a jegyüket!


