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Csabai Mérleg

A nyári szórakozások közül kiemelkedik a Városházi Esték programsorozata A Jankayból ballagó Hrabovszki Bende Tehetség-díjat kapott Herczeg Tamástól

A koronavírus-járvány har-
madik hullámának járvány-
görbéje egészen ellaposo-
dott, így újraindulhatott az 
élet Békéscsabán is. El-
kezdődtek a nyári táborok, 
értékes programok várják 
a színház- és koncertked-
velőket, és természetesen 
folytatódnak a megkezdett 
beruházások. Az aktuali-
tásokról Szarvas Péterrel, 
Békéscsaba polgármeste-
rével beszélgettünk.

– A város egyik kiemelt hely-
színe a békéscsabai piac, 
ennek a fejlesztése javában 
zajlik. Hol tartanak most a 
munkálatok?

– A csabai piac egy iga-
zi közösségi tér már évtize-
dek óta. Hogy ez minden 
tekintetben megfeleljen a 21. 
századi elvárásoknak, a Mo-
dern Városok Programban, a 
kormánnyal együttműködve 
el tudtuk indítani a piac tel-
jes rekonstrukcióját. Az első 
ütemben a gazdabolt melletti 
területen, egy háromszintes 

parkolóház épül. Itt befejeződ-
tek az alapozási munkálatok, 
jelenleg az oldalfalak építése 
zajlik. A parkolóház – amely 
megépítésének határideje 
jövő év márciusa – majdnem 
300 autó befogadására lesz 
képes. Amint a parkolóház 
elkészül, hozzáfogunk a piac 
Illésházi utcai felőli részének 
a teljes rekonstrukciójához, 
ami épületek bontásával és 
közműépítésekkel jár. A piac 
területén épül egy térségi vá-
sárcsarnok is, ahova bérlőket 
várunk majd. A középső pavi-
lonsor nagy hányada is meg-
újul, a régi büfésort lebontjuk, 
helyette új épül. A második 
ütem 2022 tavaszán indul, és 
2023 nyarára fejeződhet be. 
Célunk továbbá, hogy a kör-
nyező területeken is rendezett 
járda, út, sétány, zöldfelületek 
legyenek, és természetesen 
kellő mennyiségű kerékpártá-
rolót is elhelyezünk. Emellett a 
Kétegyházi úton épül jelenleg 
is a nagybani piac, így nem a 
belvárosban bonyolódik majd 
a hajnali nagy, piaci forgalom.

– Június 24-én volt a 
Smart közvilágítás program 
projektzárója. A fejlesztés 
száz százalékban állami tá-
mogatásból valósult meg.

– Nagyon fontos projekt-
ről van szó, amelynek kere-
tében 1,8 milliárd forintból, 
több mint hétezer közterü-
leti lámpatestet cseréltünk 
le, kihelyeztünk tíz közte-
rületi kamerát, ötvennégy 
új wifi-pontot építettünk ki, 
több mint tíz olyan környe-
zeti szenzor hardverelemet 
helyeztünk ki a közterüle-
tekre, amelyek hasznosak 
az itt élők számára, és szin-
tén több mint tíz olyan köz-
területi reklámfelület-hard-
vert építettünk ki, amelyen 
közérdekű információkat 
tudunk eljuttatni az érdek-
lődőknek. Büszke vagyok 
arra, hogy a munka határ-
időben befejeződött, és az 
adott keretek között marad-
tunk, nem kellett többletfor-
rásért folyamodnunk.

„A járvány lecsengésével 
felpezsdült az élet Csabán”

Herczeg Tamás: Sok függ a 
gazdasági növekedés ütemétől

Igazi feltöltődést nyújt a Városházi Esték idei programsorozata

A Városházi Esték nyitá-
nyán Szarvas Péter pol-
gármester és Seregi Zol-
tán, a színház igazgatója 
köszöntötte a közönséget 
a városháza díszudvarán, 
majd jelképes gongütéssel, 
és a Maga lesz a férjem 
című előadással indult a 
programsorozat.  

Szarvas Péter elmondta, 
különösen fontosnak tartja 
ezt a nyári időszakot, amely 
végre mindenki számára ön-
feledt kikapcsolódást hozhat.

– A repertoár elsősorban 
azoknak szól, akik a köny-
nyedebb műfajokat szere-
tik, mint például a zenés 
vígjáték, a komédia vagy a 

musical. Ennek tükrében állt 
össze az idei repertoár – fo-
galmazott Szarvas Péter. 

Varga Tamás, kultúráért 
felelős alpolgármester meg-
jegyezte, hogy a Városházi 
Esték megújult környezet-

ben, megújult lelátóval és 
szórakoztató programokkal 
várja a közönséget.

– Egy lokálpatrióta szem-
léletű ember kötődik ehhez 
a negyed százados múltú 
rendezvényhez. Színészle-

gendák fordultak és fordul-
nak meg itt. Ez egy olyan 
különleges miliő, ami hozzá 
tartozik a város varázsához 
– emelte ki Varga Tamás.

A Városházi Esték prog-
ramsorozata július 10-éig tart, 

de nem maradunk programok 
nélkül azután sem, hiszen kü-
lönböző műfajú és más-más 
korosztálynak szóló progra-
mokkal, koncertekkel jön a 
Csabai Nyár.

Csiffáry Zsuzsanna

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

A Békéscsabai Jókai Színház nagy örömmel készült a 
Városházi Estékre. A városháza díszudvarának meg-
újult nézőterén, a TeÁtriumban, eső esetén pedig a 
Csabagyöngye Kulturális Központban vagy színházban, 
változatos előadásokat láthat a közönség. Nemcsak Bé-
késcsaba lakossága, hanem a színművészek is nagyon 
várták már, hogy újra játszhassanak. A programsorozat 
június 24-én indult, amikor a Maga lesz a férjem című 
darabot láthatták a nézők. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Koltai Róbert a Képzelt beteg című darabban A programsorozatot a Maga lesz a férjem nyitotta

Szavazott az Országgyű-
lés a jövő évi költségve-
tésről, tovább enyhülnek 
a járványügyi szabályok, a 
Modern Városok Program 
támogatásával újabb pro-
jekt zárult le Békéscsabán 
– egyebek mellett erről, és 
az általa alapított Tehet-
ség-díjról beszélgettünk 
Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselővel.  

– Megszületett a jövő évi költ-
ségvetés, ennek melyek a 
lakosságot leginkább érintő 
elemei?  

– Az adójogszabályok, 
valamint a költségvetés sa-
rokszámai tükrözik azokat 
a társadalmi elvárásokat, 
amelyek a koronavírus-jár-
vány harmadik hullámának  
lecsengése után sokunkban 
megfogalmazódnak. Mintegy 
másfél millió embert érinthet 
az a döntés, amely szerint, 
ha 2021-ben 5,5%-os lesz a 
gazdasági növekedés, akkor 
az ebben az évben befizetett 
személyi jövedelemadónak 

az átlagbérre eső részét visz-
szakaphatják a gyermeket 
nevelő családok. 3,5% fölötti 
gazdasági teljesítménynö-
vekedés esetén nyugdíjpré-
miumot kapnak 2022-ben 
is a nyugdíjasok, valamint 
folytatódik a 13. havi nyugdíj 
visszaépítése. Újdonság a 
25 év alattiak személyijöve-
delemadó-kedvezménye; ez 
azt jelenti, hogy azoknak a 
25 év alatti fiataloknak, akik 
munkát végeznek – akár 
foglalkoztatotti viszonyban, 
akár diákként, alkalmi mun-
kásként vagy őstermelőként 
– az átlagjövedelemig a 
személyijövedelemadó-ter-
het nem kell megfizetniük. A 
gazdaság újraindításának a 
keretei között pedig számos 
olyan tényező van még, ami 
érdemben változtatja meg a 
munkáltatók és a munkavál-
lalók helyzetét. Elég, ha arra 
gondolunk, hogy további két 
százalékponttal csökken-
nek a munkáltatói terhek. A 
tervek között szerepel az is, 
hogy ha jól alakul a gazda-

ság teljesítménye, akkor 200 
ezer forintra nő a minimálbér 
– ez Békés megyében rela-
tíve sok embert fog érinteni. 
Hangsúlyozom: természe-
tesen ehhez az kell, hogy a 
gazdaság megfelelő ütem-
ben fejlődjön; mindnyájan 
ezért dolgozunk. 

– Gulyás Gergely minisz-
ter június 24-én bejelentette, 
hogy 5,5 millió beoltottnál 
megszűnik a még érvényben 
lévő járványügyi szabályok 
egy része. Ez mit takar?

– Ha az 5,5 millió főt eléri 
az első körben átoltottak szá-
ma, akkor alapszabályként 
zárt területeken is megszűnik 
a maszkhasználat kötelezett-
sége, ez alól az egészség-
ügyi ellátórendszer a kivétel. 
A strandokon, uszodákban, 
éttermekben, sok olyan tér-
ben, ahol eddig kötelező volt 
a maszkhasználat vagy a vé-
dettségi igazolvány bemuta-
tása, már szabadon mozog-
hatunk. 
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Közélet

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Pályaorientációs táborokat szervezett az iparkamara

Látogasson el hírportálunkra!

Látogasson el hírportálunkra!

A külföldön munkát válla-
ló személyeknek a bizto-
sításuk létrejöttét, illetve 
annak megszűnését 15 
napon belül be kell jelente-
niük a kormányhivatalhoz.

A személyek szabad mozgá-
sa a magyar állampolgárok 
számára azt jelenti, hogy 
szabadon kereshetnek és 
vállalhatnak munkát az EU 
valamennyi tagállamában. 

Ugyanakkor a külföldön 
létrejött biztosítás bejelentése 
az EGT tagállamaiban, Svájc-
ban, nemzetközi szervezetnél, 
vagy egyezményes államban 
(például Szerbia, Montenegró, 
India, Japán) foglalkoztatottak 
esetében kötelező.

A bejelentés alapján az 
érintett államokban foglal-
koztatottak Magyarországon 
mentesülnek a járulékfizeté-
si kötelezettség alól. A külföl-
dön létrejött biztosítási jogvi-
szony bejelentését követően 
a lakóhely szerint illetékes 
kormányhivatal ideiglenesen 
érvényteleníti a TAJ számot. 
Ezt követően az egészség-
biztosítási ellátás már nem 
a magyar társadalombizto-
sítás alapján jár, a korábban 
a magyar biztosítás igazolá-
sára kiadott Európai Uniós 
kártya nem használható. A 
külföldön dolgozó személy 

Magyarországon a külföldi 
biztosító által kiállított EU 
kártyával vagy az azt helyet-
tesítő nyomtatvánnyal lesz 
jogosult az orvosilag szük-
séges egészségügyi ellátás 
igénybevételére.

Fontos tudni, hogy a kül-
földi biztosítási jogviszony 
megszűnésének bejelen-
tésekor a külföldi biztosító 
vagy a nemzetközi szerve-
zet által kiadott EU-s forma-
nyomtatványt, vagy egyéb 
igazolást is csatolni kell a 
bejelentéshez.

A bejelentés az Ügy-
félkapun, vagy az erre a 

célra rendszeresített for-
manyomtatványon tehető 
meg, amely elérhető a kor-
mányhivatal Békéscsaba, 
Luther utca 3. szám alatti 
egészségbiztosítási ügy-
félszolgálatán, illetve a 
NEAK honlapjáról is letölt-
hető: http://www.neak.gov.
hu/nyomtatvanytar/ temp_
sc_521887.html 

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

 Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

„ T B ” - S A R O K
Tudnivalók a külföldi munkavállalás bejelentéséről

Tizenöt éve Békéscsabán a 
Budapest Bank

A Budapest Bank 2006-
ban telepítette háttérmű-
veleti központját Békés-
csabára, ahol a kezdeti 30 
munkavállalót foglalkoz-
tató bankműveleti irodá-
ból mára mintegy 700 fős 
Szolgáltató Központ lett; 
ezzel a bank a térség egyik 
legnagyobb munkaadójá-
nak számít. 

A Szolgáltató Központ stra-
tégiai szerepet tölt be a Bu-
dapest Bank működésében: 
itt végzik háttérműveleti te-
vékenységük 80 százalékát, 
csaknem 60 féle munka-
körben, olyan feladatokkal, 
mint például a számlanyi-
tás, a hitelekkel kapcsolatos 
adminisztráció, a telefonos 
ügyfélszolgálat és az érté-
kesítés. 2020 év eleje óta 
a háttérműveleti központ 
Szolgáltató Központként 
működik. A névváltoztatás 
még inkább hangsúlyozza, 
hogy a bank az egyik leg-
fontosabb feladatának az 
ügyfelek minőségi, színvo-
nalas kiszolgálását tartja, 
amelynek érdekében egy 
stratégiai csapatot állított fel.  

– A stratégia csapat azon 
dolgozik, hogy évről évre 
egyre magasabb színvona-
lon, egyre hatékonyabban 
tudjunk szolgáltatni külső 

és belső ügyfeleinknek. A 
Szolgáltató Központ terü-
leteit ennek megfelelően 
alakítjuk újra, mindamel-
lett, hogy a jövőbeni műkö-
dés módszertani alapjait is 
most fektetjük le – mondta 
Kovács Anita, a Budapest 
Bank operáció vezetője.

Szarvas Péter polgár-
mester kiemelte: jó döntés 
volt a cég idetelepülése, a 
város nagyon fontos part-
nerként tekint a központra. 
A Budapest Bank az egyik 
legnagyobb foglalkoztató 
Békéscsabán, valamint az 
egyik legnagyobb adófizető 
is, és a diplomások arányát 
tekintve ez a legtöbb felső-
fokú végzettségű embert 
foglalkoztató üzleti vállalko-
zás a megyeszékhelyen. 

A Budapest Bank, az 
MKB Bank és a Takarékbank 
2020 májusában alapították 
meg a Magyar Bankholding 

Zrt.-t, amely 2021 márciu-
sában fogadta el a három 
pénzintézet egyesülésére 
vonatkozó stratégiát. A terv 
szerint 2023-tól a magyar 
lakosokat és vállalkozásokat 
már egy egységes nagybank 
szolgálja ki.  

– Célunk a békéscsa-
bai Szolgáltató Központ fo-
lyamatos és eredményes 
továbbfejlesztése annak 
érdekében, hogy a jelenle-
ginél lényegesen nagyobb 
számú tranzakciót legyünk 
képesek feldolgozni, ügyfe-
leinket még gyorsabban és 
hatékonyabban tudjuk ki-
szolgálni, munkatársainknak 
pedig magas színvonalú és 
motiváló környezetet biztosít-
hassunk a mindennapi mun-
kavégzéshez – fűzte hozzá 
Puskás András, a Budapest 
Bank működésért és kocká-
zatért felelős vezérigazgató-
helyettese.

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Döntés született a következő évek fejlesztéseiről 
a júniusi megyegyűlésen

A Békés Megyei Önkor-
mányzat veszélyhelyzet 
utáni első ülésén napi-
rendre került a Békés 
Megyei Integrált Területi 
Program. A megyei terü-
letfejlesztési program és a 
területfejlesztési koncep-
ció elfogadása után meg-
születő Integrált Területi 
Program (ITP) az önkor-
mányzatok legfontosabb 
fejlesztéseit tartalmazó 
TOP Plusz forgatókönyve. 

Több alkalommal egyeztetése-
ket folytatott a megyei önkor-
mányzat hivatala, levelezések 
zajlottak annak érdekében, 
hogy a területi szereplőktől 
beérkezzenek azok a javas-
latok, amelyek segítik a prog-
ram összeállítását. Már január 
végén járási online videokon-
ferenciákat tartottak, melyek 
az ITP megalapozását segí-
tették elő. Február 2-án kétfá-
zisú koncepciógyűjtés zajlott, 
melynek során az igényeket 
gyűjtötték össze a területi sze-
replőktől, önkormányzatok-
tól és egyéb szervezetektől. 
Február 15-e és 18-a között 
már személyes egyeztetések 
folytak, majd április 14-én a 
települési önkormányzatok és 
az országgyűlési képviselők 
közreműködésével a program 

társadalmasítása kezdődött, 
április 15-e és 20-a között pe-
dig újabb személyes egyez-
tetések során folytatódott a 
társadalmasítás.

Az ITP tervezése a megye 
településeinek konszenzusán 
nyugszik. Minden szereplő 
számára elfogadható volt, 
hogy az elmaradottabb járá-
sok egy 20%-os eltérítésnek 
köszönhetően többletforrás-
hoz jussanak. Az ITP-nek 
még kormányzati jóváhagyást 
kell kapnia, ha ez megtörténik 
júliusban, akkor azon megyék 
közé fog Békés megye tar-
tozni, ahol a leghamarabb el-
érhetővé válnak a felhívások, 
és leghamarabb nyújthatnak 
be pályázatot az érdekeltek. 
Zalai Mihály elnök elmondta: 

a korábbiakhoz képest több 
forrásra számíthat a megye, 
több mint 86 milliárd forint 
érkezik, amelyből ismét meg-
újulhatnak többek között óvo-
dák, iskolák, egészségügyi 
intézmények, de várhatóan 
lehet majd pályázni közneve-
lési intézmények – általános 
és középiskolák – és szakren-
delők fejlesztésére. Továbbra 
is pályázható külterületi út-
felújítás, de a keretösszeg 
2,5-szer nagyobb lesz, és a 
TOP Plusznak köszönhetően 
belterületi utak és járdák is 
megújulhatnak. Összességé-
ben elmondható, hogy Békés 
megye jelentősen nagyobb 
fejlesztési keretből gazdál-
kodhat a következő években, 
mint a fejlettebb megyék.

Több turnusos pálya-ori-
entációs tábort szervezett 
„JóPálya – és a Tiéd?!” 
elnevezéssel felső tago-
zatos tanulóknak a Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. Az ötnapos 
foglalkozások bázisa a 
békéscsabai Munkácsy 
Hotel, a turnusok húszfő-
sek. A program részeként 
a gyerekek üzemlátoga-
tásokon vesznek részt, 
szakemberekkel beszél-
getnek, illetve izgalmas 
játékok, foglalkozások 
várnak rájuk. 

– Hiánypótló táborról van 
szó, ahol tartalmas és vál-
tozatos szakmai és sza-
badidős programokat kí-
nálunk. Bekapcsolódunk a 
békéscsabai középiskolák 
tanműhelyeiben zajló tevé-

kenységekbe, ellátogatunk 
különböző munkahelyekre, 
és persze kikapcsolódást 
nyújtó foglalkozásokat is 
szervezünk – fogalmazott 
Mészárosné Szabó Anna, 
szakképzési osztályvezető.

Hangsúlyozta: mindez 
azt a célt szolgálja, hogy 
a munka világát egyfajta 
nyári táborban mutathas-
sák be a fiataloknak. A 
gyerekek nagyon érdek-
lődők, gyorsan beteltek a 
szabad helyek, és a megye 
minden részéről jelentkez-
tek ezekre a programokra. 
Turnusonként nagyságren-
dileg húsz fővel indulnak, 
a tapasztalatok szerint a 
diákok szeretik az elfoglalt-
ságokat, végig kitartanak a 
táborban, sőt, vannak, akik 
visszatérnek. A fiatalok 
kérdeznek és érdeklődnek 

a szakmai, tanulmányi le-
hetőségek iránt.

Az első turnus résztvevői 
elmondták, hogy a táborban 
– azon felül, hogy új isme-
rősökre tesznek szert és jól 
érzik magukat – az üzemlá-
togatásokon megismerhetik 
az egyes szakmákat, bete-
kintést kapnak a munkafo-
lyamatokba, így jobban tud-
nak dönteni arról is, hogy 
hozzájuk mi áll közelebb.

A szakmai ismeretek 
mellett könnyedebb alter-
natív programokat is kínál 
a Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a fi-
ataloknak: az első turnus 
táborozói például amellett, 
hogy megismerték egye-
bek mellett a természetvé-
delmi szakemberek mun-
káját, a madárgyűrűzést is 
kipróbálhatták. 



Ez jelentős könnyebbség 
lesz mindannyiunk számá-
ra. Gyorsan hozzáteszem, 
hogy a fertőzöttségi muta-
tók a delta variáns miatt az 
utóbbi időben emelkedtek 
az olyan magas átoltottságú 
országokban is, mint Izrael 
vagy Anglia. Úgy gondolom, 
a mostaninál is lényegesen 
nagyobb átoltottság szüksé-
ges ahhoz, hogy az egyéni 
és a társadalmi biztonsá-
gunk a koronavírus-járvány 
megfékezését illetően telje-
sebb legyen. 

– Az utóbbi időszak egyik 
legfontosabb sporteseménye 
a magyar labdarúgó váloga-
tott szereplése volt az Euró-
pa-bajnokságon. Mit szól a 
magyarok szerepléséhez?

– Természetesen követ-
tem a mérkőzéseket kive-
títőn, illetve otthon, a tele-
vízióban. Elképesztő, hogy 
milyen jól játszott a magyar 
csapat, mennyire jól van 
összerakva a mostani válo-
gatott, és milyen szívvel-lé-
lekkel futballoznak! Rendkí-
vüli teljesítményt nyújtottak, 
nagy önbizalommal játszot-
tak, és felvállalták az egy-
egy elleni harcokat is. Öröm-
teli, hogy a legutóbbi, és az 
azt megelőző világbajnok-

ság legjobbjával is döntet-
lent tudtunk játszani! Az 
már más kérdés, hogy nem 
jutottunk tovább, de így is 
kalapot kell emelnünk a tel-
jesítményük előtt.

– Tavaly ön alapított egy 
úgynevezett Tehetség-díjat 
a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó diákok számára. Mit 
lehet erről tudni?

– Azért alapítottam a díjat, 
mert úgy gondolom, hogy 
országgyűlési képviselőként 
nekem is van némi felelős-
ségem a tekintetben, hogy 
az általános iskolából bal-
lagó diákok érezzék: fontos 
számunkra, milyen tehet-
ségesek, okosak, szorgal-
masak. A tehetség sokféle 
lehet, és sokféleképp ölthet 
testet. Vannak olyan diákok, 

akik egy, két vagy akár nyolc 
éven keresztül kitűnő tanu-
lók az általános iskolában, 
de olyanok is vannak, akik a 
művészetek, a sport vagy a 
közösségi élet terén kiválóak 
már ilyen fiatal korban. Ta-
valy jutottam ara a gondolat-
ra, hogy a választókerületem 
minden településén, ahol 
működik alapfokú oktatási-
nevelési intézmény, a neve-
lőtestület javaslata alapján 
egy-egy diáknak Tehetség-
díjat adok egy plakettel és 
50 ezer forintos anyagi elis-
meréssel. Jó érzés, hogy a 
megyében, a választókerü-
letemben sok-sok tehetsé-
ges fiatal van és közülük né-
hánynak én is elismerhetem 
a munkáját. 

Mikóczy E.
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MEGÉRKEZETT! 

6.299.000 Ft-tól! 

MEGÉRKEZETT! 

Ráadásul a közvélemény 
részéről is pozitív visszajelzé-
sek érkeztek, különösen akkor, 
amikor az alkonykapcsolós 
közvilágítási rendszert beve-
zettük. Magyarország Kormá-
nya százszázalékos mérték-
ben támogatta ezt a programot. 
Ez, és még számos, a Modern 
Városok Program részeként 
megvalósuló beruházás is bi-
zonyítja, hogy a kormány fon-
tos gazdasági szereplőnek te-
kinti Békéscsabát. 

– Elindultak a nyári nap-
közis táborok. Békéscsabán 
hol várják a gyerekeket?

– Minden évben felmér-
jük, hogy van-e igény a nyári 
napközis táborok megszer-
vezésére. Idén is azt a jel-
zést kaptuk, hogy várják a 
szülők és a gyerekek, így 
június 30-a és július 30-a kö-
zött, a Madách utcai iskolá-
ban és a Lencsési iskolában 
táborozhatnak a gyerekek – 
már az első héten több mint 
100 gyermek élt ezzel a le-
hetőséggel. A pedagógusok 
színes kulturális-, sport- és 
ismeretterjesztő programok-
kal készülnek, a gyermek-
élelmezési intézményünk pe-
dig napi háromszori étkezést 
biztosít a gyerekeknek, igen 
méltányos áron. 

– Megújult a nézőtér a 
városháza díszudvarán, el-
kezdődött a Városházi Esték 
programsorozata. Milyen fel-
tételek mellett látogathatóak 
a programok?  

– Mivel a járványgörbe 
egészen ellaposodott, meg 
lehet tartani a rendezvénye-
ket, élettel telt meg a város. 
Békéscsabán rengeteg szín-
házbarát él, a nyári szórako-
zások közül pedig kiemel-
kedik a könnyed, felhőtlen 
időtöltést ígérő Városházi 
Esték. Nagyon népszerűek 
azok az előadások, ahová 
ismert színművészek ér-
keznek, de a Jókai színház 
művészeinek musical-estje 
iránt is nagy az érdeklődés. 
Tartottam egy kicsit attól, 
hogy a járvány miatt meg-

szoktuk már a távolságtar-
tást és nem lesz tele a néző-
tér, de a nyitó előadáson, a 
nagy kánikulában is teltház 
volt. A Városházi Esték után, 
a Csabagyöngye stégszín-
padán lesznek koncertek, 
július harmadik és negyedik 
hétvégéjén, pénteken és 
szombaton pedig nagyszín-
padi koncerteket tervezünk 
a Szent István térre. A ren-
dezvények az aktuálisan 
érvényben levő szabályok 
szerint lesznek látogatható-
ak. Az augusztus huszadikai 
programokat illetően éppen 
ezért még nem tudok pon-
tosat mondani. Várjuk, hogy 
lesz-e további enyhítést je-
lentő kormánydöntés a ren-
dezvények tekintetében.

Mikóczy Erika

„A járvány lecsengésével 
felpezsdült az élet Csabán”

Herczeg Tamás: Sok függ a 
gazdasági növekedés ütemétől

Információs „totemoszlop” a belvárosban 5,5 millió beoltottnál további enyhítések jönnek



4 Csabai MérlegHirdetmények

A Modern Városok Program 
keretében a Békéscsabán 
egy komplex energetikai 
program valósul meg. En-
nek része a SMART GRID 
rendszer, a geotermikus 
hőhasznosítás, a SMART 
közvilágítás, valamint az in-
telligens közlekedésvezérlő 
és környezetkímélő közös-
ségi közlekedési rendsze-
rek kiépítése. 

A geotermikus hőhasznosítás 
projekt a fosszilis energiaforrá-
sok kiváltását tervezi az egyes 
önkormányzati tulajdonban 
álló intézmények, valamint a 
sport-infrastruktúra energia-
szükségletének kielégítésére. 

A projekt főbb műszaki 
jellemzői: 

– a rendszer egy termelő 
kútból és két visszasajtoló kút-
ból fog állni, amelyet úgyneve-
zett geotermikus vezeték fog 
összekötni,

– a kinyert termálvízből a 
hő kivonására a sportcsarnok 
szomszédságában megépülő 
hőközpontban kerül sor, 

– majd a lehűlt víz ugyanott, 
két visszasajtoló kúton keresz-
tül fog visszakerülni a vízadó 
rétegekbe, biztosítva ezzel a 
környezeti fenntarthatóságot,

– a kinyert hő a hő-
központból külön távhő-
vezetékeken fog eljutni 14 
önkormányzati fenntartásban 
lévő létesítmény fűtésének 
biztosítá-sához.

A szakkivitelező kiválasztá-
sa megtörtént. A munkák elő-
készületei a 2021. május 19-ei 
munkaterület-átadást követő-
en megkezdődtek a terület hu-
muszmentesítésével. Meg-
történt a felvonulási terület 
előkészítése (kb. 90 x 120 m), 
és megkezdődött a fúróberen-
dezés, valamint kapcsolódó 
szerelvényeinek beszállítása. 
A fúróberendezés felállítása 
után, várhatóan június utolsó 
hetében indulhat a mélyfúrási 
tevékenység. 

A fúrási munkálatok folya-
matos műszakban történnek, 
ez várhatóan egy-két hónapot 
fog igénybe venni. A fúrást 
végző berendezés kialakítása 
kimondottan alacsony zajki-
bocsátási szintű, az európai 
normákat kielégítő, továbbá a 
kivitelező a berendezés felállí-
tása után zajvédő falat fog épí-
teni. Az engedélyező hatóság 
ellenőrző méréseket követel 
meg a kivitelezőtől, a zaj- és 
egyéb kibocsátásokra vonat-
kozóan, amelyet a beruházó 
önkormányzat is fokozottan 
ellenőrizni fog. A munkálatok 
és a levonulást követően a te-
rületen a termálkút gépészeti 
egységei (szűrők, tolózárak 
stb.) és gázleválasztó beren-

dezései maradnak hosszú 
távon, amelyek zajhatást nem 
fognak okozni. A kúttól a ter-
málvíz a töltésláb közelében, 
földbe fektetett, szigetelt veze-
téken fog a hőközpont, majd 
a visszasajtoló kutak, a sport-
csarnok területére eljutni. A te-
rület környezete helyreállítják. 
Továbbá a munkák ütemezé-
sénél figyelembe vettük azt is, 
hogy a Modern Városok Prog-
ram keretében megvalósuló 
útépítési program részét képe-
zi a Nádas sor is, így a geoter-
mikus csővezeték lefektetését 
követően, az utcában meg-
kezdődhetnek az útépítéshez 
kapcsolódó munkálatok is.

A felelős kivitelező: 
ECSE-KÉRC Környezet-

védelmi Zrt. (7633 Pécs, 
Esztergál L. u.19.) és a 
ROTAQUA Geológiai-, Bá-
nyászati-, Kutató-, Mélyfúró 
Kft. (7673 Kővágószőlős, 
0222/22 hrsz.)

További információ kérhető 
a projekt lebonyolítójától:

Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft.,5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 10., 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

Geotermikus hőhasznosítás

Hőségriadó: Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2021. június 
28. napjától visszavonásig, a hőségre való tekintettel, hajnali 4 órától kezdi el a településeken 
a hulladék begyűjtését. Kérjük, hogy a hulladékot a gyűjtési napot megelőző este helyezzék ki 
az ingatlan elé. Megértésüket köszönjük!

A központi ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy előzetes időpontfoglalással lehet ügyet intézni a Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6. szám 
alatti központi ügyfélszolgálati irodában. Időpontfoglalásra a www.dareh.hu internetes ol-
dalon, internetes elérhetőség hiányában a +36-66/447-150 telefonszámon van lehetőség.

Ügyfélfogadás: hétfőn 8–15 óráig, szerdán 8–15 óráig, csütörtökön 7–19 óráig, kedden és 
pénteken zárva.

Kérjük, aki teheti, a személyes ügyintézés helyett az elektronikus, postai úton történő ügy-
intézést részesítse előnyben! Ügyfélszolgálati időn kívül a következő központi elérhetősége-
ken várjuk megkeresését: a +36-66/447-150 telefonszám és az ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 
uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu címeken.

A hulladékszállításról és az ügyintézésről bővebb információk a www.dareh.hu 
oldalon olvashatók. 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-

gyűlésének Családügyi és Népjóléti Bizottsága pá-
lyázatot hirdet a szociális célú segítő tevékenységek 
2021. évi  támogatásának elnyerésére.

A pályázat célja: Az állampolgárok és közösségek 
szociális célú tevékenységének támogatása.

Pályázhat: Minden Békéscsabán működő közösség, cso-
port, egyesület, alapítvány, intézmény, egyén. Egy szervezet, 
közösség csak egy pályázatot nyújthat be!

Támogatás kérhető az alábbi témakörökben:
1. A szociális területen végzett tevékenységek. 
2. Szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok 

számára szervezendő rendezvények, akciók. 
A támogatás elnyerésének módja és feltételei:
1. A pályázat elnyerésénél elsőbbséget élveznek a városi 

közösségek.
2. A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység 

célját, megvalósításának módját, részletes költségvetését.
3. A támogatás segélyezéshez nem vehető igénybe.
4. A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti 

előfinanszírozás formájában történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 25.
Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs 

lehetőség. A hiányosan kitöltött, vagy a pályázat beküldési 
határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, amely elérhető 
a bekescsaba.hu weboldalon. A pályázatokat Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
Családügyi és Népjóléti Bizottsága nevére, a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpoliti-
kai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 
II. emelet 26. iroda) kell postai úton megküldeni. A borí-
tékra és minden, a pályázattal kapcsolatos beadvány-
ra szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót:  
E/SZOC/2021.

A pályázatok elbírálásának időpontja: várhatóan 
2021. augusztus 31.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében megte-
kinthető a bekescsaba.hu weboldalon. Bővebb felvilá-
gosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kérhető. Telefonszám: 
+36 66/523-838; +36 66/886-516.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlésének Kulturális, Köznevelési és Érdekegyezte-
tési Bizottsága által kiírt 2021. évi pályázatához civil, 
egyházi és nemzetiségi szervezetek támogatására.

A pályázat célja: Békéscsaba területén működő bejegy-
zett civil, egyházi és nemzetiségi szervezetek (egyesületek, 
alapítványok), klubok, közösségek működésének, program-
jainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor köz-
életi részvételének segítése.

A pályázati keretösszeg: 4 000 000 Ft 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23., 

péntek 15.00 óra
Támogatási időszak: 2021. június 15 – 2022. február 28.
Elszámolási határidő: 2022. február 28.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2021. 

augusztus 15.
A pályázók köre: 
– Békéscsabán működő – az egyesülési jogról, a köz-

hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésé-
ről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya 
alá tartozó – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok);

– egyéb önszerveződő közösségek, klubok;
– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogál-
lásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján a Magyaror-
szágon bevett egyházként nyilvántartott jogi személy vagy 
annak szervezeti egysége, amely tevékenységét a város-
ban fejti ki és a lakosságot közvetlenül érintő programokat 
valósít meg.

Nem támogathatóak politikai pártok, szakszervezetek, 
illetve ezek szervezeti egységei.

A pályázatokat 1 eredeti példányban (mellékletekkel 
együtt) az alábbi címre kell beküldeni vagy személyesen 
eljuttatni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., Oktatási, 
Közművelődési és Sport Osztály Kulturális és Városmarke-
ting Csoport.

További információ kérhető: Szabóné Ádám Erika bi-
zottsági titkártól a 06-66/886-755 telefonszámon, illetve az 
adam@bekescsaba.hu e-mail címen.

Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve le-
tölthetők a www.bekescsaba.hu/palyazatok/kké-bizottsag-
palyazat oldalról.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlésének Kulturális, Köznevelési és Érdekegyezte-
tési Bizottsága pályázatot hirdet a 2021. évi közműve-
lődési és művészeti céltámogatás elnyerésére.

A pályázat célja: a békéscsabai állampolgárok és 
művelődő közösségeik kulturális tevékenységének tá-
mogatása.

Pályázati keretösszeg (A-B kategória összesen): 
4 000 000 Ft 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23., 
15.00 óra

Támogatási időszak: 2021. június 15 – 2022. feb-
ruár 28.

Elszámolási határidő: 2022. február 28.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2021. 

augusztus 15.
A pályázók köre: alkotó- és előadóművészek, Békés-

csabán működő egyesületek, alapítványok, egyéb szer-
vezetek, egyházi jogi személyek, közművelődési, oktatási 
intézmények.

Ugyanazon szervezet nem nyújthat be pályázatot a 
2021. évi közművelődési és művészeti illetve a civil szer-
vezetek számára kiírt pályázatra működési költség támo-
gatására. 

Kategóriák
A. kategória: Az alábbi területeken végzett egyéni vagy 

csoportos művészeti tevékenység, művészeti alkotások lét-
rehozása, illetve bemutatása, a szükséges feltételek megte-
remtése: 1. irodalom és színházművészet; 2. zene- és tánc-
művészet; 3. képzőművészet, fotó- és filmművészet.

B. kategória: Közművelődési, művészeti rendezvények, 
táborok szervezése.

A pályázatokat elektronikus úton az alábbi címre kell 
beküldeni: csak@bekescsaba.hu vagy postai úton Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7., Oktatási, Közművelődési és 
Sport Osztály Kulturális és Városmarketing Csoport, Csák 
Tímea közművelődési ügyintéző részére.

További információ kérhető a 06-66/523-800/3543-as 
telefonszámon, illetve a csak@bekescsaba.hu e-mail cí-
men. Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve 
letölthetők a www.bekescsaba.hu honlap Pályázatok menü-
pontján Közművelődési és művészeti pályázatok oldaláról.

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. nyílt eljárás keretében kívánja bérbe adni a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanát:

a Békéscsaba, Szent István tér 3. alatt található, „Narancs Klub” Pincehelyiséget.

Az ingatlan bérleti díja minimum: 250 000 Ft + áfa /hó
Ajánlati dokumentáció igénylésének határideje: 2021. 7. 31.
Ajánlatadás időpontja: 2021. augusztus 16. (hétfő) 10.00 óra.

A nyílt eljárási hirdetményről Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. honlapjain is tájékoztatjuk 
az érdeklődőket (www.vagyonkezelozrt.hu – Ingatlan ajánlatok).

További felvilágosítás kérhető a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkatársától munka-
napokon 8 és 16 óra között, valamint a +36-20/9333-400-as telefonszámon.

Bérbe vehető a Narancs Klub 
pincehelyisége



Június 24-én, a Csaba-
Parkban tartották a „SMART 
közvilágítás kialakítása 
Békéscsabán” projektzáró 
rendezvényét. A program 
fő célja az volt, hogy az ön-
kormányzat villamosener-
gia-beszerzésre fordított ki-
adásai a lehető legnagyobb 
mértékben csökkenjenek, 
mérséklődjön a széndi-
oxid-kibocsátás, valamint 
növekedjen a zöldenergia 
felhasználása.

– Bátran kijelenthetjük, hogy 
a Modern Városok Program 
(MVP) egyik, ha nem a leg-
nagyobb nyertese a kifizetett 
támogatási összegek és a 
megvalósított projektek tekin-
tetében is Békéscsaba – fo-
galmazott Gyopáros Alpár, 
modern települések fejleszté-
séért felelős kormánybiztos. 
Hozzátette: országos szin-
ten 270 fejlesztés valósult 
már meg az MVP által biz-
tosított 2000 milliárd forintos 
keretösszegből. 

Steiner Attila energia- és 
klímapolitikáért felelős állam-
titkár az energia-szuverenitás 
fontosságáról beszélt.

– Magyarország hagyomá-
nyosan egy energiahordozók-
ban szegény ország, emiatt 
számunkra az energia-szuve-
renitás kérdése jóléti, gazda-
sági és egyben nemzetbizton-
sági kérdés is. De nemcsak az 
energia-szuverenitás elérése 
a cél, hanem a teremett kör-
nyezet megóvása is – emelte 
ki Steiner Attila.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő egy diasor 
bemutatása mellett, a térséget 
érintő legfontosabb fejleszté-
seket összegezte.

– Közel 400 milliárd forint-
ból elkészült az M44-es gyors-
forgalmi út és a milliárdos fej-

lesztések sora nem ért véget. 
Kiemelten fontos például a 
Fürjesi elkerülő megépítése, 
nemcsak a csabaiaknak, ha-
nem a dél-békésieknek és az 
agglomerációban élőknek is 
– mondta el az országgyűlési 
képviselő.

Szarvas Péter polgármes-
ter szerint a város jól élt azzal 
a lehetőséggel, amelyet ez a 
kivételes időszak nyújtott.

– A SMART GRID projekt-
ben felszerelt LED lámpates-
tek az energiafogyasztásban 
45 százalékos megatakarítást 
hoztak, az alkonykapcsolós 
rendszer kialakításával pedig 
– amellett, hogy a lakosság 
közérzete, biztonságérzete is 
javult – évente 96 millió forintot 
takarítunk meg – tette hozzá a 
polgármester.
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ÁRVERÉS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árveré-

sen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait: a Békéscsa-
ba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 3 építési telkét.

Ingatlan adatok:
1. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2, az árverés idő-

pontja: 2021. július 29., 9.30 óra.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 10 000 000 Ft, azaz 

bruttó tízmillió forint a hatályos áfa törvénynek megfelelően.
2. helyrajzi szám: 1495/5, terület: 680 m2, az árverés idő-

pontja: 2021. július 29., 10.00 óra.
3. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, az árverés idő-

pontja: 2021. július 29., 10.30 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára bruttó 8 000 000 Ft, azaz brut-

tó nyolcmillió forint a hatályos áfa törvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város 

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

A hirdetés részletes szövege a város internetes weblapján 
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra, hasznosí-
tásra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon talál-
ható, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Stratégiai–Fejlesztési Osztálya 
szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

SMART GRID rendszer kialakítása 
Békéscsabán, I. ütem

A Modern Városok Program keretében Békéscsabán egy komplex 
energetikai program valósul meg. Ennek része a SMART GRID rend-
szer, a geotermikus hőhasznosítás, a SMART közvilágítás, valamint 
az intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi köz-
lekedési rendszerek kiépítése. 

A SMART GRID I. projekt becsült összköltsége: 3 662 805 400 Ft.

A SMART GRID projekt közvetlen céljai:

– A megújuló termelés részarányának növelése: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város és ezen belül a Városi Sportcentrum meglévő és tervezett épü-
leteinek villamosenergia-szükséglete a lehető legnagyobb mértékben meg-
újuló energiaforrásból legyen ellátva.

– Villamosenergia-költségek optimalizálása: az önkormányzat villa-
mosenergia-beszerzésre fordított kiadásai a lehető legnagyobb mértékben 
csökkenjenek.

– Széndioxid-kibocsátás csökkentése: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
villamosenergia-felhasználás következtében történő környezetterhelésé-
nek (CO2 kibocsátás) csökkentése a lehető legnagyobb mértékben.

A SMART GRID rendszer főbb műszaki jellemzői:

– 3 db napelempark kiépítése: 2 db parkoló feletti kialakítású 
napelempark, 1960+640 panel, 1 db földre helyezett napelempark, 1152 
panel,

– akkumulátoros energiatároló építése 2,4 MWh kapacitással,
– BHTR állomás,
– okoshálózati központ kivitelezése, a beépített névleges teljesítmény: 

1294 kWp,
– az energiatároló rendszer jellemzői: 1,2 MW teljesítmény és 2,4 MWh 

kapacitás.
A kivitelező INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt. (2310 Sziget-

szentmiklós, Határ út 22.) eddig az alábbi munkálatokat végezte el:
A Park1 (Omaszta utca és Bodza utca által határolt önkormányzati 

tulajdonú terület) helyszínen a napelemtartó tartószerkezetek elhelyezé-

se megtörtént. A tartószerkezetre a napelem panelek felszerelése, a PV-
panelek felszerelése és a gallérozás befejeződött. 

A Park2 (a vívócsarnok melletti önkormányzati tulajdonú terület) 
helyszínen az alaptest alapozása megtörtént, a napelemtartó tartószer-
kezeteket elhelyezték, a napelem panelek felszerelése befejeződött, 
a strin-kábelezés és a gallérozási munkálatok befejeződtek. A pillérek 
felállítása megtörtént, a gerendák furatolása befejeződött. A DC kábe-
lezés folyamatban van. A területen az villámvédelmi rendszer kiépítése, 
valamint a földelőháló elkészült. A solar vezetékek DC gyűjtőbe történő 
végszerelése folyik. A string-kábelezés befejeződött, bekötésük is kész. 
SGK felé menő kábelezés földmunkái készen vannak, védőcsövezés 
szintén kész. A 240 mm2-es kábeleket behúzták. A vagyonvédelmi csö-
vezés készen van, az aknák elhelyezése elkezdődött

A Park1 és Park2 közötti tervezett út széleinél az aknák kiásása és 
a zsaluzás megtörtént, az aknák elkészültek. A területek előkészítése az 
EPH rendszer telepítésére folyamatban van. A jóváhagyott villámvédel-
mi szerelési mód rendelkezésre áll.

A Park3 (a Bodza utca és Görbe utca által határolt önkormányzati 
tulajdonú terület) helyszínen a napelemtartó asztalokat és a napelem 
paneleket felszerelték a tartószerkezetre. A kerítés oszlopait felállítot-
ták, a mezők felhelyezése folyamatban van. A string-kábelezés és a vil-
lámvédelem elkészült. A térvilágítás és az erőátviteli kábelek földmunkái 
elkészültek. A térvilágítási kábelek húzása és VV-csövek fektetése van 
folyamatban. 

A konténerpark klímaberendezésének az üzembe helyezése be-
fejeződött, a belső DC-kábelezés elkészült. Az objektumok közötti 
valamennyi kábelt behúzták, a feszültségvizsgálatot elvégezték. A 
DC-kábelek készen vannak, az AC kötése még folyamatban van. Vala-
mennyi elosztót letelepítették.

Az úgynevezett látogató konténer telepítése és összeépítése meg-
történt. A szennyvízelvezetés átalakítása folyamatban van. A gipszkar-
tonozás és a tapétázás elkészült, a design munkák előkészítése zajlik. 
Az installációs villanyszerelés vezetékeit behúzták, a szerelvényezést 
előkészítették. Az installációs elosztó kötése folyamatban van.

A területen dolgozó felelős kivitelező: INFOWARE Vállalkozási és 
Kereskedelmi Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22. A helyszíni munkák 
felelős vezetője: Vajda Zoltán építésvezető
További információ kérhető a projekt lebonyolítójától: 
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7., bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu +36-
66/241-781.

Nagy nyertes BékéscsabaTöbb területen is dolgoznak
 a Munkácsy-negyedben

A Modern Városok Prog-
ram támogatásával való-
sul meg Békéscsabán a 
Munkácsy Mihály öröksé-
gét ápoló és népszerűsítő 
Munkácsy-negyed fejlesz-
tése. A munkálatok több 
területen is zajlanak. 

Az Ursziny-Beliczey kúria 
bővítése, a bábszínház ki-
alakítása: A kúriaépület bon-
tási és felújítási munkái folya-
matban vannak, a portikusz 
bontása megtörtént. A pince 
aládúcolását követően alá-
alapozási, szigetelési munkák 
zajlanak. A földszinti helyisé-
gek belső nyílászáróit alakítja 
ki a kivitelező. Az új épület-
szárny alapja elkészült. A gé-
pészeti alapcsövezés, a gé-
pészeti munkák előkészítése 
zajlik ezen a munkaterületen.

A Kórház és Kiss Ernő 
utca közötti híd átépíté-
se: A híd cölöpözési munkái 
rendben lezajlottak, a forga-
lomkorlátozás folyamatos. Az 
alépítményi munkafolyamato-
kat megkezdte a kivitelező. A 
közműkiváltásokkal kapcso-
latos bontási munkálatok a 
későbbiekben várhatóak. 

A Munkácsy Emlékház 
új állandó kiállítása: A vál-
lalkozási szerződés aláírását 
követően a kiállítás kivitele-
zője részére átadják az em-
lékház épületét. Az Omaszta 
kúriában kiállítandó bútorok, 
tárgyak, eszközök restau-
rálása, a kiállításra történő 
előkészítése az elsődleges 
feladat. A kiállítás bemutatja 
majd a Munkácsy korabe-
li polgári lét körülményeit. 
Művészeti kiállítótér is helyet 

kap az épületben, és Munká-
csy cukrászda bővíti majd az 
élményelemek kínálatát.

Szobrok a Munkácsy-
negyedben: Boros Péter 
szobrászművész készíti azt 
a Munkácsy-szobrot, ami a 
múzeum kertjében áll majd. 
A bronzöntők levették az 
agyagmodellről a mintát. A 
Rőzsehordó nő agyagmo-
dellje is készen van. A bronz-
szobrot Prisztavok Tibor 
szobrászművész formálja 
meg. Hamarosan az Aradi 
vértanúk ligetében kap he-
lyet. Az Ásító inas szobra, 
Miklya Gábor szobrászmű-
vész alkotása, rövidesen a 
Derkovits soron, a megúju-
ló Deák utcai híd lábánál áll 
majd. Mindhárom művész 
békéscsabai illetve békés-
csabai kötődésű.
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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
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2021. július 6., kedd

2021. július 20., kedd

2021. július 13., kedd
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2021. július 17., szombat

2021. július 10., vasárnap

2021. július 25., vasárnap

2021. július 18., vasárnap
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Népművészet, tánc, ének és máglya a Szent István téren

Szent Iván Napi Vigadalom
Komolyzenei koncertsorozat

Összhang

A világ 10 legjobb zeneka-
ra között számon tartott 
Budapesti Fesztiválzene-
kar koncertjével indul a 
2021-2022-es komolyze-
nei koncertszezon Békés-
csabán, november 9-én. 
Az esemény júniusban 
tartott beharangozóján, a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban, Fekete Pé-
ter kultúráért felelős ál-
lamtitkár hangsúlyozta: a 
pandémiás időszak után a 
kultúrán és a művészeken 
a sor, hogy az újraindítás-
ból kivegyék a részüket.

– A művészeink folyama-
tosan dolgoztak, újabb és 
újabb produkciókkal készül-
tek, hiszen tudták, hogy ab-
ban a pillanatban, amikor 
nyithatunk a pandémia után, 
ők lesznek az élet újraindítá-
sának motorjai. Kimondhat-
juk, hogy Szeged és Deb-
recen között Békéscsaba 
a régió zenei központja, és 
hogy a stratégiánk szerint: 
a zene mindenkié – hangsú-
lyozta Fekete Péter.

Szamosi Szabolcs, a Fil-
harmónia Magyarország ügy-
vezető igazgatója elmondta, 

hogy a bérletszezon a világ 
10 legjobb zenekara között 
emlegetett Budapesti Fesz-
tiválzenekarral indul, majd a 
Virtuózok egykori nyertese, 
Boros Misi zongoraestjével 
folytatódik még 2021-ben. 
2022-ben az újév első kon-
certje egy bérleten kívüli ze-
nei csemege lesz: január 14-
én a Concerto Budapest és a 
Keller Quartet lép pódiumra 
egy világsztár kíséretében. A 
zongorán Khatia Buniatshvili 
játszik majd. Rajtuk kívül a 
2022-es évben olyan elő-
adók lesznek láthatóak, mint 
az Óbudai Danubia Zenekar, 
a Keller Quartett, illetve a 
nemrég alakult Szent István 
Filharmonikusok.

Egy tavalyi kutatás sze-
rint az ország lakosságá-
nak mindössze hét száza-
léka hallgat rendszeresen 
klasszikus zenét. Az elmúlt 
évben elindított Térzene 
program és az Orgonák éj-
szakája is azt a nem titkolt 
célt szolgálja, hogy minél 
több emberhez közelebb 
vigye ezeket az értékeket, 
emelje a komolyzene iránt 
rajongók számát. 

Sipos Gábor

Hatodik alkalommal ren-
dezte meg a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület 
a Szent Iván Napi Vigadal-
mat. Az érdeklődők a népi 
kultúra napjainkban is élő 
elemeivel találkozhattak 
június 20-án, sőt, aktívan 
be is kapcsolódhattak a 
programokba. 

Kora este kezdődött a viga-
dalom Békéscsaba főterén. A 
legkisebbek sok érdekes, népi 
jellegű játékot kipróbálhattak, 
mesét hallgathattak, de lehe-
tőség volt arra is, hogy bárki 
megismerje a régi, népi mes-
terségeket, népművészeti ter-
mékeket. A szervezők szerint 
a Szent Iván Napi Vigadalom 
egy olyan összművészeti al-
kalom, amelyen a népi kultú-
ra szinte valamennyi elemét 
felvonultatják. 

A Balassi Táncegyüttes 
művészeti vezetője elmond-
ta: az elmúlt időszakban na-
gyon nehezen élték meg a 
közösség hiányát.

– Az utóbbi egy évben, 
amennyire lehetett, megpró-
báltuk kihasználni a helyze-
tet. Elkezdtünk dolgozni, de 
csak a négy fal között. Az 

együttes tagjai és mi, veze-
tők is nagyon vártuk már azt, 
hogy újra a nagyközönség 
előtt is megmutatkozhassunk 
– fogalmazott Mlinár Péter.

A Balassi Táncegyüttes 
mellett a Hétpróbás Néptánc-
iskola növendékei, a Balkán 
Táncegyüttes, a Tabán és 
Ifjú Tabán Táncegyüttes és a 
Csaba Táncegyüttes gondos-
kodott arról, hogy mindenki 

jól érezze magát, és ha kedve 
tartja, be is kapcsolódjon a 
táncba. A szervezők kiemel-
ték: hálásak azért, hogy közel 
másfél év után újra nagyren-
dezvényt tarthattak. 

Az est fénypontja a mág-
lyagyújtás volt, amely köz-
ben a Gyöngygallér Ének-
együttes énekelt. Ezután 
sok-sok ember táncolta kö-
rül a tüzet, a legbátrabbak 

pedig a tűzugrást is kipró-
bálhatták. 

– A tűzgyújtás a Szent 
Iván-éjhez kapcsolódik. Ez 
egy szokás: meggyújtják a 
nagy tüzet, amelyet a szerel-
mesek átugorhatnak, ezzel 
örökre egymáshoz kapcsol-
ják egymást – mondta a nép-
művészeti egyesület szerve-
zője, Kocsis Klára.

Hidvégi Dávid

A régészet napja országos 
programsorozatához kap-
csolódva szakmai tárlatve-
zetéssel ismerhették meg 
Békéscsaba történetét az 
érdeklődők a közelmúltban, 
a Munkácsy Mihály Múze-
umban. 

Az „utazás TÉRben és 
IDŐben" – Békéscsaba az 
évezredek idővonalán című 
kiállítás régészeti egységén 
dr. Bácsmegi Gábor régész 
muzeológus, a tárlat szakmai 
kurátora kalauzolta végig az 
érdeklődőket. 

A tárlatot ekkor megtekintő 
Turbucz család most először 

járt a megújult Munkácsy Mi-
hály Múzeumban.

– Mint békéscsabai lokál-
patrióta, és mint régiségek-
kel foglalkozó ember, ez a 
téma nagyon érdekel, illetve 
azt is szerettük volna látni, 
mivé változott a régi múzeum 
– mondta el Turbucz László. 

Dr. Bácsmegi Gábor is-
mertette: az új kiállítás régé-
szeti része főként Békés me-
gye területét mutatja be az 
őskortól egészen a modern 
korig. A látogatók egy időala-
gutat végigjárva ismerked-
hetnek meg többek között a 
kő- vagy bronzkori emberek 
életével.

– Számomra az egyik leg-
érdekesebb egy 7000 éves 
lábnyom: valaki belelépett az 
agyagba, ami megőrizte a láb-
nyomát. Békéscsaba szem-
pontjából pedig kiemelném a 
tipikus csabai podsztyenás 
házat, amit szintén meg lehet 
tekinteni a kiállításon. Szintén 
a legizgalmasabb darabok 
közé tartozik az első olyan 
Munkácsy Mihály kép, amit a 
múzeumnak sikerült megsze-
reznie – mondta el a régész 
muzeológus.

A tárlaton kiállított leletek a 
múzeum saját gyűjteményé-
ből, valamint az ásatásokról 
származnak.A kiállításon dr. Bácsmegi Gábor régész muzeológus kalauzolta végig a látogatókat

Kuti Judit, Szamosi Szabolcs és Fekete Péter

Tárlatvezetés a Munkácsy Mihály Múzeumban, a régészet napján



A Munkácsy Mihály Mú-
zeum régészei mintegy 
1,8 hektárnyi területen 
végeznek ásatási munká-
latokat május óta, és a kö-
zelmúltban egy több mint 
1600 éves arany nyakéket 
tártak fel.

A szakemberek a Mak-
kosháton lévő lelőhelyen 
eddig 1,8 hektárnyi területet 
humuszoltak le – tájékoztatott 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
ásatásvezetője. Nagy Dániel 
Sándor kiemelte, hogy külön-
böző népek már a bronzkortól 
kezdve, az összes korszak-
ban letelepedtek itt. Házakat, 
illetve települést hoztak létre, 
de a késői szarmata korban 
még temetőként is szolgált a 
helyszín. A sírok nagy részét 
kirabolták, de így is akadtak 
leletek. Például egy körül-be-
lül 1800 éves sírnál, amelyben 
egy férfi maradványai lelhe-
tőek fel, gyöngyöket és baltát 
találtak, egy kislány teteménél 

pedig egy 1600 esztendős 
arany nyakéket tártak fel. 

– A lelet egy kislány sírjából 
került elő. Sajnos a sírt kirabol-
ták, de a sírrabló nem volt elég 
alapos, így nem vette észre az 
arany lunullát. Ez egy félhold 
alakú csüngő, amelyet a kis-
lány a nyakában viselt. Eddig 
valószínűleg ez a legértéke-
sebb leletünk erről a területről 
– emelte ki az ásatásvezető, 
hozzátéve, hogy évek óta 
dolgozik régészként Békés-
csabán, de most először talált 
aranyat egy ásatáson.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő a helyszínen 
elmondta, hogy a cserépgyár-
tásnak Békéscsabán nagy ha-
gyománya van, a Wienerber-
ger most is fejleszt, és ehhez 
földterületre van szüksége. 

– Itt az értékes termőta-
laj elszállítása és megfelelő 
deponálása után, régészeti 
munka kezdődött. Rendkívül 
izgalmas dolog látni azt, hogy 
mely korok milyen emlékeit 
találják meg a szakemberek. 
Ez is egy kincse, értéke a mi 
környékünknek – fogalmazott 
Herczeg Tamás.

A feltárási terület bejárásán 
Ando György múzeumigazga-
tótól és dr. Bácsmegi Gábor 
régész muzeológustól azt is 
megtudtuk, hogy a korabeli 
sírok, gödrök és házak kibon-
tását, valamint dokumentálá-
sát követően, a tervek szerint 
július végére fejeződik be a 
feltárás. 

Papp Ádám
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Csabai életképek1600 éves arany nyakék

Rosenthalné és az egyiptomi herceg
Az Osztrák Nemzeti Könyv-
tár digitalizált gyűjte-
ményében megtalálható 
karlsbadi fürdővendégek 
listáiból kitűnik, hogy a 
módosabb csabaiak is 
szép számmal látogatták e 
helyet. 

A legismertebb név „Frau 
Mühlbesitzer Adolf Rosenthal 
mit Sohn und … Frau Miksa 
Kun”, azaz Rosenthal Adolfné 
volt, akinek férje malomtulaj-
donos volt és aki a fiával uta-
zott, valamint Kun Miksáné is 
ellátogatott oda 1900-ban.

A Rosenthal családot 
senkinek sem kell bemutatni 
Békéscsabán, de talán Kun 
Miksa neve nem annyira is-
mert. A századelőn jelentős 
fakereskedése volt, amely 
1891-ben nagyrészt leégett. 
1882-ben az olajmalmának 
az istállója gyulladt ki, ké-
sőbb pedig a fatelepének iro-
dáját kétszer is kifosztották. 
Kun Miksa 62 éves korában, 
1899-ben hunyt el. Gyászje-
lentéséből derül ki, hogy az 
elhunytnak és özvegyének 
leánya, Gizella volt Rosenthal 
Adolfné. Vagyis anya, leánya 
és unokája utaztak a szomo-
rú veszteség után egy évvel 
Karlsbadba, vélhetően testi 
és lelki bajaikat gyógyítani.

Élményekkel bizonyosan 
gazdagabbak lettek, hiszen 
illusztris társaság tartóz-
kodott ugyanitt. Velük egy 
időben. Kairóból származó 

hercegek és hercegnők üdül-
tek Karlsbadban: „őfelsége 
Djenaniar-Ismail hercegnő, 
őfelsége Tschesmafet-Ismail 
hercegnő, őfelségei Ibrahim-
Hilmy herceg és hercegné, 
őfelsége Saliha-Ibrahim”, illet-
ve a társalkodónőjük. Ibrahim 
Hilmi Ismail herceg I. Iszmail 
kedive (egyiptomi török alki-
rály) fia volt, aki – a családi 
kapcsolatokat kibogozva úgy 
tűnik – édesanyjával, felesé-
gével és minden bizonnyal 
egyik leányával érkezett.

A Villa Miltonban elszál-
lásolt királyi vendégek és a 
Hotel Trautweinben megszállt 
csabaiak nem kizárt, hogy 
láthatták egymást, de meg-
fordultak a városban velük 
egy időben vendégek Memp-
hisből, Bécsből, Lipcséből, 

Milánóból, Turnu-Severinből, 
Szentpétervárról, Moszkvá-
ból, Lembergből, Washington 
D.C.-ből, de Sátoraljaújhelyől, 
Budapestről, Nagyszebenből, 
Mezőhegyesről, Temesvárról, 
Veszprémből és Marosvásár-
helyről is. 

A „gyomorbajosok Mekká-
jának” is nevezett gyógyhe-
lyen azonban szigorú szabá-
lyokat kellett betartani a kúrák 
során, és ezeket nem mindig 
volt könnyű követni. Ahogy 
Reök István írta 1875-ben: 
ezt a vendéglátóhelyek „se 
viselik teljes megadással, jele 
ennek ama mondat, melynek 
bizonyosan ők a fundálói, 
miszerint Karlsbadban kettő 
van, a mi jó: a reggeli és – a 
búcsúzás”. 

Szalay Ágnes

Az érem másik oldala
Az Új Nemzedék koráb-
ban már ismertette Bé-
késcsaba előnyös oldalát 
(erről a Csabai Mérleg 
előző számában olvas-
hattak), az 1925. október 
3-án megjelent számában 
azonban az „apróbb-na-
gyobb zavarokat, bajo-
kat” mutatta be. 

A lap kiküldött tudósítója 
hangsúlyozta, hogy nem a 
város vezetőinek hibái, ha-
nem a „Trianon szülte szo-
morú idők” következménye 
a problémák sokasága. A 
legnagyobb gond Csabán a 
lakáshelyzet, pontosabban 
a lakáshiány volt. Egészen 
egyszerűen nem volt kiadó 
lakás a városban, hiszen a 
lakosság 75%-a „jómódú 
földművesként” nem kény-
szerült arra, hogy lakását, 
vagy annak egyik szobáját 
albérletbe kiadja. 

Ennek viszont az lett a 
következménye, hogy a vá-
rosba érkező tisztviselők 
csak rendkívül drágán tudtak 
lakást bérelni. Olyan furcsa 
eset is előfordult, hogy „egy 
köztisztviselő például nagy-
számú családjával együtt 
hosszú ideig a Nemzeti Bank 
békéscsabai fiókjának pin-
céjében lakott”, míg végül 
is a Lakáshivatal nem szer-

zett neki megfelelő szállást. 
Olyan nagy volt a probléma, 
hogy például a Rudolf Fő-
gimnáziumba „áthelyezett 
tanárok, a lakáshiányra való 
hivatkozással nem egy ízben 
kénytelenek voltak bejelenteni 
azt, hogy nem költözhetnek 
Békéscsabára”. 

A lakáshelyzeten kívül 
gondot okozott az is, hogy 
a központól távolodva egyre 
rosszabbak voltak az utak és 
egyre hiányosabb a villany-
világítás. Az újságíró csabai 
tartózkodása alatt esett meg, 
hogy a villanytelep hibájából 
„legalább hat izben elaludt 
a villany és a kávéházakban 
egy szál gyertya fénye mellett 
búslakodtak a vendégek”. Az 
utcák esténként sötétek vol-
tak, de sok autó járt Csabán, 
melyek reflektorai segítettek a 
hazafelé botorkálóknak. 

Szerencse a szerencsét-
lenségben, hogy a városban 
kitűnő volt a közbiztonság, 
pedig ilyen „körülmények 

között a betörőknek és 
utonállóknak nem volna há-
lásabb talaja sehol másutt, 
mint Csabán”. 

Sok probléma adódott 
abból is, hogy hiányoztak a 
vízvezetékek és a szenny-
vízcsatornák. A szikes talaj 
miatt nem lehetett a kutak-
ból iható vizet merni, az ár-
tézi kutakhoz viszont sok 
csabai csak hosszú úton ju-
tott el. A „csabai bennszülöt-
tek” a felsoroltakból keveset 
éreztek, hiszen gyermekko-
ruk óta ilyen körülmények 
között éltek. 

Szerencsére akkoriban a 
város polgármestere, a „szé-
les látókörű” Berthóty István 
mindent megtett azért, hogy 
a helyzet kedvező irányba 
változzék. Az Új Nemzedék 
tudósítója meg volt győződve 
arról, hogy Békéscsaba „holt 
bizonyosan győzedelmes-
kedni fog a sivár múlt felett”. 

(Folytatjuk.)
Ugrai Gábor

A Hotel Trautwein Karlsbadban, ahol Rosenthalné és  
családja is megszállt 1900-ban

Gepida koponya-kupa
Az 567. év nyarán járunk. 
Alboin a dunántúli longo-
bárd király haderejével a 
Kárpát-medence keleti ré-
szét uraló gepidák ellen 
vonul. Ezzel párhuzamo-
san Baján kagán avarjai 
keletről támadják a Gepida 
királyságot. 

Valahol a Tisza közelében, a 
longobardok megsemmisítő 
vereséget mérnek a gepidák-
ra. A csatatéren Kunimund 
gepida király Alboin kardjától 
esik el. A győztes az ellenfe-
le fejét levágja, majd a lefű-
részelt koponyatetőből csé-
szét készít. Később, miután 
a longobárdok elvonulnak 
Észak-Itáliába (innen ered a 
Lombardia kifejezés), Alboin 
ebből a kupából issza borát 
a veronai palotájában. 

Kunimund lányát, Rosa-
mundát a longobard király 
nem végeztette ki. Mivel ép-
pen megözvegyült, feleségül 
vette a hercegkisasszonyt. 
A bosszú hidegen tálalva 
a legjobb. Évekkel később 
Rosamunda gepida testőr-
ségével megölette Alboint, 
és immár ő készíttetett ivó-
kupát apja gyilkosának ko-
ponyájából…

Ma szintén kemény vilá-
got élünk, de a fenti sorokkal 

próbáltam érzékeltetni, hogy 
a 6. század második fele 
kőkemény volt, az emberek 
egymás fejéből készítettek 
csészéket.

Miért is hoztam föl ezt a 
kegyetlen korszakot? Miért 
írok a gepidák „végnapjairól”? 
Pontosan ebből a korszakból 
származó kunyhót tártunk föl 
pár napja a csabai cserépgyár 
agyagbányájában. A gepidák-
nak volt egy királyi központjuk 
Erdélyben, egy Sirmiumban 
(Szávaszentdemeter), és egy 
talán valahol itt, a Körösök 
vidékén is. Nem elképzel-
hetetlen, hogy Kunimund és 
Rosamunda a vidékünkön 
született. Gepida királyi köz-
pontot ugyan nem találtunk, 

de igen érdekes felfedezés 
volt a tanyájukhoz kapcsolódó 
gazdasági épületük (műhely, 
konyha?) feltárása. A kuny-
hóból főzőfazekak, orsógom-
bok, szövőszéknehezék, egy 
pár csontkorcsolya, agancs-
fésű, állatcsontok, rengeteg 
halszálka került elő. A leletek 
bepillantást nyújtanak a gepi-
dák mindennapi életébe: az 
asszonyok szőttek, fontak, 
főztek, majd korcsolyáztak.

Ugyan koponya-kupa nem 
került elő a házikóból, még-
is nagy élmény volt ennek a 
nem mindennapi régészeti 
jelenségnek a feltárása, do-
kumentálása.

Nagy Dániel Sándor, 
régész



A közelmúltban két, teli sitt 
konténer állt a Kazinczy 
utca legendás intézménye, 
a Fehér Galamb előtt. So-
kan azt hitték, hogy ismét 
egy kultikus helyet radíroz-
nak le Békéscsaba kocsma-
térképéről. 

2019 végén a Kék Macskát, 
tavaly a Spátent sirattuk el, 
utánajártunk, hogy vajon mi 
lesz a sorsa az egykori Fehér 
Galambnak. 

A Galamb 1964-ben épült 
fel, eleinte étteremként funk-
cionált, ahol élő zenekar 
szolgáltatta a muzsikát. Majd 
a ’70-es évek végén, mint 
mindenhol, itt is a diszkóze-
ne vitte a prímet. 

Fekete László, a hely 
egyik ex-diszkósa elmondá-
sa szerint a ’80-as évek ele-
jén, Kunstár János, a Csaba 
Étterem főnöke, néhány kol-
légájával, Borbély Ferenccel 
és Barankai Gáborral közö-
sen megvásárolták a helyet. 
(Végül Borbély Ferenc ma-
radt az egyedüli tulajdonos, 
ám 2020 nyarán ő is megvált 
a helyiségtől.) 

– Én a ’80-as évek elején 
dolgoztam a Kazinczy utcai 
zenés-táncos rendezvény-
helyszínen. Akkoriban az 
Ottawan zenekar volt a nagy 
sláger; az ajtóban pedig 
Gebe állt, aki egy erős, har-

csabajszos, fuvaros gyerek 
volt, és könnyen kiemelte a 
rendbontókat – fogalmazott 
Fekete László, hozzátéve, 
hogy rajta kívül még Békefi 
Pista, Illés Marci, Kovács 
Józsi is cserélgette a leme-
zeket a lejátszókban. 

Badri vagyis Beghdadi 
Bad-reddine algériai és ma-
gyar kettős állampolgár – 
aki ezer éve Békéscsabát 
tekinti az otthonának – így 
vall: „akkoriban Évike (ma 
is Badri felesége) a Kulich 
Gyula lakótelepen lakott, 
és nagyon sokat jártunk le. 
Olyan jól éreztük magunkat, 
hogy nem egyszer az aszta-
lon táncoltam.”

Na, de vissza a jelenbe. A 
volt étterem melletti, szomszé-

dos Zöld Békában azt hallot-
ták, hogy csak átalakítják az 
épületet. Mint mondták: remé-
lik, jobban fog menni, mint az 
utóbbi években. 

Közben már a földön és a 
tetőn is ezerrel dolgoznak a 
munkások. A neve elhallgatá-
sát kérő új tulajdonos elmond-
ta: nem bontják le az épületet, 
hanem teljes körű renoválást 
végeznek. Megújul a környe-
zet, a homlokzat, nyílászáró-
csere lesz, valamint nő a porta 
előtti zöldterületet. Az ingat-
lanban a tervek szerint három, 
napi cikkeket árusító üzlet fog 
működni, de miután a bérlők-
kel még nincs aláírt szerző-
dés, egyelőre titok, hogy mi-
lyen üzletekről van szó.

Such Tamás
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Az átépítés után üzletek lesznek benne Most így néz ki belül

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

PUPA TRUPA A MESEHÁZ HANGJA 
2021. július 2-án, pénteken 16 órakor családi koncert a 

Meseház udvarán. Soós Emőke – ének, Lovas Gábor – ezer-
féle hangszer, Schäfer Szilveszter – hegedű, Pataj Péter – 
bőgő, Zsótér Csaba – harmonika. Közreműködnek a „Jó játék 
a papír” táborban résztvevő gyerekek! 

Helyszín: Meseház udvara. Regisztrációs jegy a helyszí-
nen váltható. Ültetett szabadtéri rendezvény, védettségi iga-
zolvány nélkül is látogatható.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2021. július 29., csütörtök 19 óra POLYGON 
Borbély Mihály – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom, 

Dés András – ütőhangszerek  A koncert rendezője a Mese-
házi Alapítvány. Helyszín: Meseház. Belépő: 500 Ft. Jazz-
csütörtök támogatója: 

(Ültetett szabadtéri rendezvény, védettségi igazolvány nél-
kül is látogatható.)

KIÁLLÍTÁSAINK
Védettségi kártyával rendelkezők és kiskorú hozzátarto-

zóik, valamint gyermekcsoportok, védett kísérőikkel megte-
kinthetik kiállításainkat. Schéner Mihály mesevilágot idéző 
plasztikáit, Ványai (Vachovics) János hajdani csabai fazekas-
mester műhelyét, valamint Békéscsaba legöregebb lakóhá-
zát, a nádfedeles Molnárházat. Csoportok számára előzetes 
bejelentkezés szükséges a 326-370 telefonszámon. Nyitva: 
hétköznap 8-16 óráig. Belépő: felnőtteknek 400 Ft, gyerme-
keknek 200 Ft.
A védettségi kártyát és a személyi igazolványt a helyszínen 

be kell mutatni munkatársunknak.

A tervek szerint üzletek lesznek az épületben

Átépítik a Fehér Galambot
Békéscsaba városi lapja, a 
Heti Mérleg 1991. október 
2-án jelent meg először. A 
lap 1999-ig hetente, azóta 
Csabai Mérlegként, kéthe-
tente jut el a csabaiakhoz. 
A 30 éves jubileum alkal-
mából most Ando Györgyöt 
kérdeztük, aki 2013 óta a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatója. 

– A múzeum története több 
mint száz évre nyúlik vissza, 
de az intézmény az utóbbi év-
tizedekben is számos változá-
son ment át. Korábban a me-
gyei tanács, 1990-től a Békés 
Megyei Önkormányzat, majd 
a város lett a fenntartója. Az 
elmúlt időszakban melyek vol-
tak a legnagyobb változások a 
múzeum életében? 

– A fenntartóváltás a mú-
zeum működésében is meg-
látszott. Intézményünk sokáig 
megyei múzeum volt, akkor a 
legfőbb kutatási területünk a 
megyére, a megye települé-
seire irányult, és ez köszönt 
vissza a történeti, néprajzi, 
képzőművészeti kiállításaink-
ban is. A Békés megyében 
élő nemzetiségek révén pedig 
nálunk is hangsúlyosan jelent 
meg ez a fajta sokszínűség. 
2013-tól már Békéscsabához 
tartozunk, ekkortól a kutatása-
ink nagy része is a város felé 
fordult, emellett természetesen 
továbbra is vannak megyei ku-
tatásaink. Elindítottuk az „Ami 
csabai…” című múzeumi so-
rozatunkat, ami telitalálatnak 
bizonyult. Ennek részeként ki-
állításokon és kiadványokban 
mutatjuk be a város, de akár 
az ország életében is fontos 
szerepet betöltött csabai sze-
mélyeket. 2014-ben pedig – 
14-en 14-ben címmel – külön 
kiállítással emlékeztünk meg 

azokról a neves csabaiakról, 
akik az elmúlt két évszázad 
alatt hozzájárultak a város fej-
lődéséhez.  

– Békéscsaba Munkácsy 
városa, a festőóriás munkás-
ságát a múzeum folyamato-
san kiemelten kezeli. 

– A Munkácsy-kultusz már 
régóta él a városban, egyre 
több területen. Az első nagy-
szabású Munkácsy-kiállítás 
Pákh Imre gyűjteményéből 
2007-ben volt Békéscsabán.
Ekkor, a 2008-as felújítás 
előtt, a múzeum összes ter-
mét ennek szenteltük. Óriá-
si volt a látogatottság! Ez is 
ráerősített arra, hogy Mun-
kácsyval még behatóbban 
kell foglalkoznunk. 2019-ben, 
Munkácsy születésének 175. 
évfordulóján például egész 
éves programsorozattal, és 
szintén hatalmas Munkácsy-
kiállítással ünnepeltünk. Ta-
valy pedig megnyílt a Mun-
kácsy Mihály – Egy géniusz 
diadala című kiállításunk, ahol 
festményeket, valamint Mun-
kácsy Mihály személyes em-
lékeit láthatja a közönség. Jó 
érzés, hogy az utóbbi évek-
ben Békéscsabán mondhatni 
sikk lett múzeumba járni. A 
kiállításaink megnyitói, a ren-
dezvényeink társadalmi ese-
ménnyé váltak, ahol sokan 
szeretnének részt venni. A 

felnőttek mellett a gyerekeket, 
a fiatalokat is megszólítjuk, 
erős nálunk a múzeumpeda-
gógia, és kollégáink figyelnek 
arra, hogy a rendezvénye-
inkhez gyermekprogramok is 
társuljanak. A nálunk kiállító 
művészek olyan órákat tarta-
nak, ahol bemutatják, hogyan 
születik egy-egy alkotás, a 
muzeológusaink pedig izgal-
mas előadásokat tartanak. 

– A múzeum és a Heti illet-
ve Csabai Mérleg kapcsolata 
három évtizedre nyúlik vissza. 
Olvasóink körében kedveltek 
az utóbbi években folyama-
tosan megjelenő Mesélő mú-
zeum rovat történetei. Tud-e 
valamilyen módon önöknek 
segíteni az újság? 

– Mivel a Csabai Mérleg 
Békéscsabán minden ház-
tartásba eljut, jó érzés, hogy 
a velünk kapcsolatos hírek, 
tudósítások, esetenként a 
programjaink meghívói min-
denkihez elérnek. A Mesélő 
múzeum rovatban igyek-
szünk az aktualitásokat fel-
dolgozni, és olyan érdekes 
történeket megosztani – akár 
egy-egy leletről vagy kiállítási 
tárgyról –, amely egyébként 
kevésbé jutna el a közönség-
hez. Nagy öröm számunka 
az is, hogy Gécs Béla, Ugrai 
Gábor, Szalay Ágnes és dr. 
Halmágyi Miklós is értékes, 
történelmi tárgyú cikkeket ír 
az újságba. Úgy látom, ha 
valaki képbe szeretne kerülni 
azzal kapcsolatban, hogy mi 
történik vagy mi történt egy-
kor a városban – csak fel kell 
lapoznia a Csabai Mérleget. 
Megjegyzem: amikor a kollé-
gáknak ismerősöknek viszek 
kolbászt – helyi specialitás-
ként – azt is a sárga újságba 
szoktam csomagolni.  

Mikóczy Erika

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Ando György: Jó érzés, hogy a híreink mindenkihez elérnek
...................................................................

Elhunyt Notesz Laci
Június 23-án kaptuk a 
szomorú hírt, hogy aznap 
a délelőtt, az Ady Endre 
Utcai Idősek Otthonában 
elhunyt Nagy László, alias 
Notesz Laci.

Tavaly ősszel beszélgettünk 
Notesz Lacival, aki akkor 
szomorúan mesélte, hogy a 
pandémia beszűkíti a moz-
gásterét. Továbbá elmond-
ta, hogy az egészségével 
is gondok vannak. Január 
végére még tovább romlott 
az állapota, támogatásra 
volt szüksége, hogy az Ady 
Endre Utcai Idősek Ottho-
nába bekerüljön, és ott gon-
doskodni tudjanak róla. Ezt 
követően egy példaértékű 
összefogás jött létre a vá-
rosban: alig négy nap alatt 
összegyűlt a megcélzott 
összeg, így februárban be is 
költözhetett. 

Tolnai Ferenc, Notesz 
Laci gondnoka szerint, Laci 
az utóbbi időben nagyon le-
gyengült, és ágyban töltötte 
mindennapjait. Június 23-án 

reggel a nővérek még meg-
reggeliztették, utána visz-
szapihent, és aznap délelőtt 
végleg elaludt. 

Notesz Laci nélkül szinte 
nem volt békéscsabai ren-
dezvény, a kiállításoktól a 
sportmérkőzésekig minden-
hol megjelent. Becenevét a 
minden meccsen, a mindig 
nála lévő négyzetrácsos 
füzetről kapta. A „matek” 
füzetbe jegyzetelte az ered-
ményeket, amit azonnal vitt 
is a Népújság sportrovat 
munkatársainak…

Július 2-án lett volna 75 
esztendős.

Virágok pompáznak a város 
virágágyásaiban, és a közel-
múltban már a beültetetett vi-
rágoszlopokat és virágládákat 
is kitették. A Békéscsabai Vá-
rosgazdálkodási Kft. és a Lián 
Kertészeti Kft. munkatársai a 
hordozható oszlopokat, ládá-
kat jellemzően oda helyezték 
ki, ahol nincs lehetőség virág-
ágyások létesítésére. 

A belváros „felvirágoztatá-
sa” mellett a Szarvasi úti, a 
Baross utcai, valamint a Jókai 
és Luther utcai kandelábe-

rekre is virágládákat helyez-
te ki, míg a virágoszlopok az 
Erzsébet-hídnál, a Munkácsy 
téren, a vasútállomásnál, az 
Árpád fürdő téli bejáratánál, 
a Kossuth és a Szent István 
téren láthatóak. 

Virágládákat tettek ki a hi-
daknál, és új helyszínként – a 
múlt év végén felújított – Mun-
kácsy-hidat is virágok díszítik.
Továbbá a Málnás és a Ka-
nális utcai hidakra, valamint a 
Bánszki utcai hidakra is virág-
ládák kerültek.

Virágok városszerte
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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 (futófolyosó), 
Pósteleki bekötőút, Gerla te-
lepülésrész, Gerla-Póstelek 
közötti földút útszakaszok.

A Bartók Béla úti és a Te-
mető sori kerékpárút felújí-
tás 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 ke-
rékpárút-felújítás illetve -épí-
tés elkészült. A megépült 
szakaszok forgalomba-he-
lyezése még nem történt 
meg, azok továbbra is mun-
katerületek! 

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 kivi-

telezése is befejeződött. 
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 
Magvető utcában az ivóvíz-
rekonstrukciós munkálatok 
befejeződtek. A külterületi 
szakaszon a kiviteli munkák 
elkezdődtek a kerékpárúton 
és a mezőgazdasági úton 
is. A pósteleki kastélypark-
ban elkezdődött az elek-
tromos kábel kivitelezése 
árokásással és a védőcső 
lefektetésével. 

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 ext-
rémpálya pumpapályaként 
lesz kialakítva, amely nevét 
a rajta alkalmazott kerék-
páros technikáról kapta, 
ugyanis a megfelelő "pum-
páló" mozgással hajtva a 
biciklit, tekerés nélkül lehet 
körbe haladni akár 10–20 
körön át a hullámvonalú pá-
lyatesten.

Gerlán, a Wenckheim Ká-
roly tér felújítása is folyamat-
ban van a projekt részeként. 
A park kivitelezési munkála-
tainak eredményeként térkő 
és szórt burkolatú sétányok 
és pihenőhelyek létesülnek, 
melyeket színes virágágyá-
sok és díszcserjék öveznek.

A kivitelezési munkála-
tok alatt kérjük az érintet-
teket, hogy kövessék figye-
lemmel a tájékoztatókat, 
szíveskedjenek figyelem-
mel lenni a munkavégzés 
alatt létrehozott ideiglenes 
forgalomtechnikai kialakí-
tásokra. A munkavégzés 
során kérjük az érintettek 
szíves megértését, türel-
mét és közreműködését
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
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Pályázati forrásból nyílt étterem

Speciális ételeket főznek
Június közepén hivatalosan 
is átadták a Kazinczy utcá-
ban az Egyensúly Gasztro 
Moka-Food éttermet, ahol 
a speciális étrendet követő 
személyek találhatják meg 
a számukra legkedvezőbb 
tápanyagtartalmú ételeket. 
A hiánypótló szolgáltatás 
az Egyensúly AE Egyesület 
által benyújtott pályázat ré-
vén jött létre.

Ritkaság, hogy egy szociális 
ágazatban tevékenykedő civil 
szervezet a gasztrokultúra te-
rületén jelenik meg – emelte 
ki köszöntő beszédében a tér-
ség országgyűlési képviselője. 
Herczeg Tamás elmondta: az 
egyesület munkája példaérté-
kű: az egészségre és a helyes 
táplálkozásra ösztönöz.

Krizsán Anett, a Békés 
Megyei Kormányhivatal igaz-
gatója szerint nincs határ az 
egyesület előtt, hiszen fo-
lyamatosan újító gondolatok 
mentén végzik munkájukat 
a megyeszékhelyen. Megje-
gyezte, hogy a kifőzde meg-
nyitásával tíz, csökkent mun-
kaképességű személy kapott 
munkalehetőséget.

Az Egyensúly AE Egye-
sület elnöke arról beszélt, 
2017-ben döntöttek úgy, hogy 
hátrányos helyzetű munkavál-

lalók alkalmazásához pályáz-
nak támogatásra, mégpedig 
úgy, hogy ennek segítségével 
a speciális étrendet követők 
számára készítenek ételeket. 
Schriffertné Lócskai Henriett 
kiemelte: a Kazinczy utcában 
található létesítmény koráb-
ban adományboltként funk-
cionált, a GINOP-os pályá-
zatban elnyert 60 millió forint 
révén felújították az épületet, 
és konyhai eszközöket sze-
reztek be az ételek előállítá-
sához. 

A munkavállalókat 6 hó-
napig a projekt segítségével 
alkalmazzák, majd azt kö-
vetően minimum 3 hónapig 
az egyesület fizeti a béreket. 
Hozzátette: már a nyitás utá-
ni héten mintegy 100 adagnyi 
ételt készítettek el naponta. 
Kiszállításra, elvitelre lehet 

kérni a menüket, de védettsé-
gi igazolvány felmutatásával 
a helyszínen is el lehet fo-
gyasztani az ebédet.

Moka Ildikó, az Egyensúly 
Gasztro Moka-Food üzlet-
vezetője arról beszélt, hogy 
friss alapanyagokkal dolgoz-
nak, s igyekeznek azokat a 
helyi termelőktől megvásá-
rolni, ezzel is segítve a helyi 
gazdaságot. Mint mondta: 
sportolókkal, edzőkkel kon-
zultálva különböző étrende-
ket követők, például a keto, 
paleo vagy vegán módon 
táplálkozók számára is készí-
tenek ételeket. Moka Ildikó 
kiemelte, hogy a táplálkozási 
érzékenységgel küzdő csa-
baiak igényeit is kielégítik, hi-
szen laktóz- és gluténmentes 
ételeket is készítenek.

Papp Ádám

Békéscsaba hazavár!
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók 
támogatására a „Békés-
csaba hazavár!” felsőok-
tatási hallgatói ösztöndíj 
elnyerésére, valamint a 
diplomás pályakezdők tá-
mogatására a „Békéscsa-
ba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíjjal elnyerhető tá-
mogatás: Az ösztöndíj ösz-
szege félévenként, 5 hónap 
időtartamra (szeptembertől 
januárig és februártól júni-
usig) havi 40 000 Ft, amely 
a pályázat benyújtásakor fo-
lyamatban lévő félévtől négy 
félévig, de legfeljebb az ok-
levél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba haza-
vár!” életkezdési támoga-
tással elnyerhető összeg: 
Az ösztöndíj összege egy-
szeri 300 000 Ft, amely az 
ösztöndíjszerződés megkö-
tését követő 15 napon belül 
kerül átutalásra a pályázó 
által megjelölt pénzforgalmi 
számlára.

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 döntések-
ről szóló értesítés várható 
ideje: 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 hí-
rek között olvashatnak. 

G L O K Á L I S   S A R O K
Becsüljük meg a zöldfolyosót

A múlt év volt Európa eddi-
gi legmelegebb éve, a hő-
mérséklet csaknem fél fok-
kal emelkedett. Az egész 
kontinensen az átlagos 
hőmérséklet meghaladta 
az 1981–2010-es átlagot, 
Észak- és Kelet-Európa 
egyes részein 2 °C-kal me-
legebb volt. 2021 kissé 
hűvösebb lesz az egész 
világon, de továbbra is a 
hat legmelegebb év közé 
tartozik. A világ számos 
pontján a hőhullámok több 
mint egyharmada az éghaj-
latváltozással járó extra fel-
melegedésnek tudható be.

Bejött a Medárd napi néphie-
delem: negyedik hetében va-
gyunk a száraz időszaknak. 
Ráadásul forróság van, így 
még elviselhetetlenebb a he-
lyi klíma. A tudósok legopti-
mistább jóslata szerint ez az 
állapot állandósulni fog. Év-
ről-évre szembesülnünk kell 
az időjárás szeszélyeivel, a 
jó közérzetünk kialakításáért 
pedig aktívan tennünk kell. 

Az átlaghőmérséklet, az 
üvegházhatású gázkoncent-
ráció, illetve az extrém időjá-
rási jelenségek és a tenger-
szint növekedésének káros 
hatásait bőrünkön érezzük. 
Romlik a levegő és a vizeink 
minősége, kiapadnak ivóvíz-
bázisaink, régi és új beteg-
ségek ütik fel fejüket. 2100-
ra akár további egyötödével 

csökkenhet a Föld fajainak 
száma, ami 1800-tól már kö-
zel 50%-ot tesz ki.

A hőség, az aszály és az 
élővilág eltűnése akut prob-
lémák halmaza, amit mielőbb 
orvosolnunk kell. Meg kell 
találnunk a folyamatot las-
sító megoldásokat, amire jó 
példákat ismerünk: megúju-
ló energia, energiatakarékos 
megoldások, zéró hulladék 
és null-kibocsátás. Ugyanak-
kor alkalmazkodnunk is kell 
a helyzethez: passzívházak, 
talajkímélő mezőgazdálko-
dás, vízönrendelkezés. Idén 
február derekán csapadék-
többlet volt, milyen jó lett vol-
na a lehulló esőt és a lefolyó 
vizeket visszatartani! Nagy 
szükség lenne most rá. 

Békéscsaba térségében 
létezik egy olyan megoldás, 
ami egyszerre kezeli ezeket 
a problémákat. 244 évvel ez-
előtt, elsősorban áruszállítá-
si és öntözési célból, eleink-

nek köszönhetően létrejött 
egy mesterséges ökológiai 
folyosó, az Élővíz-csatorna. 
Nem gondolnánk, de a víz-
folyás és szűk környezete, 
mint kék és zöld infrastruktú-
ra, összeköti az élőhelyeket, 
menedéket ad a vadon élő 
állatoknak, csökkenti környe-
zete hőmérsékletét, maga-
sabb páratartalmú, élhetőbb 
biotópokat fűz össze, illetve 
nem utolsó sorban vízpótlást 
biztosít a környező mezőgaz-
daságnak. Mi, városlakók 
pedig élvezzük rekreációs 
szolgáltatásait.

A folyó egy kincs itt az ag-
rársivatag közepén. Becsül-
jük meg, tegyünk a jó állapot 
fenntartásáért, találjuk ki, 
hogyan fejleszthető fenntart-
ható módon. Lássunk előre, 
érezzünk felelősséget a min-
ket követő generációk iránt. 
Gondolkozzunk globálisan, 
cselekedjünk lokálisan!

Dr. Duray Balázs

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA
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www.szivarvanyaqua.hu

06 66 778-888
06 30 955-7679

Készüljön fel a
tavaszi szezonra
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Kérje részletes 
tájékoztatónkat 
és árlistánkat!

!
Válassza a Szivárvány Aqua 

környezetbarát ballonos vizét!
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„Örülünk, hogy ennyien szeretik a sportot”

Bajnok lett a Mezőmegyer

A Mezőmegyeri SE június 
20-án, hazai pályán 4–1-re 
győzött az Elek USE ellen 
a Megye II/B osztály záró-
napján, amellyel bebizto-
sította a bajnoki címet és 
a feljutást. Az együttes a 
2007-es újraalakulása óta 
másodjára nyert aranyér-
met.

1948 és 1977 között folyama-
tosan volt csapata Mezőme-
gyernek, az '50-es években 
a negyed osztályt is megjár-
ta. Az egykori község 1973 
óta Békéscsaba része, így 
amikor volt futball, akkor is a 
legkisebb együttesnek szá-
mított a megyeszékhelyen. A 
csapat később, a 2007/2008-
as szezonban indult először 
a Megye III-ban, amelynek 
„B” csoportját 2011-ben meg 
is nyerte. A klub ekkor nem 
vállalta a magasabb osztályt, 

így egészen 2017 nyaráig a 
legalacsonyabb osztályban 
szerepelt.

Az együttes a 2017/18-as 
szezon óta a megyei má-
sodosztályban szerepelt. Az 
MLSZ Békés Megyei Igazga-
tósága a 2019/20-as szezon-
ban az erőviszonyok alapján 
osztotta ketté a második vo-
nalat, így a megyeriek a „B” 
csoportba kerültek. A gárda a 
2020/21-es szezonban hatal-
mas sikert aratva megnyerte 
a bajnokságot, így jövőre az 
„A” csoportban folytathatja. 
Mérlege huszonhat győzelem, 
két döntetlen és két vereség, 
valamint az ezért járó 80 pont. 
A második helyezett Végegy-
háza egy egységgel maradt le 
mögöttük. 

A Mezőmegyer SE sikerét, 
a klub elnöke és egyben aktív 
játékosa, Frisnyicz Pál értékel-
te a díjkiosztó után.

 – Bajnokok lettünk! Nem 
volt egyszerű, mivel csak az 
utolsó meccsen dőlt el a győ-
zelmünk. Tudtuk, hogy a Vég-
egyháza nem fog bukni, így 
mindenképpen győznünk kel-
lett. Behúztuk az aranyérmet 
és az ezért járó kupát. Nagyon 
nagy köszönet a csapatnak. 
Így, hogy felkerültünk a Me-
gye II/A-ba össze kell ülnöm 
a stábbal, a vezetőséggel és 
a csapattal. Még nem tudjuk, 
kik jönnek és kik maradnak, 
ezek a napok az örömről szól-
nak. Nagyon fontos, hogy itt 
mindenki jól érzi magát, az 
önkormányzat és a támogatók 
segítségével pedig egy szép 
kis komplexumot hoztunk lét-
re Mezőmegyeren. Örülünk, 
hogy ennyien segítik és sze-
retik a sportot, valamint támo-
gatnak minket – tette hozzá 
Frisnyicz Pál.

Hidvégi Dávid

Jól teljesítettek a békéscsabai atléták

Felkészítő verseny
A közelmúltban rendezték 
Békéscsabán a nyílt orszá-
gos atlétikai felkészítő ver-
senyt, ahol Márton Anita, a 
Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club olimpiai bronzérmes 
versenyzője ezúttal nem a 
legerősebb számában lé-
pett dobókörbe: diszkosz-
vetéssel tért vissza.  

Nagy hőség várta az atlétákat 
a Tünde utcai pályán, ahol a 
csabaiak közül a szinte biztos 
olimpiai résztvevőnek számí-
tó gyalogló, Kovács Barbara, 
ezúttal 3000 méteren teljesí-
tett. A második ötkarikás sze-
replésére készülő versenyző 
13:40.61 perces idővel nyerte 
meg a számot. Barbara az 
országos bajnokságot követő-
en, egy háromhetes magaslati 
edzőtáborban folytatja a felké-
szülést a tokiói olimpiára.

Márton Anita a tokiói olim-
pia tavalyi halasztása után a 
családalapítás mellett dön-
tött, most a már négyhóna-

pos Luca édesanyjaként, 
diszkoszvetéssel tért vissza 
hivatalos versenyen. A riói 
olimpián súlylökésben re-
meklő versenyző 51.12 mé-
teres eredménnyel diadal-
maskodott. 

– Az volt a cél, hogy egy 
picit megérezzem a verseny-
hangulatot, ezért most a 
diszkoszvetést választottuk, 
míg az országos bajnoksá-
gon súlylökésben indulok, 
majd egy kis pihenőt köve-
tően edzőtábor következik, 
ahol már az olimpia lesz a 

fókuszban. Tokióban szeret-
ném lökni az idei legjobba-
mat, ott szeretnék 18 méter 
felett teljesíteni és bejutni a 
legjobb 12 közé – emelte ki 
az olimpiai bronzérmes.

A versenyen Békés Me-
gye Sportszövetségének Ér-
dekszövetségi Egyesülete, 
Varga Tamás, Békéscsaba 
alpolgármestere, valamint a 
klub köszöntötte az ötkarikás 
játékokra készülő atlétákat, 
edzőiket, és az Egyesült Ál-
lamokban tanuló, versenyző 
Novák Natáliát.

– A sűrű versenynaptár el-
lenére 210 nevezés érkezett, 
ami jónak mondható. Az volt 
most a legfontosabb, hogy a 
fiataljainknak versenyzési le-
hetőséget biztosítsunk. Gya-
loglóink, Kovács Barbara és 
Zahorán Petra a nagy meleg 
ellenére jól teljesítettek ezen 
a versenyen – értékelt Tóth 
Sándor mesteredző, a klub 
ügyvezető igazgatója.

Kovács Dávid

Kosárlabda: jövőre is a feljutásért küzdenek a csabaiak
Június közepén ért véget 
a Békéscsabai Kosárlabda 
Klub szezonja, miután az 
NB II keresztjátékában elve-
szítette a Dunaharaszti MTK 
elleni párharcot.

A Békéscsabai KK megrefor-
mált kerettel vágott neki 2020 
októberében a férfi kosárlab-
da NB II Keleti csoportjának. A 
klubhoz több, korábban itt ko-
sárlabdázó játékos tért vissza, 
akik közül Vágvölgyi Ákos pél-
dául a legmagasabb szinten is 
játszott. A rutinos pattogtatók 
mellett bőven kaptak helyet az 
ígéretes fiatalok is. 

A csabai kosárlabdázók 
egypontos vereséggel kezd-
ték a 2020/21-es kiírást, majd 
az első öt forduló végére 
mindössze két győzelmet si-
került begyűjteniük. Az év végi 
szünet jót tett a csapatnak, 
amely a folytatásban tizen-
három mérkőzést nyert meg. 
Jancsika Árpád együttese 
az alapszakaszban második 
helyen zárt a Nyíregyháza 
mögött, majd jött a rájátszás. 
A viharsarkiak átvették a leg-
előkelőbb helyet a tabellán, 
de a szabolcsi együttes ellen 
elszenvedett vereséget kö-
vetően már csak a második 

pozíció lehetett a realitás. 
Sikerült is megszerezni a ke-
resztjátékot érő helyet, ahol az 
NB II legerősebb ellenfele jött 
szembe, a Dunaharaszti MTK. 
A párharc első találkozóját Bé-
késcsabán rendezték, ahol 
hosszú idő után újra nézőktől 
volt hangos a csarnok. A buz-
dítás ellenére a fővárosiaknak 
jött ki jobban a lépés, akik 
82–66-ra győztek. A visszavá-
gón muszáj lett volna győznie 
Jancsika Árpád együttesének 
ahhoz, hogy kiharcolja a né-
gyes döntőbe jutást. A máso-
dik találkozó hasonló játékot 
hozott: a csabaiak küzdöttek 

és helytálltak, mégis az MTK 
győzött 85–80-ra. A vereséget 
követően véget ért a csabaiak 
szezonja és a Dunaharaszti 
folytatta a négyes döntőben, 
amelyet később veretlenül 
megnyert, így feljutott az NB 
I/B Zöld csoportjába.

Jancsika Árpád vezetőedző 
kiemelte: céljuk a magasabb 
osztályba való feljutás volt 
idén, ami sajnos nem sikerült. 
A szakvezető arról is beszélt, 
hogy jövőre ismét megpróbál-
ják, hiszen tapasztaltabban és 
megerősödve vágnak neki a 
következő idénynek.

Papp Ádám Fo
tó

: B
KK
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ÉLETRE KELT A TÁJ!

LILLAFÜRED



Az 1556-ban lerombolt 
csabai castellumról sajnos 
nem maradt ránk korabeli 
képi ábrázolás, így legin-
kább a képzeletünk alapján 
válaszolhatunk arra a kér-
désre, hogy miként nézhe-
tett ki az épület. A gyerekek 
leleményességére bízvást 
számíthatunk, ezért hozzá-
juk fordultunk. A MNL Bé-
kés Megyei Levéltára, dr. 
Bódán Zsolt osztályvezető 
ötletét megfogadva, április-
ban rajzpályázatot hirdetett 
általános iskolás tanulók 
számára, a következő cí-
men: Milyennek képzelem a 
csabai várkastélyt?

Felhívásunkra közel 90 pálya-
munka érkezett. A kisebbek 
(4. osztályig) és nagyobbak 
(5–8. osztályosok) munkái 
közül 3-3 helyezett lett. A zsű-
rinek tagja volt Koszecz Sán-
dor, a békéscsabai Kollabor 
Természettudományos Él-
ményközpont vezetője, aki-
nek rajztanári tapasztalatai 
is vannak, Balogh Dorottya 
főlevéltáros és az esztétikai 
végzettséggel is rendelkező 
Czégé Petra levéltáros. 

A kisebbek közül az első 
helyet a 8 éves Csenki Nóra 

kapta, aki a tiszaalpári Árpád 
Fejedelem iskola tanulója. A 
második és harmadik helyet 
a 6 éves Marton Liza Boróka 
és az 5 éves Tari Benedek 
munkái érdemelték ki, ők a 
békéscsabai szlovák iskola és 
óvoda növendékei. A nagyok 
közül a Petőfi utcai iskola 6. 
osztályos tanulói nyerték el 
az első három helyezést: Lip-
ták Jázmin, Káman Abigél és 
Szűcs Benkő.

A közönséget arra bíztat-
juk, hogy látogassanak el az 
MNL Békés Megyei Levéltárá-
nak Facebook oldalára, ahol 
hamarosan láthatják a beér-
kezett alkotásokat. A képeket 
ki is szeretnénk állítani Békés-
csabán, a csabai castellumról 
szóló, októberre tervezett kon-
ferenciánk táján. 

A helyezetteken kívül elis-
merés illet minden pályázót, 
valamint szüleiket és felkészítő 
tanáraikat! Szép rajzokat kap-
tunk az erzsébethelyi, a gerlai 
iskolából, a Szent László ut-
cai és a belvárosi iskolából, a 
szlovák iskola „Törp-Pingálók” 
és „Pingáló hobbitok” cso-
portjából, valamint a gyulai 
Implom József iskolából. 

Vannak alkotások, amelyek 
a békeidőkről szólnak – az 

egyik Ábránfy Imre anyukáját 
is ábrázolja –, láthatunk harci-
as alkotásokat a kastély ost-
romáról, sőt, „drónfelvételt” is 
böngészhetünk a kastély rom-
jairól és még sorolhatnánk.

 A pályázaton részt vevő 
gyerekek levéltári túrán ve-
hetnek részt, melynek során 
emléklapot vehetnek át Sáfár 
Gyulától, az intézmény igaz-
gatójától. A helyezettek belé-
pő jegyeket kapnak a gyulai 
Almásy-kastélyba is. 

Az 1920-as években 
egyébként már készült egy 
műalkotás a csabai várkas-
télyról: Mazán László, bé-
késcsabai művész és rajz-
tanár munkája. Bud János 
pénzügyminiszter ebben az 

időben Békéscsaba dísz-
polgára lett, és díszpolgári 
oklevelének egyik oldalán „a 
modern Békéscsaba látké-
pét”, a másik oldalon pedig 
a „régi csabai várkastélyt” 
ábrázolta a művész. Mind-
erről Haan Albert számol be 
a Körösvidék című folyóirat 
hasábján, 1925-ben. Mazán 
művének hollétéről sajnos 
nincs tudomásunk, remény-
kedünk, hogy még előkerül. 
Bízunk abban is, hogy a gye-
rekeken kívül kortárs felnőtt 
művészek is akadnak majd, 
akiket megihlet a csabai 
castellum emléke, és kedvet 
kapnak a megjelenítéséhez!

Dr. Halmágyi Miklós, 
történész, levéltáros
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1738/ Pestisjárvány. Július 6. napján vette kezdetét és  októ-
berig tartott a járvány, mely 65 ember életét vette el. 
Burián Sámuel evangélikus lelkész az anyakönyvbe 
a pestisre vonatkozóan írta: „Ez évben Csabának 
még csak 1800 lakosa volt. Egy időben a marhavész 
pusztított. A földeken a sáskák is nagy károkat okoz-
tak a zöld vetésekben.”

1906/ Áchim János nyugdíjba ment. A kisipar apostola, 
a csabai ipartestület 21 éven át fáradhatatlan 
jegyzője, az iparosság 48 éven át megbecsült tagja, 
Áchim János nyugdíjba vonult. A csabai ipartestület 
anyagi körülményei szerények voltak, ezért felkérték 
Kossuth Ferenc kereskedelmi minisztert, hogy 
Áchim Jánosnak – tekintettel érdemeire – méltányos 
nyugdíjat engedélyezzen.

1912/ 25 éves lett a CSAK. Csabai Atlétikai Klub néven 
alakult meg a község elő sportegyesülete, melynek 
elnöke Wagner József lett. A sportklub keretében 
labdarúgócsapatot is létrehoztak. A negyedszázados 
évfordulót a Réthy utcai székházban ünnepelték. 
Itt plaketteket és érmeket adtak át az egykori 
labdarúgócsapat jeles tagjainak.

1929/ Berthóty István halála. Bertóthyt Békéscsaba 
várossá nyilvánításakor, 1918. november 28-án 
választották a város első polgármesterévé, és 11 
évig maradt a hivatalában. Főispáni kinevezése 
előtt, 1929. július 29-én, 57 éves korában hunyt el a 
szegedi kórházban.

1935/ Próbastartján a Csaba vezér. Az első vitorlázó 
repülőt Nattán István (1902–1946) tervezte. 
Próbarepülésén Zsíros András pilótával, gumikötéllel 
8 méter magasba fellőve, 144 métert siklott az akkori 
felsővégi legelőn, a mai repülőtéren. Tervezője is 
többször repült a Csaba vezérrel, melynek országos 
hírnevet hozott Békéscsabának.

Szerkesztette: Gécs Béla

KRONIKA
JÚLIUS

A P R Ó H I R D E T É S E K
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SZÉPKORÚAK 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz- 
gyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága által kiírt 2021. évi 
ifjúsági feladatok ellátására

Pályázati témakörök:

„A” kategória

Pályázati keretösszeg: 700 000 Ft
A pályázat megvalósulásának határideje: 2021. szep-

tember 1. – 2022. március 31.
A pályázat benyújtásának határideje:  2021. szeptember 

9. (csütörtök).
Elszámolási határidő: 2022. március 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2021. 

szeptember 30.
Pályázók köre: Békéscsabán működő általános iskolai, kö-

zépiskolai diákönkormányzatok és kollégiumi diákönkormány-
zatok, valamint a felsőoktatást képviselő hallgatói önkormány-
zatok.

A pályázat célja: Az iskolai és kollégiumi diákönkormány-
zatok és a hallgatói önkormányzatok működésének segíté-
se, az ifjúsági párbeszédrendszerben való közreműködésük 
megerősítése. Lehetőség biztosítása a gyermek- és ifjúsági 
korosztály egyéni és szociális kompetenciafejlesztésére, a 
fiatalok közéletben történő aktívabb részvételére, társadalmi 
beilleszkedésére, a kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek, 
infrastrukturális hátterének javítására.

Támogatható tevékenység, amely az iskolai, kollégiumi 
diákönkormányzat vagy a hallgatói önkormányzat kezde-
ményezésére és szervezésével valósul meg:

– Tanítási időn kívül eső szabadidős tevékenységek (egy-
szeri vagy folyamatos, értékteremtő-, közösségfejlesztő foglal-
kozások, programok, tréningek) megvalósítása,

– képzés, szervezetfejlesztés,
– iskolaújság, iskolarádió működtetése,
– közösségi tér kialakítása,
– eszközbeszerzés (társasjátékok, hangszerek, elektronikai 

eszközök, babzsákok stb.). 

„B” kategória

Pályázati keretösszeg:  1 300 000 Ft
A pályázat megvalósulásának határideje: 2021.  

június 1. – 2022. március 31.
A pályázat benyújtásának határideje:  2021. július 23. 

(péntek).
Elszámolási határidő: 2022. március 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2021. 

augusztus 15.
Pályázók köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város terü-

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

A pályázat célja: Értékközpontú és értékteremtő ifjúsá-
gi programok létrehozása. A 6-29 év közötti gyermek- és 
ifjúsági korosztály aktív részvételével kulturális programok 
szervezése, amelyek szervesen illeszkednek a Békéscsa-
bán működő gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek 
szakmai tevékenységébe, munkájába. 
Támogatható tevékenység:

– A gyermek- és ifjúsági korosztály önmegvalósítását biz-
tosító, a közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási 
időn kívüli – gyermek- és ifjúsági programok, képzések, tá-
borok, rendezvénysorozatok.

– Ifjúsági közösségek működésének, fejlődésének bizto-
sítása (fenntarthatósággal kapcsolatos költségek, eszköz-
beszerzések).

A levéltár felhívására közel kilencven pályamunka érkezett

Milyennek képzelem a csabai várkastélyt?



16 Csabai MérlegSzínes

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Az Alföldi Automobil Club első megyei túrájaPezsgős vacsora és Városházi Esték várnak ránk

Békéscsabán, 1925 táján 
még csak Wágner József 
festőművésznek volt mo-
torkerékpárja. Meg is cso-
dálták, mikor megállt a Fi-
ume előtt. Alig telt el két 
év, már 30 pöfögő, búgó 
motor lármázta tele a vá-
ros jobb útszakaszait. 

A motorkerékpárok tulajdo-
nosai, az autó- és motor-
sport hívei ugyan külön-kü-
lön utakon haladtak, mégis 
szorgalmazták az egyletbe 
tömörülést. 

Pesten működött már a 
Királyi Magyar Automobil 
Club, valami ehhez hason-
lót javasoltak létrehozni 
Csabán is. Néhány vezető 
személyiség támogatta is a 
kezdeményezést, és rövide-
sen egy előkészítő bizottsá-
got hoztak létre. 

A bizottság 1927 tava-
szán nagyszámú érdeklődő 
részvételével ült össze, és 
javasolta az Alföldi Auto-
mobil Club megalakulását. 
Az előkészítő bizottság ki-
dolgozta az egyleti alap-
szabályt, melyben célul 
tűzték ki, hogy az auto-
mobil, a motorkerékpár és 
kerékpár híveinek, a mo-
torsport kedvelőinek egy 
központot hozzanak létre. 
Az azonos érdeklődésű 
embereket akarták össze-
hozni tanfolyamok rendezé-
sével, társas kirándulások 
szervezésével, versenyek 
rendezésével. A megalaku-
láskor külön autó, motor-
kerékpár és kerékpár szak-
osztályok létesültek. 

A hivatalos alakuló ülést 
1927. május 27-én tartották 
meg, ahol – az előkészítő 

bizottság javaslata alapján 
– megválasztották az Alföldi 
Automobil Club tisztikarát. 
Ügyvezető elnök Beliczey 
Miklós, alelnök Wágner Jó-
zsef és ifj. Réthy Béla, fő-
titkár Ős Lajos, autótitkár 
Faragó Sándor, motortitkár 
Czinkóczy Jenő dr., ügyész 
Forray Lajos dr., jegyző 
Schoen Géza lett. 

Megszavazták a 10 tagú 
választmányt és a 3 tagú 
számvizsgáló bizottságot 
is. Az Alföldi Automobil 
Club június 1-jén, a Próféta 
vendéglőben, a tagok né-
pes részvételével döntött 
az első megyei programról, 
mely szerint 1927. június 
29-én, Péter-Pálkor túraver-
senyt rendeznek autósok és 
motorkerékpárosok részvé-
telével.

Az útirány a következő-
képpen határozták meg: 
Békéscsabáról indulva, 12 
megyei települést érintve, a 
túra 270 km megtétele után 
térnek vissza. Először a mo-
torosok indulnak két perces 
időközönként. Nevezési díj 
autósoknak 10 pengő, mo-
torosoknak 5 pengő volt.

A túrát Beliczey Miklós 
klubelnök vezette, és ami-
kor véget ért a verseny, 
minden résztvevő szép em-
lékplakettet kapott. 

Gécs Béla

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház előadásában új pre-
miernek örülhetünk a hét-
végén: Stella Adorján és 
Békeffi István, a két hábo-
rú közötti sikergyárosok 
jegyzik a Pezsgős vacsora 
című romantikus vígjáté-
kot, amely egy idősebb, 
befutott író, Szabó Sándor 
(Bartus Gyula Jászai Ma-
ri-díjas) és egy locsi-fecsi 
boltoskisasszony (Kiss 
Viktória) szilveszteréji ta-
lálkozását meséli el. A for-
dulatos történet hátterében 
felsejlik a húszas-harmin-
cas évek Magyarországa, 
a vagonlakó szülőktől a 
fővárosi primadonnák vilá-
gáig. Az előadás rendezője 
Verebes István, helyszíne a 
nagyszínpad.

A csabaiak és a Békés me-
gyeiek örömére folytatódik 
a Városházi Esték rendez-
vénysorozat a városháza 
díszudvarán. A következő 
egy hétben három nyilvá-
nos előadást is tudunk 
ajánlani a színházszerető 
közönségnek. Július nyol-
cadikán, csütörtökön be-
mutatjuk a Kanapét, Sánta 
Laci önámító zenés estjét, 
amelyen a házigazda és 
Koós Réka mellett fellépnek 
a színház jól ismert mai és 
korábbi csillagai: Gubik Pet-

ra, Sánta László, Gulyás At-
tila, Vadász Gábor, Csonka 
Dóra és Nagy Róbert. 

Július kilencedikén, pén-
teken a romantikáé lesz a 
főszerep: Csiky Gergely A 
nagymama című darabja 
szelíd humorral beszél a 
szerelemről. Új franciata-
nár úr kerül a leányneve-
lő intézetbe, akinek titkát 
csupán régi tanára ismeri: 
a fiatalember szíve hölgyét 
követi az iskolába. Sok-sok 
bonyodalom után mi más is 
lehetne a befejezés, mint 
hogy a fiatalok egymáséi 
lesznek, ehhez azonban 
szükség van a nagymama 
tapintatos segítségére is. 
A darabot az egri Gárdonyi 
Géza Színház előadásában 
láthatják. 

Július tizedikén újra a ze-
néé lesz a főszerep: Szép 
nyári nap címmel a Neoton 
együttes slágereiből szőtt 
musicalt hoz el a Magyarock 
Dalszínház: a hetvenes évek 
egyik nyári építőtáborában a 
gimnazisták az éjszakai bu-
lik és a szabadság kedvéért 
vállalják a munkát, és a tinik 
életéről mi is mesélhetne job-
ban, mint azok a korabeli dal-
lamok, amelyeket – tegyük a 
szívünkre a kezünket – mind-
annyian ismerünk. 

A Városházi Esték és a Bé-
késcsabai Jókai Színház elő-
adásait a jelenleg érvényben 
lévő rendelkezések szerint 
csak védettségi igazolvány 
birtokában látogathatják, kér-
jük, ennek figyelembevételé-
vel vásárolják meg a jegyüket!

Egy egykori Méray, amelyet akkoriban úgy hirdettek: 
„a magyar utak motorkerékpárja!”


