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Csabai Mérleg

Országos összevetésben Békés az egyik legkevésbé fertőzött megye

„Bízunk benne, hogy a tanév során jelenléti oktatás keretei között tanulhatnak a gyerekek”

Herczeg Tamás: Érdemes oltakozni, mert ez adhat biztonságot

Újabb három kerékpárforgalmi létesítmény építése kezdődik

Wenckheim turista- és kerékpárút

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút kialakítá-
sa tárgyú projekt támoga-
tási szerződés-módosítás 
keretében többlettámoga-
tásban részesült, amely 
által biztosított újabb há-
rom kerékpárforgalmi lé-
tesítmény megépítése a 
következők szerint.  

I. A Szabadkígyós és Bé-
késcsaba közötti kerékpár-
forgalmi létesítmény

Szabadkígyóson, a Kastély 
utcán a meglévő burkolattól a 
Wenckheim kastély hátsó be-
járatig 325 méter hosszúságú, 
3 méter szélességű, 1-1 méter 
padkaszélességű, kerékpár-
forgalmi létesítmény (mező-
gazdasági út) építése. Sza-
badkígyóson a  Kastély utcai 
komplex pihenőhelyen lévő 
ivókút létesítése.  Szabadkí-
gyóson a Wenckheim kastély 
hátsó bejáratától Szabadkí-
gyós és Békéscsaba közigaz-
gatási határig – Békéscsaba 
bányatavak –, a Kerekegyházi 
útig 3975 méter hosszúságú, 

3 méter szélességű, 1-1 méter 
padkaszélességű, kerékpár-
forgalmi létesítmény (mező-
gazdasági út) építése.

Közvilágítás létesítése Sza-
badkígyóson a Kastély utcán 
illetve Békéscsabán, a Kerek-
egyházi úton. 

II. A 42145 jelű – Gerla 
bekötő út 0+367-1+259,7 km 
szelvények közötti szaka-
szának felújítása

A 42145 jelű, Gerla bekötő 
út Csalogány és Jázmin utca 
közötti szakaszának felújítása 
6 méter szélességben, közel 
900 méter hosszan. A lokális 
pályaszerkezet cseréjét kö-
vetően az aszfaltburkolatra 
nyitott kerékpársáv kijelölése 
történik majd. 

III. Békéscsabán, a Ligeti 
soron és a Sikonyi úton ke-
rékpárforgalmi létesítmény 
építése

A kétirányú kerékpárút a 
Ligeti soron, a temető bekötő 

útjától indul, és merőlegesen 
csatlakozik a meglévő Ligeti 
sor burkolatához. A kerékpár-
úthoz csatlakozik egy 139 mé-
ter hosszúságú sétány. A két-
irányú kerékpárút kiépítése a 
távhővezeték nyomvonalának 
felhasználásával, annak teljes 
mértékű elbontása után való-
sul meg kerti betonszegéllyel 
mindkét oldalon.

Az óvodánál a meglévő 
parkolót elbontják és helyette 
párhuzamos, 9 felállási helyet 
biztosító parkoló létesül. 

A Sikonyi úti csatlakozási 
pontja a 470. számú, a Békési 
út – Sikonyi út csomópontban 
jelenleg is meglévő kerékpá-
ros-átvezetés. A szakaszon 
95 méter hosszúságú kopóré-
teg-csere, a Ligeti sorig mind-
két irányban kerékpáros-nyom 
kijelölése valósul meg.  

A fenti három szakasz kivi-
telezésének határideje 2022 
június hónap. 

Gerla településrészen, a 
Csabai út Csalogány utca 
közötti szakaszon a kerék-
párút elkészült, a padkaren-
dezés folyamatban van. A 
pósteleki főcsatorna-menti 
kerékpárút-szakaszon a sze-
gély építése, az alapréteg te-
rítése elkészült. A Pósteleki 
Kastélyparkban az erdei sé-
tány szakaszon folyik a sze-
gélyépítés és az alapréteg-
terítés.  

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 Önkormányzata

Múlt évben a koronavírus-
járvány miatt elmaradt a 
Csabai Kolbászfesztivál. Az 
utóbbi hetekben elindultak 
a találgatások, vajon idén 
lesz-e, lehet-e tartani egy, 
a korábbiakhoz hasonló 
nagyrendezvényt? Hégely 
Sándor fesztiváligazgatótól 
kaptunk információt erről. 

– Idén a Csabai Kolbászfesz-
tivált – a hagyományokat és 
a tradíciókat megőrizve –, 
rendhagyó módon, szűkített 
tartalommal, a kolbásztöltő 
versenyek nélkül rendezzük 
meg. Szeretnénk nagyon kü-
lönlegessé tenni az élményt, 
ezért a megszokott kolbász-
fesztivál eszenciáját mutatjuk 
be a csabaiaknak és az ide-
érkezőknek. Hagyományőrző 
kolbászkészítés-bemutatóval, 

kolbászvásárral, nemzetközi 
szárazkolbászversennyel, a 
sertéshús népszerűsítésével, 
disznóvágás-bemutatóval, töl-
töttkáposzta-főző bemutató-
val, helyi termékekkel, vásár-
ral, kulturális programokkal, 
koncertekkel, a családoknak 
pedig különleges gyermek-
programokkal is készülünk. 
Természetesen mindezt a 
kolbászfesztiválon korábban 
megszokott minőségben – 
fogalmazott Hégely Sándor. 

A szervezők szeretnék 
a programokat mindenki 
számára elérhetővé, és – a 
járványügyi helyzetre való 
tekintettel – biztonságos-
sá tenni, ezért a belépés 
regisztrációhoz kötött, a 
rendezvények pedig csak 
védettségi igazolvánnyal lá-
togathatóak. 

A Csabai Kolbászfesztivált szűkített tartalommal, 
október 29-e és 31-e között tervezik megrendezni. 
További információk, regisztráció és jegyvásárlás a 
www.csabaikolbaszfesztival.hu oldalon.

Békés megyében egyelőre 
kevés új koronavírus-fer-
tőzöttet regisztráltak; el-
kezdődött az új tanév; visz-
szafogottabban, de idén is 
lesz Gara; új szakirányok-
kal gazdagodott a felsőok-
tatás – minderről Herczeg 
Tamás országgyűlési kép-
viselőt kérdeztük. 

– Békés megyében, az utóbbi 
hetekben viszonylag kevés új 
megbetegedést regisztráltak. 
Ön szerint mire készülhetünk 
a következő időszakban?

– Egy hét alatt (a beszélge-
tésünk időpontjában) 25 Bé-
kés megyei polgár tesztje lett 
pozitív, ez valóban alacsony 
szám. Olyannyira, hogyha az 
országos összevetést néz-
zük, a legkevésbé fertőzött 

öt megye egyike vagyunk. 
Ugyanakkor augusztusban 
voltak olyan hetek, amikor 5 
körül volt a heti megbetege-
dések száma. Ha így néz-
zük, a többszörösére nőttek 
a számok. A delta variáns 
nagyon fertőzőképes, súlyos 
megbetegedést okozhat, és 
a fiatalok körében is terjed. 
Európa több országában 
most újra záródnak az ajtók. 
Olaszországtól Anglián, és 
Franciaországon keresztül 
számos német tartományig 
újból olyan döntéseket hoz-
tak, hogy a vendéglátó-ipari 
egységeket, szolgáltatáso-
kat, tömegközlekedést csak 
azok vehetik igénybe, akik 
oltási igazolvánnyal rendel-
keznek. Továbbra is fontos 
kiemelni: érdemes oltakozni, 

mert ez ad biztonságot. Aki 
beoltott, az is megfertőződ-
het, azonban nála a beteg-
ség lefolyása enyhébb, és 
így elkerülhető a tragédia, 
elkerülhető az egészség-
ügy újbóli extrém terhelése. 
Békéscsabán a koronavírus 
örökítő-anyagának koncent-
rációja a szennyvízben most 
alacsony szintű és stagnál, 
de vannak megyék, ahol már 
emelkedés látszik. Nem va-
gyunk elszigetelve az ország 
és a világ többi tájékától, így 
valószínűleg nálunk is ta-
pasztalható lesz majd egy 
növekedés az ősz folyamán. 
Vigyáznunk kell tehát ma-
gunkra, és az oltakozásnak 
nem szabad abbamaradnia!
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Versenyek nélkül, de lesz

Kolbászfesztivál



Békéscsaba emblematikus 
épületei, a tágas padlások, 
a kies háztetők és a szikla-
falra emlékeztető homlokza-
tok is megfelelő lakóhelyül 
szolgálnak a galamboknak. 
A házi galamb szirti felme-
nőkkel rendelkezik, igen-
csak kedveli az ember alkot-
ta épületeket és kifejezetten 
keresi a közelségünket. A 
városi lárma határozottan 
riasztja a ragadozókat, vi-
szont éppen megfelelő kör-
nyezetet biztosít ezeknek a 
tollas jószágoknak.

A galambokat mi, emberek 
szoktattuk rá arra, hogy ke-
ressék a közelségünket és ne 
érezzék magukat fenyegetve 
a közvetlen környezetünkben. 
Sokáig szolgáltak táplálék-
ként, ma is vannak olyanok, 
akik előszeretettel fogyasztják 
a galambhúst, mondjuk leves 
formájában.

Második fogásként egy tu-
risztikai képzettársítás követ-
kezik: elég talán csak a Szent 
Márk tér galambjait említeni, 
mindenkinek beugrik, hogy 
Velencéről van szó. (Ahol 
egyébként Prágához hason-
lóan immár tilos etetni a fent 
nevezett madarakat.) Nem 
úgy a Szent István tér ga-
lambjait. Más épületek mellett 
a Jókai színház, a városháza 
és a katolikus templom hom-
lokzata is tele van velük és a 

nyomaikkal. Minden feltétel 
adott ahhoz, hogy sokasodni 
tudjanak: rendelkezésre áll a 
fészkelőhely, van enni- és in-
nivalójuk is.

– Ezekkel a madarakkal is 
akkor van baj, ha egy helyen 
nagy tömegben vannak – fo-
galmazott   Boldog Gusztáv. 
A természetvédelmi szakértő 
hozzátette, ha egy padláson 
van több száz galamb, akkor 
ott a betegségek könnyebben 
kifejlődhetnek. Mint elmondta, 
a vadon élő galambok nem al-
kalmasak arra, hogy ilyen kon-
centráltan éljenek.

Békéscsabán, július ele-
jén városi galambmentesíté-
si akció indult. A galambok 
állandó elfoglaltságot jelen-
tenek a feladattal megbízott 
alvállalkozó cég munkatár-
sának, aki éjszaka végzi 
a befogásukat és emellett 
csapdákat is kihelyezett. A 
fővállalkozó, vagyis a Békés-

csabai Városgazdálkodási Kft. 
ügyvezetője ismertette: a leg-
inkább fertőzött területek kö-
zött van a Szabadság tér, az 
Andrássy út, a vasútállomás 
és annak környéke, valamint 
a lakótelepek is. Balla Fe-
renc hozzátette, a korábban 
alkalmazott hálós és tüskés 
technológia nem volt ered-
ményes, ezért is vezették be 
az élő befogást.

A csapdába ejtett egye-
deket külterületen, a várostól 
messze engedik el. Hosszú 
folyamat, emberséges meg-
oldás ez, ami egyelőre nem 
hozott látványos eredményt, 
de mint hangsúlyozta, a Szent 
István tér 8. és 10. szám alatti 
ingatlanoknál eddig össze-
sen 60 galambot fogtak be. 
A mentesítési akció várható-
an fél évig is eltart, látványos 
eredményre 2022-ben lehet 
számítani – húzta alá.

Erdei-Kovács Zsolt
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„ T B ” - S A R O K
Kinek jár fogyatékossági támogatás?

Fogyatékossági támoga-
tásra a 18. életévét betöl-
tött súlyosan fogyatékos 
személyek szerezhetnek 
jogosultságot.

A fogyatékossági támogatás 
az esélyegyenlőséget előse-
gítő, havi rendszerességgel 
járó pénzbeli juttatás, melynek 
célja, hogy anyagi segítséggel 
járuljon hozzá a társadalmi 
hátrányok mérsékléséhez.

Súlyosan fogyatékos sze-
mélynek a látási, hallási, értel-
mi, mozgásában fogyatékos, 
az autista, és a kromoszóma- 
rendellenességgel született 
személy minősíthető, ha álla-
pota tartós vagy végleges, és 
a fogyatékos személy önálló 
életvitelre nem képes, vagy 
mások állandó segítségére 
szorul. A súlyosan fogyatékos 
állapot megállapítását az or-
vos szakértői szerv végzi.

Nem jogosult fogyatékos-
sági támogatásra az a súlyo-
san fogyatékos személy, aki 
vakok személyi járadékában, 
vagy magasabb összegű 
családi pótlékban részesül, 
illetve, aki után magasabb 
összegű családi pótlékot fo-
lyósítanak. Ha az érintett az 
ellátásokról lemond, a fogya-
tékossági támogatás meg-
állapítható részére. Fontos 

tudni azt is, hogy megszűnik 
a támogatásra való jogosult-
ság, ha a súlyosan fogyatékos 
állapot nem áll fenn, vagy a fo-
gyatékos személy a felülvizs-
gálaton nem jelenik meg és 
távolmaradását nem igazolja.

A támogatás havi összege 
idén a fogyatékosságtól füg-
gően 24 141 forint, vagy 29 713 
forint, amelyet évenként a 
nyugdíj emelésére vonatkozó 
szabályai szerint, azzal meg-
egyező mértékben emelnek.

A fogyatékossági támoga-
tás iránti igényt a "Kérelem 
fogyatékossági támogatás 
megállapítására" című nyom-

tatványon lehet előterjeszteni 
az igénylő lakóhelye, tartóz-
kodási helye szerint illetékes 
kormányhivatalnál, Békés-
csabán a Szabadság tér 7–9. 
szám alatti ügyfélszolgálaton 
(bejárat a Posta köz felől), va-
lamint a kormányablakokban. 
A kérelem elektronikus úton, 
az ügyfélkapun keresztül is 
benyújtható.  

Dávid Ferenc     
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Befogják a madarakat, csapdákat is kihelyeztek

A Szent Istvánt tér galambjai

ROADSHOW
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Országos tehetségkutató
elektromos gokart road-
show 6-14 éveseknek.
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Egyedülálló zsalutechnológiával 
készül a parkolóház

A világon egyedülálló zsalu-
technológiával készül a bé-
késcsabai piac parkolóháza, 
amelyet kiemelt beruházás-
ban először Magyarorszá-
gon alkalmaznak. A teljes 
piac mintegy 8,2 milliárd 
forintból, a Modern Városok 
Programban újul meg.

Nagy erőkkel zajlik az építke-
zés a békéscsabai piac mel-
lett, ahol parkolóház készül. 
A három szintes létesítmény 
2400 négyzetméter alapterü-
letű, 292 férőhelyes lesz, és 
6 darab elektromos autótöltőt 
is elhelyeznek a parkolóban. 
A kivitelező cég ügyvezetője 
elmondta: a projekt különle-
gességét az adja, hogy igé-

nyesen kialakított, nagytöme-
gű, világosszürke árnyalatú 
látszóbeton felületek lesznek 
az épületen, amelyeket próba-
öntések után választottak ki. 
Botta-Dukát Mihály hozzátet-
te: egyedülálló zsalutechnoló-
giával dolgoznak.

– Ennek a zsaluzási tech-
nológiának Európában és a 
világban is itt van a premierje. 
Korábban csak tesztfeladato-
kat végeztünk vele. A felület-
képző anyag nem fa, hanem 
műanyag, így az ökológiai 
lábnyoma is jóval kisebb és a 
függőleges falak építésénél, 
zsaluzásánál nincsen szük-
ség fa kivágására – mondta 
Botta-Dukát Mihály, a kivitele-
ző cég ügyvezetője.

A jelenlegi nagybani piac 
helyén 6000 négyzetméte-
res, részben fedett vásár-
csarnok épül, és a környező 
utakat, utcákat is részben 
felújítják.

– A kivitelező a mosta-
ni, rendkívül rossz állapotú 
pavilonsort elbontja és egy 
korszerű, költség- és ener-
gia-hatékony pavilonsort épít 
– emelte ki Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A tervek szerint a parkoló-
ház legkésőbb 2022 január-
jára készül el. A kivitelező azt 
követően kezdi el építeni az 
új vásárcsarnokot, valamint a 
pavilonsort is.

H. D. P. Á.



– Elkezdődött a tanítás. 
Mivel a koronavírus sajnos 
még nem tűnt el az életünk-
ből, sokan aggodalommal 
tekintenek az új tanévre. Mit 
gondol erről? 

– A vírus nagyon is jelen 
van az életünkben, az ada-
tok pedig azt mutatják, hogy 
a negyedik hullám már elér-
te Európát, és elért minket 
is. Ettől függetlenül, az át-
oltottságnak köszönhetően 
jelenléti oktatással kezdődött 
szeptemberben az oktatás. 
A pedagógusok mintegy 85 
százaléka van beoltva, a 12–
18 éves korosztálynak pedig 
kevesebb mint a fele, de bí-
zunk abban, hogy a jelenléti 
oktatás a lehető legtovább 
fenn tud maradni. Nagyon 
nehéz volt a gyerekeknek 
digitális tanrend szerint ta-
nulniuk, pláne a legkiseb-
beknek. Nagy feladat volt ezt 
menedzselniük a pedagógu-
soknak, de talán még nehe-
zebb a szülőknek. Úgyhogy 
jó lenne elkerülni a digitális 
tanrend szerinti oktatást.

– A kormány ingyenes tan-
könyvet biztosít a diákoknak. 
Milyen egyéb segítséget ve-
hetnek igénybe a családok? 

– Körülbelül 1,2 millióra te-
hető azoknak a gyermekeknek 
a száma, akik ingyenes tan-
könyvellátásban részesülnek 
– ez mindenkire vonatkozik. 

Emellett a három és több 
gyermekes, valamint a rá-
szoruló családok gyermekei 
a tanév során ingyenes vagy 
kedvezményes étkeztetésben 
részesülnek az intézmények-
ben. Ezek állami juttatások, 
emellett beiskolázási támoga-
tást adhatnak az önkormány-
zatok, valamint sok munkál-
tató részesíti iskolakezdési 
támogatásban a gyermeket 
nevelő alkalmazottait. A tan-
évkezdés anyagilag nehéz a 
szülőknek, a családoknak, az 
állam és az önkormányzatok 
lehetőség szerint igyekeznek 
ezt a terhet ccsökkenteni.  

– Ugyan visszafogottab-
ban, de a tervek szerint idén 
is megtartják a középisko-
lások legnagyobb közös 
rendezvényét, a Csabai Ga-
rabonciás Napokat. Az idei 
téma egyik ötletadója ön volt. 

– Ezúttal a megszokotthoz 
képest egy héttel később, 
október 4-én indult majd a 
rendezvény a járványügyi 
szabályok betartása mel-
lett. Most nem lesz például 
GarabonCity, mert ott nehéz 
lenne megteremteni azokat 
az egészségbiztonsági feltéte-
leket, amelyek szükségesek, 
és nem lesznek tömegeket 
vonzó nagykoncertek. Fennáll 
a veszély, hogy októberben 
már erősebb lesz a fertőzés 
kockázata, ezért óvatosnak 
kell lenni. Megtartják viszont a 
diákpolgármester-választást, 

a kampányt, és bemutatko-
zási lehetőséget kapnak az 
iskolák. Fodor Józseffel, azaz 
Fodival, a Csabai Garabon-
ciás Napok atyjával a közel-
múltban konzultáltunk. Azt 
javasoltam, hogy legyen egy 
konkrét gyakorlati, a klímavé-
delemmel, a fásítással, a zöld-
programokkal kapcsolatos 
csapásiránya a Garának. Úgy 
néz ki tehát, hogy ez lesz idén 
a Csabai Garabonciás Napok 
fő mondanivalója, aminek kife-
jezetten örülök. 

– Két új szakiránnyal gaz-
dagodott a felsőoktatás Békés 
megyében. Ez nagyon nagy 
lépés.

– A Szegedi Tudomány-
egyetem szervezésében elin-
dul a gépészmérnök-képzés, 

és az informatikusképzés 
Békéscsabán, levelező tago-
zaton. Ez azért fontos, mert 
nagyon sok éve halljuk a nagy 
cégek, valamint a kis- és kö-
zépvállalkozások vezetőitől 
is, hogy ilyen típusú tudásra 
nagy szükségük van. Ne fe-
lejtsük el, hogy még mindig 
van lehetőség szakirányú to-
vábbképzésekre jelentkezni. 
Az egyetem azért fontos, mert 
az érettségiző fiataljaink itthon 
is tovább tanulhatnak, a Gál 
Ferenc Egyetem és a Szege-
di Tudományegyetem helyben 
tarthatja a leendő értelmiségi-
eket, tudományos műhelyként 
szolgál, és olyan tudást ad, 
amelyre a helyi cégeknek is 
nagy szükségük van.

Mikóczy Erika
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„A Gál Ferenc Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 
helyben tarthatja a leendő értelmiségieket”

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

OPEL ASTRA
MINŐSÉG EXTRÁKKAL

OPEL

A LEGKEDVELTEBB Ne hagyd ki!

KÉSZLETRŐL, AZONNAL!

www.opelkoros.hu

HAZAI OPEL MODELL

ASTRA SMILE 1.2 110 LE
akár 5 699 000 Ft-tól,
Opel Finanszírozással
és induló 3,99%-os THM-mel

ASTRA

OPEL KÖRÖS    5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.
Telefon 06 (30) 608 77 24     06 (66) 450 450

Herczeg Tamás: Érdemes oltakozniKétszáz éve született a névadó

Megemlékezés

A Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum Zwack József 
Technikum és Szakképző 
Iskola névadója születésé-
nek kétszázadik évfordu-
lója alkalmából emléknap 
volt szeptember 2-án az in-
tézményben. A rendezvé-
nyen megemlékezést tar-
tottak és megkoszorúzták 
Zwack József szobrát.

A név kötelez – kezdte ünne-
pi beszédét a térség ország-
gyűlési képviselője. Herczeg 
Tamás emlékeztetett arra: 
Zwack Józsefről köztudott, 
hogy a 19. század második 
felének, a 20. század elejének 
meghatározó vállalkozója volt. 
Mint mondta, az intézményben 
végzett diákok olyan szolgálta-
tási területeken helyezkednek 
el, amelyek a mindennapjain-
kat befolyásolják. 

– A kereskedelmi és ven-
déglátó-ipari szakembereket 
67 éve képző intézmény szel-
lemiségében, elhivatottságá-

ban is hű a névadóhoz, aki 
egyszerre volt újító, üzletem-
ber, kereskedő, nagyiparos 
és a szegények támogatója. 
Kívánom, hogy az iskola név-
adójának példáját követve, 
az itt végző diákok valósítsák 
meg az álmaikat! Alkossanak 
egyedit, különlegeset, legye-
nek választott szakmájuk leg-
jobbjai – fogalmazott Herczeg 
Tamás.

Eke Ibolya, a Zwack Jó-
zsef Technikum és Szakkép-
ző Iskola intézményvezetője 
elmondta, hogy az előző 
tanév nagy részében digitális 
oktatás folyt, most az ünnep-
ség lehetőséget adott az új 
tanulóiknak, illetve a tava-
lyi elsősöknek is arra, hogy 
jobban megismerkedjenek 
egymással és az iskola múlt-
jával is. Ahogy fogalmazott, 
csapatépítés az ünnepség, a 
közös emlékezés, és az osz-
tályközösségek megerősíté-
se is egyben.  

Sz. B.
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Látogass el az oszihacacare.hu-ra, 
és találd meg a hozzád legközelebbit!
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F  E  J  L  E  S  Z  T  É  S  E  K
A járdahálózat fejlesztési programja keretében hamarosan 

megkezdődik a kivitelezési munkálatok I. üteme
A Kormány 1746/2020. (XI. 
11.) Kormányhatározatá-
ban döntött az egyes tér-
ségi fejlesztési igények 
támogatásáról, amely tá-
mogatás keretében való-
sul meg Békéscsaba jár-
dahálózatának fejlesztése.

A járdafejlesztési program-
hoz tartozó utcák helyszí-
ni felmérése 2021. május 
30-ig megtörtént. A projekt 
keretében megvalósuló jár-
dafejlesztéseket négy ütem-

ben tervezik megvalósíta-
ni, 2022. december 31-ig, 
folyamatosan. 

A projekt I. ütemében 35 
járda/járdaszakasz fejleszté-
sére kerül sor. A közbeszer-
zési eljárás során nyertes 
kivitelezővel az I. ütem vál-
lalkozási szerződéseit 2021. 
július 23-án írták alá. A mun-
katerület átadása 2021. július 
29-én megtörtént. A kivitele-
zési munkák 2021. szeptem-
ber 6-án kezdődtek a Szőlő 
utcai, Széna utcai és az 

Akácfa utcai járdaszakaszok 
építésével. Az I. ütemben 
tervezett munkák befejezé-
sére folyamatosan, de legké-
sőbb 2022. augusztus 27-én 
kerül sor.

A projekt II. ütemében 
39 járda/járdaszakasz fej-
lesztése valósul meg, ezen 
munkák vonatkozásában a 
kivitelező kiválasztása még 
folyamatban van.

Megkezdődött a III. ütem 
keretében megépülő 56 jár-
da/járdaszakasz kivitelezőjé-

nek a kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás előké-
szítése is.

Ezzel párhuzamosan ter-
mészetesen folyamatos a 
többi utca terveinek az elké-
szítése. Az a törekvés, hogy 
2021. III. negyedévében vala-
mennyi járdaszakaszra kiírják 
a kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljá-
rásokat.

A projekt során a kivite-
lezési munkák folyamatosak 
lesznek, a tervezett végső 

befejezési határidő: 2022. év 
vége. 

A kivitelező az érintett 
utcák lakóit a kivitelezési 
munka megkezdése előtt 
legalább két héttel korábban, 
írásban is tájékoztatja, meg-
jelölve a helyi kapcsolattar-
tójának az elérhetőségeit is. 
A vállalkozók a kivitelezés 
ütemezése során figyelembe 
veszik a technológiai, tárgyi, 
személyi és szervezési felté-
teleket.  A „Békéscsaba jár-
dahálózatának fejlesztése” 

című projekt megvalósításá-
val kapcsolatban folyamato-
san tájékoztatják a lakossá-
got. 

Kivitelező: HÓDÚT Kft., 
telefonszám +36-66/452-352.

Projektmenedzsment szer-
vezet: Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft., 5600 
Békéscsaba, Szent István tér 
10. szám.

Megyeri Sándor projektme-
nedzser. Telefonszám: +36-
20/454-5693.

A járdafelújítási munkák II. ütemében érintett utcák/szakaszok bemutatása:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése II. ütem - 1. rész

Az utca megnevezése
Tervezett 
járdahossz 
(m)

Megjegyzés

Kisfényesi út 804 Körte sortól a Csabagyöngye sorig
Körte sor 513 Kisfényesi út - híd közötti szakasz
Györkei utca 73 Fényesi utca 154. sz.-nál 
Bojtár utca 181 Dobos István utcától a Bojtár u. 18-ig
Dobos I. utca 616 Lencsési úttól a Bojtár utcáig
Csikós utca 231 Bojtár u. - Ostoros u. között

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése II. ütem - 3. rész

Az utca megnevezése
Tervezett 
járdahossz 
(m)

Megjegyzés

Pátkai Ervin u. 2–12. előtt 163 2–12. előtt
Vécsey u. 2–4. 38 2–4. előtt
Andrássy u. 71–79. sz előtt 268
Vécsey u. 1–5. 84
Vécsey u. 14–36. 266
Vécsey u. 14–16. sz. előtt 46
Tulipán u. 1–5. sz. előtt 78
Kazinczy lakótelep 3–6. sz. 
előtt 318

Kazinczy lakótelep 19. A, B, 
C, előtt 62

Őr u. 10–12. előtti szakasz 61

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése II. ütem - 4. rész

Az utca megnevezése
Tervezett 
járdahossz 
(m)

Megjegyzés

Jósika u. páratlan oldal 871 Batsányi u. – Franklin u. között
Jósika u. páros oldal 345 Tompa u. – Batsányi u. között

Gyöngyösi u. páratlan oldal 1200 Tompa u. – Franklin u. között

Kner Imre u. páratlan oldal 178 Vasút sor – Mokos József (Ágoston Péter) u. 
között

Mokos József u. páratlan 
oldal 206

Csabay László u. páros oldal 179
Lenkefi Konrád u. páros oldal 382
Pataky László u. páros oldal 516 Tildy Zoltán u. – Franklin u. között
Stromfeld Aurél u. páros oldal 230
Toldi u. 2–6. 93
Bessenyei u. páros oldal 323 Batsányi u. – Tompa u. között
Bessenyei u. páratlan oldal 778 Franklin u. – Batsányi u. között
Mikes utca páratlan oldal 292
Török Ignác u. 476 Búzavirág u. – Báthory u. között

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése II. ütem - 2. rész

Az utca megnevezése
Tervezett 
járdahossz 
(m)

Megjegyzés

Csányi utca. 660 páratlan oldal
Wlassics sétány 17–23. belső 
udvar és járda 79 belső udvar és járda

Tessedik u. 685 Wesselényi u. – Aradi u. között, 
szakaszosan

Bartók B. út 42. 66 Vozárik u. - Szemere u. között
Bartók B. út 333 Petőfi u. - Lepény Pál u. közötti szakasz
Aradi utca páros oldala. 230
Árpád fejedelem tér megsüly-
lyedt térburkolat 7

Damjanich u. 67 Bartók Béla utcától az 1. számig + a 7. szám 
előtt

4-es Honvéd u. 185 A Tessedik utcától a 4-es Honvéd utca 16. 
számig

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanát: 

A Békési út 42. szám alatti, 6093/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, 81 m2 területű, 
kivett lakás megnevezésű ingatlanát, továbbá a társasházban meglévő 2642/10000-ed 
eszmei hányadát (összesen: 197 m2 üres telekrészt).

Helyrajzi szám: 6093/A/3. 
Területe: 81 m2 + 116 m2. 
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint, a hatályos áfa- 

törvénynek megfelelően. 

Az árverés ideje: 2021. szeptember 30., csütörtök,10 óra. 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsa-

ba, Szent István tér 7.) földszint III. tárgyaló (Munkácsy Mihály tárgyaló).

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Ak-
tualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégi-
ai – Fejlesztési Osztálya szolgál. 
Telefonszám: 66/523-870.

Á R V E R É S
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló bérlakásokban történő elhe-
lyezésre. 

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő alábbi szociális alapon bérelhető bérlakásokban 
történő elhelyezésre.

 Vécsey u. 12. III. em. 11. (kétszobás, összkomfortos, 
58 m²; bérleti díja: 18 154 Ft/hó)

 Vécsey u. 32. fszt. 2. (egyszobás, összkomfortos, 36 m²; 
bérleti díja: 11 268 Ft/hó)

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati 
adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi szolgálati bérlakás-
ban történő elhelyezésre

Illésházi u. 4. IV. em. 10 (háromszobás, összkomfortos 
65 m²; bérleti díja: 20 345 Ft/hó)

Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások a békéscsa-
bai székhelyű vagy telephelyű közfeladatot ellátó intézmények-
nél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
állók részére és a békéscsabai székhelyű vagy telephelyű 
sportszervezet és annak leigazolt sportolója részére adhatók 
bérbe.

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati 
adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő költségelvű bérlakásokban történő elhelyezésre:

Békéscsaba, Erzsébet lakópark 38. (egyszobás, össz-
komfortos 60 m²; bérleti díja: 30 300 Ft/hó)

Békéscsaba, Erzsébet lakópark 46. (egyszobás, össz-
komfortos 60 m²; bérleti díja: 30 300 Ft/hó)

Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen 
az pályázhat (egyéb feltételek mellett): akinek a nettó együttes 
jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének;  

aki minimum havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szer-
ződést köt; aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a 
meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft).

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati 
adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdo-
nában lévő költségelvű bérlakásban történő elhelyezésre: 

Irányi u. 4-6. C. III. em. 17. (egyszobás, összkomfortos 
33 m²; bérleti díja: 16 665 Ft/hó)

Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen 
az pályázhat (egyéb feltételek mellett): akinek a nettó együttes 
jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének; 
aki minimum havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződést 
köt; aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a megha-
tározott összegű óvadékot (150 000 Ft).

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati 
adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

A pályázat benyújtására elsősorban elektronikus úton vagy 
postai úton van lehetőség.

A pályázat polgármesteri hivatalba történő beérkezésé-
nek határideje: 2021. szeptember 17., 12 óra 

A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.
A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 

A pályázat benyújtásának elektronikus címe: 
szocialis@bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap és 
tájékozató a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhető és letölthető a bekescsaba.hu weblapról a pályá-
zati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés a legközelebbi döntéshozatali eljá-
rásban történik.

Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506, 
66/886-502.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Segítenek a civilek
Fogyasztóvédelmi ta-

nácsokkal, információkkal, 
előadásokkal segíti tagszer-
vezeteit és tagjait a Civil Szer-
vezetek Szövetsége. Az ese-
ménysor nyitórendezvénye 
a közelmúltban zajlott a Kor-
nélia Étteremben. A program 
megvalósítását az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium 
támogatta, a tervezetet meg-
közelítőleg egymillió forintos 
költségvetéssel hívták élet-
re. A legfőbb cél az, hogy a 
résztvevők jobban, alaposab-
ban megismerjék fogyasztói 
jogaikat, bővítsék ez irányú 
ismereteiket. 

Három üzlet költözik az 
egykor kultikus rendezvény-
helyszínnek otthont adó épü-
letbe, a Fehér Galambba. A 
körzet önkormányzati képvi-
selője,  Fülöp Csaba  számolt 
be arról, hogy a Kazinczy 
lakótelep 1. szám alatti ház 
lakóival és az egykori Fehér 
Galamb épületének új tulajdo-
nosával lakógyűlésen vettek 
részt, ahol tájékoztató hang-
zott el az ingatlan felújításáról. 
Eszerint az épületben három 
üzlethelyiséget alakítanak ki: 

egy exkluzív pékséget, egy 
drogériát és egy húsboltot. 
Utóbbihoz Lacikonyha jelleg-
gel működő egység is tartozik 
majd, amelyhez a Szerdahe-
lyi út felől egy teraszt alakíta-
nak ki. A képviselő kiemelte, 
hogy a vendéglátóhelyen 
nem lesz alkohol-árusítás és 
esti, éjszakai nyitva tartás 
sem. A három üzlet hasznos 
alapterülete nagyjából 500 
négyzetméter lesz, és a be-
ruházás nyomán közel 20 új 
munkahely létesül. 

Fehér Galamb

A Szent László utcai iskolában változással indult az új tanév

A Baptista Szeretetszolgálat a fenntartó
Több mint száz évvel az 
első oktatási év megkez-
dése után, új fenntartóval 
és a megújulás reményével 
indul a tanév a Szent László 
utcai általános iskolában, 
amely Békéscsabai Baptis-
ta Általános Iskola néven 
működik tovább – fogalma-
zott Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő az intéz-
mény tanévnyitóján.

Mindenütt nagy várakozással 
indult az új tanév, annak remé-
nyében, hogy folyamatos le-
het a jelenléti oktatás. A Szent 
László utcai iskolába járó ta-
nulók számára változásokat is 
hozott a szeptember, ugyanis 
az intézmény fenntartását a 
Baptista Szeretetszolgálat vet-
te át a Békéscsabai Tanker-
ületi Központtól. Az iskolában 
már a tanévnyitó is különleges 
volt, az új diákok verse és a 
felsősök műsora után a Bap-
tista Szeretetszolgálat jószol-
gálati nagykövete, Mező Misi, 
a Magna Cum Laude zenekar 
frontembere játszott el több is-
mert dalt.

Herczeg Tamás  ország-
gyűlési képviselő a tanévnyi-
tón emlékeztetett arra, hogy 
már 1919 óta oktatási intéz-
mény a Szent László utcai 
iskola. Az utóbbi években 
csökkenő tendencia volt ta-
pasztalható az intézménybe 
jelentkezők számában, de bíz-
nak abban, hogy az új fenntar-
tóval változik a helyzet. 

– Azt szerettük volna el-
érni, hogy legyen egy olyan 
tudás- és kompetenciaterület, 
tehetségkör, amely jó pedagó-
gusokkal, intenzív foglalkozta-
tás mellett kitörési pontja lehet 
ennek az iskolának. Emellett 
fontos, hogy a tanulói létszám 
csökkenése megálljon – fogal-
mazott Herczeg Tamás. 

A Baptista Szeretetszol-
gálat nem csupán katasztró-
fák helyszínein segít, 10 éve 
immár intézményeket is fenn-
tart országszerte – erről Hári 
Tibor  ügyvezető főigazgató 
beszélt. Hozzátette: több 
baptista gyülekezet van a 
megyében, amelyek jó kap-
csolatot ápolnak az önkor-
mányzatokkal.

– Szeretnénk ezt az isko-
lát megismerni, felmérni a 
gyerekek és a pedagógusok 
erősségeit. Ezt követően az 
előttünk álló időszakban dől 
el, hogy milyen irányba vi-
gyük az oktatási intézményt, 
milyen specialitást adjunk 
az iskolának – emelte ki Hári 
Tibor.

A Békéscsabai Baptista 
Általános Iskolában 94 diák 
kezdte el a 2021/22-es tan-
évet. Az első osztályba 12 
gyermek iratkozott be, ami 
az elmúlt évekhez képest 
némi emelkedést jelent. 

Az évnyitón látszott, hogy 
a gyerekek jól érzik magu-
kat az intézményben, amikor 
ugyanis Molnár Szilvia igaz-
gató kimondta, hogy „a 2021-
2022-es tanévet megnyitom”, 
a tanulók üdvrivalgásban tör-
tek ki. Herczeg Tamás sze-
rint, ahol ennyire örülnek a 
gyerekek a tanévkezdetnek, 
az csak jó iskola lehet! A fenn-
tartóváltás pedig lehetőséget 
teremt arra, hogy a következő 
években egyre népszerűbb le-
gyen a Békéscsabai Baptista 
Általános Iskola.

Papp Ádám

„Szeretnénk ha többen járnának ebbe az iskolába”

Mező Misi, ezúttal jószolgálati nagykövetként volt jelenAz iskolában 94 diák kezdte el a 2021/22-es tanévet

Friss alapanyagokból főznek

Gyermekélelmezés

Elkezdődött a tanév, amely-
re nemcsak az iskolák és a 
családok, hanem a Békés-
csabai Gyermekélelmezési 
Intézmény dolgozói is nagy 
erőkkel készültek. Az intéz-
mény normál iskolai idő-
szakban naponta 12-15 ezer 
adag ételt készít el az isko-
lásoknak és közel 2 ezret az 
óvodásoknak.

A Békéscsabai Gyermekélel-
mezési Intézmény munkatár-
sai az év 365 munkanapján 
dolgoznak: a konyhákon nem-
csak a gyerekeknek főznek, 
hiszen az ellátottak sorában 
többek között a szociális in-
tézmények lakói is ott vannak. 
Bíró Csaba, a gyermekélel-
mezés igazgatója elmondta: 
az augusztusi időszakban 
lehetőségük volt arra, hogy a 
konyháikat felújítsák és elvé-
gezzék a kötelező karbantar-
tási feladatokat.

– A fogyóeszközök, a 
mindennapi használati tár-
gyak szükséges cseréjét is 
elvégeztük, poharakat, tá-

nyérokat, műanyagdézsá-
kat, evőeszközöket vásárol-
tunk azok helyett, amelyek 
elcsorbultak, elkoptak. Fon-
tos, hogy egy oktatási in-
tézményben, ahol sok gye-
rek van, megfelelő számú 
tányér, evőeszköz legyen 
ahhoz, hogy akár egyszer-
re 100–150 gyermek tudjon 
étkezni – fogalmazott  Bíró 
Csaba, hozzátéve, hogy a 
környezet védelme érdeké-
ben ők is kivezették az egy-
szer használatos műanyag 
eszközöket. 

Mint megtudtuk, a nyár 
folyamán mindig csak egy 
konyha üzemelt, a további 
hármat pedig ekkor próbál-
ták felújítani. Augusztus utol-
só hetében kezdték feltölteni 
a raktárakat, beszerezni a 
szükséges alapanyagokat. 

– Mindig friss alapanyago-
kat használunk, azért kell két 
nappal előbb leadni a létszá-
mokat, hogy annak megfele-
lően tudjunk beszerezni min-
dent – ismertette Bíró Csaba.

Gyemendi Réka



A Kormány által a Modern 
Városok Programban meg-
valósuló békéscsabai útfej-
lesztési célok előkészítése 
és megvalósítása érdeké-
ben biztosított támogatási 
összeget belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utcák útépítésére, valamint 
az elavult aszfaltburkolatú 
utcákban a burkolat felújí-
tására, cseréjére fordítja az 
önkormányzat. A munkála-
tok a műszaki ütemtervnek 
megfelelően kezdődnek 
meg és folytatódnak to-
vább.

Az útépítési munkák I. üte-
mében 46 helyszínen, szilárd 
burkolattal nem rendelkező ut-
cában épül új út. A kivitelező a 
munkaterületeket 2021. június 
2-án átvette, 17 utca eseté-
ben július 12-vel megkapta a 
munkakezdési engedélyt: Ba-
rackos köz, Móra Ferenc utca, 
Béri Balogh Ádám utca, Répa 
köz, Cseresznye köz, Jácint 
sor, Paprika köz, Kadarka köz, 
Fészek utca, Kiszely András 
utca, Körgát utca, Pulszky 
utca, Vasvári Pál utca, Károlyi 
Mihály utca, Vihar utca, Mikes 
utca, Fürj utca. 

Jelenleg az alábbi utcák-
ban zajlanak az útépítéssel 
kapcsolatos munkák:

- Károlyi Mihály utcában, 
Vasvári Pál utcában, Kadarka 
közben, Cseresznye közben, 
Móra Ferenc utcában és a 

Répa közben folytatódtak az 
útépítési (útalap kiékelés, va-
lamint aszfalt kötő- és kopó 
réteg terítés) munkák. A Ká-
rolyi Mihály utcában, Kadarka 
és Cseresznye közben már az 
aszfalt kötő rétege is elkészült;

- Barackos köz: a csapa-
dékvíz rekonstrukciós munkák 
folyamatban vannak, ezt köve-
tően indul meg itt az útépítés;

- Béri Balogh Ádám utca: 
2021. augusztus 2-án indultak 
el az útépítési munkák, jelen-
leg kb. az utca háromnegyed 
részén elkészült az útalap, 
tervezetten szeptember első 
felében készül el a végleges 
útburkolat;

- Paprika köz és Jácint sor: 
2021. augusztus 9-én indultak 
el a kivitelezési munkák, a csa-
padékvíz-elvezető rendszer 
rekonstrukciójának befejezé-
sét követően, a tervek szerint 
szeptemberben fejeződnek be 
a burkolatépítési munkálatok. 
A Paprika közben jelenleg már 
az aszfalt kötő rétegének a te-
rítése zajlik.

Augusztus végén a Pulszky 
utcában, szeptember közepén 
a Körgát utcában, a Vihar ut-
cában, a Mikes utcában és a 
Fürj utcában, október közepé-
től a Fészek utcában, Németh 
Lajos utcában, valamint az Or-
gona utcában és a Csendes 
utcában kezdődnek az építési 
munkák.

A műszaki ütemezés alap-
ján az I. ütembe tartozó utcák 

közel fele fog megépülni, a töb-
bi utca esetében a végső befe-
jezési határidő: 2022. vége.

Az útépítési munkák II. 
ütemében további 38 utcában 
történik meg az útépítés. A ki-
vitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás megkez-
dődött, a nyertes vállalkozó ré-
szére a munkaterület még eb-
ben az évben átadásra kerül.

Az útfelújítási munkák so-
rán 63 utcában/útszakaszon 
kerül lecserélésre az elavult 
aszfaltburkolat. A kivitelezési 
munkálatok 2021. augusztus 
23-án megkezdődtek A mun-
kakezdési engedélyek kiadá-
sát követően az útfelújítási 
munkálatok az alábbi tizen-
három helyszínen kezdődnek 
meg: Bethlen utca, Wesse-
lényi utca, Damjanich utca, 
Tessedik utca, Katona utca, 
Klapka utca, Dózsa Görgy 
utca, Révai utca, Szilágyi De-
zső utca, Degré utca, Degré 
forduló, Kanális utca, Árpád 
sor. Az útfelújítási feladatokat 
legkésőbb 2022. október kö-
zepéig kell befejezni.

Felhívjuk a lakosok figyel-
mét, hogy mind az útépítéssel, 
mind az útfelújítással érintett 
utcákban a kivitelező szóróla-

pon keresztül, a munkálatok 
megkezdését megelőző 14 
nappal tájékoztat az érintett 
szakaszra tervezett korláto-
zásokról (forgalomkorlátozás, 
parkolási korlátozások, behaj-
tási korlátozások).

Az építéssel érintett terüle-
teken a munkagépek jelenlé-
tére, a közúti forgalomban az 
építési anyagok beszállítása 
miatt a tehergépjármű-forga-
lom megnövekedésére is szá-
mítani kell.

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

A projekt a Modern Város-
ok Program keretében va-
lósul meg.

További információ kér-
hető a projekt lebonyolító-
jától: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft., 
telefon: 06 +36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A projektről bővebb informá-
ciót a utfejlesztesbekescsaba.
hu oldalon olvashatnak.
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Ünnepi közgyűlés a Megyenaphoz kapcsolódóan

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése ünnepi 
megyegyűlést tartott szep-
tember 2-án, Orosházán, az 
Evangélikus Templomban. 
A rendezvény díszvendége 
Lázár Zsolt, a Nyugat-Béké-
si Evangélikus Egyházme-
gye esperese volt.

A Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése által alapított 
Elnöki elismerés kitüntető dí-
jat is ezen ünnepség kereté-
ben adták át. Elismerést vett 
át a Békéscsabai Jókai Szín-
ház kollektívája, dr. Kovács 
Irén, az orosházi kórház nyu-
galmazott főorvosa, Ladnyik 
Anita, a Békéscsabai Mentő-
állomás irányítócsoport ve-

zetője, Szántó Flóra, a gyulai 
„Nicolae Bălcescu” Román 
Gimnázium tanára, Vinczéné 
Varga Ágnes tűzoltó alez-
redes, a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság humánszolgálat-vezetője 
és dr. Kis Péter rendőr ezre-
des, a Békés Megyei Rend-
őr-főkapitányság bűnügyi 
rendőrfőkapitány-helyettese.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése „Bé-
kés megyéért” kitüntetést 
adományozott prof. dr. Kaáli 
Nagy Gézának, a Kaáli Inté-
zet ügyvezető igazgatójának, 
Kása István Zoltánnak, a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
és a Marzek FlexiLog Kft. 
ügyvezető igazgatójának és 

dr. Mohamed Abdulrahman 
Abdulrabnak, a Békés Me-
gyei Központi Kórház Pándy 
Kálmán Tagkórháza ismert 
csecsemő- és gyermekgyó-
gyászának.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése 2015-
ben alapította a Polgárokért 
díjat, amit minden évben egy 
olyan polgármester kaphat, 
aki legalább egy cikluson ke-
resztül töltötte be tisztét, és 
aki Békés megye történelmi 
hagyományaira építő kiemel-
kedő közéleti tevékenységet 
végez vagy végzett. Ebben 
az évben Örménykút köz-
ség polgármestere, Szakács 
Jánosné érdemelte ki ezt a 
címet.

Csabai pálinka a 
világkiállításon

A békéscsabai Árpád Pá-
linka Prémium Piros Vil-
moskörtéje is helyet kap a 
szeptember 25-én kezdő-
dő vadászati világkiállítá-
son. A keszthelyi Helikon 
Vadászmúzeumban zajlott 
a közelmúltban az a díját-
adó, ahol a békéscsabai 
Árpád Pálinka terméke is 
kiemelt szerepet kapott. 

A közelgő „Egy a Természet-
tel” Vadászati és Természeti 
Világkiállításon való megje-
lenésre szóló meghívásos 
versenyt a Pálinka Nemzeti 
Tanács rendezte és írta ki.

– A meghívás azon pá-
linkafőzdék kifejezett té-
teleinek szólt, amelyek az 
előző évi országos verse-
nyen minimum aranyérmet 
kaptak, illetve a Nemzeti 
Pálinkakiválóság Program-
ban az elérhető maximum 20 
pontból, 19 vagy 20 pontot 
értek el. Ez azt jelenti, hogy 
nem csupán aranyérmes, 
hanem Champion-díjas ter-

mékekkel lehetett nevezni 
– foglalta össze megkeresé-
sünkre  Nagy Árpád, az Ár-
pád Pálinka tulajdonosa.

– Nagyon örültünk, hogy 
bekerültünk ebbe a szűk 
csoportba. A piros Vilmos-
körtét jelöltük meg lehetsé-
ges termékként, a helyszí-
nen tudtuk meg, hogy ez 
lett a kategóriája nyertese 
– emelte ki a tulajdonos, aki-
nek  Semjén Zsolt  miniszter-
elnök-helyettes és  Kovács 
Zoltán  kormánybiztos jelen-
létében  Nagy István  agrár-
miniszter adta át az elismerő 
oklevelet.

A szeptember 25-e és 
október 14-e között, a HUN-
GEXPO területén megrende-
zendő világkiállításon 12 pá-
linkát lehet majd megkóstolni 
és megvásárolni, ezek egyi-
ke az Árpád Pálinka több-
szörösen díjnyertes, a tavalyi 
évben  az Agrárminisztérium 
pálinkájának  választott ter-
méke is.

D. Nagy Bence

A békéscsabai útfejlesztési programban 
folytatódnak az útépítések, útfelújítások

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben 
részesült Dobókői György

Nemzeti ünnepünk, augusz-
tus 20. alkalmából Áder 
János köztársasági elnök 
– Orbán Viktor miniszterel-
nök előterjesztésére – Ma-
gyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést adományozott 
Dobókői Györgynek. A Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki En-
gedélyezési és Fogyasztó-
védelmi Főosztály nyugal-
mazott főosztályvezetője a 
kitüntetést Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető 
minisztertől vette át.

Az idén júniusban, mintegy 
42 esztendő közszolgálati 
jogviszonyt követően nyug-
állományba vonult Dobókői 
György, a megalakulása, 2011 
óta vezette a Békés Megyei 
Kormányhivatal – nevében 
többször változott – közle-
kedési főosztályát. Előtte a 
Békés Megyei Közlekedési 
Felügyelet igazgató-helyette-
seként majd igazgatójaként, 
illetve a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Dél-alföldi Regionális 
Igazgatósága főosztályveze-
tőjeként dolgozott. Dobókői 
György a győri Széchenyi Ist-
ván Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskola elvégzését 
követően a Békés Megyei 
Közúti Igazgatóságnál kezdte 

pályafutását, de dolgozott a 
Békés Megyei Tanács Végre-
hajtó Bizottsága Közlekedési 
Osztályán is.

Munkája mellett tizenhat 
éven keresztül a Közlekedés-
tudományi Egyesület Békés 
Megyei Területi Szervezete 
titkári teendőit is ellátta, 2004 
óta szervezet elnöke. Ugyan-
csak 2004 óta a Békés Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság 
társelnöke. Tagja a Közleke-
déstudományi Egyesület or-
szágos elnökségének, és a 
Közlekedéstudományi Szemle 
szerkesztőbizottságának is. 

A Takács Árpád kormány-
megbízott kezdeményezé-
sére 2018-ban megalakult 
Békés Megyei Munkahelyek 

Biztonságáért Munkacsoport 
vezetője. Továbbra is dolgo-
zik az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium vizsga-
biztosaként.

Munkáját Széchenyi Ist-
ván-emlékplakettel, 2013-ban 
Jáky József-díjjal jutalmazták. 
A Nemzeti Közlekedési Ha-
tóságtól megkapta a Szolgá-
lati Jelvény arany fokozatát, 
2018-ban a nemzeti fejlesz-
tési miniszter Közlekedésért 
Érdemérmet adományozott 
számára.

Dobókői György kormány-
tisztviselői esküjéhez híven 
mindvégig a közjó, az ember-
arcú, ügyfélközpontú szolgál-
tató közigazgatás megterem-
tésén munkálkodott.



Színpadi programok nél-
kül, kézműves vásárral, 
kistermelői piaccal és ha-
gyományőrző bemutatók-
kal szervezte meg ebben az 
évben a Békés Megyei Ön-
kormányzat a Megyenapot.

A Békés Megyei Károlyi-hu-
szár és Honvéd Hagyomány-
őrző és Kulturális Egyesület 
sortűzzel törte meg a város 
csendjét szeptember 4-én 
reggel, bár már a hivatalos 
megnyitó előtt is egyre töb-
ben gyülekeztek a Szent 
István téren. Az idei Megye-
napon ugyan a koncertek 
elmaradtak, de ezúttal is be-
mutatkoztak a megyei tele-
pülések, kulturális csoportok, 
az érdeklődők megismerhet-
ték a Békés Megyei Érték-
tárban szereplő kincseket, 
valamint megtekinthetőek és 
megvásárolhatóak voltak a 
megyében dolgozó kézmű-
vesek termékei.

A megnyitón a Békés 
Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke örömét 

fejezte ki, hogy újra megmu-
tathatják a térség értékeit és 
mindezt a megye szívében 
tehetik.  Zalai Mihály  kiemel-
te, hogy teljes szélességé-
ben nem tarthatják meg a 
programot, de az a gondolat 
megjelenik, ami életre hív-
ta a Megyenapot. Ismét kö-
zéppontba kerültek azok az 
értékek, különlegességek, 
amelyek a megyét jellemzik.

Takács Árpád  kormány-
megbízott nevében, Krizsán 
Anett, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal igazgatója kö-
szöntötte a Szent István 
térre látogatókat. Hang-
súlyozta, hogy az elmúlt 
másfél év eseményei után 
még jobban felértékelődnek 
azok a kincsek, amelyekkel 
a megye rendelkezik.

Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője ki-
emelte, hogy a Megyenapon 
is megtalálható értékek kötöt-
tek össze bennünket a múlt-
ban, kötnek össze most, és re-
mélhetőleg a jövőben is ezek 
tartanak majd össze minket.

A megnyitó részeként a 
2020-ban és idén a Békés 
Megyei Értéktárba bekerült 
értékek felterjesztői és tulaj-
donosai vehettek át díszok-
levelet.

A Békés Megyei Értéktár-
ban helyet kapott újabb ér-
tékek a következők: dr. Tóth 
Elek szilvanemesítő munká-
ja, a Dumaszínház, a Gyulai 
Almásy-kastély Látogató-
központ, Apor Vilmos mun-
kássága, a Békés megyei 
szűcshímzés, a Mogyoróssy 

János Városi Könyvtár gyűj-
teménye és tevékenysége, 
a Történelmi Magyarország 
mértani közepe emlékhely, 
Molnár-C. Pál festő és gra-
fikus munkássága és a 
Molnár-C. Pál Emlékház, a 
kis-sárréti karikás ostor, a 
Szarvasi Vízi Színház, a 
Százéves Cukrászda, a Gyu-
lai Várfürdő, a gyulai Kapus-
híd, a szarvasi szárazmalom, 
dr. Mosonyi Emil munkássá-
ga és a Tájvízház.

Kovács Dávid

Zalai Mihály, Krizsán Anett, Herczeg Tamás, Szarvas Péter
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Tizedszer is LIKE-oltak

A Békéscsabai Diákönkor-
mányzat tizedik alkalommal 
rendezte meg a megyeszék-
helyen a Lézengő Ifjúság 
Kulturális Eseményét, azaz 
a LIKE-ot. A szervezők ze-
nés, sportos és szórakoz-
tató programokkal várták a 
fiatalokat a nyár utolsó nap-
ján a Csabagyöngye Stég-
színpadához.

A Békéscsabai Diákönkor-
mányzat korábban minden 
évben tavasszal, a tanév 
végéhez közeledve szervez-
te meg a programot, idén 
azonban a koronavírus-jár-
vány miatt augusztusra to-
lódott az esemény. Az egy-
napos fesztivál nyitányaként 
a Körösparti Junior Fúvósok 
koncertjét hallgathatták meg 
az érdeklődők, de  Szappa-
nos Ádám bűvészbemutatója 
és Szabó Balázs Máté  hu-

morista előadása is várta a 
fiatalokat. 

Mint azt Csizmadia Ber-
told, a Békéscsabai Diákön-
kormányzat elnöke elmond-
ta, a céljuk az volt, hogy a 
színes programokkal moz-
gassák meg a fiatalokat a 
tanévkezdés előtt. Ez jó al-
kalom volt arra, hogy össze-
jöjjenek, beszélgessenek, és 
jól érezzék magukat. A kon-
certek, előadások, játékok 

mellett pedig a pályaválasz-
tás is szóba került az Egye-
sület Békéscsaba Ifjúságáért 
segítségével.

A jubileumi rendezvényre 
Szarvas Péter polgármester 
és Varga Tamás alpolgármes-
ter is ellátogatott, és megkö-
szönte a diákönkormányzat 
tagjainak, hogy élményekben 
gazdag programot szervez-
tek nyárbúcsúztatóként. 

Sz. B.

Múlt év őszén – a koronaví-
rus-járvány miatt – egy több 
évtizede zajló békéscsabai 
hagyomány szünetelt, hi-
szen az elmúlt évben nem 
rendezték meg a Csabai Ga-
rabonciás Napokat. A helyi 
diákság fő eseményét idén 
csökkentett létszámmal ter-
vezik megtartani, október 
4-e és 7-e között.

Az előző esztendőben elma-
radt eseményt idén tavasszal 
pótolták volna a szervezők, 
de erre végül nem volt lehe-
tőség. Fodor József (Fodi), a 
Csabai Garabonciás Napok 
alapítója bízik abban, hogy a 
hagyományokhoz hűen idén 
októberben megtarthatják az 
eseményt.

– Sokat konzultáltunk a vá-
rosvezetőkkel, illetve a város 
országgyűlési képviselőjével 
is. Abban mindenki egyetért, 
hogy ne maradjon el újra a 
rendezvény; az aktuális sza-
bályok szigorú betartása mel-
lett legyenek programok. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy szűkített 
verzióban tartjuk meg a Garát. 
Nem építünk Garaboncity-t és 
minimalizáljuk a szabadtéri 
rendezvények számát. A nyi-
tónapon a fáklyás felvonulást 
megtartjuk, valamint az azt 
követő kampánybeszédeket, 
de a csütörtöki diákpolgár-
mester-választást megelőző 
menetet nem. A bázis a régi-új 
helyszín lesz, a Csabagyön-

gye Kulturális Központban. 
Ott lesznek a beltéri rendez-
vények, ezek szigorúan 500 
fő alatti, ülőhelyes események 
lesznek. A jelenlegi szabályo-
zások alapján ezek védettségi 
igazolvány nélkül látogatható-
ak, de ha közben a szabályok 
változnak, ez módosulhat még 
– emelte ki.

Eddig hét iskola jelezte, 
hogy diákpolgármestert indí-
tana, az indulni kívánó intéz-
mények szeptember 10-éig 
jelentkezhetnek a Garabon-
ciásra.

– A szervezéssel a meg-
szokott rendben haladunk, 
tematizáltuk a rendezvényt. 
A fenntarthatóság a kiemelt 
téma, a klíma- és környezet-
védelem köre. Ennek meg-
felelően lesznek feladatai a 
diákpolgármester-jelöltet állító 
iskoláknak. Miután október 
6-a a rendezvény időszakába 
esik, ezért a megemlékezé-
sekre is inspiráljuk az intézmé-
nyeket – tette hozzá.

Szurovecz Kitti a 2001-es 
Csabai Garabonciás Napok-
ról írt könyvet „A választás – 
Garaboncity meséi” címmel. 
Mint Fodor József elmondta, 
Kitti a könyv kéziratát neki is 
elküldte. 

– Fiktív karakterekkel dol-
gozik, a sztori is fiktív, ugyan-
akkor hihetetlen precizitással 
adja vissza az akkori gara-
bonciás napok történéseit. 
Számomra rendkívül szimpa-
tikus volt, hogy azt a hangu-
latot tudta felidézni, amit én 
is éreztem mindig a Garával 
kapcsolatban. Amikor olvas-
tam a könyvet, mindent újra 
megéltem, ugyanazok a fel-
fokozott, néhány napba sűrí-
tett, de egy teljes életnek tűnő 
érzések törtek elő bennem. 
Mindvégig sodró, lebilincselő, 
rengeteg érzelmi húrt meg-
pengető, kacagtató és meg-
könnyeztető a regény, amit 
írt. Imádtam – jegyezte meg 
Fodor József.

Papp Ádám

Gara: szűkített program

Megyenapot tartottak Békéscsabán, a Szent István téren

Újra a megye értékei voltak középpontbanKritérium bajnokság
Közel kétszáz versenyző

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Magyar Kri-
térium Bajnokságot Békés-
csabán. A megmérettetésre 
15 kategóriában, 178 neve-
zés érkezett.

Szeptember 4-én délelőtt az 
U13-as korosztály versenyé-
vel rajtolt el a 2021-es Magyar 
Kritérium Bajnokság, a me-
gyeszékhelyen. A megméret-
tetést az elmúlt évekhez ké-
pest új helyszínen rendezték 
meg, a 900 méteres körpálya 
rajtja és célja a Deák utcában, 
a Vásárhelyi Pál Technikum 
és Kollégium előtt volt. 

Kesjár Attila, a bajnokság 
versenyigazgatója arról tájé-
koztatott, hogy mivel keve-
sebb volt a versenyző, mint 
a korábbiakban, most több 
kategóriát összevontak. 

– A verseny célja a ke-
rékpársport népszerűsítése, 
a tehetségkutatás- és gon-

dozás. Továbbá itt dőlnek el 
a Magyar Kritérium Bajnoki 
címek sorsai is. A szabályok 
szerint, például egy 30 körös 
versenynél 10 gyorsasági kör 
van, ahol minden gyorsasági 
hajrá első négy helyezettje 5, 
3, 2 és 1 pontot kap. A kör-
előnyt elért versenyző plusz 
20 ponttal gazdagodik, míg 
az, aki körhátrányba kerül, 
20 ponttal lesz szegényebb. 
Az a versenyző győz, aki a 
legtöbb pontot gyűjti be a 
verseny ideje alatt – emelte 
ki Kesjár Attila.

A verseny a férfi elit, va-
lamint az U23-as korosztály 
küzdelmével zárult. A kerék-
párosok 50 kört, vagyis 45 
kilométert tettek meg. A Ma-
gyar Kerékpáros Szövetség 
és a Nyírségi Kerékpárosok 
Sport Egyesülete által szer-
vezett bajnokságon 15 kate-
góriában hirdettek győztest.

Papp Ádám



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar a Csabagyöngyében lépett fel

Zenés mese és bűvészműsor várta a gyerekeket

A Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar felvonulása

Októbertől lesz látható a bábszínházban A Bagoly, aki félt a sötétben

„A ZENIT az ország egyik legrégebbi fúvós eseménye”

Csabai Mérleg

Operagála a szimfonikusokkal

Véget ért a nyár
Zenei Ifjúsági Találkozó és Fúvószenekari Fesztivál

Idén is nívós produkciókat látott a közönség
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Operagálával fejeződött be 
a nyári kulturális program-
sorozat augusztus 29-én. A 
Csabagyöngyében megtar-
tott rendezvényen a Magyar 
Állami Operaház magán-
énekesét, Mester Viktóriát 
és a Békés Megyei Szim-
fonikus Zenekart láthatta a 
közönség. 

Szarvas Péter polgármester 
a köszöntőjében elmondta: 
igyekeztek ezen a nyáron mi-
nél színesebb nyári program-
kínálatot nyújtani. A szervezők 
sokat dolgoztak a rendez-
vények előkészítésén, szem 
előtt tartva a csabaiak hagyo-
mánytiszteletét és kultúra irán-
ti szeretetét. 

– A város öt kulturális intéz-
ményének szervezésében, a 
pandémia utáni nyitástól au-
gusztus 31-ig, összesen 236 
program zajlott le. Számos 
ismert zenész is megfordult 
városunkban, a Szent István 
téren színpadra lépett többek 
között Charlie, Fenyő Mik-
lós, valamint a Szabó Balázs 
bandája is – mondta el a pol-
gármester, hozzátéve, hogy 
2021-ben is felejthetetlen él-
ményekkel lehettünk gazda-
gabbak. 

Mester Viktória megjegyez-
te, hogy énekelni jött, nem 
is kenyere a beszéd, ezúttal 
azonban kivételt tett és mon-
dott egy–két gondolatot. 

– Megindító most itt, önök 
előtt állnom, mert minden itt 
kezdődött el az életemben. Itt 
tanultam meg énekelni, itt vet-
tek körül nagyszerű muzsiku-
sok, énekesek, akik inspiráltak 
a pályám során – fogalmazott 
Mester Viktória, aki énektanul-
mányait a Bartók Béla zeneis-
kolában kezdte. 

1996-ban felvételt nyert 
Toldy Mária musicalstúdiójá-
ba, egy évvel később bekerült 
a Magyar Rádió Énekkarába, 
majd a Nemzeti Énekkarba. 
1998-tól a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetemre járt. 
Ezután négy évadon keresztül 
a Miskolci Nemzeti Színház ál-
landó vendége volt. A Magyar 
Állami Operaházban 2006 ok-
tóberében debütált. 

Ezúttal a nyári programso-
rozat lezárásaként a csabai 
közönség csodálhatta meg 
Mester Viktóriát és a Békés 
Megyei Szimfonikus Zene-
kart. Az est során Gál Tamás, 
Liszt Ferenc-díjas karmester 
vezényelt.

Csiffáry Zsuzsanna

Harmincötödik alkalommal 
rendezték meg Békéscsa-
bán a Zenei Ifjúsági Találko-
zó és Fúvószenekari Feszti-
vál (ZENIT) programjait. 

Augusztus 26-án koraeste 
a Korzó térről indult a Hód-
mezővásárhelyi Helyőrségi 
Zenekar felvonulása a Szent 
István tér felé, majd miután 
a 2001-ben alapított együt-
tes megérkezett a főtérre, az 
ő műsorukkal vette kezdetét 
az idei, háromnapos ZENIT. 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő a program 
megnyitóján kiemelte, hogy 
a fúvószenekari műfaj ha-
zánkban és Békéscsabán is 
népszerű, a találkozón pedig 
minden évben nívós produk-
ciókat hallhatnak és láthatnak 
az érdeklődők.

Az eredeti tervek szerint a 
Szent István téren a nagyobb 
fúvószenekarok léptek volna 
fel, a Stégszínpadon pedig 
inkább a fiataloknak szóló, 
brass (rézfúvós) formációk 
kaptak volna helyet, az esős 
idő azonban egy kicsit átírta 
a forgatókönyvet; voltak kon-
certek a Csabagyöngyében 
is. A lényeg, hogy minden 
produkció megtalálta a maga 
helyét és közönségét. 

Az érdeklődők a rendez-
vény három napja alatt több 
mint tíz produkciót láthat-
tak, köztük természetesen a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar előadását is.

A program zárásaként A 
néma furulya című interaktív 
zenés mese és  Kőhalmi Fe-
renc  zenés bűvészműsora 
vonzotta a családosokat, kis-
gyermekeseket a Csabagyön-
gyébe, a PTE Brass Band pe-
dig a nagyobbakat a főtérre.

Elindult a Békéscsabai Napsugár Bábszínház új évada
Idén már szeptemberben 
minden hétvégén előadá-
sokkal várj a közönségét 
a bábszínház, amely a 
Bábozdával nyitotta meg a 
programok sorát. 

Ebben az évadban egy 
BabaSzínházi és várható-
an öt, nagyobbaknak szóló 
előadást mutat majd be a 
Békéscsabai Napsugár Báb-
színház. Óvodásoknak és 
kisiskolásoknak szóló dara-
bokat is kínálnak. Az évad 
Pán Péter történetével indul, 
októberben pedig érkezik A 
bagoly, aki félt a sötétben. 
Februárban az Állatok far-
sangja, áprilisban A virágot 
lépő lány és végül, de nem 

utolsó sorban Paprika Jan-
csi története várja a nézőket.

A tervek szerint március-
ban ismét megrendezik a 
Bábos Drámaíró Versenyt és 
júniusban ismét lesz Nem-
zetközi Bábfesztivál is.

A mostani ősz során folyta-
tódik a Kultúrszösz, a felnőt-
teknek szóló vendégelődások 
sorozata. Várhatóan öt pro-
dukciót láthatnak majd az ér-
deklődők. 

Bérletek már igényelhe-
tőek, hisz az iskolásoknak 
szóló Pán Péter előadást 
szeptember 18-tól játssza a 
bábszínház. Természetesen 
az óvodások számára is kí-
nálja bérleteit a Napsugár, 
míg a legkisebbekhez most 

is házhoz megy a társulat a 
Pöttöm bérlet keretében.

A sikeres pályázatoknak 
köszönhetően folytatódik a 
Mesepékség is a bábszínház-
ban; a Bábtár(s) program kere-
tein belül pedig ismét ellátogat 
a társulat a rendhagyó bábos 
órákkal az iskolákba. Emel-
lett programsorozat indul Zöld 
mesék címmel bábról és kör-
nyezetvédelemről, valamint to-
vábbra is fontos szerepet kap-
nak az amatőr bábcsoportok 
mentorálási programjai.

Elindult tehát az idei báb-
színházi évad, amelynek 
részletes programja a Békés-
csabai Napsugár Bábszín-
ház oldalán, a napsugarbab.
hu címen érhető el.



Jellempróbát jelenthet fi-
gyelni, hogy mennyire bír-
juk elviselni a kritikát. A 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban dolgozva régen tudom, 
hogy minden munkából és 
feladatból tanulhatok vala-
mit, a kritika pedig valóban 
hasznos lehet, vagy így, 
vagy úgy, le lehet vonni be-
lőle a tanulságot. 

De mi a helyzet akkor, ha a 
múzeumot éri kritika? Azzal 
sincs gond, legjobb tudásunk 
szerint igyekszünk végezni a 
feladatunkat, de minden igye-

kezetünk ellenére néha ho-
mokszem kerül a gépezetbe. 
A problémát minden esetben 
megpróbáljuk minél hama-
rabb megoldani.

Most azonban egy cseme-
gére, egy kritika-kuriózumra 
találtam a Google értékelések 
között. Idézem: „Nagyon szé-
pen felújított múzeum, mely-
nek állandó kiállítása széles-
körű. Részben a táj állatvilágát 
mutatja be, részben pedig 
Békéscsaba történetét, mind-
ezt időrendi sorrendben. A 
kiállítás anyagát több, modern 
megoldással is színesítik.” 

Az érdekesség most kö-
vetkezik: „A Munkácsy fest-
mények többnyire hiteles má-
solatok, de 2–3 olyan alkotást 
is találsz a festőtől, amelyek 
csak itt láthatóak.”

Miképpen merülhet fel 
egyáltalán ilyesmi? Hogyan 
gondolhatja valaki, hogy 
másolatokkal operál „A világ 
legnagyobb Munkácsy-gyűj-
teménye” megtisztelő titu-
lust viselő múzeum? Ez nem 
sommás vélemény, ez nem 
kritika, ez teljes tévedés, sőt 
hitelrontásnak, mi több, vá-
daskodásnak is nevezhető. 
De legyünk nagyvonalúak, és 
csak annyit mondjunk: Kedves 
I., köszönjük múzeumunk irán-
ti megtisztelő érdeklődését, a 
Munkácsy-művek megítélésé-
ben azonban nincs igaza. A 
múzeum Munkácsy Mihály – 
Egy géniusz diadala című kiál-
lításában szereplő tizenkilenc 
alkotás eredeti műtárgy, Mun-
kácsy Mihály keze munkája. 

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész
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A fotográfia ünnepe
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A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ Kerengő kiállí-
tóterében a Márvány Fotó-
műhely tagjainak múlt évi 
alkotásaiból nyílt kiállítás 
a közelmúltban, a magyar 
fotográfia napján. 

A fotóklub elnöke, Katona 
Péter elmondta, hogy a Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotó-
csoportok Országos Szövet-
sége kezdeményezésére, 
2003 óta augusztus 29-e 
a magyar fotográfia napja. 
Azért éppen ez a nap, mert 
1840. augusztus 29-én a 
Magyar Tudós Társaság 11. 
nagygyűlésén számolt be 
Vállas Antal matematikus, 
egyetemi tanár egy forradal-
mian új eljárásról, a fotogra-

fálásról. Az eljárás rendkívül 
gyorsan érkezett Magyaror-
szágra, mivel a francia aka-
démia mindössze 1 évvel és 
10 nappal korábban hozta 
nyilvánosságra a fényképe-
zés módszerét, ami a francia 
vegyész, Joseph Nicéphore 
Niépce eljárásának a pári-
zsi Louis Daguerre általi to-
vábbfejlesztése volt. 

Mitykó György, a Csaba-
gyöngye kiállítás-szervező-
je kiemelte, hogy a 24 éves 
fotóműhely jelenlegi tárlatán 
36 fotós munkája látható. A 
képeken megelevenednek 
az épített és természeti ér-
tékeink, miközben azok ma-
gukban hordozzák a múlt 
tiszteletét, a jelen szeretetét, 
és a jövő ígéretét.

Rendkívül sokféle üzlet-
nek adott helyet az egy-
kori Frnda András-féle 
ház, amely az Andrássy út 
és Irányi utca sarkán állt. 
Ezekből a legérdekesebbe-
ket mutatjuk be.

Az egyik első üzlet eb-
ben a házban, bizarr mó-
don egy sírkőlerakat volt. 
A Rosenbaum József által 
1879-ben alapított sírkőrak-
tár valószínűleg a kezde-
tektől itt működött, és csak 
1881-ben költözött innen lej-
jebb az utcán.

Ugyancsak itt működött a 
Lusztig-féle órásbolt. Lusztig 
Lipót órásmester működtette, 
akinek ipari tanoncai között 
akadt, aki a csabai iparosta-
nulók munkakiállításán szép 
eredményt ért el. Tehetős 
lehetett, mert az 1880-as 
évek csabai viriliseinek tár-
saságában található a neve. 
1886-ban a csabai ipartes-
tület iparhatósági megbízot-
tai közé választották, többek 
között Rosenbaum Ignáccal, 
a fent említett sírkőraktáros 

fiával együtt. Lusztig mester 
1881-ben azért került be az új-
ságba, mert tolvajok törtek be 
hozzá, akik vagy 100 arany- 
és ezüstórát vittek el.

Rendkívül jelentős volt 
Grünfeld J. könyvkereske-
dése. 1876-1881-ig nála és 
Biener Bernátnál (a mai Szent 
István téri zöld logós bank-
épületben) lehetett a Békés-
megyei Közlönyt megvenni a 
városban. Grünfeld hirdetése 
szerint kereskedését 1876-
ban alapította, szakkönyveket, 
tankönyveket, szépirodalmat, 
imakönyveket, zeneműveket 
– azaz kottákat – árusított, 
de üzlete papír-írószer ke-
reskedés is volt. Fenntartott 
egy „kölcsönkönyvtárat”, egy 
kölcsönözhető magánkönyv-
tárat beiratkozási díjjal, vala-
mint lehetőség volt kérések 
leadására is. Részletre lehe-
tett nála olajfestményt venni, 
valamint sorsjegyeket és ér-
tékpapírokat is forgalmazott. 
Megszámlálhatatlan hirde-
tést adott fel a lapokban.

Grünfeld könyvkereskedő 
azonban hamarosan tönkre-

ment. 1881. május 22-én a 
közlöny már arra figyelmez-
tette olvasóközönségét, hogy 
a „vagyonbukott Grünfeld 
J. könyvkereskedése” előtti 
postaládába levelet töb-
bé ne dobjanak, mert azt 
a tulajdonos csődbemenése 
miatt már nem fogják üríteni. 
Május 29-én megjelent hir-
detmény közölte, hogy a tu-
lajdonában levő gyorssajtót 
máshová helyezve, jelentős 
árengedménnyel működtet-

ték tovább. Július 21-én jelent 
meg a csődtömegét képező 
vagyontárgyakról szól nyil-
vános árverés hirdetménye, 
ezek között volt könyv, voltak 
papír, író- és rajzeszközök, 
ólom és fa nyomdabetűk, 
szoba- és konyhabútorok. Au-
gusztus 23-án ugyanebben az 
üzlethelyiségben nyitotta meg 
Klein Ödön új könyv-, zene-
mű- és papírkereskedését, 
amely 1886-ig működött.

Szalai Ágnes

Grünfeld J. reklámhirdetése (Békésmegyei Közlöny. 1879. 
szeptember 25.; Library Hungaricana)

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum augusztusban két al-
kalommal is ingyenes tárlat-
vezetésekkel kedveskedett 
a látogatóknak, akik Békés-
csaba történései mellett azt 
is megismerhették, hogy az 
adott kiállítási egységhez mi-
lyen történelmi események 
kapcsolódhatnak a világban. 
Mint azt az intézmény veze-
tője, Ando György elmondta, 
múzeumpedagógiai kiadványt 
is összeállítottak a Munkácsy-
tárlathoz. Ennek segítségével 
és egy okos telefonnal további 
ismeretanyagokhoz juthatnak 
az érdeklődők. 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés

Elismerés Ando Györgynek
Állami ünnepünk alkal-
mából Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetés-
ben részesült a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgató-
ja, Ando György.

Ando György Békéscsabán 
született, diplomát Pozsony-
ban, a Comenius Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Néprajz szakán szerzett. 
1989-től a Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatóságánál 
tevékenykedett néprajzos 
muzeológusként. 

2001-ben a múzeum igaz-
gató-helyettese, a fenntartó-
váltást követően, 2013 feb-
ruárjától a Munkácsy Mihály 
Múzeum megbízott igazga-
tója, majd még az év áprili-
sától az intézmény igazga-
tója lett. Legfőbb feladata a 
megyei hatókörű városi mú-
zeum szakmai, tudományos 
és kiállítási munkájának irá-

nyítása. Tudományos kuta-
tási területe a békéscsabai, 
továbbá a hazai szlovákság 
népi építészetének, a me-
gye népi hagyományainak 
vizsgálata. Számos kiállítás 
megvalósításában vett részt, 
több könyv és számos szak-
mai tanulmány szerzője. 

A múzeum igazgatója-
ként munkáját az innováció, 
és a kiemelkedő szakmai 
tevékenység jellemzi. Veze-

tésével az intézmény színvo-
nalas, magas tudományos, 
kulturális igényeket elégít ki. 
2019-ben, Munkácsy szü-
letésének 175. évfordulóján 
például egész éves program-
sorozattal, és hatalmas Mun-
kácsy-kiállítással ünnepeltek. 
Tavaly megnyílt a Munkácsy 
Mihály – Egy géniusz diadala 
című kiállítás, idén pedig az 
utazás TÉRben és IDŐben 
című, rendkívül igényesen 
kialakított, új állandó kiállítás. 

Ando György kimagas-
ló szakmai tevékenysége, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
fejlődése érdekében kifejtett 
munkássága elismeréseként, 
2019-ben, Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyűlésének Elisme-
rése kitüntetésben részesült, 
most pedig az állam kima-
gasló munkáját a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetéssel ismerte el.

Meghökkentő (múzeumi) mese

Tizenkilenc eredeti festmény – egy eredeti szobor: A festő személyét alkotásai mellett 
Pásztor János Munkácsy-szobra idézi meg a múzeumban

Tárlatvezetés a múzeumban



Békéscsaba városi lapja, a 
Heti Mérleg 1991. október 
2-án jelent meg először. A 
30 éves jubileum alkalmából 
most Varga Tamás alpolgár-
mestert kérdeztük. 

–  A Rózsa Ferenc Gimnázium-
ban érettségizett, majd történe-
lem-művelődésszervezés sza-
kon diplomázott. Ezután hogyan 
indult a pályája?  

–  Éppen harminc éve annak, 
hogy beléptem az akkori Rózsa 
ajtaján, furcsa érzés, hogy most 
pedig a nagyobbik fiam kezd-
te a középiskolát az András-
syban... A tanárképzőben végig 
azt terveztem, hogy pedagógus 
leszek, édesanyám példájából 
úgy láttam, ez egy gyönyörű hi-
vatás. Aztán úgy alakult, hogy 
jelentkeztem egy már lejárt 
határidejű álláshirdetésre az 
ifjúsági házba. Szente Béla és 
Herczeg Tamás hallgatott meg, 
akik elnézték nekem, hogy kés-
ve érkeztem, mivel éppen a 
sidney-i olimpia volt, és Kovács 
Ágnes aznap reggeli úszását 
még megnéztem a meghallga-
tás előtt. Felvettek, és megkap-
tam a Bartók kórussal való kap-
csolattartást, akkor még Rázga 
Józsi bácsi vezetésével, illetve 
a társastáncklub működésének 
segítését a Felczán házaspár-
ral – rengeteget tanultam tőlük. 
Szintén hozzám tartozott a Lu-
das Zenekar és táncházuk, az 
Ektomorf, de szerveztem kon-
certeket és művészeti olimpiát 
is Kelet-Magyarország megyéi-
re kiterjesztve. Az ifiházi idősza-
kot valójában nem munkának, 
hanem produktív szabadidő-el-
töltésnek éltem meg.

– 2006 nyarán a polgármes-
teri hivatal ifjúsági referense lett, 
majd 2009-től Túriné Kovács 
Márta mellett osztályvezető-he-
lyettes és a közművelődési cso-

port vezetője. Milyen emlékeket 
őriz ebből az időszakból?

– Ifjúsági referensként ko-
moly eredményként éltem meg, 
hogy megalkottuk az első ifjú-
sági koncepciót. Szintén fontos 
volt, hogy az ifiházból Zsótér 
Márival elkezdtük visszaépíteni 
a városi diákönkormányzatot. 
Közülük sokan ma az Egyesület 
Békéscsaba Ifjúságáért tagja-
iként dolgoznak a városért, az 
itt élő fiatalokért. Egyre nyüzs-
gőbb lett a diákélet, amelynek 
egyik csúcspontja minden év-
ben a Csabai Garabonciás Na-
pok. A hivatali lét eleinte furcsa 
volt számomra, de aztán beleta-
nultam. Az ifjúsági terület máig 
közel áll a szívemhez, azonban 
a közművelődés még közelebb, 
ezért – bár nagy kihívás volt – 
örömmel vállaltam 2009-ben 
az új feladatokat. A művelődési 
intézményekkel, művészekkel, 
művészeti csoportokkal való 
kapcsolattartást koordináltam, 
részt vettem a városi rendezvé-
nyek szervezésében. Jó döntés 
volt, hogy 2012-ben városi fenn-
tartásba került a színház, a báb-
színház, a múzeum és a könyv-
tár, így még gördülékenyebb lett 
az együttműködésünk. 2013-
ban pedig átadták a megújult 
Szent István teret, ezt is „be 
kellett lakni”; a Csabai Nyár ren-
dezvényeivel ez sikerült is. 

– A 2019-es választások óta 
kultúráért is felelős alpolgár-
mesterként folytatja a munkát. 

– Szarvas Péter polgármes-
ter úr felkérésére, a testület 
jóváhagyásával, szakmai sze-
replője vagyok a közgyűlésnek. 
Ennek szellemében készítek 
– elsősorban az Oktatási, Köz-
művelődési és Sport Osztály-
lyal szoros együttműködésben 
– előterjesztéseket, koordiná-
lok összetettebb feladatokat, 
veszek részt rendezvényeken 
– gyakran ma is kicsit szerve-
zői szemmel tekintve minden-
re. Persze alpolgármesterként 
számos protokolláris kötele-
zettségem is van. Hogy ez mi-
lyen sokat jelenthet, azt akkor 
értettem meg igazán, amikor a 
sok hónapnyi bezártság után, 
májustól újra lehettek rendez-
vények, koncertek, előadások.

– A Heti illetve a Csabai 
Mérleg tudta-e segíteni a mun-
káját valamilyen formában?  

– A sárga újságban diák-
ként leginkább a Csabai Műsor 
programjait böngésztem, majd 
a tárcákat, jegyzeteket olvas-
tam el. Később, munkaválla-
lóként már az is érdekelt, mi 
jelenik meg az általunk szer-
vezett rendezvényekről, a köz-
gyűlésekről, mi megy át abból, 
amit szerettünk volna átadni, 
illetve az újságban jelentettük 
meg a fontos közleményeket, 
programokat is. Szeretem, 
hogy sárga maradt az újság, 
és pozitívum, hogy a számos 
változás után is a miénknek, a 
csabaiak újságjának érzem. A 
behir.hu oldalon fent vannak a 
régi Heti Mérlegek és Csabai 
Mérlegek, ha van időm, a mai 
napig szívesen böngészem az 
archívumot is. Mindig kíváncsi-
an lapozom fel más települé-
sek helyi újságjait, és olyankor 
megerősödik bennem, hogy 
milyen jó a mi újságunk, milyen 
jó is a mi városunk. 

Mikóczy Erika
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Kiállítás

Szeptember 17., péntek 17 óra – Török István békéscsabai alkotó 
pirográfiáiból összeállított kiállítás megnyitása. A megjelenteket köszönti 
Takács Péter, a közösségi ház vezetője. A kiállítást megnyitja dr. Pap 

István, a Megyei Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója.
 A tárlat megtekinthető október 8-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Induló képzés

Angol középfokú nyelvvizsgára és érettségire felkészítő  képzés 
indul 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 kö-
zépfokú nyelvvizsgát tenni, írásbeli, szóbeli és hallott szövegértésre való 
teljes felkészítés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvé-
teli 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 foglalkozások esetében erre nyílik lehetőség. Az 
óvodások a lehető legtermészetesebb közegben, játék közben sajátítják 
el az angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi 
nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 4000 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás, 
csoportbeosztás: 30/212-3292 

Tornák 

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 héten, 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

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
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.”

Helyszín a Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.
Támogató: NKA Hangfoglaló Program 

XX. MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2021. szeptember 11-én, 14–18 óráig, a Meseházban

14 órától kemencés lángos készítése, mustpréselés, vattacukor-kóstoló.
16 órakor a KISPIPA zenekar családi népzenei műsora. Kreatív 

játszóház: Félpár zokni, te csodás! A farmer új élete, újrahasznosítás 
mesterfokon.

Mindenkit szeretettel várunk!

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2021. szeptember 16, CSÜTÖRTÖK, 19 óra

LANTOS ZOLTÁN JUHÁSZ GÁBOR
hegedű és gitár duo

Helyszín a Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.
Támogató: NKA Hangfoglaló Program

Előzetes: MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP
2021. szeptember 25-én, szombaton, 19 órakor a Meseház udvarán

Zalán Tibor: MISKA
Álom-játék etűdök Schéner Mester motívumaira – ősbemutató

Játsszák: Soós Emőke és Biró Gyula
Tervező, kivitelező: Oláh Tímea, Rádi Sándor

Zene: Lovas Gábor
Rendező: Bereczki Csilla

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Varga Tamás: Szívesen böngészem az újság archívumát is

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

Csabai életképek

Régen minden más volt! – 
halljuk gyakran sokfelől. 
A Békés Megyei Népújság 
korabeli számai segítségé-
vel nézzük meg, hogy régen 
tényleg más volt-e minden.  

25 évvel ezelőtt is tanévkez-
dés előtt álltunk augusztus-
ban. 1996-ban sok család 
anyagilag nehéz helyzetbe ke-
rült, hiszen ahogy írták: „egy 
elsős általános iskolás tanév-
kezdése 8 000-től 30 000 fo-
rintba is kerülhet a szülőknek”. 
Békéscsabán több iskola is 
azzal segített, hogy „közvet-
lenül az eladótól rendelte meg 
a taneszközöket”. Drága volt 
az iskolatáska és volt olyan 
intézmény, ahol még iskola-
köpenyt is kértek. Ezen kívül 
a tankönyveket is meg kellett 
vásárolni, ami „iskolatípustól, 
tanítási módszertől, nyelvta-
gozattól függően még további 
ezrekkel terhelheti a családi 
kasszát”. Az oktatásügy ek-
kor még az önkormányzat 
alá tartozott, ami a pedagó-

gusok ekkor bevezetett köte-
lező óraszáma miatt okozott 
bizonytalanságot. 

A csabai piacon is zajlott az 
élet, a „csúcsnapokon 8 és 11 
óra között több mint 10 ezer 
ember tartózkodott itt”. Nehéz 
volt parkolóhelyet találni és az 
árusok nagy csatákat vívtak a 
bérleti díjak miatt. A meggy, a 
cseresznye és a körte olcsóbb 
volt, mint egy évvel azelőtt, 
de a káposzta jóval többe ke-
rült, azonban a „kereskedők 
szerint a téli, elálló almából 
is kielégítő mennyiségű ter-
més várható, tehát égbeszökő 
áraktól nem kell tartani”. 

Augusztus 4-én ért véget 
az atlantai olimpia, a haza-
térő csabai sportolókat kö-
szöntötték a szövetségek. A 
gyaloglók Urbanik Sándort és 
Urbanikné Rosza Máriát, míg 
a tornászok Varga Adriennt, 
Ónodi Henriettát, Nyeste Adri-
ennt és Balog Ildikót. 

A Lencsési Közösségi 
Ház augusztus 18-án ren-
dezte meg hagyományos 

Szent István-napi előzetesét 
többek között japán gyer-
mekkórussal, aszfaltrajzver-
sennyel, Waslavik Gazem-
ber László koncerttel és az 
elmaradhatatlan tűzijátékkal. 

A kilencedik alkalommal 
megrendezett ZENIT-en nem-
zetközi zsűri értékelte az an-
gol, szlovák, román, magyar 
és „udmurtiai” produkciókat. 

Az Előre FC labdarúgó csa-
patából hat játékos távozott 
Győrbe, ami rendkívül nagy 
érvágást jelentett az egyesü-
letnek. A sorsolás pikantéri-
ája, hogy a második forduló-
ban a Győri ETO látogatott a 
Kórház utcába, ahol az 5000 
néző legnagyobb örömére a 
csabai csapat 4-0-ra győzött. 
Az TV1 vasárnapi programjá-
ban nagy sikerrel szerepelt a 
Walt Disney bemutatja műsor, 
míg a TV2-n a Játék határok 
nélkül. A Phaedra Moziban 
pedig a Szikla és a Menekülés 
az éjszakába című filmeket le-
hetett megnézni.

Ugrai Gábor

Az egykori Univerzál Áruház épülete és környezete 1994-ben (fotó: antikfoto.hu)

Betöltetlen álláshelye van? 
A megfelelő munkaerőt keresi?

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Elérhetőségek:Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 
Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet
Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser, 
E-mail: tothzsanett@
bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66/ 510-133; 
+36 20/ 391-7683

Békéscsaba 1996 augusztusában

A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum a követke-
ző lehetőségeket kínálja Önnek:

• Kereslet és kínálat összehangolása,
• vállalati kapcsolattartás,
• munkáltatók tájékoztatása,
• munkaerőigény feltérképezése,
• munkaerő-kiválasztás.
• 

Megtalálta a megfelelő munkaerőt?

• Béralapú támogatások,
• igényfelmérések alapján indított képzések,
• INGYENES mentori szolgálatás.
• Jelentse be igényeit a PAKTUM IRODÁNAK!

Bővebb információért forduljon a Paktum Iroda munka-
társaihoz bizalommal, szívesen állnak a munkáltatók és az 
álláskeresők rendelkezésére!

”Helyi foglalkoztatási együttműködések 
Békéscsaba Megyei Jogú Város terüle-
tén és várostérségében„
TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001



Tótka Sándor kajakozónak 
szinte egész Gyomaend-
rőd szurkolt az olimpia 
ideje alatt. A hazaérkező 
olimpikont több százan kö-
szöntötték a gyomaendrődi 
Szabadság téren.

A Gyomaendrődről induló, je-
lenleg újpesti színekben sze-
replő Tótka Sándor, szenzá-
ciós versenyzéssel szerzett 
aranyérmet a kajak egyesek 
200 méteres versenyében 
a tokiói olimpián.  A verseny 
éjszakáján is sokan gyűltek 
össze a városban, hogy szur-
koljanak neki, hazaérkezése 
után pedig egészen különle-
ges, ünnepélyes fogadtatás-
ban volt része.

Mint azt Zalai Mihály, a 
megyei közgyűlés elnöke el-
mondta, Tótka Sándor szemé-

lyében nem csak egy kiváló 
versenyzőt, hanem egy rend-
kívül céltudatos, koncentrált, 
vasakaratú embert is megis-
merhettünk. Kiemelte, hogy 
29 éve nem nyert Békés me-
gyei sportoló olimpiai arany-
érmet, így Tótka Sándor nem 
csupán a gyomaendrődiek 
kedvence volt az olimpián, 
hanem Mezőhegyestől Fü-
zesgyarmatig minden Békés 
megyei szurkolt neki, és „tolta 
a hajóját” a döntőben. 

– Különleges nap ez a 
számunkra, hiszen az első 
gyomaendrődi olimpikonun-
kat köszönthetjük. Nagyon 
büszkék vagyunk Tótka Sán-
dorra – fogalmazott Toldi 
Balázs, Gyomaendrőd pol-
gármestere, hozzátéve, hogy 
jelenleg két kajakegyesület 
is működik Gyomaendrő-

dön, ahol nagyon sok fiatal 
űzi ezt a sportot.   

Tótka Sándor elmondta, 
hogy számára az olimpiai 
aranyérem egyenesen ará-
nyos az önmegvalósítással. 
Kisgyermekként kitűzött maga 
elé egy célt, és mindent elkö-

vetett annak érdekében, hogy 
valóra váltsa azt. 

– Nagyon sok példaképem 
van, leginkább sportolók. 
Szeretem például Usain Bol-
tot, mert ő a világ leggyorsabb 
embere. Most elmondhatom, 
hogy én pedig a világ egyik 

leggyorsabb embere vagyok 
a vízen. Motivált, hogy ezt 
a titulust elérjem – jegyezte 
meg az olimpiai bajnok. Hoz-
zátette: készült arra, hogy 
nem lesz túl nagy szurkolótá-
bor kint az olimpián, viszont 
az a néhány magyar, aki jelen 

volt, fergeteges hangulatot 
varázsolt. 

Amikor hazaért, már a re-
pülőtéren sok gyomaendrődi 
várta. Ez, és a városi köszön-
tés is nagyon nagy élmény 
volt számára. 

Csiffáry Zsuzsanna
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KITEKINTŐ –        A világ leggyorsabb embere a vizen: Tótka Sándor 
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Veres Amarilla bajnok lett

Paralimpia
Ismét ellepték a Szent István teret a csabai sportegyesületek

Sporthétfők 49 sportszervezettel 

A békéscsabai születésű 
Veres Amarilla paralimpiai 
bajnok lett a kerekesszékes 
vívók párbajtőrversenyében 
augusztus 26-án, Tokióban.

Ez egy óriási csapatmun-
ka volt – hangsúlyozta a 28 
éves vívó, aki baloldali bénu-
lással született.

Amarillának győzelemig ve-
zető úton az elődöntőben és 
a fináléban a legjobbak közé 
tartozó két kínai vívót kellett 
legyőznie. Mint mondta, edző-
jének, Kovács Ivánnak a tak-
tikáját sikerült valóra váltania. 
Elképzelték, hogyan kellene 
az ellenfeleket megvernie, és 
ez sikerült is neki. 

– Egyrészt nagyon büsz-
ke vagyok, hogy tökéletesen 
végre tudtam hajtani azt, 
amit előre megbeszéltünk. 
Másrészt pedig elkapott a 
flow és egyszerűen csak él-
veztem a vívást, ennek a 
kettőnek a kombinációja volt 
az, amit lehetet látni – fogal-
mazott az MTI kérdésére.  
Mint mondta, mindent meg-
tett az elmúlt öt évben a fel-
készülés során. Az utolsó 
három évet a BVSC-ben dol-
gozta végig a vívóedzőivel, 
az erőnléti felkészítőjével, a 
dietetikussal, a sportpszicho-
lógussal és még sokakkal, 
akik mind-mind hozzátettek 
valamit a felkészüléséhez. 

Atlétika
Szolnokon rendezték meg augusztus utolsó hétvégéjén a 

dél-keleti, területi újonc és serdülő atlétikai verseny harma-
dik fordulóját, ahol a Békéscsabai Atlétikai Club versenyzői 
igen eredményesen szerepeltek: 15 érmet szereztek, ebből 
5 aranyérem volt, és egyéni csúcsok is születtek. Felkészítő 
edzők: Adorján László, Erdős Péter, Bagi Árpád, Solticz Kál-
mán, Urbanikné Rosza Mária, Szebegyinszki Richárd.

Helyezés Név Versenyszám Egyéni
csúcs

1. Klenk Dorottya rúdugrás
1. Fábián Áron rúdugrás X
1. Kis Petra Sára 800m X
1. Kovács Patrícia rúdugrás
1. Bor Bernadett 3000m gyaloglás
2. Czipa Vivien rúdugrás X
2. Budai Bálint magasugras X
2. Csepregi Nóra magasugras X
2. Tyetyák Adrienn rúdugrás
2. Zsibrita Vanda távolugrás X
2. Kovács Kamilla súlylökés
2. Kovács Kamilla diszkoszvetés X
3. Kis Laura rúdugrás X
3. Deák Lóránt diszkoszvetés X
3. Kovács Patrícia 80m gát
4. Csapó Dániel 100m X
4. Kun Dominik súlylökés X
4. Skorka Johanna 800m
5. Kis János 100m X
5. Kis János távolugrás X
5. Priskin Luca diszkoszvetés X
6. Kun Dominik diszkoszvetés X
6. Priskin Luca súlylökés X
7. Budai Bálint távolugrás
7. Budai Bálint 100m
9. Deák Lóránt súlylökés X

Hagyomány, hogy min-
den nyáron megrendezi 
az önkormányzat a Szent 
István téren a Sporthétfő 
elnevezésű programso-
rozatot. Idén négy ilyen 
alkalommal, összesen 49 
sportszervezet mutatkoz-
hat be hétfőnként. 

Augusztus 30-án rajtolt el is-
mét a Sporthétfő. A békéscsa-
bai önkormányzat 2014-ben 
rendezte meg első alkalommal 
a programot. Szarvas Péter 
polgármester elmondta: a ren-
dezvény célja az, hogy minél 
több fiatal kapjon betekintést a 
sport világába.

– A főtér mozgalmassága is 
azt bizonyítja, hogy rengeteg 
utánpótlás korú fiatal sportol 
rendszeresen. A Sporthétfő-
kön a sportágak, egyesületek 
vezetői és sportolói eljönnek a 
Szent István térre, megmutat-
ják magukat, és toborzásra is 
van lehetőség – hangsúlyozta 
Szarvas Péter.

Az idei első sporthétfőn 
a Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület mintegy 150 
utánpótlás-játékosa, valamint 
a felnőtt együttes játékosai és 
stábtagjai is jelen voltak. 

– Rendkívül fontos, hogy a 
fiatalok a lehető legtöbb sport-
ággal megismerkedjenek. A 

BRSE arra próbálja őket prote-
zsálni, hogy a röplabda legyen 
az, ami elnyeri a tetszésüket. 
Az U10-es korosztálytól kezd-
ve a felnőtt csapatig sokan 
eljöttünk, hogy minél több kis-
lánynak próbáljuk felkelteni az 
érdeklődését a sportág iránt 
– emelte ki Tóth Eszter után-
pótlásedző.

A labdarúgást három egye-
sület népszerűsítette, de be-
mutatkoztak a küzdősport kép-
viselői, a vívók, a görkorisok, a 
tornászok, és többek között a 
Csabai Csirkefogók Vízilabda 
Klubja is.

– Sokan nem tudnak róla, 
hogy Békéscsabán is foglal-

kozunk vízilabdával, pedig 
ahhoz képest, hogy a sport-
ágnak itt nincsenek mély 
gyökerei, egész szép ered-
ményeket érünk el a külön-
böző versenyeken. Vannak 
nagyon tehetséges játékosa-
ink, akik a válogatottban kép-
viselik a klubot és Békéscsa-
ba városát – mondta  Fodor 
Ádám vezetőedző.

A programsorozat követ-
kező rendezvénye (lapzár-
tánk után) szeptember 6-án 
volt, de még szeptember 
13-án és 20-án is várják a 
sportágak iránt érdeklődőket 
a Szent István térre.

Papp Ádám

ÉrdemkeresztErkel Kupa

Magyar Bronz Érdemke-
reszt kitüntetést kapott 
nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból a Békéscsabai Röplab-
da Sportegyesület elnöke, 
Baran Ádám, a röplabda-
sport megújításáért végzett 
kiváló tevékenysége elis-
meréseként. 

A BRSE elmúlt tíz évét a fo-
lyamatos fejlődés jellemezte, 
amelyben nagy szerepet vál-
lalt Baran Ádám. A Békéscsa-
bai Röplabda Sportegyesület 
az előző évtizedben öt baj-
noki elsőséget is bezsebelt, 
amellyel az előző tíz esztendő 
legjobb magyar női röplabda 
egyesületévé vált. A röplab-

da mindig népszerű volt a 
megyeszékhelyen, de csak a 
folyamatos sikerek után vált 
a város húzó sportágává. A 
BRSE elnöke 2010 óta Baran 
Ádám, akinek a vezetése alatt 
a klub kinőtte Békés megyét, 
országszerte rajongókra tett 
szert, és ismertté vált a nem-
zetközi porondon. A sikernek 
is köszönhető hogy létrejöhe-
tett a Békéscsabai Röplabda 
Akadémia, ahol komoly után-
pótlás-nevelés zajlik. 

Baran Ádám Békéscsabán 
eddig már három alkalommal 
nyerte el az Év Sportvezetője 
címet, most pedig rangos ál-
lami kitüntetéssel ismerték el 
a munkáját. 

Augusztus utolsó hétvégé-
jén rendezték meg az Erkel 
Kupát Gyulán, ahol a férfi 
kosárlabda NB II-ben sze-
replő együttesek játszottak 
edzőmérkőzéseket a bajno-
ki rajt előtt. A Békéscsabai 
Kosárlabda Klub számára 
hagyomány, hogy az új sze-
zon első barátságos mérkő-
zéseit ott játsszák, ez most 
is így történt, és a csabaiak 
meg is nyerték a kupát.

Jancsika Árpád vezetőedző 
elmondta, hogy az 5-5 elleni 
játékot augusztusban keveset 
gyakorolták, így támadásban 
a mostani versenyen nem vol-
tak nagy elvárásai. 

– Ennek ellenére a srá-
cok nagyon szépen járatták 
a labdát, keresték a legjobb 
megoldást, ami bizakodásra 
ad okot. A védekezésünk re-
mekül működött, erre építünk 
majd az idei szezonban is. 
Már most nagyon együtt van 
a csapat, rengeteg a közös 
program, így reméljük, hogy 
a bajnoki rajtig teljesen ösz-
szecsiszolódunk. Gratulálok 
a csapatnak, megérdemelten 
hódítottuk el az Erkel Kupát. 
Nagyon jól esett nekünk, 
hogy több csabai szurkoló is 
ott volt a lelátón, nekik is kö-
szönjük, hogy eljöttek meg-
nézni minket – fogalmazott 
Jancsika Árpád. 

Fo
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HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Csaba u. 7.

Telefon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

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

SZ: 9:00-13:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

BÉKÉSCSABA

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

Békéscsaba hazavár!

* 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 Vá-
ros Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a felsőfokú tanulmá-
nyokat folytatók támogatására 
a „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj 
elnyerésére, valamint a diplo-
más pályakezdők támogatá-
sára a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás elnye-
résére.

A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj-
jal elnyerhető támogatás: Az 
ösztöndíj összege félévenként, 5 
hónap időtartamra (szeptember-
től januárig és februártól júniusig) 
havi 40 000 Ft, amely a pályázat 
benyújtásakor folyamatban 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 
belül kerül átutalásra a pályá-
zó által megjelölt pénzforgalmi 
számlára.

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

A pályázatok beérkezésének 
határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati űrlap Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Szociálpolitikai Osz-
tályán igényelhető vagy letölthető 
Békéscsaba város honlapjáról.

Kérjük, hogy a borítékra írják 
rá: „Békéscsaba hazavár!" élet-
kezdési támogatás pályázat vagy 
„Békéscsaba hazavár!" felsőok-
tatási hallgatói ösztöndíj pályázat.

A pályázati döntésekről szó-
ló értesítés várható ideje: 2021. 
október 31.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösztön-
díj és a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás elnyeré-
sének feltételeiről bővebben a 
bekescsaba.hu weboldalon a pá-
lyázati hírek között olvashatnak. 

Több mint 80 gitáros közös zenélése
a Csabagyöngyében.

Az AUT-PONT Alapítvány szeretettel
várja az egész családot
nemzetközi látványosságon!

Közös gitározás, éneklés, fotózás!
Az Autizmus Világnapja alkalmából a világ számos 
nagyvárosában kékre világítanak egy-egy nevezetes 
épületet.
Békéscsabán 2021-ben a Csabagyöngye Kulturális 
Központ  lesz kivilágítva kékben szeptember 30-án.

Gitárosok az alábbi email címen jelentkezhetnek:
autpont@autpont.hu   www.autpont.hu

2021. szeptember 30. (csütörtök) 18.00

Ragyogjon a Csabagyöngye kékben!

a „Ragyogjon kékben” 

CSABAGYÖNGYE
KULTURÁLIS KÖZPONT

A p a n a p l ó :
B o v ü l ü n k

Az Apanapló című rovat-
ban a Békéscsabai Mé-
diacentrum szerkesztője, 
egy édesapa osztja meg 
tapasztalatait a minden-
napok izgalmairól. A rovat 
egyes cikkeit a Csabai Mér-
legben is olvashatják, a tel-
jes történetért látogassa-
nak el a behir.hu portálra.

Apa vagyok, 2020 októbere 
óta éles bevetésen. 2022 ja-
nuárjában pedig újabb taggal 
bővül a családunk. Nem, nem 
adtam bigámiára a fejem (ha 
akarnám, se lehetne, mert 
hála Istennek idehaza még 
nem gyűrűzött be a poliámor 
őrület), ellenben ismét gyer-
mekáldás elé nézünk.

Jelenlegi egy szem kisfi-
unk tehát bátyó lesz, és bár 
még nem tudja, hogy anya 
pocakjában mi rejtőzik, de 
mintha lélekben már most 
készülne az új szerepre. 
(Vagy ezek simán csak a fej-

lődésének rendes szakaszai, 
de engedtessék meg nekem 
most egy kissé túlmisztifi-
kálni és túlérzelegeni ezt a 
folyamatot!) Artúr egyéb-
iránt kúszásból és úszásból 
egész szép eredményeket 
tudhat maga mögött, nem-
rég kellemes (nem mondta, 
hogy ne lett volna az) bala-
toni élményeket is szerzett. 
Szépen fejlődik a kommuni-
kációja is: még kissé random 
módon ugyan, de elkezdett 
pápázni. Ez ugye nem azt je-
lenti, hogy Szent Péter trón-
jára ülve róma püspökét mí-
meli, hanem pusztán annyit, 
hogy kézzel int. Meg joviáli-
san vigyorog hozzá, de ezzel 
az extrával nem mindig aján-
dékozza meg a célszemélyt.

„Alig várom, hogy kiderül-
jön mi lesz a neme a tesóm 
gyerekének, mert akkor vég-
re megtudhatom, hogy nagy-
néni leszek vagy nagybácsi”, 
szól a régi vicc, amely azon-

ban előremutató is, hiszen 
jelenleg még éppen nem 
tudjuk, hogy a második mag-
zat milyen alapfelszereléssel 
érkezik. Mindkét eshetőség-
re készülni kell tehát, bár 
talán, ha ismét egy kisfiúval 
áld meg minket a Teremtő, 
annyiból egyszerűbb a do-
log, hogy ruhája már biztos 
lesz. Nyilván, ha kislány, 
annak is lesz ruhája, de az 
további beszerzést igényel. 
Ez persze csak az egyik, és 

talán a legkisebb tényező az 
érkező tesóval kapcsolatban, 
de időnként kisstílűnek is kell 
lenni. És amíg a szülők eze-
ken a kisebb-nagyobb prob-
lémákon ventilálnak, addig 
is telik az idő, gömbölyödik a 
pocak és erősödik a bátyus. 
Csak most gondolok bele, 
milyen érdekes: a következő 
csemeténket már nem ket-
ten, hanem hárman várjuk. 
Izgi lesz, na!

D. Nagy Bence

,,
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1840/ A zsidóság betelepülése. Az ez évben megjelent 
szabad letelepedési törvény után gyorsan kezdett 
növekedni a csabai zsidóság száma. Főként a felvidéki 
vármegyékből érkeztek ide zsidó vallású emberek, 
családok. Első lelkészük Hirschfeld József volt. 

1902/ A Zöldfa vendéglő és kávéház megnyitása. A Berényi 
és Szarvasi út sarkán az újonnan épült vendéglő 
21-én délutántól várta első vendégeit. A Zöldfa 
modernül berendezett épületében kiváló biliárdszoba 
állt rendelkezésre. A nagytermet lakodalmakra, 
táncestélyre és hangversenyre is igénybe vehették az 
érdeklődők. Kiváló konyha, minőségi kávéházi italok, 
kőbányai sör és pontos kiszolgálás várta a vendégeket.

1918/ Az utolsó nagyközségi bíró távozása. Az 1915. évi 
januári rendkívüli bíróválasztáson Áchim Lászlót nagy 
többséggel megválasztották bírónak, megbíztatása a 
várossá alakulás 1918 szeptemberi ülésén ért véget. 
Áchim László köztiszteletnek örvendett, mint bíró és 
mint ember, több éven át elnöke volt az ipartestületnek 
is. A városi képviselő-testületnek haláláig (1927) aktív 
tagja volt.

1941/ Az Oncsa telep házai. Az Országos Népi és 
Családvédelmi Alap a sokgyerekes, szegény 
munkáscsaládok megsegítésére épített házakat a 
város szélén. Ezek egyforma, földszintes, komfort 
nélküli, fehérre meszelt, egyablakos, zsalugáteres 
házak voltak. A telep ifj. Horthy Miklós nevét viselte. 
Három utcáját csak római számokkal jelölték. Neve 
1945 után Oncsa-telepre, majd Május 1-re változott. 
Későbbi utcanevei máig: Dr. Petényi, Bankó András, 
Május 1. Az egykori Oncsa-házak az idők folyamán 
át- és újraépültek. Mint Oncsa-telep már alig ismert, 
csak az idősebbek emlékeznek így rá.

Szerkesztette: Gécs Béla

KRONIKA
SZEPTEMBER GLOKÁLIS SAROK - Járvány és a közös értékeink

Sipos Andrásné (90)

90

SZÉPKORÚ

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

Tel.: 30.290-8726.
• Bátorság a változáshoz, uralom a félelmeimet: 150 órás 

pszichodráma önismereti csoport indul október 3-tól, havi egy 
vasárnap. Bővebben: http://pszichodramak.blogspot.com/ 
Jelentkezés: Varjú Blankánál 30/2319-216.

• 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.

Milyen hatással van gyor-
san változó világunk Bé-
késcsabára és csabaiként 
tudjuk-e ezeket a változá-
sokat befolyásolni? A ro-
vat a nagyvilágból érkező 
impulzusok által alakított 
és arra reflektáló helyi 
ügyeinket vizsgálja az 
ökológiai fenntarthatóság 
szemüvegén keresztül.

A gazdasági növekedés a 
biológiai sokféleség csök-
kenésének elsődleges ka-
talizátora. Az elmúlt ötven 
évben a globális gazdaság 
negyvenszeresére duzzadt, 
miközben a vadon élő fajok 
68%-kal csökkentek.

Amikor az érett, idős er-
dőket kiirtják, hogy farmo-
kat (mint Nyugat-Afrikában), 
ültetvényeket (mint Malajzi-
ában) vagy legelőket (mint 
Brazíliában) hozzanak létre, 
a vadon élő fajok új élőhe-
lyekre költöznek, és olyan fa-
jokkal kerülnek kapcsolatba, 
amelyekkel normális esetben 
nem találkoznak, és amelyek 
így fertőző betegségeket ter-
jeszthetnek.

2021 szeptemberéig kö-
zel 220 millió ember fertő-
ződött meg a koronavírus-
járványban. A pandémia 
lesújtott a világ gazdaságára 
is, 2020-ban a világkereske-
delem 32%-kal esett vissza 
és 120 millióval gyarapodott 
a mélyszegénységben élők 
száma. A kormányok által 
bevezetett intézkedések „vé-
letlen” pozitív hatásokkal jár-
tak a környezetünkre. Kína 
például 20-30% közötti lég-
szennyezés-csökkenést ért 
el, Róma, Milánó és Madrid 
körülbelül 45%-os javulást 
tapasztalt a légszennye-
zettség terén. Az éves CO2-
kibocsátás nem csak soha 
nem látott ütemben zuhan, 
de a tavalyi csökkenés is a 
legnagyobbnak számított az 
elmúlt ötven év óta.

A világjárvány elmúlt két 
éve hozott valami újat az 
emberek értékítéletében is. 
Miközben bezárkóztunk és 
vártuk a szabadulást, elkezd-
tünk foglalkozni a saját kör-
nyezetünkkel. Egyrészt több 
idő jutott családtagjainkra, 
figyeltünk rokonainkra és 

beszélgettünk az ismerőse-
inkkel. Kiderült, hogy milyen 
előnyökkel jár kis üzletekben 
vásárolni és helyi termékeket 
fogyasztani. Olyan, addig ál-
landónak vélt javaink értéke-
lődtek fel, mint a természeti 
környezet: a házunk előtti 
fasor, a bányatavak, a park-
erdő. Szerettünk kijárni a ter-
mészetbe. 

Egészségünk és jó közér-
zetünk megőrzésének egyik 
legjobb formája a természet-
járás. Ezért fontos a város-
környéki zöldterületek és a 
közegészségügyi infrastruk-
túra fejlesztése, különösen a 
COVID-19 világjárvány ide-
jén. Hosszabb távon a zöl-
debb városok a fenntartható 
jövő garanciái lesznek, a vá-
roslakók kedvelt találkozóhe-
lyei nem a zsúfolt plázák, ha-
nem a természetes környezet 
lesz. Békéscsabán is tapasz-
taltuk, hogy emberek százai 
mozdultak ki a természetbe 
ősszel makkot gyűjteni és 
magoncokat menteni, tavasz-
szal fát ültetni, nyáron locsolni 
és védeni. A közösségi élmé-
nyek során új ismeretségek, 

barátságok szövődtek és ki-
derült, hogy van közös akarat 
is. Ez pedig értékeink védel-
me. Nem csak a természeti, 
de az emberi is.

Most, hogy ismét kinyílt a 
világ, ne felejtsük el ezeket az 
értékeket. Gondozzuk, ápoljuk 
őket továbbra is. Nem csak 
nekünk, de az utánunk jövők-
nek is szükségük lesz rájuk.

Mi így gondolkodunk glo-
bálisan és ápolunk lokálisan.

Dr. Duray Balázs

Földesi Csenge könyvbemutatója
A Békés Megyei Könyv-
tárban – a szeptember 
elsején startolt ünnepi 
könyvhét részeként – mu-
tatták be Földesi Csenge 
Huszonegy című kötetét. A 
füzesgyarmati származá-
sú, Békéscsabán élő, első 
kötetes szerzőt Szil Ágnes 
író faggatta. 

Földesi Csenge elmondta, 
hogy a nagyváradi Partiumi 
Keresztény Egyetememen, 
magyar nyelv és irodalom 

szakon diplomázott. A szak-
mai gyakorlatát egy buda-
pesti és a pécsi színházban 
töltötte, ahol „mindenes” volt, 
majd Szegeden végezte el a 
mesterképzést.

Kiemelte, hogy sokat kö-
szönhet a gimnáziumi ma-
gyartanárának, aki mindig 
azzal bíztatta, hogy írjon. 
Egyetemistaként egy pályá-
zat révén elkezdett antológi-
ába írni, és egy újabb lehető-
ség révén, kicsit kacifántosan 
jutott el a könyvig. 

Egy váradi pályázat kü-
löndíjasa volt, ami azzal járt, 
hogy a novelláit összegyűjt-
ve kiadták volna az első kö-
tetét, ez azonban nem történt 
meg. Viszont a könyv anyaga 
megvolt, és később – szintén 
egy megnyert pályázat útján 
– itthon kiadhatta. S hogy 
miért Huszonegy a címe? 
„Feltételezés szerint a lélek 
21 grammos, és minden no-
vella igazából különböző lelki 
fejlődések folyamata.”

Such Tamás
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150 éve nyílt meg az Alföld–Fiumei Vasút déli része

A vasút sokoldalú gazda-
sági és társadalmi fejlesztő 
szerepét a reformkorban, 
hazánkban is felismerték. 
Az Alföld–Fiumei Vasút 
megépítéséről 1867. nov-
ember 13-án írtak alá szer-
ződést. A magyar vasúttár-
saság 1869 és 1871 között 
a Nagyvárad–Békéscsaba–
Szeged–Eszék vasútvonal 
építésére írt alá szerződést. 
A vasút létesítésére magyar 
és osztrák pénzintézetek, 
továbbá 12 magánbefekte-
tő bankár és nagybirtokos 
adott ki engedélyt.

Az Alföldön a mezőgazda-
ságból élők számára – külö-
nösen a gabona jobb értéke-
sítése miatt – létkérdés volt 
a korszerű vasúti szállítás 
lehetőségének megteremté-
se, hogy a termények eljussa-
nak a fiumei kikötőbe. Ennek 
megvalósításáért a Békés 
Vármegyei Gazdasági Egylet 
képviselői, Wenckheim Béla 
báró, Károlyi Sándor gróf és 
Trefort Ágoston tettek támo-
gató erőfeszítéseket.  

A vasútvonal tervezése 
1862-ben kezdődött, egy 
év múlva a vasúttársaság 
engedélyezte ez előmun-
kálatokat. A pályatest föld-
munkálatainak zömét már 
1863-ban elvégezték, utána 
évekig szünetelt az építés. 

A földmunkát végző sok ezer 
kubikos nehéz körülmények 
között, csákánnyal, ásóval 
dolgozott a fagyos föld kiter-
melésén, szinte éhbérért. La-
kásaik fából ácsolt, fűtetlen 
bódék voltak.

1869-ben felgyorsult az 
építés, ehhez a vonal mellett 
lévő minden település hozzá-
járult, leginkább területek át-
engedésével és az állomások-
hoz téglák adományozásával. 

Az Alföld–Fiumei Vasút vo-
nalát több szakaszban adták 
át a forgalomnak. A Szeged 
és Zombor közötti részt 1869 
szeptember elején, utána 
1870 júniusában a Békéscsa-
ba és Hódmezővásárhely kö-
zötti szakaszt.

150 éve, 1871. szeptember 
14-én délután 3 órakor az ösz-
szesereglett kíváncsi csabai 
sokaság előtt, lassú méltóság-
gal, zajos pöfögéssel, fekete, 

magasba törő füstöt eregetve 
gördült be az állomásra a Vá-
radról jövő, MÁV 301-es gőz-
mozdony vontatta szerelvény. 
Ezzel Nagyváradtól, Szege-
den át, Szabadkáig terjedő-
en megnyílt az Alföld–Fiumei 
Vasút déli része. (Az Eszék 
és Fiume közti vasútvonal is 
kiépült más vasútépítő társa-
ság építésével.) A forgalomba 
helyezett vasútvonal 393 km 
volt, ebből a Nagyvárad és 
Csaba közti vonal hossza 87 
km. Az Alföld–Fiumei vonalra 
az 1890-es évektől szárny-
vonalak egész sora tapadt, 
megerősödtek a mellékvonali 
centrumok is.

Az Alföld–Fiumei Vasút 
megnyitásának 125 éves év-
fordulóján gőzmozdonyos, 
réz domborműves emléktáb-
lát avattak a csabai vasútál-
lomás épületében.

Gécs Béla

A vasút gőzmozdonyos vonata Csabán, 1890 körül

Premierekre és bérletárusításra készül a színház
Szeptember folyamán két 

premiert tart a Békéscsabai 
Jókai Színház. Tizedikén a 
Kakukkfészek című dráma 
Pataki András rendezésé-
ben, Csomós Lajos, Kovács 
Edit és Katkó Ferenc emléke-
zetes játékával fogja megör-
vendeztetni a nézőket. Randl 
McMurphy született bajkeve-
rő, eddig minden slamaszti-
kából ügyesen kiverekedte 
magát. Az elmegyógyintézet-
ben azonban, ahova a bör-
tönből helyezik át, szembe 
találja magát élete legfonto-
sabb ellenfelével: Ratched 
nővérrel. Kettejük párharca 
megrendíti az osztályt, talán 
csak egy embert tesz erő-
sebbé: Bromden főnököt, a 
hatalmas indiánt.

A Családi ágy című vígjá-
ték mi másról is szólhatna, 
mint egy házaspár történe-
téről? A két embert, Agnést 
és Michaelt (Fehér Tímea és 
Bartus Gyula) az esküvőjüket 
követő estén ismerjük meg. 
Fiatalok és naivak, mi pedig 
végigkísérjük őket közös éle-
tük néha vidám, néha meg-
ható évein. A Családi ágy 
stúdiószínházi bemutatóját 
szeptember 18-án láthatják, 
Csurulya Csongor rendezé-
sében.

Készülünk a bérletek meg-
újítására: szeptember 27-től 
október 15-ig tarthatják meg 

megszokott helyeiket. Kérjük 
kedves bérleteseinket, hogy 
online módon váltsák meg 
jövő évi bérletüket. Leggyor-
sabb és leghűségesebb néző-
inknek az időszak első tíz nap-
jában (tehát október 6-ig) 10% 
kedvezménnyel szeretnénk 
kedveskedni. Új bérleteket ok-
tóber 18-tól kínálunk. 

Mint ismert, a következő 
évadunkat a zenés darabok 
határozzák meg. Felnőtt bér-
leteseink a Made in Hungariát, 
az Énekes madarat, a Zorba, 
a görögöt és a Drakula című 
horrorrockopera ősbemuta-
tóját nézhetik meg. A nagy-
színházi előadásokhoz két 
kamaradarab társul: Az ajtó 
és a Furcsa pár női változata. 
A gyerekeknek a Fehérlófia, a 
Tihany Tündér, a János vitéz 
és a Trón alatt a király című 
mesét ajánljuk.

A felnőtt bérlet ára 9000–
13 500 Ft, míg a nyugdíjasok 

számára 6500–8500 Ft kö-
zötti, az ifjúság számára 4400 
és 6700 Ft közötti áron kínálja 
a bérleteket a színház jegy-
irodája. Általános iskolások 
számára a bérletek ára 3000–
4300 Ft, óvodások számára 
egységesen 3700 Ft.

Szeretettel ajánlunk egy ki-
vételes lehetőséget is: a sza-
badbérlet bármely repertoáron 
lévő előadás közül 4 vagy 6, az 
önök által választott darabra 
érvényes, előbbi ára 11 000 Ft, 
utóbbié pedig 16 000 Ft. Mél-
tán tart számot érdeklődésre 
a színház bemutató-bérlete 
(14 000–18 500 Ft-os áron), 
amelynek előadásai előtt pezs-
gővel várjuk nézőinket, illetve a 
város kedvelt társasági ese-
mény-sorozata a díszbemuta-
tó-bérlet, amelynek előadásai 
után pezsgős koccintásra, 
fogadásra invitáljuk bérletese-
inket a színház Vigadójába (a 
bérlet ára 15 000–23 000 Ft).


