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Csabai Mérleg

Gőzerővel halad a térségi vásártér kialakítását célzó projekt első üteme

Jelenleg a három szintes, vasbeton szerkezetű parkolóház épül
Jelenleg az első kivitelezési 
ütem, a parkolóház munká-
latai zajlanak, a következők 
szerint: a piaci parkolási 
igények teljesítéséhez a 
Szabó Dezső utcán koráb-
ban is parkolóként használt, 
a gazdabolt melletti terüle-
ten, vasbeton szerkezetű 
parkolóház épül, 3 parkoló 
szinttel, amely 292 személy-
gépjármű elhelyezését fog-
ja biztosítani.

Már korábban elkészült a 
parkolóház alapozása, a föld-
szinti vasbeton szerkezetű 
függőleges teherhordó szer-
kezetek és a földszint feletti 
födém. Elkészültek az első 
emeleti pillérek, a falak, va-
lamint az első emelet feletti 
födém zsaluzása, a betonacél 

szerelése és a betonozási 
munkái. Jelenleg a tetőszinti 
vasbetonfalak és gépkocsifel-
hajtó rámpa munkái zajlanak, 
valamint folyamatban vannak 
a közműépítési munkák is.

Éjszakai munkavégzésre a 
szerkezetépítési munkák ter-
vezett, október első feléig tartó 
befejezéséig lehet számítani. 
Ezt követően várhatóan meg-
szűnik az éjszakai és csökken 
a vasárnapi munkavégzés. 

A technológiai okok miatt 
elkerülhetetlen éjszakai mun-
kavégzésről a kivitelező 2-3 
nappal korábban, szórólapon 
értesíti a környező lakossá-
got. Az érintettek megértését 
és türelmét kérik, és előre is 
köszönik.

Normál tanrend szerint, jelenléti oktatással indulnak az iskolák

Rendeződhet az Alföldvíz Zrt. sorsa

Interaktív, térképes faadat-
bázis létrehozását tervezik 
Békéscsabán, kiemelke-
dően teljesített a magyar 
gazdaság a második ne-
gyedévben, elkezdődött a 
tárgyalás arról, hogy a dél-
alföldi régióban szolgáltató, 
évek óta nehéz anyagi hely-
zetben lévő Alföldvíz Zrt. 
csatlakozzon a Nemzeti Víz-
művek Zrt. által koordinált 
integrációs folyamathoz – a 
részletekről Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőt 
kérdeztük.

– Az önkormányzat mellett 
egyre több közösség figyel oda 
Békéscsaba zöldterületeinek, 
fáinak megmentésére, karban-
tartására. Mit gondol erről?  

– Nagyon fontosnak tartom 
az ilyen civil kezdeményezé-

seket. A Hatvanezer Fa Egye-
sület mintegy másfél hónapja 
locsolási felhívást tett közzé, 
ami nem maradt visszhang 
nélkül. Mivel a szárazság 
tartósnak bizonyult, most is 
napról napra több száz bé-
késcsabai ember mozdul 
meg, hogy a közelebbi vagy 
távolabbi környezetében lo-
csoljon, életben tartsa a fá-
kat, a növényzetet. Az önkor-
mányzat, a cégek munkája 
mellett főképp ennek köszön-
hető, hogy ebben a rettenete-
sen aszályos időszakban is 
megmaradtak a facsemeték. 
Nagyszerű és megindítóan 
szép, hogy hetek múltával 
sem csökkent, sőt, inkább 
nőtt az aktív locsolók száma. 

– Egy interaktív térképes 
faadatbázis létrehozását is 
tervezik Békéscsabán. Ho-

gyan képzelik el ennek a 
megvalósítását? 

– Ha a csabai fejlesztők 
kezdeményezésével bölcsen 
tudunk élni, sokkal többet tu-
dunk majd a növényzetről, a 
fák mennyiségéről, állapotáról, 
környezetet védő szerepéről, 
szükségleteiről, akár a locso-
lással kapcsolatos igényeiről 
is. Másrészt a nyilvántartás a 
jövőben az infrastruktúra oko-
sabb tervezését is szolgálja 
majd. Szintén nagyon fontos, 
hogy a helyi közösség bevoná-
sával készüljön és nyilvánossá 
váljon. Szeretném, ha egy 
olyan rendszer szolgálna min-
ket, csabaiakat, ami mindenki 
számára elérhető lehet, akár 
otthoni okos-eszközökkel is. 

– Lassan itt az ősz, kezdő-
dik az iskola. Ha a koronaví-
rus-járvány negyedik hulláma 

is elér minket, ön szerint mire 
számíthatnak az emberek és 
mire számíthatnak az intéz-
mények? 

– A szakemberek szerint 
a negyedik hullám elsősor-
ban az oltatlanok „fertőződési 
hulláma” lesz. Akik be vannak 
oltva, azok is megkaphatják a 
betegséget, de nagy valószí-
nűséggel nekik nem lesznek 
súlyos tüneteik, elkerülhetik a 
kórházi kezelést. A közelmúlt-
ban jelent meg egy tanulmány 
arról, hogy még több mint 800 
ezer ember beoltására lenne 
szükség hazánkban ahhoz, 
hogy teljesebb körű immuni-
tást érjünk el. Biztatok min-
denkit, aki eddig nem oltatta 
be magát, hogy éljen a lehe-
tőséggel.
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A különösen nagy száraz-
ságra való tekintettel a 
városban rengetegen fog-
tak össze, hogy életben 
tartsák a fákat. A Békés-
csabai Városgazdálkodási 
Kft. munkatársai is meg-
kettőzött erőfeszítéssel 
öntöztek. Nem volt köny-
nyű dolguk, hiszen a tár-
sasághoz nem kevesebb, 
mint egymillió négyzetmé-
ternyi terület tartozik. 

– Az Erzsébet-lakóparkot, a 
Körte sort, a Madách utcát, 
valamint a Magyar utcát is 
magában foglaló 100 hek-
tárnyi területen több mint 
250 facsemete található, 
melyeknek a hosszan tartó 
száraz időszakban foko-
zott a vízigényük. A kis fák 
egyedenként, kétnaponta 
16-17 liter vizet kapnak, a 
munka egészen korán, a 
hajnali időszakban kezdő-
dik – minderről  Balla Fe-
renc Péter,  a Békéscsabai 
Városgazdálkodási Kft. 
ügyvezető igazgatója adott 
tájékoztatást.

Ismertette, hogy a cég 
munkatársai egész évben lo-
csolják a kezelésükben lévő 
zöld területeket, a nagy szá-
razság miatt a nyáron meg-
duplázták a kapacitásukat. A 
kánikula miatt aktualizálták az 
elvégzendő feladatokat, feltér-
képezték a fák elhelyezkedé-
sét, s több szakembert vontak 
be a tennivalók elvégzésébe. 

A városgazdálkodás mun-
katársai napközben nem 
locsolnak, hiszen az csak 
a kárára lenne a hosszan 
tartó szárazsággal küzdő 
növényeknek. A hatáskö-
rükbe tartozik a Körte sor, a 
Magyar utca, a Lencsési út, 
a Szabolcs utca, a Tildy ut-
cai játszótér, a Tompa utca, 
az Erzsébet-lakópark, a 
Madách utcai játszótér és a 
Gőzmalom tér csemetéinek 
öntözése; ez egészen pon-
tosan 268 darab fát jelent. A 
városgazdálkodás szakem-
berei azon csemetéket is lo-
csolják, amelyek nem feltét-
lenül hozzájuk tartoznak. 

Egész nyáron locsoltak

A túlélés volt a tét



Az idei aszály és a tartó-
san magas hőmérséklet a 
mezőgazdaságban, de a 
város utcáin, parkjaiban 
is komolyan éreztette a 
hatását. Hanó Miklós, Bé-
késcsaba alpolgármestere 
szerint hosszú távon az je-
lenthet megoldást, ha prio-
ritást kap a megfelelő öntö-
ző-rendszerek kialakítása.

A búza aratása még rendben 
zajlott, a termés minősége és 
mennyisége sem szenvedett 
nagyobb kárt. Más a helyzet 
a kukoricát tekintve: azokon a 
földeken, ahol nem locsoltak, 
óriási károkat okozott a magas 
hőmérséklet és a csapadék 
hiánya. Kevesebb lett a ter-
més, így az jóval többe kerül a 
megszokottnál.

– A jelentős csapadékhi-
ány elgondolkodtat minden-
kit. Nem lehet tovább várni, 
fejleszteni kell a mezőgazda-
ság öntözési lehetőségeit. De 
nemcsak a mezőgazdaság-
ban, hanem az önkormányzat-
nál is ki kell építeni egy olyan 
rendszert, amely biztosítja a 
zöldterületek öntözését. Adott 
az Élővíz-csatorna, azonban 
jelentős összegeket, pályáza-

ti pénzeket kell arra fordítani, 
hogy a város zöldterületeit 
szükség esetén folyamatosan 
locsolni lehessen – emelte 
ki Hanó Miklós. 

1901 óta nem jegyeztek 
fel hazánkban olyan meleg 
és csapadékszegény nyarat, 
mint az idei volt. Idén tehát 
az öntözés jelentette az egyik 
legnagyobb feladatot. Kocziha 
Attila a CsabaPark üzemel-
tetési vezetője megjegyezte, 
hogy a park egy 43 hektáros 
terület, több mint 50 futballpá-
lya méretű. A reggeli órákban 
folyamatosan öntözték a terü-
letet egész nyáron. 

– A feladatunk szerteága-
zó és összetett. A virág- és 
cserjeágyások ápolásától, a 
mulcsozáson, a futópályák, 
sétányok és játszóterek tisz-

tántartásán és a fűnyíráson 
át az öntözésig. Nyolc vízvé-
teli helyről tudjuk megoldani 
a locsolást, munkánkat há-
rom éve egy helyi vállalkozó 
a saját vízszállító eszközeivel 
is önzetlenül segíti. Olyan te-
rületekre is el kell juttatnunk 
a vizet, amelyek messze es-
nek az adott vételi pontoktól. 
Vannak egyedi megoldásaink, 
például a szárazság miatt fel-
duzzasztottuk a tavunkat és 
feltöltöttük a parkon áthaladó 
árokrendszert, amellyel az 
erdő talajszerkezetét igyek-
szünk átnedvesíteni – emelte 
ki Kocziha Attila.

Hozzátette: a tervek között 
szerepel egy automata öntö-
zőrendszer kiépítése a park-
ban, amellyel hatékonyabbá 
tudnák tenni az öntözést. 
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Színes

Oltakozás Andrássy út – az otthontalanság otthona

Hajléktalan életmódot foly-
tató személyek zavarják a 
békéscsabaiak nyugalmát. 
A többnyire az Andrássy 
úton ténykedő galerivel 
szemben tehetetlenek a ha-
tóságok, hiszen van állandó 
lakcímük, ezért rájuk nem 
alkalmazható a vonatkozó 
törvény. Az önkormányzat 
illetékesei közben mindent 
megtesznek annak érde-
kében, hogy legalább eny-
hüljön az évek óta fennálló 
áldatlan állapot.

Nem ritka hogy az Ibsen 
Kávézó vagy éppen az 
Univerzál Áruház előtti szö-
kőkút egyfajta tisztálkodási 
lehetőségként szolgál, s az 
is gyakran előfordul, hogy 
a felnőtt férfiak minden-
ki szeme láttára, öntudat-
lan állapotban fetrengenek 
vagy éppen az utca közepén 
könnyítenek magukon.

Egyikük,  Héjas János  el-
mondta, elítéli azt, ami itt tör-
ténik, szerinte egy kiadós al-
kohol-elvonókúra segíthetne 
rajtuk. Neki bejelentett lakcí-

me van, a fia címe az, ahol 
korábban élt is rövidebb ide-
ig. Hatvanhoz közelít, a szak-
mája pék és rabságban van – 
az alkohol rabságában. Mint 
mondja, az utcán lévők több-
sége alkoholista, akiknek 
gyógykezelésre, elvonókúrá-
ra lenne szükségük ahhoz, 
hogy ez a helyzet megoldód-
jon. A kialakult és évek óta 
fennálló áldatlan állapotot ő 
maga is durvának tartja, érti 
és elfogadja azt, hogy elítélik 
őket az emberek. Hozzátet-
te, nagyon nehéz ital nélkül 
elviselni a mindennapokat, 
a padon alvást és például 
azt is, hogy a bokrok aljában 
tanyázó patkányok összeha-
rapdálják őket. Embertelen 
körülmények ezek, alkohollal 
próbálják tompítani a hétköz-
napok nehézségeit, melye-
ket egyébként túlnyomórészt 
az alkohol okoz.

A rendőrök a jogszabályok 
adta keretek között napi rend-
szerességgel, visszatérően 
ellenőrzik a hajléktalan élet-
módot folytató személyeket. 
A családsegítő munkatársai 

a saját eszközeikkel szintén 
jó ideje igyekeznek kezelni 
a helyzetet. Leginkább arról 
szeretnék meggyőzni ezeket 
az embereket, hogy hagyja-
nak fel ezzel az életmóddal. 
Mint megtudtuk, a fővároson 
kívül például Békéscsabán is 
van arra lehetőség, hogy a 
hajléktalanok szociális bérla-
káshoz jussanak.

Varga Éva, a Békéscsabai 
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ intézményve-
zetője azt közölte, hogy is-
meretei szerint az Andrássy 
úton lévők nagy részének van 
lakhatása, a nyolc hajléktalan 
életmódot folytató férfiból há-
rom az, akinek nincs fedél a 
feje felett. Van olyan, akinek 
saját tulajdonú háza van – 
tette hozzá, részletezve, hogy 
közülük kettőnek nincs kere-
sete, de van olyan közöttük, 
akinek bőven 100 ezer forint 
feletti jövedelme van. Mint 
mondta: nincs igazából oka 
annak, hogy miért vannak 
az utcán. Hosszan lehetne 
sorolni a békéscsabai önkor-

mányzati intézmények révén 
rendelkezésre álló segítség-
nyújtási módozatokat, aho-
gyan a mégsem enyhülő, rég-
óta fennálló helyzetből adódó 
negatívumokat is. Utóbbiak 
közül a környékbeli üzletek, 
szolgáltatók kézzelfogható 
kárát érdemes kiemelni.

Tyetyák Magdolna, az 
Élésker Kft. ügyvezetője is-
mertette: a vásárlók részéről 
van a legtöbb panasz. Sokan 
azt mondják, hogy inkább 
elkerülik az áruházat, bár-
mennyire is szerettek koráb-
ban itt vásárolni, máshova 
mennek, mert nem szeret-
nének nap, mint nap szem-
besülni a hajléktalanokkal. 
Nem szeretnék a gyermeke-
iket, unokáikat kitenni annak 
az élménynek, amit az itt 
tartózkodó, alkoholt fogyasz-
tó és nem mindig tudatuknál 
levő emberek okoznak.

(A témában készült teljes 
összeállítás a behir.hu por-
tálon olvasható és tekinthe-
tő meg.)

Erdei-Kovács Zsolt

Az iskolakezdés előtt, au-
gusztus 30-31-én hétfőn 
és kedden, illetve a tanév-
kezdést követően, szep-
tember 2-3-án csütörtökön 
és pénteken Békés me-
gyében két oltóponton, a 
békéscsabai, valamint az 
orosházi kórházban vehe-
tik fel a koronavírus elleni 
védőoltást a 12-18 évesek. 

Az a szülő, aki az iskola-
kezdésre szeretné beoltatni 
gyermekét, legegyszerűb-
ben online regisztrációval 
és időpontfoglalással teheti 
meg. Az érvényes regiszt-
rációt követően az  https://
www.eeszt.gov.hu honla-
pon automatikusan lehet 
időpontot foglalni a kórházi 

oltópontokra, de a vakcina 
a háziorvosoknál, házi gyer-
mekorvosoknál is felvehető. 
A 12-18 éves korosztály oltá-
sára a Pfizer és a Moderna 
vakcina alkalmazható.

Magyarország Európában 
elsőként tette elérhetővé a 
harmadik oltások felvételét, 
amelyet a szakemberek el-
sősorban az idősebbeknek, 
a legyengült immunrendszerű 
betegeknek, illetve krónikus 
betegségben szenvedők-
nek ajánlanak. Aki elmúlt 
18 éves, és a második oltását 
már legalább négy hónapja 
megkapta, a harmadik oltást 
a háziorvosoknál is kérheti, 
de a megyei oltópontokra is 
foglalhat időpontot a  https://
www.eeszt.gov.hu/ oldalon.

Héjas János: egy kiadós alkohol-elvonókúra segíthetne

Egész nyáron locsolni kell

A növények túlélése volt a tét
   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A fákról két éven át alap-
vetően azoknak kell gon-
doskodniuk, akik elültették, 
de ez az elv ebben a hely-
zetben, a jelenlegi külön-
legesen csapadékmentes 
időszakban nem lehet irány-
adó. Ezen a nyáron egyéb-
ként mindenki megmozdult: 
aki csak tehette locsolót és 
vödröt ragadott – jegyezte 
meg Balla Ferenc Péter.

A nagyobb növények jól 
tűrik a szárazságot, azonban 
a kezdeményeknek sokat 
árthat az aszályos időszak. 
A későbbiekben pedig akár 

még arra is fel lehet készülni, 
hogy a klímaváltozás miatt je-
lentős mértékben átalakulhat 
a város képe. Megjelenhet-
nek a mediterrán környezetre 

inkább jellemző növényfaj-
ták és háttérbe szorulhatnak 
azok, amelyeket őshonosnak 
tekinthetünk.

E. K. Zs.

Mielőbb fejleszteni kell az öntözési lehetőségeket

Hanó Miklós: Nem lehet várni



3Csabai Mérleg Csabai Mérleg Fejlesztések

F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S  E  K

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

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

A projekt célja a fenntart-
hatóság és az energiaha-
tékonyság szempontjainak 
erőteljesebb érvényesítése 
Békéscsaba városban, a 
geotermikus hőhasznosítás 
rendszer kiépítésével. A geo-
termikus energia felhasználá-
sával a város nagy hőigényű 
intézményei környezetbarát, 
zöld energiával lesznek fűt-
hetőek, jelentős mennyiségű 
szénhidrogén energiahordo-
zó elégetésétől, és üvegház-
hatású gázok kibocsátásától 
kímélve meg mind a lokális, 
mind a globális környezetet. 

A fejlesztési koncepció 
keretében a város területén 
1 darab geotermikus terme-
lő kút és 2 darab, a kiter-
melt termálvíz teljes meny-
nyiségét befogadni képes 
visszasajtoló kút létesül, a 
kutakat összekötő úgyneve-
zett geotermikus vezetékkel. 
Megtörténik az összekötő, 
földbe fektetett primer- és 

geotermikus új távhővezeték 
kiépítése a szükséges ak-
nákkal, védelemmel ellátva. 
Ezt követi a geotermikus 
hőközpont létesítése a meg-
lévő, használaton kívüli épü-
let felújításával, és a fogyasz-
tói hőközpontokhoz történő 
csatlakozással. 

A munkák első lépéseként 
2021. május 19-én megtör-
tént a munkaterület átadása. 
A kivitelező a munkakezdést 
szakaszosan tervezte, és mi-
vel az első fúrás (BCS-GT-1) 
sikeresen lemélyült, a követ-
kező etapban, a berendezés 
átköltöztetése után, a munkák 
a városi sportcsarnok környe-
zetében, a BCS-GV-1 fúrás 
előkészítési munkáival indul-
nak 2021 augusztus közepé-
től. Az első visszasajtoló kút 
mélyítését követően kezdőd-
nek a második, BCS-GV-2 
kút munkálatai. 

A fúrási felvonulási terület 
és annak előkészítése – a 
fúróalap készítése, az esz-
közök, berendezések be-
szállítása, szerelése – itt is 
körülbelül egy hónapot fog 
igénybe venni. Ezt követően 
folyamatos műszakban indul 
a mélyfúrás a Békéscsaba, 
Hrsz. 1385/8. alatt (a Gyulai 
úton a sportcsarnok melletti 
szabad területen, az úgyne-
vezett donga épület körüli in-
gatlanon). A teljes fúrási mű-
velet a vizsgálatokkal együtt, 
egy-egy kút esetében várha-
tóan két-három hónapot vesz 
igénybe. A fúrást végző be-
rendezés és a környezet ki-
alakításánál a kivitelező külön 
gondot fordít arra, hogy a kör-
nyék lakóit a lehető legkisebb 

mértékben zavarja (forgalom 
kialakítása, zajvédő fal stb.). 
A kivitelező a munkavégzés 
tárgyát, helyét és pontos idő-
tartamát a mentők, a kataszt-
rófavédelem és a rendőrkapi-
tányság részére bejelenti. 

A munkálatokat és a le-
vonulást követően a terü-
leten a termálkút gépészeti 
egységei (szűrők, tolózárak 
stb.) berendezései maradnak 
hosszú távon, amelyek zaj-
hatást nem fognak okozni.

A beruházó, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a projektet lebo-
nyolító Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. és 
a kivitelező is arra törekszik, 
hogy a fúrási telephely köz-
vetlen közelében élők nap-
jait, valamint Békéscsaba 
polgárainak békés életét a 
lehető legkevésbé zavarják 

a munkálatok – bár a 24 órá-
ban végzett fúrási művele-
tek bizonyos időszakokban 
nagyobb zajhatással járnak. 

A szakemberek a jogsza-
bályi előírásokat betartva 
dolgoznak azon, hogy Békés-
csaba városa a geotermikus 
hőhasznosítás területén is 
kiváló eredményeket érjen el.

A felelős kivitelező: A 
MECSEKÉRC Környezetvé-
delmi Zrt. (7633 Pécs, Eszter-
gál L. u.19.) és a ROTAQUA 
Geológiai-, Bányászati-, Kuta-
tó-, Mélyfúró Kft. (7673 Kővá-
gószőlős, 0222/22 hrsz.)

További információ kér-
hető a projekt lebonyolító-
jától: Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft., 5600 
Békéscsaba, Szent István 
tér 10., bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu, tele-
fon: +36-66/241-781.

Épül a parkolóház

A kivitelező felvonulási te-
rületként a gazdabolt melletti 
korábbi parkolót és a kijelölt 
Illésházi-Szabó Dezső ut-
cai elhatárolt területet veszi 
igénybe. Ezen munkaterüle-
tekre a vásárlóknak belépni 
tilos!

Kivitelező: SWIETELSKY 
Magyarország Kft. Székhe-
lye: 1016 Budapest, Mészá-
ros u. 13. A helyszíni mun-
kák felelős vezetője: Bicski 
Viktor helyszíni generál épí-
tésvezető. 
További jelenlegi mun-
kálatok: Békéscsabán, a 
Kétegyházi út 26. szám alatt, 
9000 négyzetméter nagyságú 
területen nagybani piac való-
sul meg. A kivitelező itt az út 

és a parkoló építési és terep-
rendezési munkálatait végzi.

Kivitelező: a Galéria In-
vest Kft. Székhelye: 5600 
Békéscsaba, Irányi u. 2., 1. 
em. 5. A helyszíni munkák fe-
lelős vezetője: Pekárik János 
művezető.

A beruházási projekttel 
kapcsolatos bejelentések, kér-
dések, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postai úton a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonprofit 
Kft., 5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 10., 1. emelet 4. szá-
mú iroda címére küldhetők. 

A városfejlesztési kft. 
kéri, hogy a levélben tett be-
jelentés esetén ne maradjon 
el az értesítési cím pontos 
megjelölése.

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Munkácsy-negyedben jó ütemben halad a kivitelezés 
A „Modern Városok Prog-

ram Munkácsy Mihály örök-
ségét ápoló és népszerűsítő 
fejlesztési projekt” kereté-
ben valósul meg a Gyulai úti 
Ursziny-Beliczey kúria reha-
bilitációja új épületrész hoz-
záépítésével. 

A kivitelező Galéria Invest 
Kft. párhuzamosan halad a 
régi, műemléki védettségű 
kúriaépület felújításával, il-
letve az új épületszárny épí-
tésével. A kúria épületében 
befejeződtek a pinceszint 
bontási munkái, az aláalapo-
zási és utólagos falszigetelési 

munkák, jelenleg itt a vakolat 
leverése zajlik. A földszinten 
elkészültek az utólagos nyílás-
kiváltások, a tetőtérben meg-
történt a földfeltöltés bontása. 
Az épületben festőrestaurá-
ciós munkákat végez a kivi-
telező.

Az új épületrész is kezd ki-
emelkedni. Az alagsori szinten 
folyamatban van a zsalutégla- 
fal építése a megerősítő pillé-
rekkel. A kivitelező folyama-
tosan végzi a leendő színpad 
körüli, és a liftakna vasbeton-
falak zsaluzását, a betonacél 
szerelését és betonozását. Az 

elkövetkező időszakban ter-
vezik a zsalutégla falazását a 
födémig befejezni. 

A területen dolgozó fele-
lős kivitelező: Galéria Invest 
Kft. Székhely: 5600 Békés-
csaba, Irányi u. 2. A helyszíni 
munkák felelős vezetője: Csóti 
Tibor építésvezető.

A projektben folyó másik 
jelentős beruházási elem a 
Kiss Ernő és a Kórház utca kö-
zötti híd felújítása. A kivitelező 
Bonag Kft. jól halad a tervezett 
felújítással. A régi hídkorlátok 
eltávolítása befejeződött. A 
korábbi keskeny járdaszerke-
zeteket elbontották. Elkészül-
tek a zajjal járó cölöpalapozási 
munkák. Az építésvezető tá-
jékoztatása szerint a cölöpfej 
és az alapgerenda munkáit 
is elvégezték, a többütemű 
betonozási munkafázisok le-
zárultak. Megfelelő magas-
ságig felépültek a hídoszlo-
pok tartószerkezeti elemei, 
ezáltal lehetővé válik a meg-
szélesített járdaszerkezetet 
tartó acélgerendák elhelye-
zése. Az acél tartógerendák 
a teherviselésen túl egyedi, 

korhű megjelenést is bizto-
sítanak a megújuló hídnak. 
Közben a közműkiváltások 
bonyolult folyamata is zajlik. 
Az Alföldvíz Zrt. 400 mm-es 
ivóvízvezetékének kiváltásá-
ra várhatóan 2021 szeptem-
berében kerül sor. 

A területen dolgozó 
felelős kivitelező: Bonag 

Kft. Székhelye: 5600 Bé-
késcsaba, Tompa u. 2/1. A 
helyszíni munkák felelős 
vezetője: Baczovszki Ro-
land építésvezető.

A beruházási projekttel 
kapcsolatos bejelentések, kér-
dések, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 

illetve postai úton a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft., 5600 Békés-
csaba, Szent István tér 10., 
1. emelet 4. számú iroda cí-
mére küldhetők. 

Kérjük, hogy a levélben 
tett bejelentés esetén ne 
maradjon el az értesítési 
cím pontos megjelölése..

A Kiss Ernő és Kórház utcai híd acélgerendái augusztus 12-én érkeztek meg

A műemléki védettségű kúriaépület is felújítják
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BÉKÉSCSABAI ÚTFEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA

A békéscsabai járdafejlesztési programban hamarosan 
megkezdődik a kivitelezés I. üteme 

A támogatás lehetőséget 
teremt arra, hogy a város 
járdahálózatának egy része 
megújuljon, valamint a pro-

jekt keretében lehetőség volt 
a tervekkel nem rendelkező 
járdaszakaszokra kiviteli ter-
veket rendelni.

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

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

A projekt I. ütemében 
35 járda/járdaszakasz fej-
lesztésére kerül sor. A köz-
beszerzési eljárás során 
nyertes Hódút Kft.-vel az 
1-2-3. rész megvalósításá-
ra vonatkozó vállalkozási 
szerződések aláírása 2021. 
július 23-án megtörtént, a 

munkaterület átadása 2021. 
július 29-én zajlott le. Az I. 
ütemben tervezett munkák 
befejezésére 2022. augusz-
tus 27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 
39 járda/járdaszakasz fej-
lesztése valósul meg, a 
közbeszerzési eljárás lebo-
nyolítása folyamatban van.

Ezzel párhuzamosan ter-
mészetesen folyamatos a 
többi utca terveinek az elké-
szítése is. Arra törekednek, 
hogy 2021 III. negyedévé-
ben valamennyi járdasza-
kaszra ki tudják írni a kivite-
lező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárásokat.

A projekt során a kivitele-
zési munkák folyamatosak 
lesznek, a tervezett végső 
befejezési határidő: 2022 év 
vége. A kivitelező az érintett 

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

A vállalkozók a kivitele-
zés ütemezése során figye-
lembe fogják venni a tech-
nológiai, tárgyi, személyi és 
szervezési feltételeket.

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

Kivitelező: Hódút Kft., te-
lefonszám: +36-66/452-352.

Projektmenedzsment 
szervezet: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft., 
Megyeri Sándor projektme-
nedzser, telefonszám: +36-
20/454-5693.

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 1. rész 2021. év 2022. év

Megnevezés Járdafejlesztési 
munkák

Járdafejlesztési 
munkák

1 Telep u. X
2 Sikony út X
3 Bezerédj u. X
4 Kórház u., Dedinszky u. X
5 Csalogány u. X

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 2. rész 2021. év 2022. év

Megnevezés Járdafejlesztési 
munkák

Járdafejlesztési 
munkák

1 Aulich u. (Szőlő u. - Berzsenyi u.) X
2 Bajza u (Erdélyi sor - Egyetem) X
3 Berzsenyi u. (Erdélyi sor - Málnás u.) X
4 Berzsenyi u. (Deák u. - Bajza u.) X X

5 Forgách utca (Árpád sor - Berzsenyi 
u. között) X X

6 Gyulai út - Alkotmány u. - 
Berzsenyi u. - Turzó u. X

7 Lencsési 28–38. mögött X
8 Szőlő u. 100–114. X
9 Kőmíves K. sor 37. - Virág presszó X

Sorszám

Békéscsaba járdahálózatának 
fejlesztése 1. ütem - 3. rész 2021. év 2022. év

Megnevezés Járdafejlesztési 
munkák

Járdafejlesztési 
munkák

1 Kőrösi utca X
2 Akácfa utca X
3 Széna utca X
4 Schweidel u. - Zöldfa u. X
5 Czuczor utca X

6 Lorántffy u. (Dombos - Vereckei u. 
között) X

7 Áchim lakótelep X
8 Mezőmegyer, Hadnagy utca X

9 Mezőmegyer, Esze Tamás u. és 
Karácsony János u. összekötő X

10 Mezőmegyer, Nyárfa utca (Szendrey u. 
- Gárdonyi. u. között) X

11 Botyánszki Pálné utca X
12 Pulszky utca 18. előtt X
13 Váczi Mihály utca 22–24. előtt X

14 Bokor utca páratlan oldal (Csillag u. - 
Mokry u. között) X

15 Kézay utca 1–19-ig páratlan oldal,
18-től páros oldal. X

16 Német Lajos utca X

17 Dessewffy utca (Zöldfa u. és 
Botyánszki Pálné u. között) X

18 Bibó utca folytatásában (0669 hrsz-ú 
úton) lévő járda X

19 Berényi út 132. előtt X
20 Berényi út 79. előtt X
21 Lahner utca X

F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S  E  K

Járdafejlesztési munkák várható ütemezése.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a „Modern Városok 
Program keretében megva-
lósuló békéscsabai útfej-
lesztési célok megvalósítá-
sa” című projekt részeként, 
2021. augusztus 23-án 
megkezdődtek az útfelújí-
tási munkálatok. A beru-
házás keretében az elavult 
aszfaltburkolatú utcákban 
a burkolat felújítására olyan 
módon kerül sor, hogy a 
meglévő kopóréteg (felső 
aszfaltréteg) lemarását kö-

vetően új aszfaltszőnyeg 
kerül beépítésre.

A munkakezdési engedé-
lyek kiadását követően az 
útfelújítási munkálatok az 
alábbi helyszíneken kezdőd-
tek meg:

1. Dr. Becsey Oszkár utca 
(Bajza u. – Degré u. között),

2. Munkácsy utca (Bartók 
Béla u. – Posta köz között),

3. Belvárosi óvodához ve-
zető út és Wlassics sétány 
melletti parkoló,

4. Wlassics utca + par-
kolók (Lepény Pál u. – Bel-
városi óvodához vezető út 
között).

Felhívjuk az útfelújítással 
érintett területeken lakók és 
az arra közlekedők figyelmét 
a munkagépek jelenlétére, 
továbbá arra, hogy a köz-
úti forgalomban az építési 
anyagok beszállítása miatt 
a tehergépjármű forgalom 
megnövekedhet.

Kérjük a közúton közle-
kedőket, vezessenek óvato-

sabban és figyelmesebben, 
vegyék figyelembe a kihelye-
zett közúti táblák utasításait.

Kérjük az érintettek türel-
mét és megértését.

Tájékoztatjuk egyben a 
tisztelt lakosságot, hogy 
az útfelújítással érintett to-
vábbi utcákra, szakaszokra 
a munkakezdési engedé-
lyek kiadása a kivitelező 
részére folyamatosan tör-
ténik. A munkakezdésekről 
és azok előrehaladásáról 
a következő weboldalon 

tájékozódhatnak: https://
utfejlesztesbekescsaba.hu 

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 lebonyolí-
tójától:

Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft.

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

A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatában 
döntött az egyes térségi fejlesztési igények támogatá-
sáról, amely támogatás keretében valósul meg Békés-
csaba járdahálózatának fejlesztése.
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Rendeződhet az Alföldvíz sorsaBÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Civilekkel egyeztettek
Kötetlen programra várta 
az érdeklődőket a Békés 
Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ au-
gusztus 10-én. A rendezvé-
nyen a Miniszterelnökség 
civil ügyekkel foglalkozó 
főosztályának munkatársai 
a helyi civil szervezetek 
képviselőivel beszélgettek.  

Októberben jelennek meg a 
NEA 2022-re vonatkozó pá-
lyázatai kiírásai, amelyeken 
összesen közel 11 milliárd 
forintot nyerhetnek el a ci-
vil szervezetek. Emellett a 
tavaly elindított Falusi Civil 
Alap, és az első ízben idén 
meghirdetett Városi Civil 
Alap is forrást biztosít, így a 
civil szektor számára mint-
egy 20 milliárd forint áll ren-
delkezésre működésre, a 
programok lebonyolítására. 

A Miniszterelnökség civil 
ügyekkel foglalkozó főosz-
tálya országjárásba kezdett, 
és a nagyobb települése-
ken személyes találkozókon 
egyeztet a civil szervezetek 
képviselőivel. Ilyen beszél-
getésnek volt a helyszíne a 
csabai szolgáltató központ 
is. Mint azt Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő 
köszöntőjében elmondta, az 
országban 50–60 ezer civil 
szervezet működik, ame-
lyeknek körülbelül 200 ezer 
alkalmazottjuk van. Az elmúlt 
évben és idén a közösségi 
lét alapjait is megtorpedóz-
ta a pandémia, ezért nagy 

szükség van ezen a téren is 
a segítségre, az információ-
ra, tanácsadásra. 

– A civil szervezetek meg-
felelő működéséhez, illetve 
értékes programok megva-
lósításához forrásokra van 
szükség. Nem mindegy, 
hogy ezeket a forrásokat mi-
ből lehet előteremteni. Nyu-
gat-Európában például nem 
értik, hogy egy civil szervezet 
miért kap állami támogatást, 
miközben bebizonyosodott, 
hogy minden egyes forint 
kamatozik. Ráadásul a civil 
szervezetek dinamikusab-
ban reagálnak a kihívásokra, 
ezért is fontos, hogy anya-
gilag megerősödjenek – fo-
galmazott dr. Kecskés Péter 
főosztályvezető. 

– 2020 márciusában a 
pandémia miatt többek kö-
zött a civil szektor is leállt.  A 
kormányzat azonnal reagált, 

és áprilisban több olyan 
rendeletet hozott, amely a 
szféra működését segítette 
– jegyezte meg dr. Kisida Ta-
más jogi referens. 

Enyedi Anna Regina  mo-
nitoring referens kiemelte, 
hogy az elmúlt évben a Mis-
kolci Egyetemmel közösen 
egy civil szemináriumot in-
dítottak vendégelőadókkal. 
Több fórumon is elhangzott 
már, hogy „kiöregedőben 
van a civil szféra”, ezért a Mi-
niszterelnökség – a fiatalok 
felé történő nyitásként – a 
Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal 
karöltve az egyuttujra.hu 
weboldalon egy fotópályá-
zatot hirdetett meg. Ennek 
célja, hogy a civil szerveze-
tekkel szimpatizáló fiatalok 
olyan fotókat töltsenek fel, 
amelyek a pandémia utáni 
újraindulást ábrázolják. 

S. T.

 – Ami az oktatási intéz-
ményeket illeti, normál iskolai 
tanrend szerint, jelenléti okta-
tással indulnak, és remélem, 
ez így is maradhat.  

– Tárgyalások folynak arról, 
hogy az Alföldvíz Zrt. csatla-
kozna a Nemzeti Vízművek 
Zrt. által koordinált integrációs 
folyamathoz. 

– Az Alföldvíz legutóbbi 
közgyűlésén a tulajdonos 
önkormányzatok többsége 
úgy határozott, hogy induljon 
meg az az egyeztetési folya-
mat, amely megalapozhatja 
a szolgáltató részvételét a 
programban, illetve a vízi-
közmű-vagyon állam részére 
történő átadásának későbbi 
döntéseit is. Több szereplő-
je van ennek a folyamatnak: 
a Nemzeti Vagyonért Fele-
lős Minisztérium, a Nemzeti 
Vízművek Zrt., a tulajdonos 
önkormányzatok és az Al-
földvíz Zrt. Van néhány sa-
rokpont, amelyhez mi, Békés 
megyeiek, békéscsabaiak ra-
gaszkodunk. Roppant fontos, 
hogy az Alföldvíznél dolgozó, 
mintegy 1200 ember mun-
kabiztonsága megmaradjon 
az integrációs folyamat után 
is. Az egyik leglényegesebb 
elvárás, hogy kiszámítható 
béremelés történjen ebben 
az ágazatban, és hogy a bé-
késcsabai központ megma-
radjon. Vannak még olyan 
területei a városnak, ahol az 

egészséges vezetékes ivóvíz-
ellátás nem biztosított. Az a 
szándékunk, hogy az ivóvíz-
hálózatot teljesebbé tegyük. 
További szempont, hogy az 
elaggott, rossz minőségű ivó-
vízvezetékeket is rendbe kell 
tenni, fel kell újítani. 

– Varga Mihály pénzügy-
miniszter a közelmúltban 
jelentette be, hogy rekordnö-
vekedéssel zárta a második 
negyedévet a magyar gazda-
ság. Hogyan érinti ez a lakos-
ságot? 

– Az előző év azonos idő-
szakához képest 17,7 szá-
zalékos növekedésről be-
szélhetünk. Ennél gyorsabb 
fejlődést az EU-ban csak két 
ország produkált! Nyilván 
ez a dinamika a nagyon ala-
csony bázisnak is köszön-
hető, hiszen a múlt évben, a 
pandémia miatt jelentősen 

visszaesett a gazdaság tel-
jesítménye. Összességében, 
éves szinten úgy tűnik, hogy 
az előző esztendőhöz képest 
mintegy 7-8 százalékos GDP-
növekedés várható. Mivel 
tehát ez 5,5 százaléknál ma-
gasabb lesz, lehetővé válnak 
azok a tervek, amelyekről ko-
rábban Orbán Viktor minisz-
terelnök beszélt. Mintegy 2,6 
millió nyugdíjas vagy nyug-
díjszerű ellátásban részesülő 
ember számára elérhető lesz 
egy relatíve magas nyugdíj-
prémium, amelynek kifizeté-
se novemberben várható.  A 
gyermeket nevelő családok 
pedig az átlagjövedelem 
mértékéig visszakaphatják a 
2021-ban befizetett személyi 
jövedelemadót. Az ezzel kap-
csolatos jogszabályok előké-
szítése már folyik.

Mikóczy Erika

Hetek múltával sem csökkent a locsolók száma

Pályázatot nyert a megyei önkormányzat

A Békés Megyei Önkor-
mányzat pályázatot nyert 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
keretében „Hagyomány, 
Érték, Közösség Békés 
megyében” címmel, mely-
nek célja, hogy erősítse 
az itt élőkben a megyei 
identitást, az összetarto-
zás érzését, ráirányítsa a 
figyelmet Békés megye 
értékeire, hagyományaira, 
támogassa a minőségi kul-
túrafogyasztást, és megte-
remtse a tartalmas időtöl-
tés feltételeit. 

– A 730 millió forint összkölt-
ségű projekt több elemből áll, 
az első elem nyílt közbeszer-
zése már le is zárult, melyet 
két cég nyert meg. A megyei 
önkormányzat rendezvénye-
inek megvalósítását a szar-
vasi Cervinus Teátrum Mű-

vészeti Nonprofit Kft végzi. 
Közreműködésükkel megyei 
szinten kézműves vásárokat 
szervezünk, a Békés Megyei 
Értéktárban található érté-
kek megismertetése érde-
kében pedig vándorkiállítást 
viszünk a megye települé-
seire. Neves művészeket 
felvonultató népzenei kon-
certek, valamint a megye le-
gendás személyeinek életét 
bemutató színházi előadás 

is elérhetővé válik a megye 
lakossága számára – tudatta 
Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke.

A közbeszerzés másik 
nyertese a miskolci szék-
helyű Savic Consulting Kft., 
közreműködésüknek kö-
szönhetően népművészeti, 
gasztronómiai és értékis-
mereti táborokban, valamint 
vízi- és kerékpáros túrákon 
vehetnek részt az érdeklő-
dők. A rendezvények már 
októberben elindulnak, a tá-
borok várhatóan jövő tavasz-
szal, nyáron valósulnak meg.

A pályázatnak további 
elemei is vannak, amelyek 
megvalósítására újabb közbe-
szerzést ír ki a megyei önkor-
mányzat. A megyei és telepü-
lési értéktárakban szereplő 
tételeket bemutató filmek ké-
szülnek hamarosan, vala-
mint kiadványok népszerű-
sítik majd a megye értékeit.

Rehabilitációs ellátásra, 
vagy rokkantsági ellátásra 
lehet jogosult az a 15. élet-
évét betöltött megváltozott 
munkaképességű sze-
mély, akinek az egészsé-
gi állapota 60 százalékos 
vagy kisebb mértékű.

A jogosultság további felté-
tele a kérelem benyújtását 
megelőző 5 évben 1095, 10 
évben 2555, illetve 15 éven 
belül legalább 3650 napon 
át fennálló biztosítási jog-
viszony. Lényeges az is, 
hogy a kérelmező az ellá-
tás megállapításának kezdő 
napján keresőtevékenysé-
get nem végezhet, és rend-
szeres pénzellátásban sem 
részesülhet.

A rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése kereté-
ben hozott javaslatától függ 
az, hogy a megváltozott 
munkaképességű személy 
részére rehabilitációs vagy 
rokkantsági ellátás állapítha-
tó meg. Fontos tudni, hogy 
ezen ellátások nem minősül-
nek saját jogú nyugdíjnak. 

A rehabilitáció nem csak 
orvosi, hanem szociális, 
képzési, foglalkoztatási és 
egyéb tevékenységek komp-

lex rendszere. A rehabilitáció 
kiemelt célja a megváltozott 
munkaképességű személy 
munkaerőpiaci integráció-
ja, megfelelő munkahelyen 
történő foglalkoztatásra való 
felkészítése, és a képessé-
gének megfelelő elhelyezés 
biztosítása.

Az, aki rokkantsági ellá-
tásra nem jogosult, de az 
előírt biztosítási idő legalább 
felével rendelkezik, jogsza-
bályban meghatározott ese-
tekben kivételes rokkantsági 
ellátásban részesülhet. 

Rendkívül kedvező, hogy 
a megváltozott munkaképes-
ségű személyek a rokkant-
sági vagy rehabilitációs ellá-

tás megállapítását követően 
akár napi 8 órában, jövede-
lemkorlátozás nélkül dolgoz-
hatnak, emiatt az ellátást 
nem kell megszüntetni.

A megváltozott munka-
képességű személyek el-
látásaival kapcsolatosan a 
kormányhivatal rehabilitá-
ciós ügyfélszolgálatán (Bé-
késcsaba, Munkácsy u. 4.) 
tudnak részletesebb felvilá-
gosítással szolgálni.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

„ T B ” - S A R O K
Tudnivalók a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól

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

A Marzek Kner Packaging 
Kft. és a vadászok jóvoltá-
ból újabb eszközökkel gya-
rapodott a békéscsabai kór-
ház gyermekosztálya

Kása István, a Marzek Kner 
Packaging Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta: szív-
ügyüknek tekintik a Békés 
Megyei Központi Kórház Dr. 
Réthy Pál Tagkórháza Cse-
csemő és Gyermekosztályá-
nak támogatását.

– Idén félmillió forintos 
felajánlással támogattuk az 
osztályt. Az újszülöttek, cse-
csemők és édesanyáik biz-
tonságát és kényelmét szol-
gáló kiságyakat, szoptatós 
székeket és kisebb kiegészí-
tőket juttattunk el ide – kö-
zölte Kása István ügyvezető 

igazgató, hozzátéve, hogy 
cégük az osztály mellett 
működő alapítványt is rend-
szeresen támogatja, ezzel 
segítve az ott dolgozók és az 
ellátottak mindennapjait.

Dr. Nagy Katalin osztályve-
zető főorvosa kiemelte, hogy 
az új ágyakban az újszülöt-
tek életfunkcióit figyelemmel 
tudják kísérni, illetve az édes-
anyák is könnyebben tudják 
szállítani a kicsiket, így az 
eszközök nagyon fontosak az 
osztály számára.

A gyermekosztály közel 
egymillió forint értékű mű-
szerrel is gazdagodott. A kü-
lönleges kékfény-lámpára vo-
natkozó felajánlást hivatásos 
vadászok tették, akik rend-
hagyó módon, jótékonysági 
vadászatot szerveztek annak 

érdekében, hogy a szüksé-
ges eszközt beszerezhessék 
az intézmény részére.

A kórház igazgatója, dr. Be-
csei László  elmondta, nincs 
olyan felajánlás, aminek ne 
lenne helye. Az orvostudo-
mány folyamatosan fejlődik, 
újabb és újabb találmányok, 
fejlesztések jelennek meg, 
melyek segítik, segíthetik a 
gyógyító munkát, ilyen ez az 
eszköz is. 

Dr. Nagy Katalin ismertet-
te, hogy idén eddig megkö-
zelítőleg 150 olyan gyermek 
fordult meg náluk, akinek a 
kékfény-lámpa által biztosí-
tott terápiára volt szüksége. 
A különleges eszköz és a 
megfelelő kialakítás, elhe-
lyezés lehetővé teszi, hogy 
anya és gyermeke egy he-

lyiségben tartózkodhasson, 
ne kelljen egymástól távol 
lenniük a kezelés időszaká-
ban sem.

Fejes László, az Orszá-
gos Jótékonysági Vadászat 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője kifejtette: szer-
vezetük 2019-ben azzal a 
céllal alakult meg, hogy a ko-
rábban Fejér megyében már 
bevált módszert országos 
szintre emelje. Tavalyelőtt 
sikeresen valósították meg 
az első ilyen jellegű, orszá-
gos hatókörű jótékonysági 
eseményt, tavaly pedig is-
mét megrendezték az ország 
19 megyéjében. Hozzátette: 
társaságuk eddig összesen 
mintegy 82 millió forint értékű 
felajánlást tett.

Cs. Zs., E. K. Zs.

Adományok a gyermekosztálynak

Rangos állami kitüntetést kaptak munkájuk elismeréseként

Több mint négy évtizedes, példaértékű 
lelkipásztori szolgálata elismeréseként állami 
kitüntetésben részesült Aradi András Péter. A 
Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettestől vehette át.

Aradi András Péter huszonkét évig szol-
gált Békéscsabán, de előtte a fél országot 
bejárta Rudabányától Szarvasig. Ősei bé-
késcsabaiak, ő is itt született.  Mint mondta, 
mindig hálával gondol a szüleire, mert ők 
ültették el benne a templom iránti szeretetet. 

Mivel családjukat kuláknak tekintették, 
Csabán nem tanulhatott tovább, de a Deb-
receni Református Kollégiumba felvették. 
Ezután 1957-ben került a teológiára, és 
1964-ben avatták lelkésszé. Egy ideig se-
gédlelkészvolt Debrecenben, később Ru-
dabányára, majd Kecskemétre helyezték. 
A kecskeméti szolgálat után Budapestre, 
a Rákóczi úti szlovák nyelvű gyülekezetbe 
került, majd 1971-től már parókus lelkész-
ként gondozta a Szarvas-Újtemplomi Egy-
házközséget. 

1986 augusztusában a békéscsabai 
evangélikus gyülekezet lelkésze lett. Fon-
tos volt számára, hogy közel kerüljön az 
emberekhez, és hogy lelkészként jó kap-
csolatot ápoljon a település vezetésével, 
valamint a többi felekezettel. Ökumeni-
kus szellemiséggel szolgált. Mint mondta, 
sokat köszönhet ő maga is a református 
egyháznak a debreceni diákévek miatt, rá-
adásul éveken át a békéscsabai katolikus 
iskolában is voltak hittanórái.

Magyar Érdemrend középkeresztje kitünte-
tést vehette át Kondor Péter, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház püspöke Semjén Zsolt 
nemzetpolitikáért felelős miniszter-helyettes-
től Budapesten, a Karmelita kolostorban.

Kondor Péter Orosházán, majd Szarvason 
nevelkedett, és a Vajda Péter gimnáziumá-
ban érettségizett 1986-ban. Gimnazistaként 
fogadta el „Krisztus érte is lehajló szeretetét”, 
és jelentkezett az Evangélikus Teológiai Aka-
démiára, ahol 1992-ben végzett. 

Lelkészi szolgálatát 1992-től 1996-ig a 
nagyszénási és gádorosi társgyülekezetben, 
a szarvas-ótemplomi egyházközségben, a 
kondorosi egyházközségben végezte, és 
2001-től a békéscsabai egyházközségben 
szolgált. Több evangélikus intézmény, így a 
békéscsabai és a mezőberényi gimnázium, 
óvoda és nyugdíjasklub, valamint a kondorosi 
nyugdíjasház igazgatótanácsi elnöke, a Bé-
késcsabai Evangélikus Szeretetszolgálat 
vezetője volt, és tizenöt évig szolgált a bé-
késcsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület lelki 
vezetőjeként is. 

2018-ban őt választotta a Magyarországi 
Evangélikus Egyház a Déli Egyházkerület 
püspökévé. Ahogy akkor fogalmazott: nagy 
megtiszteltetés számára, hogy olyan elődök 
nyomába léphet, akik rendkívül sokat tettek 
az egyházkerületért. Hozzátette: talán kicsit 
más hangszerelésben, de ugyanazokat az 
örök gondolatokat közvetíti ő is, amelyekre 
minden időben szüksége van a szívünknek-
lelkünknek.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje ki-
tüntetést kapott Kovács Ágnes, a Mozgás-
korlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége (MEOSZ) elnöke. Az állami 
kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök elő-
terjesztésére Áder János köztársasági el-
nök adományozta.

Kovács Ágnes  1998 és 2020 között irá-
nyította a Mozgáskorlátozottak Békés Me-
gyei Egyesületét. Az egyesülettel évek alatt 
olyan mintaintézményt hozott létre, ahol 
hiánypótló szolgáltatásokkal személyre 
szabott, komplex fejlesztésben, ellátásá-
ban részesülnek az érintettek úgy, hogy a 
szülők szemléletformálására is hangsúlyt 
fektettek. Eredményeik nemzetközi szinten 
is ismertté váltak.

25 éve végez elkötelezett érdekvédelmi 
munkát a fogyatékos emberekért, azokért a 
rendszerszintű változásokért, melyek révén 
mind több mozgáskorlátozott ember válhat 
irányítójává és alakítójává életének. 1998 
óta tagja a MEOSZ elnökségének, 2015-
től második ciklusát tölti a szövetség élén. 
Irányítója és alakítója a hazai fogyatékos-
ságügyi szakpolitikának. Az érdekvédelem 
és érdekképviselet mellett több évtizedes 
kimagasló szakmai munkájával megterem-
tette az alapjait, majd innovatív ötleteivel 
hozzájárult ahhoz, hogy a korai fejlesztés, 
a fogyatékos emberek családban maradá-
sa és a mozgáskorlátozott emberekről való 
komplex gondoskodás és gondolkodás a 
mindennapok valóságává válhatott.

Áder János köztársasági elnök – Or-
bán Viktor miniszterelnök előterjesztésére 
– Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 
adományozott Dobókői Györgynek. 

A Békés Megyei Kormányhivatal Köz-
lekedési, Műszaki Engedélyezési és Fo-
gyasztóvédelmi Főosztály nyugalmazott 
főosztályvezetője a kitüntetést Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget vezető miniszter-
től vette át.

Az idén júniusban, mintegy 42 esztendő 
közszolgálati jogviszonyt követően nyugál-
lományba vonult Dobókői György 2011 óta 
vezette a kormányhivatal közlekedési főosz-
tályát. Előtte a Békés Megyei Közlekedési 
Felügyelet igazgató-helyetteseként majd 
igazgatójaként, illetve a Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgató-
sága főosztályvezetőjeként is dolgozott. 

Munkája mellett tizenhat éven keresztül 
ellátta a Közlekedéstudományi Egyesület 
Békés Megyei Területi Szervezete titkári te-
endőit, 2004 óta a szervezet elnöke. Ugyan-
csak 2004 óta a Békés Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság társelnöke. Tagja a 
Közlekedéstudományi Egyesület országos 
elnökségének, és a Közlekedéstudományi 
Szemle szerkesztőbizottságának is. 

Takács Árpád kormánymegbízott kezde-
ményezésére 2018-ban megalakult Békés 
Megyei Munkahelyek Biztonságáért Mun-
kacsoport, amelynek vezetője lett. Tovább-
ra is dolgozik az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium vizsgabiztosaként.

Aradi András és felesége az ünnepen Kondor Péter (j) evangélikus püspök Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke Dobókői György közlekedési szakember

A Marzek Kner Packaging eszközöket adományzott Jótékonysági vadászat eredménye a kékfény-lámpa

Liliék Eb-t nyertek

Az U17-es Európa-bajnok 
kézilabdázót, Bucsi Lilit, az 
Előre NKSE sportolóját kö-
szöntötték Békéscsabán, a 
polgármesteri hivatal sza-
lonjában, augusztus 19-én.

Bucsi Lili az ifjúsági kézilab-
da-válogatottal szerezte meg 
az Európa-bajnoki címet a 
közelmúltban. Bár a csapat 
nehezen kezdte a mérkőzést, 
végül legyőzte a németeket a 
fináléban.

– Fantasztikus élmény volt 
az első világversenyünk. Sze-
rintem ez mindenkiben egy 
életre megmarad. Örülünk 
neki, hogy ilyen jó eredmény-
nyel zárult a megmérettetés – 
összegzett az U17-es Európa-
bajnok kézilabdázó.

Bucsi Lili kérdésünkre el-
mondta, hogy az Eb-n éles 
szituációkban jó döntéseket 
kellett hoznia, és sokkal töb-

bet kellett védekeznie, így so-
kat tudott fejlődni.

– Nagyon büszkék va-
gyunk Lilire, aki az U17-es 
női magyar kézilabda váloga-
tott tagjaként Európa-bajnok 
lett Montenegróban.  Kukely 
Anna után ő a második olyan 
csabai kézilabdás hölgy, aki 
a közelmúltban lett Európa-
bajnok – fogalmazott Szarvas 
Péter.  Békéscsaba polgár-
mestere kiemelte: a kiemelke-
dő sikerek azt mutatják, hogy 
az utánpótlásképzés nagyon 
jó Békéscsabán.

A városvezető hozzáfűz-
te: bízik abban, hogy Kukely 
Anna és Bucsi Lili még tovább 
fejlődik az elkövetkezendő 
időben, mind fizikálisan, mind 
mentálisan, mind taktikailag, 
így megkerülhetetlen szemé-
lyiségek lesznek a felnőtt, női 
kézilabdacsapatban.

Szász Borisz
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„Ez egy megszentelt hangszer”

Megújult az orgona

A békéscsabai Szent István szobor előtt – okos telefonnal
Ha Békéscsabán, a Szent 
István téren sétálunk, meg-
csodálhatjuk Máté István 
szobrászművész szobor-
csoportját: István király 
felajánlja a Szent Koronát 
Szűz Máriának, aki a gyer-
mek Jézust tartja a karjá-
ban. Nézelődés, fényképez-
getés közben kérdések is 
felmerülhetnek bennünk. 
Viselhette-e az első magyar 
király ezt a palástot? Tart-
hatta-e kezében a Szent Ko-
ronát, annak jelenlegi for-
májában? Mit tudunk István 
király Mária-tiszteletéről, és 
mit mondanak a régi forrá-
sok Szent István ország-fel-
ajánlásáról? 

Számos kérdésre akár ott 
helyben is választ kaphatunk 
okos telefonunk vagy lapto-
punk segítségével, hisz az 
interneten több fontos forrás 

elérhető Szent István király-
ról és koráról. A téren pedig 
van wifi.

István nagyobb legendá-
ja a király 1083-ban történt 
szentté avatása táján kelet-
kezett. Már ebben a szöveg-
ben írva találjuk, hogy István 
király mélyen tisztelte Szűz 
Máriát: „imáiban magát és 
királyságát az örökszűz is-
tenanya, Mária gyámsága 
alá helyezte….” (ford. Kurcz 
Ágnes). Az ország felajánlá-
sának híres jelenetét azon-
ban Hartvik, győri püspök 
írta meg a 12. század elején. 
A súlyos beteg, halálára ké-
szülő király így fohászkodott: 
"Ég királynője, … a szentegy-
házat …. az országot … a te 
oltalmadra bízom, nékik utol-
só istenhozzádot mondva lel-
kemet kezedbe ajánlom".

A fenti legendák nem szól-
nak arról, hogy István a koro-

náját ajánlotta volna föl Szűz 
Máriának. A Szent Koronáról 
azonban kifejlődött az a ha-
gyomány, hogy magát Ma-
gyarországot jelképezi. Így 
kézenfekvő, hogy a művészek 
az ország felajánlásának áb-
rázolásakor a Szent Koronát 
adják a király kezébe.

Budapesten, a Magyar 
Nemzeti Múzeumban kiterít-
ve csodálhatjuk meg a ma-
gyar királyok koronázási pa-
lástját. A békéscsabai Szent 
István szobor segítségével 
magunk elé képzelhetjük, ho-
gyan nézett ki a palást, ami-
kor egy leendő király magára 
öltötte. Elterjedt elmélet sze-
rint a palást eredetileg mise-
ruhának készült, és csak a 
12. században alakították át 
koronázási palásttá.

A városunkban álló szobor-
csoport közepében a Szent 
Korona áll, mely aligha léte-

zett István király idejében az 
itt ábrázolt alakban. A csabai 
megjelenítés azonban sem-
miképp sem hiba: a művészi 
alkotás azt a hagyományt je-
leníti meg, mely évszázadok 
során fejlődött ki, és ott él az 
emberek tudatában, lelkében.

A régi, hagyományos szob-
rokat magas talapzatra állítot-
ták, hogy az ember felnézzen 
rájuk. Az utóbbi évtizedekben 
szokássá vált, hogy a szobro-
kat az utcakőre helyezzék, a 
járókelőkkel egy magasság-
ba. Ez az elrendezés a termé-
szetességre törekszik: sugall-
ja, hogy az ábrázolt személy 
közénk való, amit képviselt, 
elevenen kell, hogy éljen. A 
csabai szoborcsoport ötvözi 
a fenti két megoldást. István 
velünk szinte egy magasság-
ban áll. Király volt ugyan, de 
ember, akárcsak mi. Fölfelé 
néz, és ezzel a szobor szem-

lélőjének tekintetét is fölfelé 
vezeti: a gyermek Jézust ke-
zében tartó Szűzanya irányá-
ba. Mária a közvetítő Jézus 
felé, aki az Isten fia.

Találó, hogy a szoborcso-
port épp a városháza és a 
bank közelében áll. Minket, 
akik kisebb-nagyobb hatalom-
mal világi ügyeinkben járunk, 
emlékeztethet Pál apostol sza-
vaira: „nektek is van Uratok a 
mennyben” (Kolosszeieknek, 

4:1). Erről gondolkodva érde-
mes félretenni/kikapcsolni az 
okos telefont. Az interneten 
sok minden elérhető ugyan, 
de időt és csöndet kell szán-
nunk arra, hogy az eleven 
Élettel találkozhassunk. Al-
kalmas hely erre a téren álló 
templom, melynek kapuja 
egész nap nyitva vár.

(A cikk teljes terjedelemben 
a behir.hu portálon olvasható.)

Dr. Halmágyi Miklós

Felújították a Páduai Szent 
Antal Társszékesegyház 
orgonáját, amelyet augusz-
tus 12-én koncerttel avattak 
fel. A koncerten Szamosi 
Szabolcs Liszt Ferenc-díjas 
orgonaművész és Gyermán 
Júlia hegedűművész ját-
szott. A templom orgoná-
jának történetéről Szigeti 
Antal katolikus plébánossal 
beszélgettünk. 

– Honnan származik a temp-
lom orgonája?

–  Egy orgonagyártó cég 
építette még 1928-ban, tehát 
a templomépítést követő 18. 
évben, mivel 1910-ben nem 
volt arra pénz, hogy egy szép 
nagy orgonát is beépítsenek 
a templomba. 

– Most milyen forrásból 
újulhatott meg a hangszer?

–  Két évvel ezelőtt adott 
koncertet nálunk Szamosi 
Szabolcs Sebestyén Már-
tával. Akkor állapította meg 
a művész úr, hogy szükség 
lenne egy komoly felújításra. 
Felhívta a figyelmünket, hogy 
az állam pályázatot írt ki erre 
a célra, így mi is pályáztunk. 
5 millió forintos támogatást 
kaptunk, ami nem volt ele-
gendő a teljes felújításhoz, 
de a fennmaradó költségeket 
fedezte az egyházközség. A 
felújítás részeként megtörtént 
a teljes sípsor tisztítása, in-
tonálása, hangolása, a hibák 
kijavítása, a szélláda cseré-
je. A szélláda nagyon fontos 

része az orgonának, és az 
már nagyon elavult volt. Úgy 
kell elképzelni, mintha valaki-
nek rossz lenne a tüdeje, és 
már nem győzné levegővel a 
hangszálakat.  Most már az 
eredeti állapotában szólalhat 
meg az orgona, ami nagy 
öröm, hiszen azon felül, hogy 
liturgikus funkciót tölt be, min-
den szentmisén megszólal, 
mint kísérő hangszer. Kon-
certekre is alkalmas, igazi 
élményt tud adni azoknak, 
akik szeretik a komolyzenét. 
Ha orgonáról beszélünk, ak-
kor mindjárt egy templomhoz 
asszociáljuk, és valóban, az 
orgona egy olyan hangszer, 
amelynek megszólalása az 
emberben máris azokat az 
érzelmeket ébreszti fel, ame-
lyeket a templomokban ta-
pasztalhat meg. Mondhat-
nám úgy is, hogy az orgona 
egy megszentelt hangszer, a 
legalkalmasabb arra, hogy a 
szent zenét szolgálja, Istent 
dicsőítő élményt adjon.  

– A felújítások ideje alatt is 
tartottak szentmisét.

– A munka nem úgy zajlott, 
hogy az egész hangszer meg-
szűnt volna működni. Az or-
gona sok sípsorból áll, ha egy 
sípsort javítanak, attól még a 
többi működik. Szakaszosan 
történt a felújítás, és mindig 
volt olyan része az orgoná-
nak, amelyik funkcionálisan 
megszólalhatott, és alkalmas 
volt a liturgia kíséretére.

V. B., M. E.

A tervek szerint halad az evangélikus öregtemplom felújítása

„Nagy öröm és felelősség ez az örökség”
Javában zajlik a békés-
csabai evangélikus kis-
templom vagy másként 
öregtemplom felújítása. A 
jelentős értékű, megköze-
lítőleg 700 millió forintból 
megvalósuló beruházás a 
tervek szerint november 
20-án zárul.

A kivitelezési munkálatok 
még tavaly novemberben 
kezdődtek el, a befejezés 
november derekára tehe-
tő. Bujdosó Antal, a kivi-
telezést végző Futizo Kft. 
főépítésvezetője elmondta, 
az építkezés a tervezett ütem 
szerint halad, elkészült a te-
tőszerkezet felújítása és már 
a tetőhéjazat cseréje is meg-
történt. Ezen kívül a külső 
homlokzati részek, valamint 
a belső padozatok is meg-
újultak. Jelenleg a befejező 
munkák zajlanak, a homlok-
zati nyílászárókat mázolják, 
a belső vakolatot javítják és 
megfelelő ütemben haladnak 
a festési tennivalókkal is. 

A felújítási munkálatok 
során összesen 30 köbmé-
ter faanyagot építettek be és 
mintegy 28 ezer cserepet he-
lyeztek fel. Az építőanyagárak 
drasztikus emelkedését jó 
részben ki tudták küszöbölni a 
szükséges anyagok időben, 
és ezáltal megfelelő áron tör-
tént beszerzésével. Bujdo-
só Antal ismertetése szerint 
az evangélikus kistemplom 
kiemelt figyelmet érdemel, 
hiszen fokozottan védett, 

nagy jelentőségű épülete ez 
a városnak. Részükről folya-
matos az együttműködés a 
Békés Megyei Kormányhi-
vatal örökségvédelmi főosz-
tályával: a homlokzati színek 
kiválasztásában, a belső 
falfelületek, a homlokzati nyí-
lászárók mintáztatásánál a 
megrendelővel közösen jár-
nak el, és a munkát a ható-
sággal, az építész-tervezők-
kel folyamatosan egyeztetve 
végzik. 

Eltávolítják a homlokzati 
állványokat, majd követke-
zik a külső körletrendezés 
és a belső berendezési tár-
gyak, padok visszahelyezé-
se, továbbá a restaurátorok 

által készített fa nyílászárók 
beépítése.

Kutyej Pál, az evangélikus 
egyház békéscsabai igaz-
gató lelkésze a beruházás 
szükségességével össze-
függésben úgy fogalmazott: 
Békéscsaba, a békéscsabai 
nagytemplom a méretéből 
adódóan a magyarországi 
evangélikus egyház zászlós-
hajója. Mint mondta, ennek a 
pozitívumait a mai gyüleke-
zet is élvezi. Meghatározó, 
fontos, várostörténeti, törté-
nelmi szempontból is lénye-
ges épületről van szó. 

– Nagy örömet és még en-
nél is nagyobb felelősséget 
jelent ez az örökség. Európá-

ban és a világban is ritkaság-
nak számít, hogy két ilyen 
jelentőségű templom egy-
mástól 20 méterre működjön 
folyamatosan az építésüktől 
fogva – fogalmazott. 

Az igazgató lelkész azt is 
kifejezte, szeretné, ha a köz-
tudatban az öregtemplom 
kifejezés élne a kistemplom 
helyett, mivel ez a megneve-
zés helytállóbb, pontosabb 
lenne. Reményei szerint a 
műszaki átadási-átvételi fo-
lyamat november végére le-
zárulhat és a hívek advent 
második vasárnapján birtok-
ba vehetik majd a város legré-
gebbi műemléki középületét.

Erdei-Kovács Zsolt
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„Szabadság az is, hogy együtt vagyunk, együtt ünnepelhetünk”
Az államalapítás után 1021 
évvel a magyar nemzet 
erős és összetartó itt a 
Kárpát-medencében – fo-
galmazott Szarvas Péter 
polgármester augusztus 
20-án. Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő pe-
dig arra hívta fel a figyel-
met, hogy emlékeznünk 
kell az eltelt több mint ezer 
esztendő hőseire, akik 
megtartották ezt a földet a 
magyarság otthonának.

A Szent István téren, az au-
gusztus huszadikai ünnepség 
a Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekarral és ünnepé-
lyes zászlófelvonással indult, 
majd a történelmi egyházak 
képviselői szentelték meg 
az új kenyeret, és Herczeg 
Tamás  mondta el ünnepi 
gondolatait. 

– Ezeréves államiságunk 
szellemisége, hitvallása min-
denkor a megmaradás leg-
erősebb kapaszkodóját jelen-
tette. Erre a kapaszkodóra, 
szilárd alapra mindig szük-
ségünk volt, és napjainkban 
talán fontosabb, mint valaha. 
Az ünnep ráirányítja a figyel-
met magyarságunkra; a haza-
szeretet, az otthon, valamint 
a mi otthonunk, Békéscsaba 
szeretetének fontosságára 
– emelte ki Herczeg Tamás.

Ezt követően szentmisét 
tartottak a belvárosi katoli-
kus templomban, a Szent 
István téren pedig a Csaba 
Nemzetiségi Néptáncegyüt-
tes bemutatója zajlott. A dél-
után folyamán népi játszóház, 

kézműves foglalkozások, a 
Békéscsabai Napsugár Báb-
színház előadása, valamint a 
Lóci Játszik zenekar koncert-
je várta a közönséget.  

Este Szarvas Péter  a be-
szédében kiemelte, hogy 
hosszú idő után most érez-
hetjük magunkat a szó leg-
szorosabb értelmében sza-
badnak. Mert, bár szabadság 
alatt sok mindent érthetünk és 
értettünk eddig, szabadság 
az is, hogy együtt vagyunk, 
együtt ünnepelhetünk. A vá-
rosvezető kitért arra, hogy a 
többi megyéhez képest Bé-
kés megyében alacsony volt 
az igazolt fertőzöttek száma. 
Ez annak köszönhető, hogy 
kormányzati és helyi szinten 
is időben és megfelelő dönté-
sek születtek, valamint annak 
is, hogy a csabai polgárok 
döntő arányban fegyelmezet-
ten viselkedtek. Hangsúlyoz-
ta: felemelő érzés volt látni és 
megtapasztalni azt az össze-
fogást, amellyel a csabaiak 
egymás felé fordultak, se-
gítették egymást. Kiemelte, 
hogy térségünk Szent István 
korában gazdag és inten-
zíven fejlődő volt, és ez ma 
sincs másképpen. Városunk 
fejlődése most is töretlen, 
számos fejlesztést volt és 
van folyamatban. 

Szarvas Péter végül az 
„Éljen, Magyarország, hajrá 
Békéscsaba!” felkiáltással 
zárta ünnepi beszédét, majd 
következett a tűzijáték és a 
Zenevonat Szuperprodukció 
az LGT sztárjaival. 

E. K. Zs.

Szent István Napi Előzetes a Lencsési Közösségi Háznál
Egy év szünetet követő-
en ismét megrendezték a 
Szent István Napi Előzetest 
a Lencsési lakótelepen. A 
közösségi programot min-
den évben az augusztus 
20-át megelőző szombaton 
tartják.

A Csorvási Fúvószenekar és 
Mazsorett Csoport felvonulá-
sával vette kezdetét az előze-
tes. A menet a Lencsési úton 
haladt végig és a Lencsési 
Közösségi Házhoz érkezett 
meg, ahol sokan gyűltek ösz-
sze a programra. Az idén 
fennállásának harmincadik 
évfordulóját ünneplő közös-
ségi ház intézményvezetője 
kiemelte: a rendezvény célja, 
hogy erősítse a lakótelepen 
élők összetartozását. 

– A járvány miatt sajnos ta-
valy nem tudtuk megrendezni 
az eseményt, így most 28. 
alkalommal hívtuk életre az 

előzetest. Először 1992-ben 
szerveztük meg, és szerettük 
volna volt, hogy ne a városi 
augusztus 20-ai ünnepséggel 
párhuzamosan, hanem előt-
te egy héttel legyen egy ün-
nepség, közösségi program 
a lakótelepen élőknek. Akkor 
a Lencsésin mintegy 14 000 
ember élt, ami több, mint sok 
Békés megyei település la-
kossága. A visszaigazolás 
pozitív volt, ezért tartottuk 
fenn azóta is a programot – 
fogalmazott Takács Péter.

A szervezők szabadtéri ját-
szóházzal, íjazási- és lovaglá-
si lehetőséggel, arcfestéssel, 
várták a látogatókat. Bemu-
tatkozott a közösségi házban 
működő Márvány Fotóműhely 
is, amely mini tárlattal készült 
az eseményre. A programot 
Szabyest koncert, dr. Ferenczi 
Attilának, a részönkormányzat 
vezetőjének köszöntője, majd 
lángshow zárta.

– Ezeréves történelmünk 
során több nagy királyunk 
volt, de István mind közül a 
legkiemelkedőbb, hisz a tör-
ténelmi keresztút előtt álló 
magyarságnak helyet bizto-
sított Európában. Országot, 
otthont adott a magyarok-
nak, és 42 éves uralkodása 
során kiépítette a keresz-
tény egyház szervezeti egy-
ségeit hazánkban. Szent 
István a hit megerősítését 

tartotta a legfontosabbnak, 
a hitet, amely, erőt ad az 
élethez, a szeretethez, a 
hűséghez. Talán ez a fajta 
hit segít bennünket, magya-
rokat abban, hogy a leg-
súlyosabb csapások után 
is talpra tudjunk állni, újra 
tudjunk kezdeni, és tovább 
tudjuk vinni Szent István 
örökségét – fogalmazott dr. 
Ferenczi Attila. 

Papp Ádám

„Ezeréves államiságunk kapaszkodót jelent” Az új kenyérből a közönséget is megkínálták

Városvezetők és az egyházak képviselői az ünnepségen A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes műsora

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadása Lóci Játszik: „Minden úgy jó, ahogy van”



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Élénk hajnalok és esték

Elszállt a nyár
Kitti új könyve a 2001-es Csabai Garabonciás Napokról szól

A választás – Garaboncity meséi

Az Ivan & The Parazol a Csabagyöngye Stég színpadán

Az Árpád fürdő izgalmas élménymedencéje

Rekordokat döntögetően 
száraz, meleg nyarunk volt. 
Aki csak tehette, hűvös szo-
bában igyekezett átvészelni 
a legmelegebb napokat, de 
azért gyakran megélénkült 
az élet Békéscsabán is.

Megnőtt az Árpád Gyógy- és 
Strandfürdő forgalma, a spor-
tolni, hűsölni, úszni vágyók 
szívesen vették igénybe az 
uszodát, az élménymedencét, 
a csúszdákat. A hajnali és az 
esti órákban kerékpározók-
kal, futókkal lehetett találkozni 
mindenfelé, a CsabaParkban 
pedig egész csoportok tartot-
tak szabadtéri edzéseket. A 

városban esténként tele vol-
tak a kiülős teraszok pihenő, 
beszélgető emberekkel, és 
akadt, ahol ehhez a hátteret 
élőzene szolgáltatta. Aki pe-
dig a belvárosban sétált, azt 
is hallhatta és láthatta, hogy 
a Csabagyöngye Stég szín-
padán időről időre előadók, 
együttesek lüktettek együtt a 
közönséggel. 

A járvány előtti időkhöz 
képest talán kicsit vissza-
fogottabb volt az idei nyár, 
de aki kimozdult, így is bő-
ven gyűjthetett élményeket,  
municiót a most következő 
hűvösebb napokra. 

M. E.

Szurovecz Kitti tizenkét év-
vel ezelőtt, 25 esztendősen 
írta meg az első könyvét, a 
Smink nélkült. Azóta szin-
te minden évben megjele-
nik egy regénye. Most az 
augusztus végén debütáló 
új kötetéről, A választás – 
Garaboncity meséiről be-
szélgettünk vele (bő két 
évtizede ismerjük egymást, 
tegeződtünk).

– 1998-ban egy szépségver-
senyen találkoztunk először 
Füzesgyarmaton, már akkor is 
grafomán voltál?

– Akkoriban, 14 éves kis-
lányként még inkább csak 
naplót írtam. Illetve az örö-
mömet, bánatomat általában 
nem az emberekkel osztottam 
meg, hanem a papírral. Nem 
is gondoltam arra, hogy egy-
szer majd író leszek, akkor 
még nagyon sok mindent ki 
szerettem volna próbálni. Az 
írás azonban, mint egy ments-
vár, mindig ott volt nekem, és 
egy idő után azon kaptam ma-
gam, hogy minden ebbe az 
irányba visz.

– A legújabb könyved a 
2001-es garabonciásról szól. 
Miért lappangott ilyen sokáig 
ez az élmény benned?

– Annak idején magam is 
garabonciás kampányfőnök 
voltam. Mindig bennem volt 
az érzés, hogy egyszer ír-
nom kell egy regényt a Csa-
bai Garabonciás Napokról, 
mert kitüntetett helyen van 
a lelkemben. Aztán tavaly 
decemberben egy nap azon 
lamentáltam, hogy a jövő 
évi regényemnek mi legyen 

a témája. Karácsony előtt 
mentünk haza, és az úton a 
férjemnek meséltem a Gará-
ról, aki gurgulázva kacagott 
a történeteimen. A sztorizás 
közben egyszer csak meg-
csörrent a telefonom. Váratla-
nul felhívott Szegedi Balázs – 
a sulis kampányunk egykori 
diákpolgármester-jelöltje, aki-
nek a kampányfőnöke voltam 
–, hogy a Rádió 1-en fut egy 
műsor, ami arról szól, hogy mi 
lett a régi garásokkal. Rákér-
dezett, lenne-e kedvem szere-
pelni benne? Persze azonnal 
igent mondtam. De milyen 
érdekes, hogy éppen akkor 
keresett, és éppen ebben a 
témában! Ezt égi jelnek vet-
tem. Néhány nappal később 
megkérdeztem  Fodit  (Fodor 
József  a Gara apukája), mit 
gondol arról, hogy könyvet 
szeretnék írni a rendezvény-
ről? Nagy örömömre ő is lel-
kes volt. Ő és a 2001 környé-
kén őt körülvevő garabonciás 
stáb is nagyon sokat segített a 
kéziratom születésében.

– Nyilván nem az eredeti 
nevek alatt futnak az arcok. 
Ilyenkor az nem probléma, 
hogyha valaki magára ismer?

– Ettől nem félek, mert eh-
hez túlságosan kiszíneztem a 
fantáziámmal a karaktereket, 
a regény történéseit, és senki 
sem az eredeti nevén szerepel 
benne. Továbbá nem került 
olyan a könyvbe, ami most, 20 
évvel később, ne lenne bárki 
számára vállalható.  

 – Hogyan szerepelsz te a 
könyvedben? 

– Az én kis karakterem – 
vagy legalábbis egy hasonló 

lelkivilágú lány, mint én vol-
tam annak idején – Enikő 
néven tűnik fel a történetben. 
Elárulom, hogy Fodi könyv-
béli megfelelője pedig Gaj-
dos Ádám néven van jelen a 
sztoriban. Aztán lehet, hogy 
fikció ide vagy oda, sokan 
magukra ismernek majd. Bí-
zom benne, hogy ez nevette-
tő és nosztalgikus érzéseket 
kelt majd bennük. Egyébiránt 
a 2001-es év még az az idő-
szaka volt az életünknek, 
amikor nem voltak kütyük, 
nem lógtunk egész álló nap 
a mobilon, a Facebookon, 
az Instán, nem ömlött ránk 
0–24-ben a külvilág, ezáltal 
pedig sokkal jobban jelen 
tudtunk lenni az emlékeze-
tes pillanatokban. A fiatal-
ság egy olyan világát idézi a 
könyvem, ami nagyon szép 
volt, és már soha többé nem 
tér vissza.

– Sokan szeretnék meg-
vásárolni a könyvedet. Miért 
nem lehet áruspéldányban 
terjeszteni?

– Tizenhat éve magazin-
újságíróként dolgozom, a 

regényírás nem a megélhe-
tésem, hanem a szenvedé-
lyem. A regényem a saját lelki 
nyugalmam érdekében nem 
kerül sem kiadóhoz, sem ke-
reskedelmi forgalomba, csak 
a közösségi média felületei-
men és a rendezvényeimen 
lehet hozzájutni. Ráadásul az 
olvasóim imádják, hogy min-
den kötetet névre szólóan de-
dikálok. Bízom abban, hogy A 
választás – Garaboncity me-
séi című új regényem nem-
csak a mi megyénkben lesz 
fontos irodalom, hanem általa 
országszerte sokan megis-
merik majd a Csabai Gara-
bonciás Napokat.

  – Mikor találkozhatnak 
veled a csabai olvasók leg-
közelebb?

– Szeptember 10-én, 17 
órakor lesz a könyvbemu-
tató, a Csabagyöngye Ifi 
Casinójában. Nagy örömöm-
re Fodi is eljön, a másik meg-
hívott vendég pedig Szegedi 
Balázs lesz, aki pont jókor 
hívott fel ahhoz, hogy ez a 
könyv megszülethessen.

Such Tamás

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum két augusztusi hét-
végén ingyenes tárlat-
vezetéssel kedveskedik 
a látogatóknak a közel-
múltban megnyílt "utazás 
TÉRben és IDŐben" című 
állandó kiállításon. 

A tárlatvezetésekre augusz-
tus 21-én várták és augusz-
tus 28-án 14 órai kezdettel 
várják az érdeklődőket, akik 
a belépőjegy megváltását 
követően a "Békéscsaba az 
évezredek idővonalán" és 
a "Munkácsy Mihály – Egy 
géniusz diadala" című kiál-
lítási egységeket tekinthetik 
meg. A részvételi szándékot 
a múzeum  mmm@bmmi.
hu e-mail címére küldött üze-
netben lehet jelezni. 

Mint azt Ando György, 
a múzeum igazgatója el-
mondta, az intézmény a 
közelmúltban múzeumpe-
dagógiai kiadványt is készí-
tett a Munkácsy-tárlathoz. 
A kiadvány vagy ahogy a 
szerkesztője, Martyin Emília 

nevezi, a „kalandtúra” 15 
lapból áll: az egyik oldalon 
a festőgéniusz életéhez és 
munkásságához kapcsoló-
dó néhány soros ismeret-
anyag olvasható, a másik 
oldal pedig játékra hív a 
QR-kódok segítségével.
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Ingyenes tárlatvezetés a Munkácsy Mihály Múzeumban



Régen minden más volt! – 
halljuk gyakran sokfelől. A 
Békés Megyei Népújság ko-
rabeli számai segítségével 
nézzük meg, hogy valóban 
így volt-e.  

1971-ben a Centrum Áruház 
(Szent István tér 14.) felkészült 
az iskolakezdésre, főleg isko-
laköpenyből kínáltak sokfé-
lét, melyből „igen népszerű a 
Praktilon, különleges szövésű 
műszálas lánykaköpeny, a 
Habselyem és Kötöttárugyár 
terméke”. A köpenyek ára 60 
Ft és 170 Ft között változott. 

A Tanácsköztársaság útja 
(ma Andrássy út) 13. szám 
alatt nyílt meg az ország har-
madik Társadalmi Ünnep-
ségeket és Szertartásokat 
Szervező Irodája, melynek 
vezetője elmondta: a társa-
dalmi fejlődés megkövetelte, 
hogy a legfontosabb családi 
események „lebonyolításában 
kifejezésre jusson az állam-
polgároknak a szocialista tár-
sadalomhoz való értelmi és 
érzelmi viszonya is”. 

Idén is nagyon meleg volt 
a nyár, nem volt ez máskép-

pen 50 éve sem, amikor is 
ezt írták: „a nap hétágra tűz, 
s még olyanok is betérnék 
az italboltba egy-egy pohár 
hideg sörre, vagy hűsítőre — 
bár nemi biztos, hogy kapnak 
—, akik eddig még az italbolt 
tájékát is elkerülték”. Az iro-
dákban a ventilátorok próbál-
ták enyhíteni a hőséget az új 
melegcsúcsban, ami akkor 28 
Celsius fokot jelentett. 

Időnként áramszünet is 
volt Csaba egyes kerületei-
ben, de a szakemberek meg-
nyugtatták a közvéleményt, 
hogy „csak nappal, hogy este 
mindenütt legyen világítás, 
a lakosság nézhesse a tévét 

és használhassa a háztartási 
gépeket”. 

A Békéscsabai Városi Ta-
nács Végrehajtó Bizottsága 
augusztusi ülésén határozta 
el, hogy új központi fogászati 
rendelőt alakítanak ki a Mun-
kácsy utcában. 

Az akkor három hónapja 
átadott KNER Nyomda új, „fél-
futballpálya nagyságú” gépter-
mében gyártották a Budapesti 
Csokoládégyár konyakmegy-
gyes dobozait és a Chinoin 
üdvözlőkártyáit is. 

Lipták Pál, a megyei könyv-
tár vezetője „A közművelődé-
sért” emlékplakettet vehetett 
át a Békés Megyei Tanácstól. 

Az Előre Spartacus focistái 
1971-ben az NB1/B-ben sze-
repeltek, első mérkőzésükön 
2:2-es döntetlent játszottak a 
Kecskeméti Dózsával. 

A tévé hétfői szünnappal 
sugárzott adást, többek között 
a Deltával, a Héttel az Esti 
mesével; míg a Kossuth Rá-
dióban a Szabó család ment. 
A csabai mozik közül a Sza-
badságban A félszemű seriff, 
a Brigádban az Onibaba, a 
Tervben A hekus és azok a 
hölgyek című filmet vetítették. 

Az hirdetésekben Wartbur-
got, Skodát és Moszkvicsot is 
kínáltak eladásra. 

Ugrai Gábor

Csipkét mindenki látott már, 
a csipke a mindennapjaink 
része. Megjelenik menyasz-
szonyi ruhákon, terítőkön, 
de a fehérneműkön is. 

Bár napjainkban már a leg-
több csipkét gépek készítik, 
régen kézi munkával állítot-
ták elő. Készítésének tudo-
mánya igen összetett, nagy 
figyelmet, pontosságot és 
mérhetetlen türelmet igénylő 
mesterség. Ezek a leheletvé-
kony alkotások hosszú-hosz-
szú órákon át készülnek, míg 
elnyerik végleges formájukat. 
Magyarországon a csipkeve-
rést a 20. század elején a 
Hunnia csipkeüzem fejlesz-
tette művészi iparággá. Az itt 
készített csipke évszázados 
hagyományra tekint vissza. 
Megalkotása Fáy Aladárné, 
született Edvi Illés Gizella ne-
véhez fűződik, aki a Nógrád 
megyei Tolmácson született, 
1871-ben. Amikor gyermek 
volt, a lányok még kézimun-
káztak és a csipkeverést is 
kitanulták. 

1906-ban az országban el-
indult a tulipános mozgalom, 
amelynek mentén megszüle-
tett az a gondolat, miszerint 
magyar nők magyar csipkét 
hordjanak és készítsenek. Ez-
zel a gondolattal Fáy Aladárné 
is azonosult. Bántotta, hogy a 
magyar lányok és asszonyok 
csupa külföldről ellesett minta 
alapján készítették kézimun-
káikat, ezért egy magyar motí-
vumokra épülő csipke létreho-
zását tűzte ki célul. Kezdetnek 
egy vert csipkemellényt alko-
tott meg, amely csupa tulipán-
ból állt. Közben megismerte 
a sárközi főkötők hímzését, a 

szűrhímzéseket, a kalotaszegi 
varrottasokat, a mezőkövesdi 
matyóhímzéseket és a bako-
nyi pásztorfaragásokat, me-
lyeket alapul véve megalkotta 
a Hunnia csipkét.

Ez a fajta csipke nagyon 
vékony szálból készül és na-
gyon apró motívumokból épül 
fel, melyek kontúrozottak. A 
Hunnia mindig magyar motí-
vumokat használ, ezért sok-
szor nevezték a hazaszeretet 
kifejeződésének is. E csipke 
1929-re vált teljes szépségé-
ben és finomságában meg-
mutathatóvá, ekkortól kezdett 
el terjedni is.

1936-ban Möller István-
né Köröstarcsán létrehozta a 
Hunnia csipkeműhelyt, ahol 
kezdetben a Fáy Aladárné ál-
tal tervezett csipkéket verték, 
majd később már a Möllerné 
és húga által tervezett mintá-
kat készítették. Hogy tömeg-
termelésre alkalmassá váljon, 

gépi tüllalapra varrták fel a 
csipkeelemeket. 

1938-ban Horthy Miklósné 
a székesfehérvári országgyű-
lésen a köröstarcsai műhely-
ben készült csipkedíszeket 
viselte díszmagyar ruháján. 
Horthyné személyesen is ellá-
togatott Köröstarcsára, ezzel 
népszerűsítve és emelve a 
csipkeműhely hírnevét. 

A Hunnia csipkeműhely ha-
gyatékát felkarolta Gervai Má-
ria és Anna Rühle, akik június-
ban megkeresték a Munkácsy 
Mihály Múzeumot, és számos 
szebbnél szebb régi és új vert 
csipkét, csipkemintákat és 
a hozzájuk tartozó leíráso-
kat adományoztak a néprajzi 
gyűjtemény számára. Felaján-
lásukat ezúton is köszönjük, a 
múzeum nagy becsben tartja 
tartani ezeket a tárgyakat!

Salamon Edina, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 

néprajzos muzeológusa

10 Helytörténet Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM

Csabai életképek

Az ifjúsági ház 1971-ben, háttérben a Körös Hotellel és a nagytemplommal

A csabai Frnda család ismert tagjai
A Frnda András-féle ház 3.

Az Andrássy út az 1930-as években; a jobb oldalon az egykori Frnda-féle ház sarka. 
Az Irányi utca szemközti oldalán a Kocziszky-palota

50 évvel ezelőtt történt – Békéscsaba 1971 augusztusában
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Hunnia csipke a múzeumban

Kopogtatófák

Fo
tó

: a
nt

ik
fo

to
.h

u

A köztiszteletben álló Frnda 
András volt az egyik legis-
mertebb tagja e családnak. 
Lehetséges, hogy az And-
rássy út – Irányi utca sar-
kán állt egykori, számos üz-
lethelyiségnek helyet adó 
épületet ő építtette valami-
kor a XIX. század közepén. 
De számos családtagjának 
sorsa is érdekesen alakult.

A rokonságához tartozott 
Frnda János női- és férfici-
pész, aki Frnda Mihálynak 
a mai Luther utca környé-
kén állt egykori lakóházában 
rendezte be cipőlerakatát, 
1878-ban. Ennél az egy hir-
detésnél többet nem adott 
fel, talán mert folyamatosan 
érkeztek hozzá a megren-
delések. Még tanoncokat 
is foglalkoztatott, akik kö-
zött többen szép sikereket 
arattak a regionális iparos 
kiállításon.

A cipőlerakatnak helyet 
adó ház tulajdonosa, Frnda 
Mihály 1880-ban hunyt el, 
öröksége után Frnda And-

rásnál lehetett érdeklődni a 
Vasút utca 1010. szám alatt. 
A mai Andrássy út – Irányi 
utca sarkán állt épület ebben 
az időben lakóházként is mű-
ködött és üzlethelyiségeknek 
is helyet adott. Az 1884-ből 
származó térképen már kö-
zel L-alakúnak mutatkozott, 
hosszabbik oldalával az Irá-
nyi utca vonalát követte, és 
annak közvetlen vonala men-
tén állt. A korábbi térképeken 
nem ilyennek rajzolták. Előtte 
még mindig ott húzódott a 
vízelvezető árok, ami keresz-
tezte az Andrássy utat. Ezen 
– a térkép tanúsága alapján 
– egy kis, deszkával fedett át-
járó biztosította a zavartalan 
közlekedést.

Az épületet legidősebb 
fia, Frnda Miklós örökölte. Ő 
a város egyik vaskereskedő-
je volt, aki cégét a gyulai kir. 
törvényszéken jegyeztette 
be, 1893. december 2-án. A 
bejegyzés szerint vas- és fű-
szerkereskedő, békéscsabai 
lakos volt. Tagja a legtöbb 
adót fizető csabaiaknak, a 

képviselő-testületnek, a csa-
bai ipartestületnek, de volt 
esküdtszéki ülnök is. 1908-
ban minden megyei lap be-
számolt róla, hogy egyik 
napról a másikra elvesztette 
látását a köztiszteletben álló 
tekintélyes kereskedő, de 
később sikerült őt meggyó-
gyítani.

Húga, Emília legalább 
kétszer házasodott. Egy 
Szekerka nevű férfi özvegye-
ként ismerkedett meg Vida 
Istvánnal, a gyulai 2. honvéd 
gyalogezred korábbi, nép-
szerű főhadnagyával. A fér-
fit 1904-ben Jászberénybe, 
majd Lugosra vezényelték, 
1905-ben tartották eljegyzé-
süket, 1906-ban pedig nagy 
lakodalom mellett keltek egy-
be Gyulán. Egyik násznagyuk 
volt az első csabai nyilvános 
fürdőt alapító Francsek Ist-
ván. Vida Istvánt őrnagyként 
nyugalmazták. 1937-ben a 
Prónay utcán laktak, ez ma 
a Szabó Dezső utca, ahol a 
jelenlegi piac terül el.

Szalay Ágnes

A Széchenyi ligetben vagy 
az Élővíz-csatorna partján 
található facsonkok, az úgy-
nevezett kopogtatófák termé-
szetvédelmi célt szolgálnak. 

A kiszáradt fák törzsének 
egy részét – ha nem fenye-
get a kidőlés veszélye – a 
város helyi jelentőségű ter-
mészetvédelmi területein 
meghagyják, így álló holt-
fák keletkeznek. A kopog-
tatófák korhadt részei és 
faodvai  búvó- és táplálkozó 
helyet biztosítanak  a min-
ket körülvevő élővilágnak. 
Nevük is abból ered, hogy 
a harkályok kéreg alatti lár-

vákat keresve előszeretettel 
kopogtatják.

Az Élővíz-csatorna bel-
várostól távolabb eső parti 
szakaszain viszont már fek-
vő holtfákkal is találkozha-
tunk. Ezek azok a kidőlt fák, 
amelyek a helyszínen hagy-
va, bolygatás nélkül, szintén 
seregnyi élőlénynek adnak 
otthont. A figyelmes szemlé-
lő felfedezheti, hogy odúlakó 
madarak, valamint gombák, 
kétéltűek, rovarok és emlő-
sök (jellemzően mókusok és 
denevérek) lakják a visszaha-
gyott kopogtatófákat, holtfákat 
Békéscsabán.



Békéscsaba városi lapja, a 
Heti Mérleg 1991. október 
2-án jelent meg először. A 
30 éves jubileum alkalmából 
most Baji Lajost kérdeztük, 
aki pedagógus és 1994-től 
2010-ig aktív szerepet vál-
lalt a közéletben. Jelenleg a 
BSZC Szent Györgyi Albert 
Technikum és Kollégium 
tanára, közoktatás-vezető, 
a testnevelési munkaközös-
ség vezetője. 

– 1994-től két cikluson át a 
közgyűlés oktatási bizottsá-
gának volt kültagja. 2002-ben 
az 1. számú választókerület 
képviselőjének választották 
és alpolgármester lett, majd 
2006 és 2010 között önkor-
mányzati képviselőként dol-
gozott. Milyen emlékeket őriz 
ebből az időszakból? 

– Bizottsági kültagként 
jó érzés volt részt venni Bé-
késcsaba oktatási életének 
formálásában, később pedig 
úgy láttam, még többet te-
hetek a városért. Alpolgár-
mesterként Pap János pol-
gármesterrel, Velkey Gábor 
és Hrabovszki György alpol-
gármesterekkel jól tudtunk 
együtt gondolkodni. A polgár-
mesteri hivatal apparátusa is 
együttműködő volt, így komoly 
szakmai érvek által alátá-
masztott döntéseket hozhat-
tunk. Jó szívvel emlékszem 
vissza arra, amikor a Lina-
mar-fejlesztést idehoztuk, 
dolgoztunk a belvízmentesí-
tésen, elindult a szennyvíz-
csatornázás, idejött a Bu-
dapest Bank bankműveleti 
központja, megépült a fecs-
keház vagy „Aprajafalva”, 
és még sorolhatnám.  Szin-
tén fontos volt számomra a 
„Hungarotel-ügy”. A cég még 
korábban úgy kapott kon-

cessziót Békéscsabán, hogy 
a szerződés szerint tízszeres 
iparűzési adót kellett volna 
fizetnie, ezt azonban nem 
tette meg. Örömmel tölt el, 
hogy közbenjárásommal 1,6 
milliárd forinthoz jutott a vá-
ros a cég jogutódjától peres 
úton. A pénz felhasználásá-
ról Vantara Gyula polgármes-
tersége idején a következő 
közgyűlés döntött. Minden 
tiszteletem azoké, akik a je-
len helyzetben felvállalják a 
közügyeket, de ez már más, 
mint amiben szerettem dol-
gozni. Ma a közéletben szá-
momra túl nagy csend és túl 
nagy zaj van egyszerre. Túl 
nagy csend az őszinte viták 
terén, és túl nagy zaj a másik 
oldalon.

– A Heti majd a Csabai 
Mérleg tudta-e segíteni vala-
milyen formában akkoriban 
a munkáját? 

– A közgyűlések után 
mindig nagyon vártam, mit 
látott fontosnak a Békés 
Megyei Hírlap vagy a Csa-
bai Mérleg. Ez elsődleges 
visszacsatolás volt arról, mi 
ment át abból, amiről döntöt-
tünk, amit szerettünk volna 
elérni. A városi újság részre-
hajlás nélkül számolt be az 
önkormányzat történéseiről, 
de például a kultúra esemé-

nyei, és Gécs Béla jóvoltá-
ból például a helytörténet is 
teret kapott benne, ezt ma is 
nagyon szeretem. 

– Még alpolgármester volt, 
amikor a fia, Baji Balázs az 
első komolyabb sportsikereit 
érte el. Akkoriban úgy be-
széltek róla, mint Baji Lajos 
fiáról. Mára fordult a kocka…

– Egy szülőnek talán az 
egyik legjobb érzés, amikor 
a gyermekei sikerének, bol-
dogulásának örülhet. Balázs 
világraszóló dolgokat produ-
kált, a nevét sokan ismerik 
mindenütt. Ma már állator-
vos, de a sport és a sportdip-
lomácia is komolyan az élete 
része. Most abban az élet-
szakaszban van, hogy kezdi 
megalapozni a polgári életét. 
Bence fiunk pedig már cso-
dás unokákkal ajándékozott 
meg bennünket.

– Hogyan alakult az éle-
te, miután hátrább lépett a 
közéletből? 

– Az oktatástól soha nem 
távolodtam el, és itt is mindig 
új kihívások vannak. A BSZC-
ben a rendészeti képzésben 
és az edzőképzésben is új 
feladatokat kaptunk, ráadá-
sul úgy érzem, megértem 
arra, hogy átadjam a tapasz-
talataimat a következő idő-
szak edzőinek. Nem az edző 
szemszögéből, hanem abból 
az aspektusból, hogyan le-
het valakit az élsportolóvá 
válásban segíteni. Mi például 
mindig szem előtt tartottuk, 
hogy ne a feleségem, vagy 
az én álmaimat erőltessük 
rá a fiainkra, hanem segítsük 
őket a saját álmaik betelje-
sítésében. Ezt a szemléletet 
próbálom átadni, kiegészítve 
ezzel a sportszakemberek 
munkáját.

Mikóczy Erika

A békéscsabai Mazán Er-
zsébet 2012-ben elvégez-
te a Márvány Fotóműhely 
fotósuliját, majd hamaro-
san csatlakozott a klubhoz. 
Eleinte „megfigyelőként” 
volt jelen, majd 2014 szept-
emberében bekapcsoló-
dott a házi pályázatokba. 
Ma már több nemzetközi 
versenyen brillíroz. A régi 
ismeretségünkre való te-
kintettel tegeződünk.

– Óvónő vagy, egy óvónő szé-
pen rajzol; onnan már csak 
egy ugrás a fényképezés.

– Mindig is szerettem né-
zegetni a képeket, a családi 
albumokat – alapvetően ér-
deklődöm az emberek iránt. 
Először édesapám Zenitjével, 
később egy Ricoh géppel fo-
tóztam a család eseményeit, 
majd a gyermekeimet, de a 
digitális technika megjelenése 
előtt ez még egy nagyon költ-
séges hobbi volt.

– Mára pedig a szenvedé-
lyedet kvázi professzionális 
szintre emelted.

– Azért ez túlzás… Nyolc 
évvel ezelőtt beléptem a Már-
vány Fotóműhelybe, ahol egy 
nagyon jó, segítőkész közös-
ségbe csöppentem. 2015-ben 
az esélytelenek nyugalmával 
beneveztem a 2015-ös  Csak 

tiszta forrásból című pályázat-
ra. Nem akartam elhinni, hogy 
az egyik felvételem különdí-
jas lett. Még abban az esz-
tendőben, a székesfehérvári 
Országos Miniatűr Fotópályá-
zaton három kópiámból kettőt 
kiállítottak. A sikerek motivál-
tak: tanfolyamokat végeztem, 
fotós táborokba, kirándulások-
ra járok, folyamatosan kép-
zem magam.

– Több eredményed is van, 
melyeket emelnéd ki?

– Rendszeresen pályázok, 
és több kiállított képem mel-
lett nagyon örültem a 2019-
ben, Baján megrendezett II. 
Délvidék Fotópályázaton el-
ért 1. helyezésnek papírala-
pú, monokróm kategóriában. 
Debóra a kép címe, egy rég-
múlt időt idéző portré, archa-
ikus technikával, cianotípia 

eljárással készült. A XXV. 
Alföldi Fotószalonon, szin-
tén ezzel a technikával négy 
képem lett különdíjas. Tavaly 
óta több nemzetközi pályáza-
ton is részt veszek, és majd-
nem minden alkalommal el-
fogadják a fotóimat.

– Néhány hete a FIAP 
(Nemzetközi Fotóművészeti 
Szövetség) fogadta el a képei-
det, most újabb sikert könyvel-
hetsz el.

– Ezúttal egy indiai pályá-
zatra jelentkeztem, ahol há-
rom képemet választották ki. 
Ennek azért is örülök, mert 
több ezren neveztek a nagy-
világból, de Magyarországról 
csak kevesen. Vastagon alá-
húzom: mindez nem jöhetett 
volna létre, ha nem állna mö-
göttem a klubom.

Such Tamás
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LENC SÉ SI  KÖZÖS SÉGI  H Á Z
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66.456-177,

lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítás
Augusztus 28., szombat 9-től 19 óráig - a Magyar Fotográfia Napja 

alkalmából a Márvány Fotóműhely szabadtéri kiállítása tekinthető meg a 
Korzó téren 

Induló tanfolyamok
Angol középfokú nyelvvizsgára és érettségire felkészítő képzés in-

dul szeptember 23-án, 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60x45 perc) 
és 30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor, 18-tól 20 
óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének májusra középfokú nyelv-
vizsgát tenni. Írásbeli, szóbeli és hallott szövegértésre való teljes felkészítés. 

Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 40 000 Ft. 
Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés 

alkalmával, 30 000 Ft előleg befizetésével.

Angol szakkör indul ovisoknak
Szeptember 20-tól, hétfői napokon 16.30-tól 17 óráig. A gyerekek 6 

éves kor előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására, a foglalkozá-
sok esetében erre nyílik lehetőség. Az óvodások a lehető legtermészetesebb 
közegben, játék közben sajátítják el az angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat 

Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 4 000 Ft/hó/fő.
Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292 

Tornák szeptember 7-től
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és 

csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. 
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti. 

Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 17.30-tól 18.30 óráig. 
Vezeti Kvasz Edit aerobic oktató.   

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

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

NYÁRI JAZZ-KONCERTEK 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.”

2021. augusztus 31, KEDD, 19 óra
 KOVÁCS LINDA BÖGÖTHY ÁDÁM DUO

Kovács Linda – ének, Bögöthy Ádám – nagybőgő „Zenei motivációnk a jazz 
gyökeréből táplálkozik, ugyanakkor kiemelten fontos a történetek elmesélé-
se, melyek a kompozíciók dal-jellegéből fakadóan egyfajta személyességet 

hordoznak.” 

 2021. szeptember 2, CSÜTÖRTÖK, 19 óra
LUIZA ZAN & JAZZPAR TRIO (Sepsiszentgyörgy)

Luiza Zan – ének, Gáspár Álmos – gitár, Gáspár Csaba – hegedű, Vitályos 
Lehel – nagybőgő „...a 30-as évek párizsi hangzása és varázsa, Django 

Reinhardt egyedi Manouche Jazz stílusát idézve.” 

2021. szeptember 9, CSÜTÖRTÖK, 19 óra
TÓTH VIKTOR ARURA TRIO

Tóth Viktor – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom, Orbán György - nagybőgő
„Ön- és közgyógyító zene, mely a lélek regiszterei felé áramlik.”

 A koncertek helyszíne a Meseház udvara. 

Támogatóink: 
NKA Hangfoglaló Program, Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Köszönjük Magyarország Program
 

Előzetes: Meseházi Szüreti Mulatság szeptember 11-én, 14 órától. 
Mustpréselés, kemencés lángos sütése, 

16 órakor a Kispipa zenekar családi népzenei koncertje.

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Baji Lajos: Ma túl nagy csend és túl nagy zaj van egyszerre

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

A Márvány Fotóműhelytől a versenyekig

Mazán Erzsébet hobbifotós
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Elsősegély-képzés

Kétnapos elsősegély-kép-
zést volt a közelmúltban Bé-
késcsabai Röplabda Aka-
démián. Ledzényi János 
menőápoló a BRSE után-
pótlás edzőinek, valamint 
az iroda munkatársainak 
tartott elméleti és gyakorlati 
oktatást.

A képzésen résztvevők 
részletes elméleti oktatást 
kaptak az elsősegély-nyúj-
tással kapcsolatban, olyan 
információkkal, amelyekkel 
egy laikusnak is érdemes 
tisztában lennie a minden-
napokban. Kitértek a gyako-
ri sportsérülésekre és azok 
ellátására is. 

– Egy sporteseményen 
számítani kell a nézők és a 
játékosok egészségügyi álla-
potának változására is. A kép-
zésen kitértünk a különböző 
kórképekre és az újraélesz-
tést is gyakoroltuk – emelte 
ki Ledzényi János, az Alföld 
Ambulance Kft. mentőápolója.

A Békéscsabai Röplab-
da Akadémián, napi szinten, 
három pályán, mintegy hat-
van gyermek sportol egy idő-
ben – mondta Nagy Attila, a 
BRSE utánpótlás vezetőedző-
je, hozzátéve: nagyon fontos-
nak tartja, hogy egy nem várt 
esemény esetén is gyorsan 
tudjanak reagálni.

P. Á.
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20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Aggódunk érted 27.
21.40 Portréfilm 34.
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 Üzleti Negyed
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Kvantum
  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 Szép magyar énekek

22.00 Aggódunk érted 4.
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 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 Kikötő
21.00 Rotschild Klári legen 
 dái

21.50 Aggódunk érted 5.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 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 A szenátor fodrásza
21.50 Aggódunk érted 5.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
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 25.
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 Kortanúk - A csillagok  
 útján
22.25 Rozmaring

22.50 Híradó
23.10 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 26.
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 Cirkuszmisszió
 Fesztivál 1.

22.00 Isonzótól a Piavéig 1.
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
  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 11.
10.45 Ökoportré 6.
11.10 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 Portréfilm 35.
21.50 Fehérvári beszél-
 getések
22.15 Méhlegelők

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 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 12.
10.45 Ökoportré 7.
11.10 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 Cirkuszmisszió 
 Fesztivál 2.
22.00 Isonzótól a Piavéig 2.

22.15 Méhlegelők
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
  0.00 Képújság

2021. augusztus 30., hétfő

2021. szeptember 6., hétfő

2021. szeptember 1., szerda

2021. szeptember 8., szerda

2021. szeptember 3., péntek

2021. szeptember 10, péntek

2021. augusztus 31., kedd

2021. szeptember 7., kedd

2021. szeptember 2., csütörtök

2021. szeptember 9., csütörtök

2021. szeptember 4., szombat

2021. szeptember 11., szombat

2021. szeptember 5., vasárnap

2021. szeptember 12., vasárnap

A        MŰSORA • 2021. augusztus 30–szeptember 12.

KITEKINTŐ –Medivid Agility Kupa és ParAgility Kupa Gyulán

A Gyulai Kutyás Agility 
Szabadidősport Klub au-
gusztus 14–15-én rendez-
te meg a jubileumi, XXV. 
Medivid Agility Kupa és 
XVI. ParAgility Kupa orszá-
gos és nemzetközi kutyás 
ügyességi versenyét. 

A megnyitón a verseny fő-
védnöke, Takács Árpád kö-
szöntötte a megjelenteket. A 
kormánymegbízott elmondta, 
hogy nemcsak Magyaror-
szágról, hanem Csehország-
ból, Ausztriából és Romániá-
ból is érkeztek versenyzők.   

– Méltán hívhatjuk az agility 
fővárosának Gyulát. Több mint 
két és fél évtizede álmodta 
meg Alt Sándor ezt a sportot, 
és csak azok látják, hogy hova 
érkezett, akik látták, hogy 
honnan indult – fogalmazott a 

rendezvényen Takács Árpád 
kormánymegbízott.

Görgényi Ernő, Gyula pol-
gármestere felhívta a figyel-
met arra, hogy ez Magyar-
ország legrégebb óta tartó 
agility versenye. 

– Óriási teljesítmény vala-
mit huszonöt esztendőn át, 
folyamatosan magas színvo-
nalon művelni, évente újra és 
újra megrendezni. Jó, hogy 
amikor az ennyi változáson 
megyünk keresztül, akkor is 
van egy civil közösség Gyu-
lán, amely kitartó, és évről 
évre megvalósítja céljait – fo-
galmazott a városvezető.

A megnyitót követően egy 
házasságkötésnek lehettek 
fül- és szemtanúi a jelenlé-
vők. Előbb feltűnt az anya-
könyvvezető, majd bevonult 
a házasulandó pár az agility 

pályára: Simon Matild Me-
lánia és Simon Csaba nem 
csak az életben, hanem a 
pályán is egy párt alkotnak. 

– Régebben én voltam 
a kutyás, majd amikor talál-
koztam a párommal, akkor 
bevezettem őt is a kutyás 
társadalomba, így megis-

merkedett ezzel a gyönyörű 
sporttal. Mivel én sérült va-
gyok, ő tud nekem segíteni 
abban, hogy részt vehessek 
egy ilyen versenyen. Ő ve-
zet engem, én pedig veze-
tem a kutyát, így végre én 
is ParAgilityzhetek, egyedül 
ezt nem tudtam volna vég-

hez vinni – fogalmazott az 
újdonsült férj.

Alt Sándor, a Gyulai Ku-
tyás Agility Szabadidősport 
Klub elnöke elmondta: álta-
lában 100-120 gazda-kutya 
páros vesz részt a verse-
nyen, idén 73 gazda, 105 ku-
tyával nevezett a megméret-

tetésre. Hozzátette: a sérült 
versenyzők nehezen tudnak 
felkészülni, hiszen nincsenek 
olyan csarnokok, ahol edzeni 
tudnak. Ez az egyetlen ren-
dezvény, ahol a sorstársa-
ikkal meg tudják mérettetni 
magukat. 

Gyemendi Réka
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A versenyt Alt Sándor álmodta meg több mint 25 éve Itt mondta ki az igent Simon Matild és Simon Csaba
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Soltz Gusztáv emléktáblája

Az első vívómester

Soltz Gusztáv, 1848-as 
honvédhadnagy, vívómes-
ter halálának 135. évfordu-
lója alkalmából a Magyar 
Szablyavívó Iskola és Bé-
késcsaba önkormányzata 
emléktáblát állított a csa-
bai vívócsarnoknál, au-
gusztus 10-én.

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő és Máday Nor-
bert a Magyar Szablyavívó 
Iskola alapítója, elnöke mél-
tatta az első magyar vívómes-
ter, Soltz Gusztáv, egykori 
vörössipkás, ’48-as vívóhad-
nagy érdemeit. Soltz Lőcsén 
született 1832-ban és az 1860-
as években került Békéscsa-
bára, ahol üzletet vezetett. 
Helyben, valamint a környező 
településeken is vívóképzé-
seket tartott. Az 1886-ban 
elhunyt Soltz Gusztáv a legin-

kább magyarnak tartott sport, 
a kardvívás alapjait tanította 
Békéscsabán, Gyulán, Oros-
házán, Kecskeméten, Szege-
den, Hódmezővásárhelyen.

Herczeg Tamás emlékezte-
tett arra, hogy a magyar olim-
piai aranyérmek 21 százalé-
kát a vívás adja. Cél, hogy a 
szablyavívás, amely 2020-tól 
Hungarikumnak számít, a he-
lyi értéktárba is bekerüljön. 

Az emléktábla avatóján a 
szablyavívó iskola növendékei 
tartottak bemutatót. 

Az ünnepség zárásaként 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő, Kiss Gyula al-
jegyző, Máday Norbert elnök, 
valamint Trényi Péter, a békés-
csabai Magyar Szablyavívó 
Iskola vezetője leplezték le és 
koszorúzták meg az emlék-
táblát.  

Sz. B.

Békéscsabai KK játékoskerete részben átalakult

Készülnek az idényre a kosarasok
Augusztus második heté-
ben kezdte meg felkészülé-
sét a 2021/22-es idényre az 
NB II Keleti csoportjában 
induló Békéscsabai Kosár-
labda Klub. A viharsarki 
együttes az alapozás első 
pár hetében az erőnlét és az 
állóképesség fejlesztésére 
helyezi a hangsúlyt.

A Békéscsabai Kosárlabda 
Klub az előző szezonban 
az NB II Keleti csopotjában 
szerepelt, a csapat kifejezett 
célja az volt, hogy bejusson a 
keresztjátékba, és osztályozó 
mérkőzésen vívja ki a feljutást 
az NB I/B Zöld csoportjába. 
A csabaiak célját a Dunaha-
raszti MTK akadályozta meg 

a keresztjátékban, így most 
a tavalyihoz hasonló célokkal 
vágnak neki az idénynek.

Jancsika Árpád, a Békés-
csabai KK vezetőedzője is-
mertette, hogy az alapozás 
három hetében főleg a futás-
ra és az erőnléti állapot javí-
tására helyezik a hangsúlyt. 
Átnézik azt is, mi az, amin ja-
vítani kell, illetve átbeszélik a 
taktitákat. A harmadik hét első 
felében egy tornán vesznek 
részt, majd jönnek sorban a 
felkészülési mérkőzések. 

A csapat játékoskerete 
részben átalakult. A center 
poszton bevethető Gruda 
Gergely a gyermeke szü-
letése miatt abbahagyja a 
játékot, Lippai Gábor pedig 

a Békéscsabai KK második 
számú csapatában szerepel 
majd. Vágvölgyi Ádám sem 
lesz a keret tagja, hiszen má-
sik városban dolgozik. Gura 
Norbert jelenleg a rehabilitáci-
óját végzi, a játékos várhatóan 
novemberben lesz bevethető. 

Visszatér nevelőklubjához 
Perák Denisz, aki az NB I/B-
ben játszott 5-6 évet Pápán és 
Hódmezővásárhelyen. A má-
sik érkező Szarvas Péter, aki 
a DEAC Campusfesztiválban 
játszott az előző idényben. 

Papp Ádám

Karsai Gábor nyerte a brnoi U18-as viadalt

Egykori olimpikonok visszaemlékezései az ötkarikás játékokra

Augusztus 14-én négyes 
viadalon képviselték hazán-
kat a magyar atlétika U18-as 
keret legjobbjai Brnoban. A 
Békéscsabai Atlétikai Club 6 
versenyzővel erősítette a csa-
patot. A brnoi egyetemi pályán 
Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia 
fiataljai versenyeztek egymás-
sal. A legtöbb pontot Karsai 
Gábor érte el, aki 3000 mé-
teren győzött. Tóth Sándor 
tanítványa 8:44,85-ös idővel 
biztosította az első helyet. A 

mesteredző másik tanítványa, 
Zahorán Milán 1500 méteren 
indult, és idei legjobb eredmé-
nyével az ötödik helyen vég-
zett. 110 méteres gátfutásban 
Hrabovszki Balázs. Adorján 
László tanítványa második lett. 
Bagi Árpád versenyzője Erős 
Eszter rúdugrásban az ötödik 
helyen végzett. Solticz Kálmán 
dobó csoportjából pedig Csiz-
mazia Áron és Baukó Petra 
gyűjtögette a pontokat. Mind-
ketten súlylökésben indultak 
és a hetedik helyen végeztek.

Olimpiát nézni mindnyá-
junk számára különleges 
élmény, de talán még kü-
lönlegesebb azoknak, akik 
valamikor sportolóként is 
jelen lehettek. Az idei to-
kiói olimpia után egykori 
csabai olimpikonikonokat 
kérdeztünk.

Urbanikné Rosza Mária és 
Urbanik Sándor futóként 
kezdte a pályafutását. Mar-
csit aztán Tóth Sándor edző 
hívta a gyalogló csapatba, 
Sándornak pedig Jakabos 
Péter edző szólt egy szerdai 
napon, hogy „Sanyi, a hétvé-
gén gyalogolni kellene húsz 
kilométert a bajnokságon. Az 
a lényeg, hogy érj a célba, 
van állóképességed, a 20 ki-
lométer simán meglesz!”. Így 
indult a pályafutásuk, amely-
ben igen szép eredménye-
ket értek el. Marcsi három 
olimpián vett részt: 1992-
ben Barcelonában (12. hely), 
1996-ban Atlantában (9. 
hely) és 2000-ben Sydney-

ben (18. hely). Sándor négy-
szer volt olimpikon: 1988-ban 
Szöulban (21. hely) Barcelo-
nában (8. hely), Atlantában 
(13. hely) és Sydney-ben 
(29. hely). Urbanikné Rosza 
Mária ma edző az atléták-
nál, Urbanik Sándor pedig 
üzletember. Marcsi szerint a 
férjében is máig benne van 
a sportember, mindig ő akar 
lenni a legjobb, mindegy, 
hogy hova kerül, benne van 
a versenyszellem, és végig-
kíséri a fair play. 

Bökfi Jani súlyemelő gyer-
mekként eleinte focizott. 
Amikor 15 évesen, a csabai 
Trefort utcai koleszban meg-
nyerte a házi fekvenyomó 
versenyt, és nevelőtanára, 
Csepelényi Attila hatására a 
szögre akasztotta a stoplist, 
és megfogta a vasat. Évekig 
ifjúsági és junior korosztá-
lyos bajnok, illetve négy-
szeres magyar bajnok volt. 
1984-ben lett volna az első 
olimpiája, azonban miután 
az 1980-as moszkvai olim-

piát a nyugati blokk bojkot-
tálta, a ’84-es Los Angeles-i 
olimpiára a szocialista blokk 
versenyzői nem mentek el. 
1988-ban, Szöulban azon-
ban már ott volt, és össze-
tettben negyedik helyezést 
ért el.  Bökfi János 2011 és 
2013 között a súlyemelő vá-
logatott szövetségi kapitá-
nya is volt. Évtizedek óta a 
Békéscsabai Súlyemelő és 
Szabadidő Sportegyesület 
vezetőedzője, sportolói igen 

szép eredményeket érnek el.
Történelmi pillanatot írt 

tornában az 1996-os atlan-
tai olimpián Békéscsaba. 
Ugyanis a női tornászcsapat 
hat tagja közül négy csabai 
induló volt (Balogh Ildikó, 
Nyeste Adrienn, Ónodi Heni 
és Varga Adrienn). Sajnos 
azóta sem jutott ki hazai csa-
pat az ötkarikás játékokra. 
Varga Adrienn nagyon fiata-
lon volt Atlantában, hiszen 
csak azt követően töltötte be 

a 16. életévét. Mint mondta, 
tornászpályafutása legna-
gyobb élménye volt az olim-
pia. Annak ellenére is, hogy 
az olimpiai faluban történt 
robbantás miatt csak komoly 
biztonsági intézkedésekkel, 
például ujjlenyomat-érzéke-
lővel léphettek be a faluba. A 
csapat akkor kilencedik lett, 
csak kicsivel maradtak le a 
nyolcadik helyről, de ez így is 
csodálatos eredmény. Egyé-
niben pedig hárman is beke-
rültek az összetett döntőbe 
is. Adrienn később, 1998-ban 
Európa-bajnok lett ugrásban, 
a 2000-es olimpián Sydney-
ben azonban sérülés miatt 
már nem tudott részt venni. 

Gyáni János judósnak 
az első ötkarikás játéka a 
moszkvai csonka olimpia volt, 
ahol nagyon erős mezőny 
indult. Nem volt szerencsé-
je, egy román versenyzővel 
kezdett, aki legyőzte. A követ-
kező, a Los Angeles-i olimpia 

szintén csonka volt, oda nem 
mentek magyarok, azonban 
Varsóban rendeztek egy 
„szocialista olimpiát”, ahol 
Gyáni János az 5. helyen 
végzett. Mint mondta, addigra 
már nem volt olyan motivált. 
Aztán végre Szöulban részt 
vehetett egy igazi olimpián, 
ahol hemzsegtek a sztár-
sportolók (mint például Ben 
Johnson, Carl Lewis, Steffi 
Graf). Az olimpia előtt fél évig 
Japánban készülhetett, nagy 
reményekkel ment Szöulba, 
ahol 7. lett. Mehetett volna 
Barcelonába is – ezt Kovács 
Antal, barcelonai olimpiai 
aranyérmes is elismerte – de 
mintegy 14 évnyi versenyzés 
után inkább átadta neki a sta-
fétát. Azt követően itthon még 
sokáig versenyzett, a meste-
rek között kétszer nyert világ-
bajnokságot, 1997 óta pedig 
a BM Kano Judo SE-ben adja 
át tudását a fiataloknak.

Such Tamás

Nyeste Adrienn, Balog Ildikó, Lukács József, Ónodi Henri-
etta és Varga Adrienn 1996-ban

Urbanik Sándor, Urbanikné Rosza Mária és Tóth Sándor 
1996-ban, az atlantai olimpia előtt

Karsai Gábor (elöl) már a rajtnál az élre állt

Bökfi János még aktív versenyző korában Gyáni János Fehér Dórával és Özbas Szofival
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Pótolják a fákat
Békéscsaba a Modern Vá-
rosok Program keretében 
jelentős útépítési és útfel-
újítási beruházást valósít 
meg, amelynek I. üteme 
2021 augusztusában kez-
dődött meg. 

Az első ütemben 45 utca 
érintett útépítéssel, ame-
lyek lakói a jobb közlekedé-
si viszonyok és a szálló por 
mennyiségének csökkenté-
sével nemcsak az életminő-
ségük javulását várják, de 
az ingatlanuk értéknöveke-
dését is. Az útépítésekhez 
az érintett ingatlanok tulaj-
donosainak nem kell anyagi-
lag hozzájárulniuk, azt teljes 
egészében az önkormányzat 
finanszírozza.

Az útépítés kivitelezője, be-
ruházója és a polgármesteri 
hivatal szakemberei a helyszí-
ni bejárások során, az útter-
vek alapján, a leendő nyom-
vonal feltérképezésével 45 
utca esetében összesen 477 
darab eltávolítandó faegyedet 
(többségében gyümölcsfát) 
dokumentáltak. Ahol a körül-
mények lehetővé tették, ott a 
fák fennmaradását vették el-
sősorban figyelembe, annak 
érdekében, hogy minél keve-
sebbet kelljen kivágni, így több 
esetben az út nyomvonalának 
a módosítására is sor került.

A polgármesteri hivatal 
részéről a fakivágásokhoz 

szükséges hatósági enge-
dély és a tulajdonosi hozzá-
járulás egyeztetés alatt van. 
A várható fakivágásról szóló 
részletes tájékoztatás a vá-
ros honlapján (bekescsaba.
hu) a Zöld hírek rovatban ol-
vasható.

A kivágott fák pótlására a 
projekt végéig, de legkésőbb 
2022. november 30-áig ke-
rül sor. Amennyiben az adott 
helyszínen nincs lehetőség 
a kivágott fák pótlására, 
úgy a város egyéb, fahiá-
nyos helyszínein fásítanak. 
A helyszíneket, a fák pontos 
darabszámát, a fafajok meg-
határozását és a garanciális 
feltételeket a polgármesteri 
hivatal által kiadott tulajdono-
si hozzájárulás tartalmazza.

Az önkormányzat ezúton 
is kéri a lakosság szíves türel-
mét, közreműködését a mun-
kálatok ideje alatt, valamint 
bizalmukat a további hasznos 
tevékenység érdekében.

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók tá-
mogatására a „Békéscsaba 
hazavár!” felsőoktatási hall-
gatói ösztöndíj elnyerésére, 
valamint a diplo más pálya-
kezdők támogatására a „Bé-
késcsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj-
jal elnyerhető támogatás: Az 
ösztöndíj összege félévenként, 
5 hónap időtartamra (szeptem-
bertől januárig és februártól 
júniusig) havi 40 000 Ft, amely 
a pályázat benyújtásakor fo-
lyamatban lévő félévtől négy 

félévig, de legfeljebb az oklevél 
megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatással el-
nyerhető összeg: Az ösztöndíj 
összege egyszeri 300 000 Ft, 
amely az ösztöndíjszerződés 
megkötését követő 15 napon be-
lül kerül átutalásra a pályázó által 
megjelölt pénzforgalmi számlára.

A pályázatok benyújtásá-
nak helye: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szociálpolitikai Osztály 
5600 Békéscsaba, Szabadság 
tér 11-17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email címre.

A pályázatok beérkezésének 
határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati űrlap Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala Szociálpolitikai 
Osztályán igényelhető vagy le-
tölthető Békéscsaba város hon-
lapjáról.

Kérjük, hogy a borítékra 
írják rá: „Békéscsaba hazavár!" 
életkezdési támogatás pályázat 
vagy „Békéscsaba hazavár!" 
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj 
pályázat.

A pályázati döntésekről 
szóló értesítés várható ideje: 
2021. október 31.

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

Békéscsaba hazavár! Egyéjszakás kaland
A Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatósága Boldog 
Gusztáv vezényletével, Egy-
éjszakás kaland elnevezés-
sel szervezte meg a közel-
múltban a természetközeli 
élményeket biztosító ese-
ményét a szabadkígyósi 
Nagyerdőben.

A természetvédelmi őrként 
dolgozó túravezető a 80-as 
években a madártani egyesü-
let csabai csoportjának titkára 
volt. 1989-ben a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársa-
ként tevékenykedett. Csa-
ládja Kunágotáról szárma-
zik, ahogyan mondta: atyai 
nagyszülei kulákok voltak, 
vagyis mezőgazdasággal, ál-
lattenyésztéssel foglalkoztak. 
A természet, a táj, az állatok 
és növények szeretete innen 
eredeztethető. Kétéves volt, 
amikor Békéscsabára köl-
töztek. Bátyja díszmadarakat 
tenyésztett, a 49 négyzetmé-
teres lakótelepi lakás kisszo-

bájában 30 papagájjal éltek 
együtt. Gusztáv akkoriban 
éticsigákat tartott, varjú- és 
vércsefiókákat, valamint sünt 
nevelt, és előszeretettel néz-
te a Tüskevár című filmsoro-
zatot. Ötödik osztályosként 
volt, hogy naponta 20-25 ki-
lométereket túrázott 20 kilós, 
krumpliszsákra hajazó háti-
zsákkal a hátán. 

Ma már a város emberek 
egyre inkább elszakadnak a 
természettől.

– Kikérem magamnak, 
hogy általában a hegyvidé-
ken, a tengerparton, bárhol 
máshol megtalálható instant 
látnivalókra bukik az ember, 
és mindenképpen el kell utaz-
nia ahhoz, hogy valami igazán 
szépet lásson – jegyezte meg 
Boldog Gusztáv. Hozzátette: 
tömegesen nem látható az a 
fajta alázat, hogy a városi em-
berek lecsendesedve, tempó-
jukat lelassítva éljék meg az 
alföldi táj adta örömöket. 

Az Egyéjszakás kaland 
most minderre lehetőséget 
adott. Volt benne éjszakai 
túra, madárgyűrűzés, de a 
jó hangulat és a jó beszél-
getések éppúgy bele voltak 
kódolva, mint a természettel 
való közelebbi ismerkedés 
és barátkozás. Egyébiránt a 
nemzeti park nagyjából 4800 
hektáros területe más eset-
ben sem engedi, hogy a láto-
gató unatkozzon. Ott mindig 
történik valami.

(A kalandról bővebben a 
behir.hu oldalon olvashatnak.)

Erdei-Kovács Zsolt

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

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

A Kerekegyházi út építé-
si munkálatai befejeződtek.  
Az utca csak korlátozottan 
alkalmas közlekedésre. A 
Kétegyházi úton és a Kígyósi 

úton kerékpárút felújítása il-
letve építése elkészült. A 
megépült szakaszok forga-
lomba-helyezése még nem 
történt meg, azok továbbra 
is munkaterületek! 

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

A Pósteleki bekötőút kivi-
telezése is befejeződött. 

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

Békéscsaba Gerla telepü-
lésrészen a Csabai út Csalo-
gány utca közötti szakaszon a 
szegélyépítés és az alapréteg 
elterítése elkészült, az aszfal-
tozási munkák folyamatban 
vannak. A pósteleki főcsa-
torna menti kerékpárút sza-
kaszon a szegély építése, az 
alapréteg terítése elkészült. A 
Pósteleki Kastélyparkban az 
erdei sétány szakaszon folyik 
a szegélyépítés és az alapré-
teg terítése.  

A projekt részeként egye-
di tervezésű, komplex, fe-
dett pihenőhelyek létesültek 
(Gerla, Póstelek, Munkácsy 
Emlékház, Bányatavak – 
madárles építésével, Sza-
badkígyós). A létesítmények 
műszaki átadás-átvétele 
folyamatban van.  A projekt 
keretében „attrakciós elem-
ként” a volt autósmozi mellett 
egy kerékpáros pálya épült, a 
hozzá kapcsolódó komplex, 
fedett pihenőhellyel együtt. 
A kerékpáros pálya úgyneve-
zett pumpapályaként lett ki-
alakítva, amely nevét a rajta 
alkalmazott kerékpáros tech-
nikáról kapta, ugyanis a meg-
felelő "pumpáló" mozgással 
hajtva a biciklit, tekerés nél-
kül lehet körbe haladni akár 
10–20 körön át a hullámvo-
nalú pályatesten. A dirt pá-
lya próbaüzeme elkezdődött, 
szeretettel várják az extrém 

sportok kedvelőit. Nyitvatar-
tási időszakok: április 15-től 
szeptember 15-ig 7-21 óráig 
hétfőtől-vasárnapig (nyári 
időszak); szeptember 16-tól 
április 14-ig 8–16 óráig hétfő-
től-vasárnapig (téli időszak).

Gerlán a Wenckheim Ká-
roly tér felújítása is befeje-
ződött. A park kivitelezési 
munkálatainak eredménye-
ként térkő és szórt burkolatú 
sétányok és pihenőhelyek 
létesültek, amelyeket színes 
virágágyások és díszcserjék 
öveznek. 

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

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

Város ÖnkormányzataElkezdődött a próbaüzem a pósteleki pumpapályán



Csabai Mérleg 15SzínesCsabai Mérleg

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

Tel.: 30.290-8726.
• Matematikából korrepetálás, felkészítés általános iskolások-

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

Telefon: 70/392-0459.
• A Lencsései lakótelepen ízlésesen felújított, 2 szobás, tégla-

blokkos, 4. emeleti lakás eladó. Irányár 16,9 millió forint. Érdek-
lődni hétköznap 18 óra után, az 50/124-2632 számon lehet.

• Kisméretű fagyasztó, kanapé, számítógépasztal és konyhai 
asztal székekkel eladó. Telefon: 30/684-5745.

Július végére feléltük a Föld idei erőforrásait

Vásároljunk tudatosan!
A túlfogyasztás napja azt 
mutatja, hogy az emberi-
ség mennyi idő alatt hasz-
nálja el a Föld egy évre ele-
gendő erőforrásait. Idén 
ez a nap globálisan július 
29-ére, Magyarországon 
június 8-ára esett. Szász 
Nórát, a Tudatos Vásár-
lók Egyesületének kom-
munikációs munkatársát 
egyebek mellett arról kér-
deztük, hogyan tarthatjuk 
a megfelelő mederben a 
fogyasztásunkat. 

Szász Nóra elmondta, fontos 
tényező, hogy az emberek 
mennyire jól szigetelt há-
zakban laknak, és azoknak 
mekkora az energiaigényük. 
Szintén kiemelt szerepet ját-
szik, hogy mivel és hogyan 
közlekedünk, valamint hogy 
honnan érkeznek hozzánk 
az áruk. 

– Emellett a táplálkozás is 
sokat nyom a latban. Az állati 
eredetű termékek fogyasztá-
sa, a húsfogyasztás jobban 
igénybe veszi a Föld erőfor-
rásait, mint a növényi ere-
detű. Ráadásul, ha olyankor 
szeretnénk gyümölcsöt enni, 
amikor annak Magyarorszá-
gon nincs szezonja, akkor 
annak nagy a szállítási költ-
sége – jegyezte meg Szász 
Nóra.

A Tudatos Vásárlók Egye-
sülete arra sarkallja az embe-
reket, hogy tudatos, környe-
zetbarát vásárlói döntéseket 
hozzanak. Szemléletformáló 
előadásaikon, öko-köreiken 
igyekeznek segítséget nyújta-
ni ehhez, és a tudatosvasarlo.
hu oldalukon is számos jó öt-
lettel szolgálnak. A vásárlást 
illetően pedig összeállítot-
tak egy 12 pontból álló listát, 
egyfajta iránymutatást arra, 
hogy ha van lehetőség, akkor 

próbáljuk meg azt választani, 
ami leginkább fenntartható és 
környezetbarát. 

– Benne van például, hogy 
írjunk listát, és ha beme-
gyünk egy boltba, akkor az 
ott alkalmazott polc-trükkök 
ne térítsenek el bennünket. 
Fontos az is, hogy lehetőleg 
„helyben, helyit” vegyünk, ha 
tehetjük, menjünk el a piac-
ra, vásároljunk a gazdáktól, 
hiszen ilyenkor kisebb távol-
ságot kell megtennie az élel-
miszernek is. Ráadásul, ha 
nagyon messziről jön például 
a zöldség vagy a gyümölcs, 
azt be kell csomagolni és 
különböző anyagokkal kell 
kezelni, hogy kibírja a hosz-
szú utat. Ez mind-mind ki-
esik, ha helyit vásárolunk. 
Így kíméljük a környezetet, 
és a magunk egészségéért 
is nagyon sokat tehetünk. Az 
utóbbi időben vannak cso-
magolásmentes üzletek is, 
így könnyebben megvalósít-
ható, hogy nemet mondjunk 
a csomagolásra, és csak a 
szükséges mennyiséget vá-
sároljuk mindenből – folytat-
ta Szász Nóra.

Az egyesület szorgalmaz-
za továbbá, hogy egyre in-

kább klímabarát módon táplál-
kozzunk, vagyis fogyasszunk 
szezonális élelmiszereket és 
kevesebb húst együnk. 

Jelen pillanatban 40 milli-
árd haszonállat él a Földön, 
tehát sokszorosa a Föld em-
beri lakosságának. Súlyban 
többet nyom ez a 40 milliárd 
haszonállat, mint amennyit 
az emberek és a vadállatok 
összesen. Nyilván a nagy 
haszonállatok takarmányo-
zásához rengeteg terület-
re van szükség, sajnos az 
esőerdők is részben ennek 
esnek áldozatul. 

A Tudatos Vásárlók 
Egyesülete szerint, ha nem 
vesszük meg azt, amire 
nincs feltétlenül szüksé-
günk, ha környezetbarát, 
akár általunk készített tisz-
títószereket használunk, ak-
kor amellett, hogy kíméljük 
a környezetet, még spóro-
lunk is. Szász Nóra hang-
súlyozta, a 12 pontban az 
is benne van, hogy az em-
beriség együtt okozta ezt a 
komoly problémát, amivel 
most szembe kell néznünk, 
és amit közösen kell mie-
lőbb megoldanunk.

Mikóczy Erika

A szabályok betartásával csökkennének a balesetek

Kerékpárosok figyelmébe
Már csak azzal is jelen-
tős mértékben lehetne 
csökkenteni a sérüléssel 
járó közlekedési balese-
tek számát, ha mindenki 
a szabályok betartására 
törekedne. Ez fokozottan 
igaz a bringásokra, a leg-
frissebb Békés megyei 
baleseti statisztika is azt 
támasztja alá, hogy az 
okozók jelentős része ke-
rékpáros.

Kétségtelen, hogy Békés 
megye biciklis megye, Bé-
késcsaba pedig vitathatat-
lanul kerékpáros város. Ez 
a közelmúltban hivatalosan 
is megerősítést nyert, az 
egyes mérőpontokat vizs-
gálva a vidéki Magyarország 
kerékpáros főutcájának a 
békéscsabai Andrássy út 
tűnik, ahol három nap alatt 
13  459 biciklist számoltak 
meg. Minél többen közleked-
nek, annál hangsúlyosabb 
szerephez jut a megelőzés. 

A Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság közlése szerint 
bárhol (máshol) az országban 
a gyorshajtás vezeti a legfőbb 
baleseti okok listáját. Itt az el-
sőbbség meg nem adása az, 
ami a sérüléssel járó balese-
tek elsődleges kiváltó oka-
ként említhető.

Ha ezt összevetjük azzal, 
hogy a 2021-es adatok sze-
rint az okozók, azaz szemé-
lyi sérüléssel járó balesetet 
kiváltók 21 százaléka brin-
gás, akkor világossá válik, 
hogy nálunk miért nem a 
gyorshajtás került fel a kép-
zeletbeli szégyendobogó 
legfelső fokára. A harmadik 
helyen többnyire a kanyaro-
dási alapvetések figyelmen 
kívül hagyása tanyázik. Ért-
hetetlen, de tényszerű, hogy 
továbbra is sokan kerék-

pároznak ittasan. Ahogyan 
Szombati Andrea sajtórefe-
rens a rendőrségi tapasz-
talatokkal összefüggésben 
fogalmazott, sokaknak van 
B-kategóriás vezetői enge-
délyük, tehát valamikor meg-
tanultak közlekedni, mégis 
amikor átülnek a biciklire, 
akkor egyedi módon értel-
mezik a szabályokat, vagyis 
nem tartják be azokat.

Ezek a balesetek mind 
elkerülhetőek lennének, egy 
kis odafigyeléssel meg le-
hetne előzni, hogy a kel-
lemes élményként indított 
tekerés ne a sürgősségi 
osztályon érjen véget.

Az általános körképhez 
persze az is hozzátartozik, 
hogy a biciklik nem megfe-
lelő műszaki állapotúak és 
többségében az alapvető 
előírásoknak sem felelnek 
meg. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a legtöbb 
bringának van valamiféle 
hiányossága, rengeteg ke-
rékpár van méltatlan állapot-
ban, ami befolyásolhatja a 
biztonsági tényezőket is. Az 
elsődleges az, hogy a bicikli 
biztonságos legyen

– Meghatározó a gumik 
állapota. Fontos ellenőrizni, 

hogy a köpenyek ne legye-
nek kopottak, repedezet-
tek és a megfelelő nyomás 
is lényeges – mondja Pap 
Péter kerékpárműszerész. 
Mint a békéscsabai „Bicycle 
Repairman” fogalmaz, a 
láncnak is meg kell kapnia 
a törődést, a megfelelő ke-
nést és persze a fékek, fék-
betétek, tárcsák állapotára 
is érdemes nagy figyelmet 
fordítani. A lánc kenéséhez 
teflonos olajak ajánlottak, 
bár a műszerolaj is jó le-
het. Spórolni úgy lehet, ha 
óvjuk a bringát. Például, ha 
valakinek váltós bicója van, 
akkor ne legyen rest válto-
gatni, a tárcsák egyenletes 
kopása és a lánc kímélése 
érdekében. A keresztbevál-
tás nyilvánvalóan kerülen-
dő, mivel, ha nem szépen 
spúrban (síkban) van hajtva, 
akkor megtörik a lánc, kopik 
az alkatrész és hamarabb 
tönkremegy, cserére szorul. 
A jobb minőség nem mindig 
drágább, érdemes alaposan 
körbejárni a lehetősége-
ket és az igényeket, hogy 
a kettő ötvözetéből élhető, 
szerethető kompromisszum 
születhessen.

Erdei-Kovács Zsolt
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Lehetőleg helyben és helyi árut vegyünk

A csabai strandon tartott bűn-
megelőzési tanácsadást a 
rendőrség a közelmúltban a 
„Fürödjön a biztonságban” 
program részeként. 

Az érdeklődők a kerék-
párlopások megelőzésére, 
illetve a nyaralás idejére őri-
zetlenül hagyott lakások vé-
delmére vonatkozóan is kap-
tak hasznos információkat. A 
fürdőben többek között arra 
is felhívták a figyelmet, hogy 
nem elég törölközővel leta-
karni a táskákat, jobban kell 
figyelni, vigyázni a szemé-
lyes dolgokra, pénztárcákra, 
mobiltelefonokra. A kerék-
párral érkezők megismerhet-
ték a BikeSafe programot, 
és a rendőrség munkatársa 

segítségével regisztrálhatták 
is a kerékpárjukat a lopások 
megelőzését és felderítését 
segítő rendszerben.

A rendőrök arra is meg-
kérték a fürdőzőket, hogy ha 
elutaznak, a közösségi olda-
lakon ne osszák meg min-
denkivel, mettől meddig nem 
lesznek otthon! Tanácsos 
egy közelben lakó rokont, is-
merőst megkérni arra, hogy 
amíg távol vannak, menjen át 
a lakásukba, házukba. Nézze 
meg, hogy minden rendben 
van-e, és ürítse ki a postalá-
dát. Zárják be gondosan a la-
kást, pótkulcsot ne hagyjanak 
az udvaron, a lábtörlő alatt, a 
melléképületben elrejtve vagy 
felakasztva.

Fő a biztonság
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Id. Tessedik Sámuel lelkipásztorra emlékezünkMár szeptember előtt nyit a Jókai színház
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Csabát 1718-ban a Felvidék-
ről érkezett, jobbára szlovák 
ajkú evangélikusok lakták. 
Az első istentiszteletüket 
a szabad ég alatt tartották, 
majd rőzséből font, sárral 
tapasztott, paticsfalú, me-
szelt imaházat építettek. 
Lelkészük Burián Sámuel, 
felesége halála után elment 
Csabáról. Utóda idősebb 
Tessedik Sámuel lett. 

Tessedik 1710-ben szüle-
tett Puhóban, és 1744-ben 
Botyánszky János bírósága 
idején érkezett Csabára lel-
kipásztornak, amikor 2740 
lakos élt itt, 407 vályogból épí-
tett, szalmával fedett házban. 
Érkezése után bölcs, de szi-
gorú rendszabályokat vezetett 
be, melyeket következetesen 
végrehajtatott. Templomi szó-
noklataiban szerette használ-
ni a hasonlatokat, a történeti 
anekdotákat. Hívei irányában 
nyájas volt ugyan, de mindig 
bizonyos illedelmet és tekin-
télyt tartott fenn. Tessedik Sá-
muel elsőrendű feladatának 
tekintette a megnövekedett 
gyülekezethez méltó templom 
építését, a nagyon szerény, 
düledező imaház helyére.

Egyháza nevében Tes-
sedik a vármegyéhez, majd 
a kancelláriához fordult az 
új templom építésének en-
gedélyezéséért. Miután on-

nan válasz nem érkezett, a 
vármegye tudtával 1745-ben 
elkezdte a 2200 forint költsé-
gű templomépítést, melyet a 
hívek személyenként 10 ga-
rassal támogattak. A temp-
lom öt hónap alatt készült el, 
Tessedik Sámuel november 
10-én fel is szentelte. Az egy-
hajós templomhoz nem épül-
hetett torony és főajtó sem 
nyílt az utcáról. A felszente-
léskor a templom északi sar-
kán az az évben vert máriás 
pénzérmét és az alábbi szö-
vegű írást helyezték el: 

„A legjóságosabb és leg-
hatalmasabb Isten pártfogá-
sával! Ezt az istentiszteletnek 
szentelt házat a csabai evan-
gélikus egyháznak a válto-
zatlan ágostai hitvalláshoz 
ragaszkodó, éspedig szláv 
nemzetiségű lakói emelték 
az előző templom romba dő-
lése után, a Jézus Krisztus 
által visszaszerzett üdvösség 

1745. évében. A munka el-
kezdődött április 26-án és öt 
hónapnyi idő alatt befejező-
dött a fenséges Mária Terézia, 
Magyarország királynőjének 
uralkodása alatt, méltósá-
gos báró Harruckern Ferenc 
földesurasága és Békés vár-
megyei főispánsága idején. 
Emeltetett pedig az evangéli-
kus lakosok költségén, fárado-
zásaival és kiadásaival...”

Miután Tessedik úgy látta 
az egyház Csabán rendben 
van, új feladatokat keresett ma-
gának. Petrovácon új evangéli-
kus egyház kezdett kialakulni, 
oda szeretett volna menni, 
ám 1749. április 9-én elhunyt. 
Hamvai a csabai templomban 
vannak. A tornyos ótemplom, 
mely törzsépületének felépíté-
sén id. Tessedik Sámuel buz-
gón fáradozott – hamarosan 
felújítva szolgálja tovább az 
evangélikus híveket.

Gécs Béla

Mozgalmas hetek előtt 
áll a Békéscsabai Jókai 
Színház, hiszen – a nyári 
tájolást és vendégjátéko-
kat befejezve – augusztus 
31-én ismét megnyitjuk a 
kapukat, hogy azok a né-
zőink, akik a szabadtéri 
előadások után ismét a 
kőszínházba kívánkoznak, 
részesei lehessenek leg-
újabb előadásainknak. 

Bérleteseink számára lehető-
ség nyílik arra, hogy a koráb-
ban elmulasztott előadásokat 
most bepótolják: legelőször a 
Sweet Charity és a Vitéz lélek 
tér vissza, majd – még a tava-
lyi évad részeként a Kakukk-
fészek premierje következik 
szeptember tizedikén, hogy 
a következő hetekben ezzel 
párhuzamosan megnézhes-
sék a Trianont, a Hotel Mimó-
zát és a Pezsgős vacsorát. 

Szeptember elején öröm-
teli kötelességünknek teszünk 
eleget: harmadikán a Szentesi 
Tóth József Színház és Vi-
gadó újranyitása alkalmából 
gálát adunk, s ezzel kezdetét 
veheti a színház első évada, 
amely a Békéscsabai Jókai 
Színház értő szakmai vezeté-
sével valósul meg.

Szeptemberi első premier-
darabunk, a Kakukkfészek ér-
zékeny témát, az egyén és a 
közösség kölcsönös egymás-

rautaltságát, a társadalom 
bezárkózott mását mutatja be, 
amely a maga sajátos törvé-
nyei szerint működik. Egy piti 
bűnöző, McMurphy érkezik a 
kórházi elmeosztályra, hogy 
a börtön helyett kényelmesen 
töltse el büntetése fennma-
radó hónapjait. Már puszta 
jelenléte is felélénkíti az osz-
tály életét, McMurphy azon-
ban nem áll meg, szervezke-
désbe kezd, hogy a betegek 
érvényesíthessék a szabad 
világban megszokott, oda-
kint oly természetes jogaikat. 
Nem kell hozzá hosszú idő, 
hogy magára vonja az osz-
tály tényleges ura, Ratched 
nővér figyelmét, kevéssel ké-
sőbb pedig a haragját. Kette-
jük párharca a szabad világ 
és az elnyomás miniatürizált 
egymásnak feszülése, megjó-
solható, ám gonddal ábrázolt, 

reménykeltő végkimenetellel 
– nagyon is méltó a közönség 
figyelmére. A Kakukkfészek 
főbb szerepeiben Csomós La-
jost, Kovács Edit Jászai Ma-
ri-díjas színművészt és Katkó 
Ferencet láthatják. 

Természetesen a békés-
csabai közönséget is jó szív-
vel invitáljuk egy ingyenes, 
könnyed, ráadásul szabadtéri 
programra: évadnyitó-évad-
záró gálánk rendhagyó mó-
don szeptember 11-én lesz 
a színház előtti téren, ahol 
találkozhatnak társulatunk 
ismert művészeivel, meg-
hallgathatják a tavalyi évad 
legnagyobb slágereit, vala-
mint fellebbentjük a fátylat a 
következő évad előadásairól. 
Várjuk és elvárjuk Önöket! A 
részletekről tájékozódjanak 
hírlevelünkből, honlapunkról 
és a médiából!

Újra megnézhetik a Sweet Charityt: Veselényi Orsolya, 
Csonka Dóra (a címszerepben) és Vidovenyecz Edina


