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FOLYTATÁS A 5. OLDALON

„Ennek az eseménynek közösség-összetartó ereje van, öröm nézni, amikor a helyiek összejönnek”

Tavaly elmaradt, de idén megtartották a Gerlai Falunapot
A bográcsokban rotyogtak 
a finomabbnál finomabb 
ételek a Gerlai Faluház 
udvarán, július 31-én kora 
délután, főzőversennyel 
indult ugyanis a Gerlai Fa-
lunap. A délután folyamán 
nagy volt a nyüzsgés a 
kastélyparkban, ahol nyil-
vános edzéssel, gyerek-
műsorral és különböző ze-
nés programokkal várták 
az érdeklődőket.

– Hagyományos sertéspör-
költet készítünk, ez a sertés 
több részéből áll: csülök-
ből, körömből, karajból és a 
húsból készítjük. Ezen kívül 
hagymát, borsot, sót, pap-
rikát, paradicsomot és egy 
nagyon kevés köménymagot 
raktunk még bele. A piros 
paprikából csak keveset tet-
tünk az elején. A vége felé, 
amikor már majdnem meg-
főtt a pörkölt, akkor szoktam 

azt beszínesíteni, hogy szép 
piros legyen – mondta Kohári 
Sándor, a főzőverseny egyik 
résztvevője.

A zsűri több szempont 
alapján pontozta az elkészí-
tett bográcsosokat, természe-
tesen a legfontosabb az volt, 
milyen ízű lett az étel. 

– A fűszerezés, a tálalás, a 
higiénia is fontos volt az elbí-
rálás során, de azt is megnéz-
tük, hogy az elkészült ételhez 
milyen italokat és desszertet 
kínáltak a csapatok. Szintén 
figyelembe vettük a ponto-
zásnál a csapat összképét és 
az ötletességet is az ízélmény 
mellett – részletezte Zahorán 
Csaba, a főzőverseny zsűrijé-
nek az elnöke.  

„Jó lenne, ha többen élnének az oltás lehetőségével”

Korlátozások nélkül ünnepelhetünk

Megjelent az augusztus 20-
ai rendezvényekre vonatko-
zó, az aktuális szabályokat 
enyhítő kormányrendelet, 
folyamatban van azoknak a 
60 év felettieknek az oltá-
sa, akik korábban még nem 
vették fel a vakcinát és oltá-
si akció indult a 12-18 éves 
korosztály számára is. Töb-
bek között erről beszélget-
tünk Herczeg Tamással a 
térség országgyűlési kép-
viselőjével, aki egy újabb 
díjat is alapított. 

– A Magyar Közlönyben meg-
jelent az a kormányrendelet, 
amely szerint az augusztus 
20-ai rendezvények, valamint 
a Négyesfogathajtó Európa-
bajnokság és a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus 
korlátozások nélkül lesznek lá-

togathatóak. Mi a cél ezekkel 
az enyhítésekkel?

– Két fő oka van, hogy ezt 
a döntést hozta a kormány-
zat. Az egyik a turisztika, a 
vendéglátás segítése, az au-
gusztus 20-a körüli napok ren-
dezvényein például több mint 
10 ezren dolgoznak majd, ez 
tehát az ágazatban dolgo-
zók szempontjából is fontos 
esemény. Az eucharisztikus 
kongresszusra Magyarország-
ra érkezik Ferenc pápa, a 
Négyesfogathajtó Európa-baj-
nokság pedig szintén kiemelt 
esemény. A közösségi együtt-
lét, a rendezvényeken való 
részvétel, az együtt ünneplés 
a bezártság hosszú hónapjai 
után, lelkileg nagyon fontos az 
embereknek. Ez tehát a másik 
szempont. Hozzáteszem, úgy 
gondolom, van kockázata egy 

ilyen döntésnek, azonban a 
járványügyi szakemberek fo-
lyamatosan figyelik, hogyan 
alakulnak a folyamatok, és 
amennyiben szükséges, a 
kormányzat korlátozó dönté-
seket hozhat akár ezekre a 
rendezvényekre is.  

– Országosan közel félmil-
lió 60 év feletti állampolgár 
nem kapta még meg a vakci-
nát. Őket a háziorvosok, illetve 
orvostanhallgatók keresik fel. 
A háziorvosokat már ismerik 
az idősek, viszont az egyetemi 
hallgatókkal szemben esetleg 
bizalmatlanok lehetnek. Ho-
gyan lehet ezt áthidalni?

– Nem vagyunk egyfor-
mák. Van olyan, aki a szom-
szédnak sem szívesen nyit 
ajtót, és olyan is, aki akár egy 
vadidegen embert, minden-
féle előzetes értesítés nélkül 

is beenged a lakásába. Úgy 
gondolom, nem ez az elsőd-
leges probléma, hanem az, 
hogy valóban félmillió körüli 
azoknak a 60 év felettieknek 
a száma, akik még nem kap-
ták meg a védőoltást. Ha a 
delta vagy a lambda variáns 
elterjed az országban, akkor 
nagy lesz a kockázata, hogy 
ők megbetegednek, az egész-
ségügy pedig ismét extrém 
terhelést kap. Ez esetben újra 
meghosszabbodhat a nem 
életmentő műtétekre való 
várakozás ideje. Aki nem 
oltakozik, mások egészsé-
gét is kockáztathatja. A há-
ziorvosokra rengeteg teher 
hárul, ezért van szükség az 
orvosi egyetemre járó diákok 
segítségére is. 
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Reviczkyvel a natúrparkokban

Csabán is forgattak

Akik a Széchenyi liget-
ben jártak augusztus 
8-án, egy televíziós stáb-
bal, valamint Reviczky 
Gábor színművésszel és 
Pócsi Gabriellával, a Kö-
rösök Völgye Natúrpark 
munkaszervezet-vezetőjé-
vel találkozhattak. S hogy 
miért? A Reviczkyvel a 
natúrparkokban című so-
rozat egyik epizódját for-
gatták éppen, ezúttal Bé-
késcsabán is. 

A Magyar Natúrpark Szö-
vetség és a Magyar Vidéki 
Hálózat támogatásával nyílt 
lehetőség arra, hogy a pár 
éve a Duna Televízión látha-
tó, Reviczkyvel az erdőben 
című műsorhoz hasonló-
an, a Reviczkyvel a natúr-
parkokban című sorozat is 
elkészüljön. 

Pócsi Gabriella nemcsak 
a ligetet és a békéscsabai 
látogatóközpontot, hanem a 
Kettős-Körös természeti ér-
tékeit is megmutatta a szín-
művésznek. 

– Remekül éreztem ma-
gam ezen az úton! Szenve-
délyem a horgászat, és ha a 
vízen lehetek, akkor vagyok 
csak igazán elememben. 
Körbejártuk a natúrparkot, 
de itt, Békéscsabán is olyan 
sok a látnivaló, hogy azt 
meg kell mutatni. Az ország-
ban nagyon sokan nem tud-
nak a gyönyörű natúrparkok-
ról, ezért igyekszünk ezeket 
bemutatni mindenkinek – je-
gyezte meg Reviczky Gábor, 
aki a Ligeti vásárban is kö-
rülnézett. 

Magyarországon 16 natúr-
park működik jelenleg, közü-
lük a Körösök Völgye Natúr-
park a legnagyobb területű.

– A program célja, hogy 
bemutassuk például az olyan 
natúrparki tevékenységeket, 
mint a környezeti nevelés, 
a helyi termékek népszerű-
sítése, és azokat a helyi le-
hetőségeket, amelyeket kör-
nyékünkön az aktív turizmus 
rejt magában – fogalmazott 
Pócsi Gabriella. 

Cs. Zs.

Reviczky Gábor és Pócsi Gabriella a látogatóközpontban
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Színes

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Látogasson el hírportálunkra!

Látogasson el hírportálunkra!

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszerve-
zetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24.2011. (III. 
9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének megfelelően a Tele-
pülési Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2.2021. (VII. 5.), 
3.2021. (VII. 5.) és 4.2021. (VII. 5.) határozatai alapján közzé-
teszem Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ille-
tékességi körében reprezentatív szakszervezetek névsorát az 
alábbiak szerint:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 6.A. § (2) bekezdése alapján Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata illetékességi körében az alábbi szakszer-
vezetek reprezentatívak:

• Pedagógusok Szakszervezete;
• Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete;
• Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.

Dr. Bacsa Vendel
        jegyző

Ünnepi hulladékszállítási rend
A DAREH BÁZIS Hulla-

dékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tájékoztatja a lakossá-
got,  hogy Békéscsabán a 
kommunális (vegyes) hulla-
dékgyűjtés az augusztus 
20-ai ünneptől függetlenül, 
a megszokott rend szerint 
történik. 

Kérjük, hogy a kukákat, 
minden esetben reggel 6 órá-

ig szíveskedjenek megfelelő 
állapotban az ingatlan elé 
vagy a gyűjtőpontra kihelyez-
ni! A közszolgáltatással kap-
csolatos részletes informáci-
ókról, ügyintézésről a www.
dareh.hu oldalon tájékozód-
hatnak. Együttműködésüket 
ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.

„ T B ” - S A R O K
Kinek jár a diplomás gyermekgondozási díj?

A felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatói gyermekük 
után diplomás gyedre le-
hetnek jogosultak.

Diplomás gyedre az az édes-
anya jogosult, aki valameny-
nyi jogszabályban előírt fel-
tételnek megfelel. Lényeges, 
hogy a szülő nő a gyerme-
ke születését megelőző két 
éven belül államilag elismert 
felsőoktatási intézményben, 
magyar nyelvű nappali kép-
zésben legalább két félév 
aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen, és a gyerme-
ket saját háztartásában kell 
nevelnie.

A diplomás gyed a gyer-
mek születésének napjától 
annak 2 éves koráig jár. Nem 
jár az ellátás, ha a jogosult a 
gyermek születését követő 
169. napot megelőzően bár-
milyen jogviszonyban – ide 
nem értve a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony-
ban végzett tevékenységet – 
keresőtevékenységet folytat. 

Az ellátásra a vér szerinti 
apa is jogosultságot szerez-
het, ha a szülő nő meghal, 
vagy a jogszabályi feltételek 
valamelyikének nem felel 
meg és az apa vonatkozásá-
ban a feltételek fennállnak.

A diplomás gyed havi 
összege az alapképzésben 
részt vevő hallgató esetén 
a jogosultság kezdő nap-
ján érvényes minimálbér, 
a mesterképzésben részt 
vevő esetén a garantált 
bérminimum 70 százaléka, 
vagyis idén 117 180 forint, 
illetve 153 300 forint. Az el-
látás bruttó összegéből 10 
százalék nyugdíjjárulékot és 
15 százalék személyi jöve-
delemadó-előleget vonnak 
le, ugyanakkor érvényesít-
hető belőle a családi ked-
vezmény.

Az igénylő a kérelmet az 
egészségbiztosító által rend-
szeresített és annak honlap-

ján – https:egbiztpenzbeli.
tcs.allamkincstar.gov.hu. – 
közzétett „Igénybejelentés 
hallgatói jogviszony alapján 
igényelt gyermekgondozási 
díjra” elnevezésű nyomtat-
ványon nyújthatja be a lakó-
helye szerint illetékes kor-
mányhivatalhoz. Ha a szülő 
nő a gyermek születésének 
napján biztosított, akkor ké-
relmét a foglalkoztatójához 
kell benyújtania.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Wenckheim turista- és ke-
rékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái 2020 
augusztus hónapban meg-
kezdődtek.

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

A Kerekegyházi út építé-
si munkálatai befejeződtek.  

Az utca csak korlátozottan 
alkalmas közlekedésre. A 
Kétegyházi úton és a Kígyósi 
úton a kerékpárút-felújítás il-
letve -építés elkészült. A meg-
épült szakaszok forgalomba 
helyezése még nem történt 
meg, azok továbbra is mun-
katerületek! 

A Békéscsaba – Vesze kö-
zötti Élővíz-csatorna töltésén 
készült kerékpárút forgalom-
ba-helyezése folyamatban 
van, addig a lakosság szá-
mára a töltésen futó szakasz 
csak saját felelősségre hasz-
nálható. A Fényes városrész 
és a Lencsési lakótelep kö-
zötti közlekedés a Magyar 
utcán lehetséges.

A Pósteleki bekötőút kivite-
lezése is befejeződött. 

Felhívjuk az érintett lakos-
ság figyelmét, hogy az elké-
szült létesítményeket csak 
saját felelősségre vehetik 
igénybe.

Békéscsaba Gerla telepü-
lésrészen, a Csabai út Csalo-
gány utca közötti szakaszon a 
szegélyépítés, az alapréteg el-
terítése elkészült. A pósteleki 
főcsatorna-menti kerékpárút 
szakaszon a szegélyépítés, 
az alapréteg terítése elkészült. 
A Pósteleki Kastélyparkban 
az erdei sétány szakaszon 
folyik a szegélyépítés és az 
alapréteg terítése.  

A projekt részeként egyedi 
tervezésű komplex fedett pi-
henőhelyek létesültek (Gerla, 
Póstelek, Munkácsy Emlék-
ház, Bányatavak – madárles 
építésével, Szabadkígyós). 
A létesítmények műszaki át-
adás-átvétele folyamatban 
van. A projekt keretében 
„attrakciós elemként” a volt 
autósmozi mellett egy kerék-
páros extrémpálya épült, a 
hozzá kapcsolódó komplex 
fedett pihenőhellyel együtt. 
A kerékpáros extrémpálya 
ún. pumpapályaként lett ki-
alakítva, amely nevét a raj-
ta alkalmazott kerékpáros 
technikáról kapta, ugyanis a 

megfelelő „pumpáló” moz-
gással hajtva a biciklit, teke-
rés nélkül lehet körbe haladni 
akár 10–20 körön át a hul-
lámvonalú pályatesten.

Gerlán a Wenckheim Károly 
tér felújítása is befejeződött. 
A park kivitelezési munkála-
tainak eredményeként térkő, 
szórt burkolatú sétányok és 
pihenőhelyek létesültek, me-
lyeket színes virágágyások és 
díszcserjék öveznek. 

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra.

A munkavégzés során kér-
jük a tisztelt érintettek szíves 
megértését, türelmét és köz-
reműködését.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY

Madárles épült a békéscsabai bányatavaknál

Gyakorlati képzőhelyek jelentkezését várjuk
A Békés Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara várja 
azon Békés megyei egyéni 
vállalkozók vagy cégek je-
lentkezését, akik/amelyek 
szívesen vállalnák középfo-
kú szakképzésben tanulók 
foglalkoztatását. 

Egy tanuló szakképzési 
munkaszerződéssel való 
foglalkoztatásáért minimum 
2 112 000 Ft és maximum 
2 736 000 Ft állami támoga-
tás vehető igénybe évente, 
attól függően, hogy milyen 
szakmában és mennyi időt 
tölt el a tanuló a gyakorlati 
képzőhelyen. Ezen felül a ta-
nuló sikeres szakmai vizsgá-
ja után egy ún. „sikerdíj” is jár, 
melynek összege az összes 
kapott támogatás 20%-a. 

Elsősorban olyan vállal-
kozások jelentkezését vár-
juk, akik a szakmai után-
pótlásuk biztosítását tartják 
szem előtt. A törvényi elő-
írások szerint csak olyan 
vállalkozásnál lehet tanuló, 
melyet a gazdasági kamara 

nyilvántartásba vett. A nyil-
vántartásba vételnek vannak 
bizonyos személyi, tárgyi és 
dokumentációs feltételei, és 
a tanulói foglalkoztatással 
is járnak kötelezettségek. A 
tanuló iránti foglalkoztatási 
igényt írásban kell kezde-
ményezni a kamaránál. Ha 
ez megtörtént, a vállalkozás 
kap egy személyes duális 
képzési tanácsadót, aki fel-
keresi a céget és segítsé-
get nyújt az adminisztrációs 
részletek kidolgozásában, 
a pénzügyi tervezésben. A 

vállalkozó választ kap az 
esetleges jogi, munkaügyi, 
tanügyi kérdéseire is. A ha-
tósági nyilvántartásba vétel 
egy közvetlen helyszíni el-
lenőrzés eredménye.

Szakképzési munka-
szerződés csak olyan tanu-
lóval köthető, aki betöltötte 
a 15. életévét és sikeres 
ágazati alapvizsgát tett. Ezt 
a szerződést vagy a teljes 
képzési időre, vagy évente 
egy alkalommal minimum 
4, maximum 12 hétre lehet 
megkötni. 

Hatósági nyilvántartásba vétel személyi feltételei 
(gyakorlati oktató):

• cselekvőképesség,
• szakirányú szakképesítés + 5 év szakmai gyakorlat
• egy 50 órás kamarai gyakorlati oktatói tanfolyamon 

való részvétel vagy
• szakirányú mestercím megléte vagy
• betöltött 60. életév vagy 
• szakirányú felsőfokú iskolai végzettség + 2 év szak-

mai gyakorlat vagy
• szakirányú szakképesítés, nem szakirányú felsőfo-

kú iskolai végzettség + 5 év szakmai gyakorlat.
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Levelező képzéssel új szakok 
indulhatnak Békéscsabán

Soha nem indult annyi alap-
képzés Békéscsabán, mint 
amennyit idén indítana a 
Gál Ferenc Egyetem a Sze-
gedi Tudományegyetemmel 
együttműködve – jelentette 
be Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő a felsőok-
tatási intézményekkel közö-
sen tartott sajtótájékoztatón, 
augusztus elején. 

A Szegedi Tudományegye-
tem és a Gál Ferenc Egyetem 
együttműködésével három új, 
levelező szak indulhat szep-
tembertől, ha a pótfelvételi 
eljáráson kellő számú jelent-
kező lesz. A piaci szereplők 
szinte egyöntetű véleménye 
szerint Békéscsabán, illetve 
a megyében hiányoznak a 
mérnökök és az informatiku-
sok, ezért is fontosak ezek a 
képzési irányok – fogalmazott 
Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő. 

Prof. Dr. Széll Márta, a Sze-
gedi Tudományegyetem rektor-
helyettese arról beszélt, hogy 
ez az első olyan együttműkö-
dés, amely Szegeden kívül kap 
helyet. 

– Levelező képzéssel indí-
tanánk gépészmérnök, mec-
hatronikai mérnök, valamint 
programtervező informatikus 

szakokat, 20, 20, illetve 30 ál-
lamilag finanszírozott férőhely-
lyel – fogalmazott. 

Mint mondta, képzéseiket a 
Gál Ferenc Egyetem meglévő 
és fejlett infrastruktúrájára épí-
tik. A Szegedi Tudományegye-
tem az intézményfejlesztési 
tervében célként fogalmazta 
meg, hogy olyan intézménnyé 
szeretne válni, amely napraké-
szen kapcsolódik az aktuális 
munkaerő-piaci elvárásokhoz.

Az eseményen jelen volt  
Kása István Zoltán, a Marzek 
Kner Packaging Kft. ügyveze-
tő igazgatója, valamint Majo-
ros Béla, a Csaba Metál Zrt. 
elnöke. A két cég gyakorlati ok-
tatóhelyként segíti majd a szak-
emberek helybeni képzését.

A Békés Megyei Kormány-
hivatal 2017-ben kötött együtt-
működési megállapodást az 
akkori Gál Ferenc Főiskolával, 

amely számos területet érint 
– mondta dr. Rákóczi Attila, a 
kormányhivatal főigazgatója, 
hozzátéve, hogy a GFE tovább 
szélesíti a képzési portfólióját 
az egyetem kampuszain.

A Gál Ferenc Egyetem 
Gazdasági Karának dékán-
ja elmondta, hogy az elmúlt 
évhez képest 30 százalékkal 
sikerült növelniük az intézmé-
nyükbe jelentkezők számát, a 
pótfelvételi eljáráson meghir-
detett új szakokkal pedig ez 
még tovább emelkedhet. 

– Elsősorban a gazdasági 
területen vagyunk érdekel-
tek: mi vagyunk azok, akik a 
jó pénzügyest adjuk vállalko-
zásokhoz. Az együttműkö-
dés kapcsán mostantól hely-
színt biztosítunk az SZTE 
mérnök illetve informatikus 
képzéseihez is – hangsú-
lyozta dr. Árpási Zoltán.

– Az iskolakezdés előtt ol-
tási akció indul a 12-18 éves 
korosztály számára. Ők a Pfi-
zer, illetve Moderna oltások-
ra regisztrálhatnak. Ismeretei 
szerint mennyien élnek ezzel 
a lehetőséggel? 

– Egyre többen veszik fel 
az oltásokat ebből a korosz-
tályból, de nem elegendően 
a teljesebb körű immunitás-
hoz. A tizenévesek körében 
is gyorsan terjedhet a vírus. 
Bár az ő egészségügyi koc-
kázataik alacsonyabbak, mint 
az időseké – tehát nem olyan 
súlyosan betegednek meg – a 
koronavírust ugyanúgy tud-
ják terjeszteni. Az orvostudo-
mány, a járványügyi szakem-
berek jó szívvel, felelősséggel 
ajánlják a 12 év felettieknek 
ezeket az oltásokat. 

– Soha nem indult még 
annyi szak Békéscsabán, 
mint amennyit a Gál Ferenc 
Egyetem és a Szegedi Tudo-
mányegyetem most tervez 
indítani. Miért fontosak az új 
szakok?

 – A Gál Ferenc Egyetem 
elindítja azt a három szakot, 
amit eddig is. Nagyon ked-
vező tendenciáról számolha-
tunk be: az általános felvételi 

eljárás keretei között harminc 
százalékkal többen jelentkez-
tek erre a három szakirányra. 
Roppant fontos, hogy a Gál 
Ferenc Egyetem és a Szege-
di Tudományegyetem között 
egy széleskörű együttműkö-
dés alakul ki. Ennek az együtt-
működésnek a része, hogy 
elegendő jelentkező esetén 
három új szak (gépészmér-
nök, mechatronikai mérnök, 
programtervező informatikus) 
indul szeptembertől levelező 
tagozaton, ahol hetven állami-
lag finanszírozott helyet bizto-
sít a kormányzat. 

– Ön több díjat is alapított, 
legutóbb Esély-díjat adott át. 
Mire szolgál ez az elismerés? 

– Ezt a díjat is úgy hoz-
tam létre, ahogy korábban a 
Tehetség-díjat, a Köszönet-
díjat és a Közösség-díjat. A 
képviselői tiszteletdíjamból 

felajánlott összeget kapják a 
díjazottak, egy emlékplaket-
tel. Vannak olyan társadalmi 
csoportok, amelyekről mind-
annyian tudjuk, hogy több 
akadály van a boldogulásuk 
útjában, mint másoknak. 
Ilyenek lehetnek például az 
egyedülálló szülők gyerme-
kei, a valamiféle betegség-
gel, fogyatékossággal élők, 
a tartósan munkanélküliek, 
a roma közösséghez tarto-
zók. Most egy egyetemista 
roma diáknak adtam át az 
Esély-díjat. Úgy gondolom, 
ő példaképül szolgálhat min-
denki számára, hiszen nehéz 
körülmények közül jön, és 
az édesanyja támogatására, 
valamint a saját tehetségé-
re építve, remek tanulmányi 
eredményeket elérve jut majd 
informatikus diplomához.

M. E.

Korlátozások nélkül 
ünnepelhetünk

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Lakossági fórumot tartottak a Nádas soron
A „Modern Városok 
Program Geotermikus 
hőhasznosítás Békés-
csabán” projekt kapcsán 
lakossági fórum zajlott 
július 20-án a kivitelezés 
helyszínén, a Nádas so-
ron, ahol a szakemberek 
öt nappal korábban már 
megkezdték a kútfúrást.

Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta, hogy a geo-
termikus technológia ki-
építésének nagyon fontos 
részeleme zajlik, amely az 
önkormányzat terveiben 
szereplő sportcentrum vala-
mennyi épületének a hőszol-
gáltatását biztosítja majd: 
többek között a jelenlegi 

sportcsarnoknak, a jelenlegi 
vívócsarnoknak, a tervezés 
alatt álló új, városi multifunk-
cionális sportcsarnoknak és 
a tervezés alatt álló új, fe-
dett városi sportuszodának 
is. Hozzátette, az említett 
épületek villamosenergia-
ellátását napelem-parkkal 
biztosítják. Ezeket az épít-
ményeket jóval olcsóbban 
üzemeltetik, mintha vásárolt 
villamos- vagy gázenergiát 
használnának. 

Sódar Anita, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonpro-
fit Kft. cégvezetője kiemelte, 
hogy a beruházással nem-
csak a sportlétesítmények, 
hanem a gyermekélelmezési 
intézmény, illetve egyéb ön-
kormányzati épületek teljes 
hőigényét is kiváltják. 

Takács István,  a Mecsek-
érc Zrt. projektvezetője meg-

jegyezte, hogy a kútfúrás 
technológiája sajnos kéthó-
napos, éjjel-nappal végzendő 
munkafolyamat. 

– Különösen kellemetlen 
a környékbeli lakosok szá-
mára, hogy a munkálatok 
során kimagasló zajciklu-
sok is jelentkeznek. A fú-
rással 2400 méteres mély-
ségig szeretnénk lejutni. A 
legnagyobb rezgés a fönti 
részeknél volt, és ahogy 
lejjebb érünk, a rezgés ha-
tása egyre kisebb lesz. Jól 
haladunk, egészen biztos, 
hogy a tervezett két hónap-
ba beleférünk – fogalmazott 
Takács István. 

A fúrást megállás nélkül 
végzik: a munkálatoknak 
folyamatosan menniük kell, 
hiszen a lyukfal összeomol-
hat. A fúrási folyamatot két 
szakember követi nyomon 

real-time monitorokon, gra-
fikusan és numerikusan is. 
Ez azt jelenti, hogy min-
den műszaki és műveleti 
paramétert mérnek. Példá-
ul hőmérsékletet, fajsúlyt, 
ph-értéket, gázokat, de van 
egy mélységléptékű adat-
bázis is, ahol felveszik az 
adott szakaszon fúrt kőze-

tet. A monitorokon követik 
továbbá a fúró adott helyze-
tét is, hogy milyen mélység-
ben jár.

A környékről a fórumon 
közel negyven érdeklődő 
jelnet meg, akik a feltett kér-
déseikre a szakemberektől 
kaptak választ.

Such Tamás

A Modern Városok Program 
részeként Békéscsabán 
egy komplex energetikai 
program valósul meg. En-
nek része a SMART GRID 
rendszer, a geotermikus 
hőhasznosítás, a SMART 
közvilágítás, valamint az 
intelligens közlekedésve-
zérlő és környezetkímé-
lő közösségi közlekedési 
rendszerek kiépítése. 

A geotermikus hőhasznosítás 
projekt a fosszilis energiafor-
rások kiváltását tervezi az 
egyes önkormányzati tulaj-
donban álló intézmények, 
valamint a sport-infrastruk-
túra energiaszükségletének 
kielégítésére. 

A fúrási munkálatok fo-
lyamatos műszakban történ-
nek, ez várhatóan egy-két 
hónapot fog igénybe venni. 
A fúrást végző berendezés 
kialakítása kimondottan ala-
csony zajkibocsátási szintű, 
az európai normákat kielé-
gítő berendezés, továbbá 
a kivitelező a berendezés 
felállítása után zajvédő falat 
épített. Az engedélyező ha-
tóság ellenőrző méréseket 
követel meg a kivitelezőtől, 
a zaj- és egyéb kibocsátá-
sokra vonatkozóan, amelyet 
a beruházó önkormányzat is 

fokozottan ellenőrizni fog. A 
munkálatok és a levonulást 
követően a területen a ter-
málkút gépészeti egységei 
(szűrők, tolózárak stb.) és 
gázleválasztó berendezé-
sei maradnak hosszú távon, 
amelyek zajhatást nem fog-
nak okozni. 

A kúttól a termálvíz a 
töltésláb közelében, földbe 
fektetett szigetelt vezeté-
ken fog a hőközpont, majd 
a visszasajtoló kutak és a 
sportcsarnok területére el-
jutni. A terület környezetét 
helyreállítják. 

Továbbá a munkák üte-
mezésénél figyelembe vet-
ték azt is, hogy a Modern 
Városok Programban meg-
valósuló útépítési program 
részét képezi a Nádas sor 
is, így a geotermikus cső-
vezeték lefektetését köve-
tően, az utcában megkez-
dődhetnek az útépítéshez 
kapcsolódó munkálatok is. 

A termelő kút területe

Szakaszos munkavég-
zés történik a munkakez-
dési engedélyek alapján. A 
hatósági és lakossági kiér-
tesítéseket a vállalkozó is 
megtette. A Nádas soron, 
illetve a tulajdonosok hoz-

zájárulásával az ingatlano-
kon belül állapotfelmérés 
történt, ezen túlmenően 2 
helyre érzékelő műszert 
is kihelyeztek. A vállalko-
zó sebességkorlátozó táb-
lát helyezett ki (5 km/óra) 
a környezet megóvása és 
a lakosság nyugalmának 
biztosítása érdekében, az 
út locsolásáról folyamato-
san gondosnak. A fúrási 
munkaterületen megtörtént 
a kútalap földelő-hálózatá-
nak a kiépítése, a kútterület 
teljes kialakítása, a be- és 
kijáró út készítése. A felvo-
nulási terület előkészítése 
után megkezdődött a fúró-
berendezés beszállítása. A 
kivitelezés megkezdéséhez 
a szükséges levegővédel-
mi- és zajvédelmi engedély 
beszerzése megtörtént. A 
mélyfúrás 2021. július 15-
én kezdődött. 

A Nádas sori termálkút 
fúrásával kapcsolatos zaj 
észlelésével kapcsolat-
ban az alábbi tájékozta-
tást adjuk:

A kivitelező jelenleg a 
Békés Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hul-
ladékgazdálkodási Főosz-
tály, BE/38/03905-6/2021. 
ügyiratszámú, érvényes 

határozatában foglalt zaj-
védelmi határértékek be-
tartása alóli felmentés 
alapján végzi a fúrási tevé-
kenységét. 

A zajvédelem hatéko-
nyabbá tétele érdekében, 
a fúrási tevékenység mun-
kafolyamatainak állandóvá 
válása után a zajvédelmi 
szakértő a fúrási tevékeny-
ség üzemállapotától függő-
en zajméréseket fog végez-
ni a fúrási munkaterületen 
és környezetében.

A zajvédelmi ellenőr-
ző mérések eredményei-
nek birtokában lehet majd 

értékelni az esetlegesen 
szükséges kiegészítő zaj-
védelmi intézkedések meg-
hozatalát.

A felelős kivitelező: A 
MECSEKÉRC Környezet-
védelmi Zrt. (7633 Pécs, 
Esztergál Lajos utca 19.) és 
a ROTAQUA Geológiai-, Bá-
nyászati-, Kutató-, Mélyfúró 

Kft. (7673 Kővágószőlős, 
0222/22 hrsz.)

További információ kér-
hető a projekt lebonyolítójától: 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft., 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 10. 
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu. Tele-
fon:  +36-66/241-781.

Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata pályázatot 
hirdet a felsőfokú tanulmányo-
kat folytatók támogatására a 
„Békéscsaba hazavár!” felső-
oktatási hallgatói ösztöndíj el-
nyerésére, valamint a diplomás 
pályakezdők támogatására a 
„Békéscsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felső-
oktatási hallgatói ösztöndíjjal el-
nyerhető támogatás: Az ösztöndíj 
összege félévenként, 5 hónap 
időtartamra (szeptembertől janu-
árig és februártól júniusig) havi 
40  ezer forint, amely a pályázat 
benyújtásakor folyamatban lévő 

félévtől négy félévig, de legfeljebb 
az oklevél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” élet-
kezdési támogatással elnyerhető 
összeg: Az ösztöndíj összege egy-
szeri 300 ezer forint, amely az ösz-
töndíjszerződés megkötését követő 
15 napon belül kerül átutalásra a 
pályázó által megjelölt pénzforgal-
mi számlára.

A pályázatok benyújtásának 
helye: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Szociálpolitikai Osztály 5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 11-17., 
vagy a szocialis@bekescsaba.hu 
email címre.

A pályázatok beérkezésének 
határideje: 2021. szeptember 30. A 

pályázati űrlap Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szociálpolitikai Osztályán igényel-
hető vagy letölthető Békéscsaba 
város honlapjáról. Kérjük, hogy a 
borítékra írják rá: „Békéscsaba ha-
zavár!" életkezdési támogatás pá-
lyázat vagy „Békéscsaba hazavár!" 
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj 
pályázat. A pályázati döntésekről 
szóló értesítés várható ideje: 2021. 
október 31.

A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj és a 
„Békéscsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésének feltétele-
iről bővebben a bekescsaba.hu 
weboldalon a pályázati hírek között 
olvashatnak. 

* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

06 66 778 888
06 30 955 7679
INFO@SZIVARVANYAQUA.HU

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és 
céges csomagjaink közül.

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

RENDELJE
OTTHONÁBA VAGY

MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

AKÁR 990 Ft 
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 5 ballon rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.hu

Békéscsaba hazavár!
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Újabb források érkeznek Békés megyébe

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több mint 5 milliárd 
forint értékben Békés megyei pályázatokról hozott támogató döntést az Irányító hatóság – tu-
datta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. 

Oláh Gábor helyettes államtitkár jelzése alapján a döntés – a települések és a BMÖ közös 
fellépésének köszönhetően – jelen esetben 17 Békés megyei projektet érint. „A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatá-
sok fejlesztésével”, valamint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elne-
vezésű felhívások keretében az alábbi települések pályázatai kaptak zöld utat:

Konstrukció Azonosító Támogatást igénylő Javasolt
támogatás (Ft)

Javasolt
összköltség (Ft)

TOP-1.4.1-16

TOP.1.4.1-
16BS1-2021-00045

Kevermes Nagyközség
Önkormányzata 350 000 000 350 000 000

TOP.1.4.1-
16BS1-2021-00046 Orosháza Város Önkormányzata 340 000 000 340 000 000

TOP.1.4.1-
16BS1-2021-00047

Orosházi Evangélikus
Egyházközség 300 000 000 300 000 000

TOP.1.4.1-
16BS1-2021-00048 Szeged-Csanád Egyházmegye 86 400 000 86 400 000

TOP.1.4.1-
16BS1-2021-00049 Elek Város Önkormányzata 549 500 000 549 500 000

TOP.1.4.1-
16BS1-2021-00050

Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata 20 100 000 20 100 000

TOP.1.4.1-
16BS1-2021-00051 Sarkad Város Önkormányzata 300 000 300 000

TOP-2.1.3-16

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00045

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 284 513 817 284 513 817

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00043

Szeghalom Város
Önkormányzata 280 000 000 280 000 000

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00042 Szarvas Város Önkormányzata 500 000 000 500 000 000

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00041

Körösladány Város
Önkormányzata 88 900 000 88 900 000

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00044

Gyula Város
Önkormányzata 334 530 000 334 530 000

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00048

Vésztő Város
Önkormányzata 320 000 000 320 000 000

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00047 Sarkad Város Önkormányzata 350 000 000 350 000 000

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00049

Mezőberény Város
Önkormányzata 390 000 000 390 000 000

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00050 Békés Város Önkormányzata 571 500 000 571 500 000

TOP-2.1.3-
16BS1-2021-00051 Újkigyós Város Önkormányzata 450 000 000 450 000 000

végösszeg 5 515 443 817 5 515 443 817

A falunap már közel tíz 
éve hagyomány a telepü-
lésrészen, tavaly a korona-
vírus-járvány miatt azonban 
nem rendezhették meg a 
programokat.

– A pandémia miatt az 
emberek már ki voltak 
éhezve a rendezvényekre, 
szerencsére a nyár erre le-
hetőséget adott. A gerlaiak 
nagyon várták a falunapot, 
és sokan voltak kíváncsi-
ak a délutánt és az estét 
felölelő programokra. En-
nek az eseménynek közös-
ség-összetartó ereje van, 
öröm nézni, amikor a helyi-
ek összejönnek és élvezik 
a programokat, a családok 
elhozzák a gyerekeket, be-
szélgetnek, játszanak, együtt 
szórakoznak – fogalmazott 
Varga Gábor, a Csabagyön-
gye Kulturális Központ osz-
tályvezetője.

A főzőversenyen túl a 
kastélyparkban volt például 
lovagoltatás, ugrálóvár, arc-
festés, de Évi Tündér zenés 
gyermekműsorát, vagy ép-
pen a Békéscsabai Jókai 
Színház operettműsorát, 
illetve Zenevonat című mu-
sical-összeállítását is meg-
tekinthették az érdeklődők 
a koronavírus-járvány után 
idén ismét jelentkező Gerlai 
Falunapon.

Papp Ádám

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Gerlai Falunap
Az eseménynek közösség-összetartó ereje van

Az eucharisztikus kongresszus hírnökei

„Evangéliumi időket élünk”

Az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus 
(NEK) 12 hírnöke közül né-
gyen látogattak el augusz-
tus 5-én Békéscsabára: 
Kubik Anna Kossuth-díjas 
színművész, Szikora Ró-
bert EMeRTon-díjas éne-
kes, Csókay András ideg-
sebész és Baricz Gergő 
zenész, énekes. 

Mint ismert, múlt évben ren-
dezték volna meg hazánkban 
az eucharisztikus kongresz-
szust, azonban a koronavírus-
járvány miatt egy évvel ezt is 
elhalasztották. Idén, szep-
tember 5-e és 12-e között lesz 
Budapesten a kongresszus, 
amelynek záró miséjére maga 
Ferenc pápa is Magyaror-
szágra érkezik. 

Csabán a rendezvény hír-
nökei beszéltek a kongresz-
szusról, életről, Istenről és hit-
ről a Csabagyöngyében

– Napjainkban megbizo-
nyosodhattunk arról, hogy 
egyedül vagyunk, és a ma-
gunk erején kívül csak Istenre 
támaszkodhatunk – fogalma-
zott Kubik Anna színművész. 
Hozzátette, ő egész életében 
azt hirdette, hogy erőt és ki-
tartást csakis Isten adhat az 
életünkben. 

Csókay Sándor úgy fogal-
mazott: ők az eucharisztikus 
kongresszus, így az eucha-
risztia hírnökei is. 

– Azt hiszem, ma evangéli-
umi időket élünk. Látjuk, hogy 
milyen ma Európában az álta-
lános morális, erkölcsi helyzet, 
ezért is égetően szükségünk 

van arra, hogy az evangéli-
umot hirdessük – fogalma-
zott az idegsebész. 

– Mindannyian küldöttek 
vagyunk. A nyáron jó néhány 
turné vár még ránk a csapa-
tunkkal, de elsődleges fel-
adataink közé sorolom, hogy 
Krisztus munkáját hirdessük 
– fűzte hozzá Szikora Róbert. 

Baricz Gergő pedig azt 
hangsúlyozta, hogy részükről 
ez az előadás egy tanúságté-
tel is egyben.

– Tanúságtétel arról, hogy 
mi is ugyanolyan emberek 
vagyunk, mint mások, ugyan-
olyan gondolatokkal és küz-
delmekkel, de közben megtart 
minket örökségként a hitünk 
és a vallásunk   – emelte ki 
Baricz Gergő. 

Cs. Zs.

Szikora Róbert, Kubik Anna, Zsuffa Tünde (a NEK sajtófőnöke), Csókay András és Baricz 
Gergő a Csabagyöngye Kulturális Központban
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

Tájékoztatás
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Vendégjegyzet:

A Kormány által a Modern 
Városok Program kereté-
ben megvalósuló békés-
csabai útfejlesztési célok 
előkészítése és kivitelezése 
érdekében biztosított támo-
gatási összeget nagyobb 
részben belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utcák útépítésére fordítja az 
önkormányzat, ugyanakkor 
az elavult aszfaltburkolatú 
utcákban a burkolat felújítá-
sa, cseréje is megtörténik.

Az útépítési munkák I. üte-
mében 46 helyszínen szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utcában épül új út. A kivitele-
ző a munkaterületeket 2021. 
június 2-án átvette, és a követ-
kező 17 utca esetében július 
12-vel megkapta a munka-
kezdési engedélyt: Barackos 
köz, Móra Ferenc utca, Béri 
Balogh Ádám utca, Répa köz, 
Cseresznye köz, Jácint sor, 
Paprika köz, Kadarka köz, 
Fészek utca, Kiszely András 
utca, Körgát utca, Pulszky 
utca, Vasvári Pál utca, Károlyi 
Mihály utca, Vihar utca, Mikes 
utca, Fürj utca. 

A tényleges munkavégzés 
nem egyszerre indult a neve-
zett helyszíneken, ezeket a 
kivitelező folyamatosan bővíti. 
Jelenleg az alábbi utcákban 

zajlanak az útépítéssel kap-
csolatos munkák:

– A Károlyi Mihály utcá-
ban, a Vasvári Pál utcában, a 
Kadarka közben, a Cseresz-
nye közben, a Móra Ferenc 
utcában és a Répa közben a 
munkaterület átadását követő-
en megkezdődtek az útépítési 
(terület-előkészítési, bontási) 
munkák, és várhatóan au-
gusztus végéig elkészülnek 
az új utak. 

– Barackos köz: Első kör-
ben a csapadékvíz-rekonst-
rukciós munkák indultak el, 
várhatóan a Répa köz útépíté-
si munkáit követően indul meg 
itt az útépítés.

– Béri Balogh Ádám utca: 
2021. augusztus 2-án indul-
tak el az útépítési munkák, 
először a terület-kitűzés és a 
kapcsolódó bontási munkafá-
zisokkal, tervezetten szeptem-
ber elején készül el az új út.

– Paprika köz és Jácint sor: 
2021. augusztus 9-én indul-
tak el a kivitelezési munkák 
a csapadék-elvezető vezeték 
rekonstrukciójának munkafá-
zisával, ezekben az utcákban 
szeptemberben fejeződnek be 
a kivitelezési munkálatok.

Augusztus végén a Pulszky 
utcában, szeptember közepén 
a Körgát utcában, a Vihar ut-
cában, a Mikes utcában és 

a Fürj utcában, október kö-
zepétől a Fészek utcában, a 
Németh Lajos utcában, vala-
mint az Orgona utcában és a 
Csendes utcában kezdődnek 
meg az építési munkák.

A műszaki ütemezés alap-
ján az I. ütembe tartozó ut-
cák közel fele fog megépül-
ni, a többi utca esetében a 
végső befejezési határidő: 
2022 vége.

Az útépítési munkák II. 
ütemében további 38 utcá-
ban történik meg az útépítés. 
A kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljá-
rás megkezdődött, a nyertes 
vállalkozó részére a munka-
területet még ebben az év-
ben átadják. 

Az útfelújítási munkák 
során 63 utcában/útszaka-
szon cserélik le az elavult asz-
faltburkolatot. Az eredményes 
közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött vállalkozási szer-
ződés szerint a kivitelező szá-
mára tervezetten augusztus 
közepén adják át a munkate-
rületet, az útfelújítási felada-
tokat legkésőbb 2022 október 
közepéig kell elvégeznie.

A vállalkozók a kivitelezés 
ütemezése során figyelembe 
veszik a technológiai, tárgyi, 
személyi és szervezési feltéte-
leket. A munka megkezdésétől 
kezdve a befejezés időpontjá-

ig a lakosság tájékoztatására 
a helyi médián keresztül, a 
vállalkozó részéről a lakosság 
tájékoztatására közvetlenül az 
ütemezés szerinti helyszínen 
folyamatosan, illetve szükség 
szerint sor fog kerülni. 

Az építéssel érintett terüle-
teken a munkagépek jelenlé-
tére, a közúti forgalomban az 
építési anyagok beszállítása 
miatt a tehergépjármű-for-
galom megnövekedésére is 
számítani kell.

Kérjük a közúton közleke-
dőket, vezessenek óvatosab-
ban és figyelmesebben, ve-
gyék figyelembe a kihelyezett 
közúti táblák utasításait.

Kérjük az érintettek türel-
mét és megértését.

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

A projektről bővebb infor-
mációt olvashatnak a https://
utfejlesztesbekescsaba.hu 
oldalon. További információ 
kérhető a projekt lebonyo-
lítójától: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: 06 +36-66/241-791 
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A békéscsabai útfejlesztési programban növekvő ütemben 
folytatódnak az útépítési kivitelezési munkálatok Köszönet

Tavaly májusban egy, a 
Körte soron kitört facsemete 
kapcsán írtam jegyzetet a 
Csabai Mérlegbe. Az elpusz-
tított kis kőris helyén már új 
fa nyújtózik az ég felé, de 
idén nyáron őt és testvéreit 
is nagy baj fenyegeti. Az éle-
tüket most nem az oktalan 
rombolás, hanem a szélső-
séges időjárás veszélyezteti.

A mostani az elmúlt száz-
húsz év legmelegebb nyara. 
Eső alig esett, és még az or-
szágos átlagnál is kevesebb 
égi áldás jutott nekünk, csa-
baiaknak. A kánikula hatásait 
valamennyi élőlény megszen-
vedi. De míg az ember képes 
gondoskodni önmagáról, tár-
sairól, és az állat is megtalál-
hatja a szomjoltó vizet, addig 
a növények nem tudnak el-
menekülni. „Röghöz kötöttsé-
gükkel” ilyenkor is szolgálják 
környezetüket, árnyat adnak, 
kicsit hűvösebb levegőt biz-
tosítva a lombkorona alá 
húzódó állatnak, embernek 
egyaránt…

A csapadék nélküli hetek 
bizony megviselik Békéscsa-
ba faállományát, közülük sok 
néhány hete már a kiszáradás 
jeleit mutatta. Júliusban azon-
ban elérkezett egy nagyszerű 
pillanat, és azóta a városlakók 
hétről hétre bizonyítják az iga-
zi közösség hatalmas erejét. 
A Hatvanezer Fa Egyesület 
irányításával tervszerű cselek-
vés indult el. A civil szervezet 
felhívásához - mely arról szólt, 
hogy locsoljuk a környeze-
tünkben lévő csemetéket - a 
város minden részéről csat-
lakoztak aktivisták. Csodálat-
raméltó és megindító tapasz-
talni, hogy időt és energiát 
nem kímélve, a kora reggeli 
és késő esti órákban önkén-

tesek tucatjai vödrök, kannák, 
flakonok százait cipelve öntö-
zik a növényeket. Személyes 
tapasztalataim szerint kicsik 
és nagyok, nők és férfiak, pa-
nellakók és családi házak tu-
lajdonosai egyaránt kiveszik 
részüket a kánikulával vívott 
élet-halál harcból. Családok, 
baráti társaságok, munkahelyi 
kollektívák, ismeretlenek fog-
nak össze és mutatnak példát 
civil kurázsiból, felelősségvál-
lalásból országnak, világnak. 
Az önkéntesek mellett a helyi 
vállalkozók és az önkormány-
zati cégek is folytatják a meg-
feszített munkát. 

Görögországban, Olaszor-
szágban, Törökországban és 
Oroszországban is iszonyatos 
erdőtüzek pusztítanak. A tétlen-
ségre kárhoztató klímadepresz-
szió helyett mi locsolókocsi, 
öntözőcső és vödrök, kannák 
segítségével hordjuk a vizet a 
fák gyökérzetéhez.

Az előrejelzések szerint au-
gusztus végéig nem sok esőre 
számíthatunk, de ha a közös-
ség nem fárad el (és egészen 
biztos, hogy nem fog), akkor a 
facsemeték túlnyomó többsé-
ge életben marad. Köszönet 
mindenkinek, aki részt vesz 
a locsolásban. Mi, békéscsa-
baiak, 2021 legforróbb he-
teiben megmutatjuk, hogy a 
növények és mi ugyanannak 
az életközösségnek a nélkü-
lözhetetlen részei vagyunk. 
Szeretettel fordulunk feléjük, 
szomjukat oltjuk, gondozzuk 
őket, hogy elvégezhessék 
feladatukat az Élet, a gyerme-
keink, az unokáink védelme 
érdekében.

Herczeg Tamás, 
országgyűlési képviselő, 

békéscsabai lakos, 
édesapa, nagyapa

Zajlik a munka a Munkácsy-negyedben
A „Modern Városok Prog-
ram Munkácsy Mihály örök-
ségét ápoló és népsze-
rűsítő fejlesztési projekt” 
keretében valósul meg a 
Gyulai úti Ursziny-Beliczey 
kúria rehabilitációja új épü-
letrész hozzáépítésével. 

A kivitelező Galéria Invest 
Kft. párhuzamosan halad a 
régi, műemléki védettségű 
kúriaépület felújításával, illet-
ve az új épületszárny építé-
sével. A kúriában jelenleg a 
pinceszint bontási munkái, a 
leendő próbaterem vakolási, 
felújítási, restaurációs munkái 

zajlanak. A pince feltöltését 
visszabontják, itt kapnak majd 
helyet a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház művész-
öltözői, fény- és hangtechni-
kai helyiségei. A kúriaépület 
földszintjén lesz előadóterem, 
bábcsoport-foglalkoztató, me-
lyek rendezvényhelyszínként 
is funkcionálnak a későbbi-
ekben. Próbákat, bábos tá-
bort, gyermekfoglalkozáso-
kat, kisebb előadásokat lehet 
tartani a helyiségekben. A 
tetőszint ad helyet a színházi 
jelmezraktárnak. 

Az új épületrész színpad-
szinti tömbjének földkieme-

lését követően jelenleg az 
aljzat- és szerelő beton ala-
pozási munkákat végzi a ki-
vitelező. Az új épületben lesz 
a fő színházterem, illetve a 
bábszínészek próbaterme, a 
bábszínház személyzetét és 
a nézőket kiszolgáló helyisé-
gek. Tágas, színes, gyermek-
központú épületet tervezett a 
békéscsabai tervező, Fajzi Ta-
más. Az épület jellege ötvözi a 
régi kúriaépület és a modern 
épület külső elemeit.

A területen dolgozó felelős 
kivitelező a Galéria Invest Kft. 
Székhelye: 5600 Békéscsaba, 
Irányi u. 2. A helyszíni munkák 

felelős vezetője: Csóti Tibor 
építésvezető.

A projektben folyó másik je-
lentős beruházási elem a Kiss 
Ernő és a Kórház utca közöt-
ti híd felújítása. A kivitelező 
Bonag Kft. jól halad a tervezett 
felújítással. Az építésvezető 
tájékoztatása szerint a cölöp-
fej és az alapgerenda acélsze-
reléseit elvégezték, a többüte-
mű betonozási munkafázisok 
is lezárultak. A vállalkozó tájé-
koztatása szerint a következő 
időszakban bontási munkák-
kal, a meglévő hídszerkezetek 
javításával és a felmenő falak 
építésével folytatódik a kivite-

lezés. A híd átépítése során 
a közműkiváltások bonyolult 
folyamata is megkezdődött. 
Az Alföldvíz Zrt. 400 mm-es 
ivóvízvezetékének kiváltására 
várhatóan 2021 szeptemberé-
ben kerül sor.

A területen dolgozó felelős 
kivitelező a Bonag Kft. Szék-
helye: 5600 Békéscsaba, Tom-
pa u. 2.1. A helyszíni munkák 
felelős vezetője: Baczovszki 
Roland építésvezető.

A Deák és József Attila 
utca közötti híd kiviteli terve-
inek felülvizsgálata során, a 
szakértői vélemények alapján 
a terveket módosítani kell. 

Ezért a híd átépítésének ki-
vitelezési munkáit várhatóan 
2022-ben fogja megkezdeni 
majd a szerződött vállalkozó.

A beruházási projekttel 
kapcsolatos bejelentések, kér-
dések, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postai úton a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft., 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 10. sz. 1. 
emelet 4. iroda címre küld-
hetők. (Kérjük, hogy a levél-
ben tett bejelentés esetén ne 
maradjon el az értesítési cím 
pontos megjelölése.)

A bábszínháznál az új szárny építése is elkezdődött Épül a Kiss Ernő és a Kórház utcai híd Deák és a József Attila utcai híd terveit átdolgozzák
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  9.10 Hosszabbítás
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kvantum
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Kezdőkör: Békéscsba  
 -Szentlőrinc labdarúgó- 
 mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Szempont 
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 EuroInfo
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Tiltott kastélyok 2.

21.40 Portréfilm 27.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kikötő
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Diagnózis
  9.10 Gázfröccs
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Épí-Tech
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed

21.00 Így nem játszunk mi
21.40 Portréfilm 29.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Kvantum
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 EuroInfo
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech
21.00 Az Egyórás üzlet

21.40 Portréfilm 28.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Sztárportré
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Üzleti Negyed
8.10 Épí-Tech
8.40 Művészbejáró
9.10 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kvantum
21.00 Ukránok, pelikánok,  
 lipovánok
21.40 Portréfilm 30.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Épí-Tech
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Kikötő
  9.10 BRSE TV
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szempont 
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Praktikák

19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Tiszakécske labdarúgó- 
 mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kvantum
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 BRSE TV
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák

19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Szentlőrinc labdarúgó- 
 mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
15.45 Varázsfuvola
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 Dima karácsonya

23.00 Híradó
23.15 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Forgószínpad
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás

21.00 Ott vagyok otthon,  
 ahol muzsikálok
21.40 Portréfilm 31.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Szempont 
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.50 Portréfilm 23.
11.40 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Balkán kobra

23.00 Híradó
23.15 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Forgószínpad
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Kikötő
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.50 Portréfilm 24.
11.40 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Az Elíziumi kém

21.50 Szép magyar énekek
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
  0.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Gázfröccs
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Madarat tollaról 9.
10.45 Ökoportré 4.
11.10 Kezdőkör: Békéscsa 
 ba-Tiszakécske labda 
 rúgó-mérkőzés
12.40 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Szempont 
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Öt folyón hazafelé

23.00 Híradó
23.20 BRSE TV
23.40 Diagnózis
  0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Hosszabbítás
9.10 Forgószínpad
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Madarat tollaról 10.
10.45 Ökoportré 5.
11.10 Kezdőkör: Békéscsa 
 ba-Szentlőrinc labda 
 rúgó-mérkőzés
12.40 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kvantum
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 A nyomozó halála

21.50 Esterházy
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
  0.00 Képújság

2021. augusztus 16., hétfő

2021. augusztus 23., hétfő

2021. augusztus 18., szerda

2021. augusztus 25., szerda

2021. augusztus 20., péntek

2021. augusztus 27., péntek

2021. augusztus 17., kedd

2021. augusztus 24., kedd

2021. augusztus 19., csütörtök

2021. augusztus 26., csütörtök

2021. augusztus 21., szombat

2021. jaugusztus 28., szombat

2021. augusztus 22., vasárnap

2021. augusztus 29., vasárnap

A        MŰSORA • 2021. augusztus 16–augusztus 29.

KITEKINTŐ: Tótka Sándor olimpiai bajnok, Veres Laura hetedik lett Tokióban

A hetedik helyen végzett a 
4x200 méteres magyar női 
gyorsváltó július 29-én, a 
tokiói olimpia úszóverse-
nyén, ahol a csapat tagja 
volt a gyulai, mindössze 15 
éves Veres Laura is. Au-
gusztus 5-én pedig a 27 
éves, gyomaendrődi Tótka 
Sándor meg sem állt a do-
bogó legfelső fokáig: olim-
piai bajnok lett kajak egyes 
200 méteren.  

A 4x200 méteres magyar női 
gyorsváltó a döntőben a Jaka-
bos Zsuzsanna, Veres Laura, 
Késely Ajna, Kapás Boglárka 
összeállításban szerepelt. Ja-
kabos Zsuzsanna a nyolcadik 
helyen adta át a váltást, ám a 
másodikként úszó Veres Lau-
ra már a hetedik helyen szállt 
ki a vízből, ezt a helyet Késely 

Ajna és Kapás Boglárka is tar-
totta, így a hetedik helyen zár-
ták az olimpiai döntőt. 

– Nagyon örülök, és na-
gyon boldog vagyok. 15 éve-
sen egy olimpiai hetedik hely 
szerintem nem rossz ered-
mény. Köszönöm a lányok-
nak, hogy együtt úszhattam 
velük – nyilatkozta az M4 
sportnak Veres Laura.

Tótka Sándor augusztus 
5-én, a célba érkezése után 
örömkönnyeket hullatott, mi-
után megtudta az eredményt, 
mert azt hitte, hogy olasz ri-
válisa ért célba elsőként. Az 
eredményhirdetés után a fe-
leségével beszélt telefonon, 
mint  mondta, ő az, aki való-
ban tudja, mennyi munka van 
az aranyéremben. 

– Amikor Magyarországon 
is kitört a koronavírus-járvány, 

leköltöztünk Gyomaendrődre 
egy vízparti nyaralóba. Ott 
edzettünk, és ott kezdtünk 
el először gondolkodni a fe-
leségemmel azon, hogy mit 
tehetünk még a felkészülés 

érdekében – mondta Tótka 
Sándor, hozzátéve, abban biz-
tosak voltak, hogy egy év csú-
szással megrendezik az olim-
piát, ezért külön odafigyeltek 
többek között az étkezésre, 

a helyes légzéstechnikára, a 
fizioterápiára, valamint a men-
tális felkészülésre is. 

– Szokták mondani, hogy a 
sikernek nem receptje van, ha-
nem ára, és úgy tűnik, hogy én 

megfizettem az árát. Renge-
teg munka van az eredmény 
mögött, és azt mondhatom, 
hogy most már sejtem, mi kell 
egy jó pályához – fogalmazott 
Tótka Sándor. 
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Tótka Sándor a férfi kajak egyesek versenyének döntőjé-
ben a tokiói nyári olimpián

Jakabos Zsuzsanna (b), Késely Ajna (b2), Veres Laura (j) és 
Kapás Boglárka (sapkában)



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

A Békés Megyei Népművé-
szeti Egyesület július 5-től 
július 30-ig tartotta nem-
zetközi kézműves táborát 
a Tégla közösségi házban, 
ahová Magyarország ha-
tárain belülről, valamint a 
Vajdaságból, Erdélyből és 
a Felvidékről is érkeztek tá-
borozók.  

Mint azt Pál Miklósné, a Bé-
kés Megyei Népművészeti 
Egyesület elnöke, a tábor 
szervezője elmondta, a kép-
zés minden héten új szak-
ágakkal bővült. A választha-
tó tevékenységek között volt 
például a mézeskalács-készí-
tés, a hímzés, a nemezelés 
és az agyagozás, a fafara-
gás, a bőrművesség, a vise-
letkészítés, de az érdeklődők 

megtanulhattak gyöngyöt fűz-
ni és a bőrművességbe is be-
tekintést nyerhettek.

A fafaragók az ország 
számos területéről, például 
Budapestről, Debrecenből, 
Sopronból érkeztek Békés-
csabára. Széll János szakmai 
vezető hangsúlyozta, hogy a 
csoport Tóth Sándor fafara-
gó emléke előtt tiszteleg az 
egyik elkészített kopjafával, 
amelynek bordázata, faragá-
sa és mintája is rá jellemző. A 
fafaragók a találkozón a Tégla 
alkotóháznál korábban elhe-
lyezett faalkotások javítását 
is el végezték, illetve hintát és 
különböző kreatív gyermekjá-
tékokat készítettek.

Pál Miklósné kiemelte, 
hogy új része a tábornak a 
viseletkészítés. Az alkotók át-

értelmezték a hagyományos 
motívumokat a mai divatnak 
megfelelően, és így hoztak lét-
re új ruhadarabokat. 

Ament Éva bútorfestő, 
szakoktató elmondta, hogy 
idén a lökösházi Fatimai Szent 

Szűz templom karzataljának 
szentsimoni motívumokkal, és 
az eleki katolikus közösségi 
ház előtere kazettás mennye-
zetének lokális motívumokkal 
való festése volt a céljuk. 

Csiffáry Zsuzsanna

Négy héten át népművészeti táborokat tartottak a Téglában

Augusztus 2-án, a Szabad-
ság téri obeliszk előtt gyer-
tyagyújtással és koszorú-
zással emlékeztek meg az 
első világháborúban szol-
gált 101-es gyalogezred 
katonáiról. A rendezvényt 
a Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesület 
szervezte.

Huszár Endre, a városvédő 
egyesület tagja kiemelte, 
hogy az 1914. június 28-án, 
Szarajevóban elkövetett me-
rénylet akkor lángra lobban-
totta a világot. Egy hónappal 
később a monarchia hadat 
üzent Szerbiának. A megye 

és Békéscsaba hadkötele-
zettjeinek hatvan százaléka 
az 1883-ban alakult, 101-es 
gyalogezredbe kapott behí-
vóparancsot. Az ezred 1914. 
augusztus 2-án vonult a há-
borúba Panwitz Miklós alez-
redessel, és a katonák csak 
52 hónapnyi távollét után tér-
hettek haza Békéscsabára. 

Panwitz alezredes vala-
mennyi, az ezredet érintő 
ütközetben jelen volt. Fele-
lősséget érzett katonái és 
azok családjai iránt, például 
gyűjtést indított a táborban 
az elesett hősök családtag-
jainak megsegítésére, majd 
a 101-esek Bajtársi Szövet-
ségét is vezette.

A Szabadság téri obe-
liszknél a városvédők mellett 
a 101-es Fekete Imre Terü-
letvédelmi Zászlóalj részé-
ről Lipták József alezredes, 
a 14. hadkiegészítő toborzó 
iroda részéről Braun Tibor 
őrnagy, a Rákóczi Szövetség 
részéről az evangélikus gim-
názium diákjai tisztelegtek 
koszorúval az elesett kato-
nák emléke előtt.

Cs. Zs.

A 101-es gyalogezred

Emlékük ma is él
Több mint száz fellépő és telt ház a Kórház utcai stadionban 

Hungarikum Gálakoncert Békéscsabán
Kossuth-díjas művészek 
léptek fel egy fantasztikus, 
rendhagyó programban Bé-
késcsabán. A Hungarikum 
Gálakoncertet a Kórház 
utcai stadionban rendez-
ték meg, hogy a zenén ke-
resztül, ebben a formában 
is bemutassák nemzeti ér-
tékeinket, tradícióinkat és 
büszkeségeinket. 

– A gálakoncerten a népze-
nétől, a cigányzenén és a ma-
gyar nótán át a klasszikus ze-
néig, operáig, operettig végül 
elérkezünk a világzenéhez. 
Ilyen műfaji kavalkádban, eny-
nyi igen rangos fellépővel rit-
kán van részünk – fogalmazott 
Vadász Dániel, a rendezvény 
producere.

A program az Emberi Erő-
források Minisztériumának Kul-
túráért Felelős Államtitkársága 
jóvoltából jött létre. Az esemé-
nyen Fekete Péter államtitkár 
köszöntötte a megjelenteket.

– Amikor fél évvel ezelőtt 
megálmodtuk ezt a program-
sorozatot, az volt a célunk, 

hogy bebizonyítsuk: egy fut-
ballstadion több, mint a futball 
szentélye. Ez egy közösségi 
tér, egy kulturális tér is, ahol jó 
összejönni, jó találkozni – is-
mertette Fekete Péter.

A több mint száz színpa-
di közreműködőt felvonultató 
koncert látványvilága meg-
idézte kulturális tradícióinkat, 
képzőművészeti, épített és 
innovációs értékeinket. Olyan 

Kossuth-díjas művészek és 
elismert együttesek szerepel-
tek a Kórház utcai stadion-
ban, mint például Kállay Bori, 
Dancs Annamari, Rost Andrea 
és Boncsér Gergely. Hatalmas 
sikert arattak az est sztárven-
dégei is, a Kossuth-díjas Ban-
gó Margit, akit előadása alatt 
Vadász Károly és bandája 
kísért, illetve a Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas Oszvald Ma-

rika. A rendezvényt végig kí-
sérték a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar és a Magyar Állami 
Népi Együttes Tánckarának 
produkciói.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ezúton 
is kifejezi köszönetét a gála-
koncert szervezőinek és az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának.

Gyemendi Réka
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Panwitz Miklós



A közelmúltban megnyílt 
utazás TÉRben és IDŐben 
– Békéscsaba az évezredek 
idővonalán című állandó 
kiállításunkban visszaidéz-
zük a korábbi Pro Natura 
című természettudományi 
kiállításunkat, ugyanis né-
hány elemét becsempész-
tük az új kiállítás természet-
tudományi részébe. Többek 
között a közönség nagy 
kedvencét, a rétisast, amely 
éppen a megszerzett zsák-
mányát védelmezi. 

Amikor iskolás gyereknek 
múzeumpedagógiai foglalko-
zásokat tartottunk, és kér-
deztem tőlük, hogy melyik a 
kedvencük a régi kiállításban 
látott állatok közül, valahogy 
minden csoportban a réti-
sas győzött. Azon tűnődtem, 
hogy miért is ilyen népszerű, 
hiszen azt várnánk, hogy a 
gyerekek megijednek ettől a 
hatalmas ragadozó madár-
tól. Azonban inkább csodá-
lattal és tisztelettel szem-
lélik, és talán ösztönösen 
érzik, hogy a zsákmányszer-
zés nem „gonosz” dolog, 
hanem a legtermészetesebb 
törekvés, a létfenntartással 
járó mindennapi alaptevé-
kenység. De, mit is érdemes 
tudni a rétisasról?

Ez a faj a legnagyobb testű 
európai sas, amely a mi vidé-
künkön a folyók mentén lévő 
galériaerdők és idős tölgye-
sek fészkelője. Tél közepén 

megkezdi fészke tatarozását, 
februárban pedig sokszor 1-3 
tojásból álló fészekalján költ. 
A fiókák 40 nap kotlás után 
kelnek ki, a költés alatt a hím 
eteti párját. Táplálékában a 
vízimadarak, kisemlősök és 
halak dominálnak. Ez a ha-
talmas madár akár nagy hala-
kat, vadludakat is elejthet, de 
jelentős a dögfogyasztása is.

A Kárpát-medencében élő 
párok egy szigetszerű populá-
ciót alkotnak. A ’70-es években 
kontinensünkről majdnem tel-
jesen kipusztult az élőhelyei-
nek elvesztése és a mérgezé-
sek miatt. Hazai populációja 
azóta szerencsére folyama-

tosan nő a faj védelmében 
megtett intézkedéseknek kö-
szönhetően. Mint a legtöbb 
nagytestű madár esetében, 
a sasoknál is nagyon gyakori 
az áramütés miatti pusztulás, 
de a szándékos és véletlen 
mérgezések és kilövések mi-
att is sok madár pusztul el. A 
faj védelme éppen ezért ki-
emelt feladat. A rétisas vagy 
fehérfarkú rétisas (Haliaeetus 
albicilla) fokozottan védett 
faj, természetvédelmi értéke:  
egymillió forint.

Váncsa Klára, 
természettudományos 

muzeológus
Munkácsy Mihály Múzeum
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Csabai életképek

A csabai Frnda család lakóházai, birtokai
A Frnda András-féle ház 2.

A belvárosban, a mai And-
rássy út – Irányi utca sar-
kán állt az egykori Frnda 
András-féle ház, a 721., 
majd később a 1010. szám 
alatt. Számos üzletnek 
adott helyet, többek között 
órásnak, papír- és könyv-
kereskedésnek, vaskeres-
kedésnek, drogériának, 
sírkőlerakatnak. Mielőtt 
még azonban ezeket sor-
ra vennénk, érdemes egy 
pillantást vetnünk Frnda 
András családjára és bir-
tokaira.

Az Andrássy úton állt 1010. 
házszámú épületnek való-
színűleg nem csak tulajdo-
nosa, de építtetője is Frnda 
András lehetett. A csabai, 
nagyrészt evangélikus hitű 
népes Frnda család – amely 
családnév a Ferdinánd ke-
resztnév szlovák változatából 
(Ferdinanda) ered – főként 
kisiparosokból és birtokosok-
ból állt. Számos telkük volt a 
belvárosban, az ezeken levő 

lakóházak helyiségeit lakás-
ként vagy üzlethelyiségként 
adták bérbe. Külterületi telke-
ket is birtokoltak, amelyeket 
gazdálkodásra adtak ki. Ilyen 
tevékenységgel sokan fog-
lalkoztak abban az időben, 
az ebből származó bevétel 
pedig tisztes jómódot biztosí-
tott számukra. A legtöbb adót 
fizető csabaiak névsorában 
mindig ott szerepelt a nevük, 
de csak az utolsó sorokban.

A Frnda családnak volt 
tulajdonában az Andrássy 
úti mellett, a rövidke Egyház 
utcában is egy másik háza. 
Az épület a neológ izraelita 
templom (ami ma hullám-
lemezbe csomagolva, bú-
torboltként működik a Lu-
ther utcán) helyén állt. Volt 
házuk a Kistemplom utca 
1029. alatt, amelynek he-
lyén van ma az Irányi utcai 
iskola és annak tornaterme. 
Volt még házuk a Lázár utca 
végén is, ott, ahol az a régi 
Szarvasi útba torkollik, bal 
kéz felől. Ezen kívül szán-

tóval rendelkeztek Fénye-
sen, Sopronyon, Nagyréten, 
amelyekhez mindenféle gaz-
dasági eszközeik voltak.

A háztulajdonos, Frnda 
András birtokos, 1837-ben 
született. Nejével, Petrics 
Zsuzsannával négy gyerme-
ket neveltek, mégpedig Mik-
lóst, Emíliát, ifjabb Andrást 
és Lászlót, utóbbi sorsa ke-
véssé ismert előttünk. 

Frnda Andrásnak egy 
bátyja ismert, az 1833-ban 
született Frnda Pál gaz-
dálkodó, akinek a felesége 
Blahnika Amália volt. Ők lak-
tak az 1763. számú házban, 
a mai Lázár utca végén. Idő-
sebb Andrásnak a Miklós 
nevű fia vaskereskedő lett 
Csabán, ő örökölte az And-
rássy úti házat. Emília Vida 
István őrnagy feleségeként 
volt ismert. Ifjabb András, 
aki mészárosmester lett, el-
költözött innen, Budapesten 
nősült meg 1906-ban, és 
Ócsán halt meg 1927-ben.

Szalay Ágnes

A kép bal szélén látható a Frnda András-féle ház, a fehér alacsony homlokzatú a Szucsu-
ház, majd a közbirtokossági épület (ma: Sík Ferenc Kamaraszínház), a Vigarda homlokza-
ta és a Fiume Hotel. Szemben a Laszky-Biener-házat (ma banképület) láthatjuk

Nagyliliket zsákmányoló rétisas a kiállításon

A 101-esek első ünnepe 1921. augusztus 2-án

Száz évvel ezelőtt, 1921. 
augusztus 2-án tartották 
a 101. császári és királyi 
gyalogezred első ünnepét 
a Nagy Háború után. Az 
ünnepségre Békéscsabá-
ra látogatott Habsburg Jó-
zsef királyi főherceg is. 

A csabai Körösvidék rész-
letesen tájékoztatta a nagy 
nap eseményeiről olvasóit, 
így többek között az is kide-
rült, hogy már kora reggel 
ünnepi díszbe öltözött a vá-
ros, a Szent István téren pe-
dig tábori oltárt állítottak fel 
emelvénnyel és imazsámoly-
lyal. A „fenséges úr” vonattal 
utazott Békéscsabára, majd 
autóval érkezett meg a vá-
rosháza elé, ahol „egetverő 
éljenzéssel” fogadták. 

A 101-esek küldöttségé-
nek üdvözlése után a Him-
nusz csendült fel a téren, ezt 
követően József főherceg 
ellépett „a díszszázad arc-
vonala előtt megelégedését 
fejezi ki a katonaság pom-
pás magatartása felett”. Dr. 
Berthóty István polgármester 
beszédében megemlékezett 
a 101-esek hősiességéről, 
önfeláldozásáról és köszön-
tötte a vendéget, „minden 
katonájának rajongásig sze-
retett parancsnokát”. 

Az ünnepség a téren 
folytatódott, ahova megér-
kezett a volt 101-esekből 
álló, körülbelül 500 fős me-
net, katonazenekari kíséret-
tel. Istentisztelet, beszédek 
következtek, melyek „a ma-
gyar jobb jövőbe vetett hit-

nek lángját lobogtatták fel 
minden szívben”. 

Ezt követően a Habsburg 
József szólt az ünneplő ci-
vilekhez és katonákhoz és 
így emlékezett vissza a csa-
bai katonákra a négy évvel 
korábbi csatában: „Mint a 
vihar, úgy rontottak előre 
és a felvert por sem ült el s 
már át volt törve az ellenség 
arcvonala. Eldőlt a csata, el-
döntötték a dicső 101-esek”. 
Azt is hangsúlyozta, hogy 
amíg ilyen katonái vannak a 
hazának, mint a 101-esek, 
addig „félni nem kell”, „újra 
nagy lesz Magyarország és 
boldog”. Hatalmas éljenzés 
kezdődött, melyet csak úgy 
lehetett lecsendesíteni, hogy 
a katonazenekar a Himnuszt 
kezdte el játszani. 

Az ünnepély a Vigadóban 
folytatódott a 101-es katonák, 
családtagjaik, a város vezetői 
és a királyi főherceg társasá-
gában. Itt szólalt fel Panwitz 
Vilmos ezredes és tett javasla-
tot arra, hogy „elesett bajtársa-
ink és volt ezredünk dicsősé-
gét egy emlékművel örökítsük 
meg”, ennek fővédnökéül pe-
dig József főherceget kérte 
fel, aki örömmel vállalta a fel-
adatot. A díszebédet a Fiume 
szálloda éttermében rendez-
ték meg, a különböző fogások 
között a főherceget és a gya-
logezred katonáit éltették. 

Ebéd után Habsburg József 
kíséretével elutazott Békés-
csabáról „itthagyva maga után 
mindenki szívében az iránta 
megnyilvánult szeretetet”.

Ugrai Gábor

Fo
tó

: (a
nt

ik
fo

to
.h

u

Rétisas – a közönség kedvence
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Műtermi morzsák

Nemrégiben kiállítás nyílt 
a Szent-Györgyi Albert 
Technikum és Kollégium 
művészeti tagozatán tanu-
ló diákok műveiből a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban, Műtermi morzsák 
címmel.

A rendhagyó tanévben a di-
gitális munkarend lényege-
sen önállóbb feladatvégzést 
igényelt, de a jó szaktanári 
vezetés ezen is átsegítette 
a diákokat. Mitykó György, 
a Csabagyöngye kiállítás-
szervezője elmondta, hogy 
a tárlat törzsanyaga a 10. és 

11. osztályosok 60 órás nyári 
gyakorlatán készült. A diá-
kok ebben a két hétben egy 
alkotótáborban vettek részt, 
amely az évközi tananyag-
hoz kapcsolódva, a kreati-
vitás kifejezéséhez és meg-
éléséhez nyújtott intenzív 
alkotási lehetőséget. A téma 
a pont és a konstruktivizmus 
volt: mit jelenthet egy pont; 
hogyan terjeszthető ki a tér-
ben; mit lehet vele elmonda-
ni? Hozzátette: úgy tartják, 
hogy annál tehetségesebb 
valaki, minél kevesebb vo-
nallal képes kifejezni valamit.  

Csiffáry Zsuzsanna
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M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66.326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

INTERAKTÍV MUZSIKÁLÓ MŰHELY
2021. augusztus 15-én, vasárnap, 19 órától a Meseházban
KÖLES ISTVÁN JUNIOR afro-cuban hangszersimogatója.

„Az lesz, hogy viszek százhetvenhárom és fél köbméter dobot. Törzset 
alapítunk és dobolni fogsz, olyan szinten, amiről sosem gondoltad volna, 

hogy képes vagy rá.”
A program támogatója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata.

JÁTSZÓHÁZ A SZENT ISTVÁN TÉREN

2021. augusztus 20-án, 10-18 óráig
Békéscsaba főterére költözik a Meseház!

Nemzetünk legnagyobb ünnepén, családi program keretében egyedi kézmű-
ves játékok készítésével ismerkedhetnek a legkisebbek. Lesz gyöngyfűzés, 
bőrözés, papírmadár-készítés, sógyurma pékség, lehet öltögetni, hajtogatni, 

színezni és rajzolgatni. Mindenkit szeretettel várunk!

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN

2021. augusztus 27, péntek, 19 óra
NAGY EMMA QUINTET

Nagy Emma – ének, Cseh Péter – gitár, Oláh Krisztián – zongora,
Dénes Ábel – nagybőgő, Gyárfás Attila – dobok
„Akik minket kedvelnek, nyitottak a változásra.”

Helyszín: Meseház udvara. Belépő: 500 Ft.

A Jazz-csütörtök támogatója: 

KIÁLLÍTÁSAINK

Schéner Mihály gyűjteményes kiállítása, mesevilágot idéző plasztikái, 
Ványai (Vachovics) János hajdani csabai fazekasmester műhelye, Békés-
csaba legöregebb lakóháza, a nádfedeles Molnárház. Csoportok számára 

előzetes bejelentkezés szükséges a 326-370 telefonszámon. Nyitva: hétköz-
nap 8-16 óráig. Belépő: felnőtteknek 400 Ft, gyermekeknek 200 Ft.

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Seregi Zoltán: Csabán egy nagyon jó társulat működik

...................................................................

Szili Nóra tartott előadást a Csabagyöngyében

„Hinni kell magunkban”
Az Egyensúly AE Egyesü-
let a Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft.-vel 
konzorciumban hozta létre 
a „Munka, család, egyen-
súly” című rendezvényso-
rozatot. A száz százalékban 
európai uniós támogatás-
ból megvalósuló program 
céljai közé tartozott az ati-
pikus munkavállalási mód-
szerek népszerűsítése, a 
munkáltatók és a munkavál-
lalók érzékenyítése, a nők 
helyzetének megítélésével 
kapcsolatos workshopok, 
előadások szervezése. Leg-
utóbb Szili Nóra pszicholó-
gust, újságírót hívták meg. 

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő köszöntötte a 
megjelenteket a Csabagyön-
gyében. Schiffertné Lócskai 
Henriett, az Egyensúly AE 
Egyesület elnöke elmondta, a 
program elsődleges célja az 
volt, hogy azokat a nőket szó-
lítsák meg, akik a munkában 
ki tudnak teljesedni, viszont 
nem tudják jól összehangolni 
mindezt a szabadidővel és a 
családdal. Emellett azokat a 

nőket is szerették volna elérni, 
akiket reintegrálni lehet a mun-
ka világába. 

Szili Nóra az előadásában 
hangsúlyozta: fontos, hogy a 
nők minden korosztálya báto-
rítást kapjon.  

– A saját tapasztalataim 
alapján is mondhatom, hogy 
nagyon sok nő küzd önérté-
kelési problémákkal. Lehet, 
hogy mindezt a gyerekko-
rukból, az iskolából hozzák, 
vagy más élmények okozzák. 
Adott esetben ezek az embe-
rek nem merik elhinni, hogy a 
bennük rejlő lehetőségeket ki 
tudják bontakoztatni. Én azért 
viszem a szót országszerte, 
mert a saját életem tapasz-
talatait és a pszichológia tu-
dományának minden elemét 

felhasználva próbálok prakti-
kus és inspiráló gondolatokat 
átadni, hogy aztán megte-
gyék az első és a rákövetke-
ző lépéseket. Sokszor úgy 
látom, hogy vannak a nőknek 
álmaik, de nem fogalmaznak 
belőle célt. Pedig ha ezt meg-
tesszük, a célhoz már lehet 
tervet készíteni és apránként 
egyre közelebb kerülni hozzá. 
Ez az út természetesen he-
pehupás és a siker nem cél, 
hanem következmény. Csak 
hinni kell magunkban, hiszen 
annyi mindennel meg tudtunk 
már küzdeni az életünkben, 
hogy azok munícióként is 
szolgálhatnak a jövőre néz-
ve – osztotta meg gondolatait 
Szili Nóra.

Csiffáry Zsuzsanna

Padlásterápia

A Lencsési Fiókkönyvtár 
három éve indított festő-
foglalkozást Gubáné Pata-
ki Mária vezetésével. Az itt 
készült alkotásokat bemu-
tató Padlásterápia hatodik 
kiállítását július végén nyi-
tották meg. A tárlaton 12 
könyvtárlátogató festmé-
nyeit láthatja a közönség.

Lukoviczki Anna, a könyvtár 
vezető-helyettese elmond-
ta, a program egyik célja, 
hogy bemutassa: a festés 
is egy lehetséges módja 
a könyvtárlátogatásnak. A 
tárlat megnyitóján Guba 
Tünde Bettina zongoramű-
vész adott elő két zongora-

darabot, majd Gubáné Pa-
taki Mária beszélt az elmúlt 
időszakról, és valameny-
nyi alkotót bemutatta. Mint 
mondta, három évvel ezelőtt 
mindössze 6 fővel indult a 
foglalkozás, mostanra 24-en 
vannak már. Ahogy fogalma-
zott: mindenki azt gondolja 
magáról, hogy nem tud fes-
teni, pedig tud. Hozzátette: 
nem a rosszat kell keresni, 
hanem minden egyes alko-
tásban jót. 

A szervezők hangsúlyoz-
ták, hogy a kiállítás nem jö-
hetett volna létre dr. Ferenczi 
Attila önkormányzati képvi-
selő mentorálása nélkül. 

Vári Bianka

Békéscsaba városi lapja, a 
Heti Mérleg 1991. október 
2-án jelent meg először. A 
30 éves jubileum alkalmá-
ból ezúttal Seregi Zoltán-
nal, a Békéscsabai Jókai 
Színház igazgatójával, a 
Színitanház intézményveze-
tőjével beszélgettünk. 

– A Jókai színház fenntartója 
2012-ig a megye volt, akkor 
átkerült az intézmény a vá-
roshoz. Az utóbbi három év-
tizedben Gálfy László, Tímár 
Zoltán, Konter László, Fekete 
Péter, majd 2015 vége óta ön 
a színház igazgatója. Koráb-
ban rendezőként, igazgatóhe-
lyettesként is komoly szerepet 
vállalt az itt folyó munkában. 
Hogyan jellemezné a színház-
nak azt az időszakát, amióta 
kötődik az intézményhez?  

– A kezdetektől a közért-
hető művészet és a minőségi 
szórakoztatás a célom. Olyan 
darabokat igyekszünk műsor-
ra tűzni és magas színvona-
lon bemutatni, amelyeket a 
szélesebb közönség is meg-
ért. Az úgynevezett magas 
művészi és társadalomkritikai 
előadásokra egy kisebb réteg 
kíváncsi, egy vidéki színház-
ban ezekre nem lenne ele-
gendő néző. Nekünk sokféle 
érdeklődést kell kielégítenünk, 
népszínházi koncepciónkkal 
arra törekszünk, hogy minél 
több embert becsalogassunk 
a színházba. Közben azt is 
szem előtt tartjuk, hogy min-
dig magas minőséget nyújt-
sunk. A stúdiószínházunkban 
– amely a különleges darabok 
színhelye – szintén színvo-
nalas, közönségbarát műsort 
alakítunk ki, hogy a befektetett 
munkának ott is meglegyen 
az eredménye. Kiemelten 
fontosnak tartom a magyar 

színdarabok bemutatását – az 
elmúlt 7 évben a repertoárunk 
közel 70 százalékát ezek tet-
ték ki. Emellett pedig olyan ku-
riózummal is szolgálhattunk, 
mint Szente Bélának a Békés-
csaba újratelepítéséről szóló 
Szárnyad árnyékában című 
darabja, de Pozsgai Zsoltnak 
a reformáció tiszteletére írt 
Szellemúrnő című darabja is 
kötődött a városhoz. Szintén 
nagyon fontos a gyerekdara-
bok színrevitele, hogy „kine-
veljük” a közönségünket: ha a 
gyerekek jó színházi élményt 
kapnak, valószínűleg a ké-
sőbbiekben is szívesen járnak 
majd színházba.

– Számos formában meg-
szólítják a közönséget. A szín-
ház házhoz megy program 
részeként például oktatási 
intézményekben mutattak be 
darabokat, a pandémia ide-
jén pedig a város különböző 
pontjain vittek színt a bezárt-
ságtól beszürkült napokba.. 

– Mindig keressük azokat 
a lehetőségeket, amelyekkel 
minél több formában eljutha-
tunk a közönséghez. A szín-
ház házhoz megy programmal 
komplett előadásokat vittünk 
el az iskolákba díszletekkel, 
jelmezzel, ami sokkal na-
gyobb élmény, mintha valami-
lyen órakeretben beszélnénk 
a színházról.   A koronavírus-

járvány miatti kényszerszünet-
ben pedig, amikor nem jöhet-
tek az emberek a színházba, 
jó volt legalább az ablakaik 
alatt szórakoztatni őket. 

– Ön a Színitanház ve-
zetője is. Hogyan alakult az 
iskola működése az elmúlt 
időszakban? 

– Fekete Péter a 2007-
2008-as tanévben bővítette a 
Szíinitanház képzését, behoz-
ta a színháztechnikai képzést, 
a designer-képzést, illetve a 
táncos képzést. Miután meg-
változtak az OKJ-s képzések 
követelményei, a designer- és 
a táncos képzés sajnos ki-
esett, így maradt a színész-
képzés és a színház-techni-
kusok képzése, ezeket ma 
is gőzerővel folytatjuk. Elég 
egyedi Magyarországon, hogy 
nálunk a szakmai gyakorlat az 
előadásokon zajlik. Mivel ezek 
hetven százalékban gyakorlati 
képzések, így lehet a legjob-
ban, élesben megtanulni eze-
ket a szakmákat.  

– A Heti és a Csabai Mér-
legben rendszeresen jelent-
kezik a színház rovata, meg-
jelennek a színház műsorai. 
Tudja-e segíteni valamilyen 
formában a városi újság az 
önök munkáját? 

– Az online térhódításával 
talán kevesebben vásárolnak 
újságot, de a Csabai Mérleget 
minden békéscsabai megkap-
ja, így sokat tud nekünk segí-
teni. Jó érzés, hogy a sárga 
újságon keresztül olyan he-
lyekre is eljut a hírünk, ahová 
egyébként talán nem jutna el. 
Békéscsabán egy nagyon jó 
társulat működik, sok fiatallal, 
remek színészekkel, szeret-
hető emberekkel, örülök, hogy 
ezt a társulatot vezethetem, és 
örülök, ha írnak a munkánkról. 

Mikóczy Erika

Jaminai Könyvtár
Július 26-án teljesen új 

köntösben nyílt meg ismét az 
olvasók számára a Jaminai 
Könyvtár. Mint azt Rakonczás 
Szilvia, a Békés Megyei 
Könyvtár igazgatója elmond-
ta, a Nemzeti Kulturális Alap 
eszközfejlesztési pályázata ré-
vén több mint 4 millió forintból 
teljes bútorcserét valósítottak 
meg: új könyvespolcok, szé-
kek, asztalok, babzsákfotelek, 
valamint gyerekasztalok és 
gyerekszékek várják a látoga-
tókat.

28. SZENT ISTVÁN-NAPI 
ELŐZETES

2021. augusztus 14-én, 
szombaton 17-től 22.30 óráig

a Lencsési Közösségi Házban 
és a Féja Géza téren

A Csorvási Fúvószenekar és Mazsorett Csoport  felvonulása 
Lencsési úton, fellépése a Féja Géza téren

A Borra-Való Együttes műsora

S Z A B Y E S T koncert

Örömzene Hevesi Imrével 

Ünnepi beszédet mond dr. Ferenczi  Attila,a József Attila 
Lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetője

LÁNGSHOW

Szabadtéri játszóház, íjazási lehetőség és arcfestés díjmen-
tesen, szabadtéri kiállítás a Márvány Fotóműhely tagjainak 
alkotásaiból, lovaglási lehetőség, csillámtetoválás

Büfé üzemel 

Házigazda: Takács Péter, a közösségi ház vezetője

A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
Ünnepeljünk együtt!

18.00 óra 

19.00 óra

20.00 óra

21.00 óra 

21.50 óra

22.00 óra 

17–20 óráig

17–22.30 óráig

A rendezvény ideje alatt:
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Labdarúgás: Dél-alföldi 
rangadóval kezdett az Előre

Kézilabda: Kukely Annát 
köszöntötték a városházán

Augusztus 1-jén, a 43. dél-
alföldi rangadóval indította 
a szezont a Békéscsaba 
1912 Előre csapata a labda-
rúgó NB II-ben. A lilák azt 
a Szeged-Csanád Grosics 
Akadémiát fogadták az 
idénynyitón, amelyet az 
előző bajnokságban mind-
kétszer legyőztek. Most 
azonban a szegediek kere-
kedtek felül.

A két világháború közötti 
számtalan délkerületi bajnoki 
összecsapást követően, 1945 

és 1991 között tizennégyszer 
találkozott egymással a Sze-
ged és a Békéscsaba az NB 
I-ben, 1949 és 2020 között 
huszonnyolcszor a másod-
osztályban, és ezeken a ta-
lálkozókon kezdetben még a 
szegediek szerepeltek job-
ban. Az összesített NB I-es 
és NB II-es bajnoki mérleg 
szerint az augusztus 1-jei 
mérkőzés előtt a szegediek 
14 bajnoki győzelemnél tar-
tottak, 11 döntetlen volt, és 
a csabaiak 17 alkalommal 
győztek. A Szeged 30 éve 
nem nyert tétmérkőzést Bé-
késcsabán, utoljára 1991-ben 
győztek 2–1-re egy NB I-es 
találkozón.

– A mérkőzés lelki tölte-
tét és presztízsét mindenki 
érezte. Azon voltunk, hogy 
ebben a nagy melegben 
optimális állapotban érkez-
zünk a mérkőzésre. Nyilván 
eddig nem volt cél, hogy az 
edzőmérkőzésekre frissek 
legyünk, de már olyan álla-
potban kell lennünk, hogy 
robbanjon a csapat – mond-
ta Preisinger Sándor.

A mérkőzésen 60 percig 
nem születetett gól, a 61. 
percben azonban a szege-
diek Germán Tamás bünte-
tőjével előnyhöz jutottak, és 
végül ezzel az egy góllal meg 
is nyerték a meccset.  

A Békéscsaba 1912 Elő-
re együttesének a kerete 
nyáron átalakult, de a mag 
egyben maradt. Uram Já-
nos, Hursán György és Pilán 
Márkó távozott, előbbi kettő, 
amikor egészséges volt, ak-
kor meghatározó játékosnak 
számított. Az előző bajnokság 
végén alapembernek számító 
fiatalok közül Kasik Ákos és 
Styecz Bence pedig a máso-
dik csapattal készül. A fiatalok 
közül Borbély Boldizsár, Oláh 
Ákos és Sipaki Patrik profi 
szerződést kapott, így őket 
bármikor bevetheti a mester, 
közülük egyedül Borbély ké-
szül az első csapattal. Lilában 
folytatja pályafutását Puskás 
Gábor, Albert István, Mikló 
Roland, Varga Szabolcs, Si-
pos Gábor, valamint Winter 
Dániel kapus.

H. D., K. D.

A junior kézilabda-váloga-
tottal Európa-bajnoki cí-
met nyert Kukely Annát, a 
Békéscsabai Előre NKSE 
játékosát Szarvas Péter 
polgármester és Varga 
Tamás alpolgármester kö-
szöntötte a városházán a 
közelmúltban. 

Kukely Anna és a magyar csa-
pat hibátlan teljesítményt nyúj-
tott a szlovéniai kontinensvia-
dalon: mind a hét találkozóját 
megnyerte. A mieink az elő-
döntőben Svédországot győz-
ték le, a csabai játékos ezen 
az összecsapáson nyolc gólt 

szerzett és a mérkőzés leg-
jobbjának is megválasztották. 
Az irányító-átlövő a fináléban 
négy találattal járult hozzá az 
Oroszország elleni diadalhoz.

– Az egész Európa-bajnok-
ságot újra végigcsinálnám. Az 
elődöntő volt a legnehezebb, 
hiszen az U17-es Eb-döntőt 
is a svédekkel játszottuk. A 
döntőben rajtunk volt nagyobb 
teher, úgy álltunk neki, hogy 
nyerni kell és ez sikerült is – 
fogalmazott a 18 éves játékos.

Kukely Anna édesapja kö-
szönetet mondott a klubnak 
és az ott dolgozó edzőknek. 
Kiemelte: hittek abban, hogy 

Békéscsabán is lehet kiemel-
kedő teljesítményt nyújtani, 
amellyel be lehet kerülni a kor-
osztályos válogatottakba. 

Szarvas Péter polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy Anna 
a legfontosabb mérkőzése-
ken jól teljesített; minden fiatal 
számára példa lehet a játékos 
teljesítménye és hozzáállása. 
Hozzátette: a játékos példája 
mutatja, hogy ha a tehetség 
sok munkával párosul, akkor a 
csúcsra lehet jutni akár egyé-
ni, akár csapatsportban. 

A friss Európa-bajnok klub-
ját nevelőedzője, Fábián Csa-
ba képviselte, aki több mint 8 
éve ismerte meg a játékost 
és azóta is figyelemmel köve-
ti a fejlődését. A szakember 
hangsúlyozta: nagyon korán 
látni lehetett Annán, hogy ki-
emelkedő képességekkel ren-
delkezik. Nem véletlen, hogy 
már 17 évesen kopogtatott a 
felnőtt csapat ajtaján, és meg-
határozó tagja volt a tavalyi, 
NB I-es csapatnak.

Kovács Dávid

Csabai sportolókért is szurkolhattunk a tokiói olimpián

Özbas Szofi (kékben) és a német Trajdos Martyna küzdelme Márton Anita, fél évvel a kislánya születése után versenyzett Kovács Barbara ezúttal a 46. helyen végzett

Grundtollas a Lencsésin
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A tokiói olimpián három bé-
késcsabai sportoló is meg-
mérettette magát: Özbas 
Szofi cselgáncsozónak (Bé-
kés Megyei Kano Judo SE), 
valamint Márton Anita súly-
lökőnek és Kovács Barbara 
gyaloglónak (Békéscsabai 
Atlétikai Club) szurkolhat-
tunk.

A 63 kilogrammban szerep-
lő, 19 éves Özbas Szofi – aki 
utánpótlásban minden korosz-
tályban volt Európa-bajnok – 
Tokióban a világbajnoki bronz-
érmes német Martyna Trajdos 

legyőzése után, a 26 éves, 
olasz, Maria Centracchio ellen 
lépett tatamira július 27-én. 
Szofi tavaly már legyőzte az 
olasz lányt, most is komoly 
küzdelem volt kettejük között, 
ám ezúttal Centracchio kere-
kedett fölül. 

– Ez egy ki-ki meccs volt. 
Taktikailag Centracchio job-
ban fel volt készülve. Elém 
fordulgatott, nem is dobási 
szándékkal, viszont kívülről az 
látszott, hogy sokkal aktívabb. 
Most nem jött össze, de van-
nak további céljaim, hogy bi-
zonyítsak – fogalmazott Szofi.

Márton Anita öt évvel 
ezelőtt Rio de Janeiróban 
bronzérmes lett az olimpi-
án. A magyar atlétika első 
világbajnokának idén, január 
végén született meg kislá-
nya, valamint térdműtéten is 
átesett. Egyéni csúcsa 19,87 
méter, azonban ilyen előz-
mények mellett csak a tisztes 
helytállás volt a cél. Tokióban, 
július 30-án, a 32-es mezőny-
ben Márton Anita 17,42 méter-
rel kezdett, majd másodikra 
17,59-re javított. A harmadik 
kísérlete érvénytelen volt, így 
a 21. helyen végzett.  

– Jó volt újra olimpián ver-
senyezni. Szerettem volna 
18 métert lökni, végül is nem 
sok hiányzott, de ez most 
nem sikerült. Megtettem, 
amit tudtam, és nem vagyok 
elégedetlen, mert ez jó alap 
a folytatáshoz. Egy új kihívás 
számomra, hogy a szülés 
után visszatérve mire lehetek 
képes. Idén még két verse-
nyem van, aztán november-
ben elkezdjük az alapozást, 
mert jövőre több nemzetközi 
verseny is lesz – fogalmazott 
Márton Anita a tokiói olimpia 
szereplése után.

Kovács Barbara, a Békés-
csabai Atlétikai Club 28 éves 
versenyzője, augusztus 6-án 
állt rajthoz 20 kilométeres gya-
loglásban a Sapporoi Odori 
Parkban. Mint azt a csabai 
versenyző elmondta, szinte 
folyamatosan meleg párás idő 
volt Japánban.

Barbara szereplése július 
elején vált teljesen biztossá, 
amikor lezárult a kvalifikációs 
időszak. A csabai atléta öt év-
vel ezelőtt, Rióban is ott volt, 
akkor az 58. helyen végzett. 
Az előző ötkarikás játékokon 
elért helyezésén és az időn 

ugyan javított, de a cél, az 
egyéni csúcs megdöntése 
ezúttal nem sikerült, Tokióban 
1 óra 41 perc 49 másodperc 
alatt teljesítette a távot. Eddi-
gi legjobb eredménye egyéb-
ként a londoni világbajnok-
ságon elért, 1 óra 32 perc 44 
másodpec volt.

A két magyar induló közül 
sokáig a korábban szintén 
csabai színekben versenyző 
Madarász Viktória állt jobban, 
ám a vége előtt néhány kilo-
méterrel végül fel kellett adnia 
a versenyt. Kovács Barbara 
ezúttal a 46. helyen ért célba.

A Körös Tollaslabda Sport-
egyesület 2018-ban alakult. 
Tagjai ezen a nyáron pénteken 
délutánonként kitelepülnek a 
Lencsési szánkódombhoz a 
szomszédos, volt József Attila 

iskola tornaterméből. Céljuk, 
hogy sportolásra, közössé-
gi együttlétre csábítsák az 
embereket. Mint azt Tószögi 
György egyesületi tag elmond-
ta, aki egyszer ütőt fog, az 

többnyire visszatérő vendég 
lesz. Akik pedig komolyabban 
szeretnének ezzel foglalkozni, 
azok a teremben is kipróbál-
hatják ezt a szórakoztató, játé-
kos, kortalan sportot.
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1860. Széchenyi liget. Csaba község képviselő-testülete 
négy hónappal Széchenyi István gróf halála után, 
augusztus 13-án határozta el, hogy a sétakert a 
Széchenyi liget nevet viselje. Az országban ez volt az 
első liget, amelyet a „legnagyobb magyarról” neveztek 
el. Méltó lenne, ha Széchenyi ércbe öntött mellképe 
ékesítené a ligetünket.

1876. Megalakult a Csaba Betegsegélyező és Temet-
kezési Egylet. 145 éve, Taffet Náthánnal az élen 
egyletet alapítottak, amely kenyeret biztosított a 
betegeknek és gondoskodott a családtagjairól. A 
jótékonyság eme intézménye a megszületésekor nem 
részesült szívélyes fogadtatásban, amint azonban a 
közösség meggyőződött az életképességéről és a 
hasznáról, seregesen tódultak a zászlaja alá.

1925. Ádám Gusztáv kitüntetése. A népjóléti miniszter 
előterjesztésére, az ipari szakképzés terén kifejtett 
eredményes munkája elismeréséül, Horthy kormányzó 
a IV. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozta 
Ádám Gusztáv műszaki tanácsosnak.

1925. Szélvihar. Hatalmas szélvihar tört ki 24-én, öt óra 
tájban. Az ítéletidő jégveréssel és nagy esővel, 
égzengéssel pusztított. Kezdetben az utcákat több 
száz méter magasban portenger lepte el. A szélvihar 
fákat döntött ki, tetőket és villanyvezetékeket rongált 
meg. Az utcákat a vihar elmúltával térdig érő gally- és 
cseréphulladék borította. Sokmilliós kár keletkezett. A 
vihar következtében két komolyabb baleset történt, a 
sérülteket kórházba kellett szállítani.

Szerkesztette: Gécs Béla

KRONIKA
AUGUSZTUSGlokális sarok: Szomjas fák

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Csaba u. 7.

Telefon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

H,K,CS: 9:00-16:00

SZ: 9:00-13:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

BÉKÉSCSABA

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

Mikóczy Dezsőné (90)Papp Györgyné (90)

9090

SZÉPKORÚAK 

A P R Ó H I R D E T É S E K
• Lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen. 

Tel.: 30.290-8726.
• Matematikából korrepetálás, pótvizsgára, pótérettségire felké-

szítés általános iskolásoknak,  középiskolásoknak.  
Telefon: 70.392-0459.

• Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés.  

Telefon: 70.392-0459.
• Kisméretű fagyasztó, kanapé, számítógépasztal és konyhai 

asztal székekkel eladó. Telefon: 30.684-5745.

Milyen hatással van gyor-
san változó világunk Bé-
késcsabára és csabaiként 
tudjuk-e ezeket a változáso-
kat befolyásolni? A rovat a 
nagyvilágból érkező impul-
zusok által alakított és arra 
reflektáló helyi ügyeinket 
vizsgálja az ökológiai fenn-
tarthatóság szemüvegén 
keresztül.

Egy 50 éves fa 4 köbméter vi-
zet párologtat el évente.

Annak ellenére, hogy 
az elmúlt időszakban nagy 
hangsúlyt fektetünk városi 
faültetésekre, Békéscsabán 
a lombkoronaszint összessé-
gében csökken. Nyilvánvaló, 
hogy a faültetés és a termé-
szetes regeneráció nem ele-
gendő a jelenlegi veszteségek 
ellensúlyozására. A nagysza-
bású, új ültetési kampányok 
esetén vajon hány ilyen fa 
marad életben évtizedekig, 
és éri el azt az érett méretet, 
amikor a környezeti és társa-
dalmi-gazdasági hasznuk a 
legnagyobb? Hány fa elég – 
azaz hányat kell ültetni ahhoz, 
hogy tartós hatást érjünk el, 
és teljesítsük a város lomb-
koronaszintre vonatkozó cél-

kitűzéseit? Egyáltalán vannak 
ilyen célkitűzések?

A júniusi átlag csapadék-
mennyiségnek csak a negye-
de hullott idén a városra. Az 
elmúlt 100 napban mindösz-
szesen 12 centiméternyi eső 
esett. Idén a városunkban 
megtapasztaltuk az éghajlat-
változás miatt egyre gyakoribb 
szélsőséges időjárás káros 
hatásait. Ne legyen illúziónk! A 
megélt hőség és a szárazság 
ma még extremitás, de holnap 
normalitás lesz. 

A 60 ezer fa mozgalom a 
megalakulása óta elkötele-
zett Békéscsaba fásításában, 
amelynek eredménye több 
száz belterületi facsemete 

és több százezer külterületi 
magonc. Világos, hogy nem 
csak ültetni, hanem gondoz-
ni is kell a növényeket. Ez a 
fenntarthatóság záloga.

Békéscsaba lakói az el-
múlt időszakban egyszerre 
ragadtak vödröket, kannákat 
és kezdték el öntözni a város 
fáit. Nem nézték kié, és hol 
van. Egy volt a fontos: ment-
sék meg őket. Négy hét alatt, 
több mint kétszáz csabai, 
a közterület 66 helyszínén 
mentette a város növényze-
tét. Több mint ezer fát locsol-
tak vödörből, kannából köz-
kútjainkról. Sajnos minden 
hatodik csemete már nem 
bírta tovább.

A közösség ereje abban 
rejlik, hogy nem kell engedély, 
utasítás: a lelkiismeretes csa-
baiak nem vártak, csinálták. 
Egy adott lombkorona-borítá-
si cél eléréséhez hány fát kell 
évente ültetni? Minek ültetünk, 
ha másnap elfelejtjük? Gon-
dos kezekre és felelősségre 
van szükség! Önzetlenség, 
motiváltság és együttműkö-
dés. Ez jellemezte Békéscsa-
ba város lelkes önkénteseit. 
Köszönjük nekik! 2021-ben 
csabaiak százai mentettek 
meg másfélezer közfát.

Maradjunk együtt, gondol-
kodjunk globálisan, cseleked-
jünk lokálisan!

Dr. Duray Balázs

240 sec Gécs Bélával
Gécs Béla állítása szerint 

véletlenül lett nyomdász, de 
ahhoz, hogy valaki több mint 
fél évszázadon át űzzön bár-
milyen foglalkozást kiemelke-
dő szinten, nem elég a vélet-
len: ahhoz bizony szerelem 
és elhivatottság kell. Erről és 
sok minden másról is beszélt 
a Békéscsabai Médiacentrum 
kameráinak az idén már a 85. 
évét taposó, Tótfalusi-díjas 
nyomdász, tervező, grafikus, 

tipográfus és nem utolsó sor-
ban helytörténeti kutató, a 
Csabai Mérleg Békéscsaba 
anno rovatának ötletgazdája 
és írója, akinek különleges al-
kotásai többek közt II. Erzsé-
bet brit uralkodóhoz és Indira 
Gandhihoz is eljutottak.

Tekintsék meg a média-
centrum 240 sec című port-
résorozatának legújabb adá-
sát Gécs Bélával a behir.hu 
YouTube-csatornáján! 
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
A csabai búzamezők aratói

Csaba határában, 1936-
ban mintegy 22 ezer ka-
tasztrális hold föld volt ga-
bonával bevetve. A magyar 
nemesítésű, Bánkúti-féle 
búza vetőmagok voltak a 
legismertebbek, és ezek 
hozták a legtöbb termést. 
Íme, egy kis életkép az 
egykori földekről.

Péter-Pál napján kezdődött 
az aratás. A gazdák több-
nyire a családjaikkal vagy 
szerződött aratókkal vé-
gezték a munkát. 1936-ban 
mintegy 800 mezei munkás 
szerződött aratási mun-
kára: kereskedő-segédek, 
munkanélküliek. 

Az aratás embert próbáló 
munka volt a tűző napon. A 
határban az izmos paraszt 
férfiak hatalmas rendet vág-
tak a derékig érő, sárga, kö-
vér búzatáblában. Segítőik 
a marokszedő és kévekötő 
lányok, asszonyok voltak. 
Az egyik búzatáblában a 
derék kinézetűn gazda az 
eget kémlelte, végighordoz-
ta szemeit a hatalmas bú-
zamezőn. Reménykedett, 
hogy nem lesz olyan óriási 
eső és jégverés, mint annak 
előtte volt. „Csak segítsen 
az Isten!” – sóhajtotta.

Vagy egy kilométerrel tá-
volabb is arattak. Egy tíztagú 
aratócsoport dolgozott, ka-

szájuk vágta a rendet, mö-
göttük négy nő serénykedett, 
összerakták, azután kévébe 
kötötték a búzát. A harminc-
holdas gazda megjegyezte: 
attól tart, hogy a cséplésnél 
az adóhivatal ráteszi a kezét 
a gabonára, és olcsón kell 
majd neki odaadnia.

Közel kétezer munkás 
aratott a Csaba körüli határ-
ban. Voltak, akik távolabb-
ról érkeztek és keveseb-
bért vállalták az aratást. A 
csabaiak tűrhető fizetésben 
egyeztek meg, 50-80 kg bú-
zát kaptak kisholdanként, 
és kosztot. A csabai pa-
rasztgazdák többsége sze-
rette jól tartani az aratóit.

Egy másik, az Élővíz-
csatornához közeli búza-
táblán, egy északi megyé-
ből érkezett aratócsapat 

vágta a csabai búzát. Ve-
zetője, egy kőműves ember 
elpanaszolta, hogy már két 
éve nem jutott munkához, 
a végszükség hajtotta a 
csabai aratásra. „De nem 
is baj, fő, hogy meg tudom 
keresni a családnak a télire 
való kenyeret” – mondta. 
Persze Békéscsabán is bő-
ven akadt szegény ember, 
aki belekapaszkodott az utol-
só szalmaszálba. 

A lovas hintón érkező gaz-
da leszakított néhány kalászt 
és összemorzsolta a tenyere 
között, majd lefújta a pelyvát 
a kövér búzaszemekről és 
elégedetten nézett. Inkább 
csak önmagának mondta: 
„lesz vagy tíz mázsa hektá-
ronként”. A nyári nap ontotta 
a melegét…

Gécs Béla

A zene jegyében indítja új évadát a Jókai színház
Hogyan töltik a Jókai szín-
ház művészei a nyarat? 
Honlapunkon (jokaiszinhaz.
hu.) bármikor megnézhe-
tik, de elárulhatjuk, hogy 
pihenéssel és feltöltődés-
sel. Közben természetesen 
elviszik a Békéscsabán 
színpadra állított darabokat 
újabb helyszínekre, s emel-
lett arra is van energiájuk, 
hogy az őszi bemutatókra 
készüljenek. 

A muzsika lesz a következő 
évad vezérfonala, amely min-
den előadásunkat átszövi. 
A nagyszínpadon – terveink 
szerint – novemberben mu-
tatkozik be a Made in Hungá-
ria, amelyet a városunkban 
koncertező Fenyő Miklós is jó 
szívvel ajánlott a nézők figyel-
mébe. Nem maradunk ma-
gyar klasszikusok nélkül sem, 
hiszen az Énekes madár című 
szerelmes játékot is játszani 
fogjuk. Tamási Áron szívhez 
szóló története a magyar nép-
zenében gyökerező világze-
nével fűszerezve minden bi-
zonnyal a közönség kedvence 
lesz. „Külföldi látogatónk” is 
lesz Zorba, a görög személyé-
ben, aki megerősít bennünket 
abban, hogy a pozitív gondol-
kodás a legnagyobb nehézsé-
geken is átsegíti az embert. 
Ősbemutatóval is készülünk: 
a Drakula című horror-rock-

opera új műfajt honosít meg a 
Jókai színház színpadán.

A Sík Ferenc Kamaraszín-
házban két bemutatót terve-
zünk. Szabó Magda: Az ajtó 
című nemzetközileg is ismert 
regénye elevenedik majd 
meg, Neil Simon Furcsa pár 
(női változat) című vígjátéka 
pedig kiváló színésznőink szá-
mára kínál remek szerepeket, 
és a Broadwayra repít ben-
nünket. A Stúdiószínházban a 
Váratlan találkozások és a Ki-
rályom, Isten áldjon című két-
személyes darabok egy-egy 
pár történetéről mesélnek. Az 
óvodásokat és az általános 
iskolásokat a Fehérlófia, a Já-
nos vitéz, a Tihany Tündér és 
a Trón alatt a király című elő-
adásokkal várjuk.

Jelen évadunk ősszel fog 
befejeződni. Most mindenféle 
korlátozás nélkül módjában 
áll kedves nézőinknek, hogy 
jeggyel vagy korábban meg-
vásárolt bérletükkel megte-
kintsék a Trianont, a Pezsgős 
vacsorát, a Hotel Mimózát, 
a Sweet Charityt, valamint 
szeptemberben végre bemu-
tatjuk a Kakukkfészket is. Az 
ifjú színházbarátok számára a 
Kaland a nagy családerdőben 
című darab ígérkezik cseme-
gének különleges látványvilá-
gával, októbertől pedig az Ár-
gyélus királyfit nézhetik meg a 
gyerekek. 

Nézőink a bérleteiket a je-
lenlegi évad lezárultával tud-
ják megújítani, az új bérleteket 
szeptembertől kínáljuk.
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Szarvason nagy sikerrel mutatták be a Viktória című 
nagyoperettet, amelyet a csabai közönség kora ősz-
szel tekinthet meg a Jókai színházban. A fotón Vik-
tória szerepében Vörös Edit látható, mellette Koltay 
László huszárhadnagyot Domoszlai Sándor alakítja


