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Herczeg Tamás: A munka az átmeneti időszakban is folyamatos
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Szelektív hulladékgyűjtés – kísérleti jelleggel 
változik a gyűjtés gyakorisága
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Kövér László és Herczeg Tamás egy, a CsabaParkban tartott rendezvényen

Célegyenesben a Wenckheim-kerékpárút építése

Kerékpáros kastélytúrák 

Várhatóan őszre befeje-
ződik az a több mint 3,6 
milliárd forintba kerülő be-
ruházás, mely révén ösz-
szekötnek négy Békés me-
gyei Wenckheim-kastélyt. A 
szakemberek a beruházás-
tól a helyi idegenforgalom 
és a kerékpáros turizmus 
fellendülését várják.

A 20 kilométer hosszúra 
tervezett Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút építése 
még tavaly kezdődött el. A 
beruházást a kormány tá-
mogatásával, a Modern 
Városok Programból finan-
szírozzák, amelynek eredeti 
költségvetése már korábban 
is meghaladta a 2,2 milli-
árd forintot. Egy tavalyi kor-
mányhatározat értelmében 
az önkormányzat 1,4 milliárd 
forint többletforrást kapott 
a beruházásra, ebből építik 
meg a jaminai bányatavak-
tól a szabadkígyósi kastélyig 
tartó, 3 méter széles, közel 5 

kilométer hosszú szakaszt, 
emellett Gerla belterületén 
és Békéscsabán, a Ligeti so-
ron is új szakasz épül, vala-
mint az Élővíz-csatorna part-
ja mentén található, Veszéig 
tartó futófolyosó közvilágí-
tását is ebből a forrásból 
finanszírozzák.

A Wenckheim turista- és 
kerékpárút célja, hogy össze-
kapcsolja a környéken talál-
ható Wenckheim-kastélyokat, 
így a szabadkígyósit, a 
gerlait, a póstelekit és gyulait. 
A beruházás részeként egye-
bek mellett már felújították a 
Bartók Béla úton a kerékpár-
utat, kész a Temetősori és 
a Kétegyházi úti, valamint a 
déli iparterületeket kiszolgáló 
bicikliút felújítása, ahogyan a 
Lencsési úttól Veszéig tartó 
futófolyosó is. 

Ezen felül javában zajlik 
a bányatavaktól Szabadkí-
gyósig tartó szakasz kivite-
lezése, mely kerékpározásra 
épp úgy alkalmas lesz, mint 

mezőgazdasági gépek köz-
lekedésére. A békéscsabai 
önkormányzat aljegyzője, dr. 
Kiss Gyula lapunkat arról tá-
jékoztatta, hogy a kivitelező 
az aszfaltozással várhatóan 
hetekkel korábban, május 
harmadik hetében készül el, 
melyet a tereprendezés, a 
szivárgó árkok kialakítása, 
valamint a forgalomtechnikai 
eszközök, vagyis közlekedé-
si táblák kihelyezése követ 
majd.

– A tervező 500 méteren-
ként úgynevezett kitérőket 
alakított ki, ezek azt a célt 
szolgálják, hogy a mezőgaz-
dasági gépek a kerékpáros 
forgalomtól lehúzódhassa-
nak, bár előbbi esetében 
nem számítunk nagy forga-
lomra. Abban bízunk, hogy a 
kerékpárosok, illetve az ag-
ráriumban dolgozók jól meg-
férnek majd egymás mellett 
– fogalmazott az aljegyző. 

A környezettudatos, fenn-
tarthatóbb életmód kiala-
kításában fontos szerepe 
van az újrahasznosítás-
nak, és az ahhoz vezető 
útnak: a szelektív hulla-
dékgyűjtésnek. Hogy vá-
rosunkban, Békéscsabán 
mindez miként valósulhat 
meg, arról Nagy Ferenc al-
polgármestert kérdeztük. 

Békéscsabán, van egy régi, 
már rekultivációs életsza-
kaszban lévő és egy ma-
napság működő nagy sze-
métlerakó. A régi, a megújult 
Építők útján látható, az egy 
jelenleg növényzettel beta-
kart, de lényegében óriási 
szemétdomb. A 47-es út-
ról megközelíthető, működő 
hulladéklerakóban is egyre 

nagyobb a hulladékhalom, 
az már jól látható a M44-es 
úton közlekedve is. Nagy 
Ferenc kiemelte: a szelek-
tív hulladékgyűjtés lényege, 
hogy ezek a hulladékhegyek, 
minél kisebbek legyenek, a 
tárolók minél később legye-
nek tele, és amit csak lehet, 
újrahasznosítsunk. 

– A legjobb hulladék az, 
ami meg sem termelődik, de 
jelenleg ettől még nagyon 
messze vagyunk. Most az 
a cél, hogy a kidobott hulla-
dékok mennyisége minél ki-
sebb legyen, minél kevesebb 
hulladékheggyel kelljen majd 
megbirkózniuk a gyerme-
keinknek és unokáinknak, 
és minél nagyobb arányban 
hasznosítsunk újra.

Május 2-án letették eskü-
jüket az áprilisi parlamenti 
választáson mandátumot 
szerzett képviselők, ezzel 
megalakult az új Ország-
gyűlés. A 2018-ban ala-
kult kormány megbízatása 
megszűnt, ügyvezetőként 
folytatja munkáját az új 
kormány megalakulásáig. 
Az átmeneti időszakról és 
az aktualitásokról Herczeg 
Tamás országgyűlési kép-
viselőt kérdeztük.  

– Melyek az új Országgyűlés 
első feladatai?

– Május elején alakult 
meg az új parlament, és má-
jus 16-án tette le az esküt 
Orbán Viktor miniszterelnök 
úr az Országgyűlés előtt. 
Utána rövidesen megalakul 

az új kormány, ismertté válik 
az államtitkárok névsora is – 
addig viszont ügyvezetőként 
működik az előző kormány. A 
parlament legnagyobb mun-
kája a tavaszi ülésszakon 
a költségvetés elfogadása 
lesz, amennyiben az új kor-
mány az Országgyűlés elé 
tudja terjeszteni a 2023-as 
költségvetés tervezetét. Ettől 
kezdve mintegy hat hétre lesz 
szüksége a parlamentnek a 
költségvetés alapos megtár-
gyalásához. Természetesen 
mással is kell foglalkozni, így 
ha július végéig nem fogad-
juk el a költségvetést, akkor 
valószínűleg szeptemberben 
ezzel kezdünk majd. Egyéb-
ként a munka az átmeneti 
időszakban is folyamatos: 
azok a tárgyalások, amelyek-

ről még a választások előtt 
magam is beszámoltam, to-
vább folytatódnak, jelenleg is 
napirenden vannak. 

– Milyen helyi vonatkozá-
sokat említene ebben a te-
kintetben? 

– A tavasz elején járt itt 
Varga Judit igazságügyi mi-
niszter, akivel közösen tet-
tünk egy olyan ígéretet, hogy 
Áldozatsegítő Központ jön 
létre Békés megyében, Bé-
késcsabán. Azóta tárgyaltam 
a miniszter asszonnyal, és 
nem látjuk semmilyen aka-
dályát annak, hogy ez még 
idén ősszel megtörténjen. 
Az ingatlan keresése és tar-
talommal való megtöltése is 
folyamatban van.



Az öregségi nyugdíj össze-
gét az elismert szolgálati idő 
és a figyelembe vehető havi 
átlagkereset alapján kell 
megállapítani. 

A nyugdíj mértékét befolyásol-
ja a ledolgozott évek, a gyer-
mekneveléssel eltöltött idő, és 
a nyugdíjtörvény szerint be-
számítható időszakok hossza. 
Az öregségi nyugdíj összegét 
elsődlegesen az 1988. január 
1-jétől a nyugdíj megállapítá-
sának kezdő napjáig elért ke-
resetek, jövedelmek havi átla-
ga alapján kell kiszámítani.

Az öregségi nyugdíj alap-
ját képező havi átlagkeresetet 
úgy kell meghatározni, hogy 
az egyes naptári években elért 
bruttó kereseteket, jövedelme-
ket naptári évenként csökken-
teni kell a járulékokkal, továb-
bá a személyi jövedelemadó 
képzett összegével. A havi 
átlagkereset megállapítása so-
rán a nyugdíjazást megelőző 
naptári év előtt elért kerese-
tet, jövedelmet a nyugdíjazást 
megelőző naptári év kereseti 
szintjéhez kell igazítani, ezt ne-
vezzük valorizációnak. 

Az így meghatározott kere-
set, jövedelem összegét el kell 
osztani az átlagszámítási idő-
szak azon napjainak számával, 
amelyre a biztosítottnak kere-
sete volt. A kapott napi átlagot 
meg kell szorozni 365-tel és el 
kell osztani 12-vel. Ha a havi 
átlagkereset 372 000 forintnál 
több, a 372  001 és 421  000 
forint közötti átlagkeresetrész 
90, 421 000 forint felett pedig 
80 százalékát kell a nyugdíj 
megállapításánál figyelembe 
venni.

Ha az igénylő 30 év nyug-
díjjogosultsághoz figyelembe 
vehető szolgálati időt szerzett, 
nyugdíjának összege az ellá-
tás alapjául szolgáló havi át-

lagkereset 68 százaléka lesz. 
40 év esetén 80, 50 év szolgá-
lati idő után pedig 100 százalé-
kos az ellátás. 

A nyugdíj összegére vonat-
kozó előzetes tájékozódást 
segíti az Ügyfélkapu regisztrá-
ció nélkül is elérhető nyugdíj-
kalkulátor: kalkulator.onyf.hu/. 
További információ kérhető a 
kormányhivatal nyugdíjbiztosí-
tási ügyfélszolgálatán, Békés-
csabán a Luther u. 3. sz. alatt.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

„ T B ” - S A R O K
Tudnivalók a nyugdíj megállapításáról

Díjakat osztott ki az iparkamara a küldöttgyűlésén
Négy kategóriában adták 
át a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara ál-
tal alapított díjakat a kama-
ra küldöttgyűlésén, május 
5-én, Békéscsabán, ahol 
a szervezet 2021. évi tevé-
kenységéről, gazdálkodá-
sáról szóló beszámolót és 
az idei költségvetés terve-
zetét is áttekintették.

A küldöttgyűlésen elsőként a 
kamara elismeréseit adták át. 
2021-ben az Év Békés Me-
gyei Kézműves Vállalkozója 
Kurilla Olivér, köröstarcsai 
egyéni vállalkozó lett, aki 
2018-ban alapította meg 
a Kurilla-Bútor Kft-t. Az Év 
Békés Megyei Kereskedője, 
Szolgáltatója elismerést Far-
kas Éva Dorottya érdemelte 
ki, aki családi vállalkozását 
2008-ban alapította meg Me-
zőkovácsházán. A díjazott fi-
ával, Márta Attilával közösen 
működteti az Aranykacsa ét-
termet. Az Év Békés Megyei 
Ipari Vállalkozása díjat 2021-
ben a kondorosi Lak-Alarm 
Kft. kapta, az elismerést a 
cég egyik tulajdonosa, Zsjak 
Zoltán vehette át. A BMKIK 
az Év Békés Megyei Kama-

rai Vállalkozója díjat Kukla 
Imrének ítélték, aki a békés-
csabai Solargroup Energy 
Kft. ügyvezető igazgatója és 
a cég tulajdonosa is egyben. 

A díjak átadását követően 
tárgyalták a BMKIK 2021-
es évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról szóló éves 
beszámolót, majd az idei 
programterv és költségvetési 
tervezet megvitatása és elfo-
gadása következett. A kama-
ra elnöke arról beszélt, hogy 
a koronavírus-járvány miatt 
nem volt egyszerű számukra 
sem a 2021-es esztendő.

– 2020-ban három hónap-
ra leállt minden, ami komoly 
veszteséget okozott a ma-
gyar gazdaságnak, a költ-
ségvetésnek és a vállalko-
zóknak is. Örvendetes hogy 

2021-ben 7,1 százalékkal 
nőtt a gazdaság teljesítmé-
nye, és elég hamar helyreállt 
a foglalkoztatási helyzet. Fel-
lendültek a beruházások, eu-
rópai szinten a legmagasabb 
beruházási rátát valósítottuk 
meg tavaly. Jó az irány, de 
továbbra is azon dolgozunk, 
hogy a 2020-as visszaesést 
pótolni tudjuk. Tavaly fontos 
szerepe volt a forrásszerzés-
nek: a kamara egyik kulcs 
terméke a Széchényi kártya 
program, amely rendkívül 
népszerű volt a megyei vál-
lalkozásoknál. 2020-hoz ké-
pest 2021-ben ötszörös volt 
az igény a program kapcsán 
és mintegy 14 milliárd forint 
hitel kihelyezése történt a 
megyében is – hangsúlyozta 
Orosz Tivadar.

A díjazottak: Kukla Imre, Zsjak Zoltán, Farkas Éva Doroty-
tya és Kurilla Olivér

Áchim L. Andrásra emlékeztek Békéscsabán

A dédunoka is eljött
A Munkácsy Mihály Múzeum 
és a Szlovák Önkormányzat 
Áchim L. András halálának 
111. évfordulója kapcsán 
május 13-án dottózással 
egybekötött Áchim-emlék-
utat és kiállítás-megnyitót 
szervezett. 

Az érdeklődők a Munkácsy 
Mihály Múzeumtól indultak kis-
vonattal Áchim L. András szü-
lőházához a Kastély utcára. Itt 
Forrainé Kovács Márta beszélt 
a parasztpolitikusról.

– Úgy gondoltuk, hogy most 
egy kicsit másképp emléke-
zünk meg Áchim L. András-
ról. Eljöttünk a Kastély utcára, 
ahol a meglepetésvendégünk 
Áchim L. András dédunokája 
volt a feleségével – emelte ki a 
múzeum történésze. 

A Kastély utca után a kisvo-
nat, a parasztpolitikus városi 
házához szállította az érdek-

lődőket, ahol Áchim L. András 
dédunokája beszélt.

– Megtiszteltetés, hogy 
meghívtak erre a napra, és na-
gyon megtiszteltető a család 
számára, hogy ápolják a ha-
gyományokat, ápolják Áchim 
L. András emlékét – emelte ki 
Medvegy Iván.

A dottó vonat következő ál-
lomása az evangélikus nagy-
templomhoz vezetett, ahol 
Kiszely Andrással, a Szlovák 

Önkormányzat elnökével em-
lékeztek meg Békéscsaba hí-
res szülöttéről.

– Az a legfőbb törekvésünk, 
hogy Áchim L. András méltó-
képpen a helyére kerüljön a 
csabai panteonban. Minden 
olyan akcióban részt veszünk, 
ami hozzá, vagy a munkássá-
gához kötődik – jegyezte meg 
az elnök.

Kiszely András hozzátette, 
hogy elindítottak egy aláírás-
gyűjtést, amelyet egy javaslat 
formájában nyújtanak be majd 
az őszi városi közgyűlés elé, 
hogy a parasztpolitikus is meg-
kapja a neki járó díszpolgári 
elismerést.

Az emlékút utolsó, a Szlo-
vák Tájházban lévő állomásá-
ra már gyalogszerrel érkeztek 
a résztvevők.

Szabó Judit

Sporttal népszerűsítették a katonai pályát

Toborzó emlékfutás

Az Adrianus Alapítvány a 
Falvak Kultúrájáért, Katona-
olimpikonok Baráti Kör és 
a Magyar Honvédség Pa-
rancsnoksága közös szerve-
zésében toborzó emlékfutás 
helyszíne volt május 14-én 
Békéscsaba. Az esemény 
május 6-án indult Buda-
pestről és érinti mind a 19 
megyét, valamint 219 telepü-
lést, a teljes útvonal 1830 ki-
lométer. A futók május 20-án 
érkeznek vissza a fővárosba.

A toborzó emlékfutás résztve-
vői Békés megyében elsőként 
Orosházára érkeztek május 
13-án. A program szombaton 
délelőtt a békéscsabai főtéren 
folytatódott. A helyi iskolák 
diákjai és pedagógusai csat-
lakoztak a 24 hivatásos, szer-
ződéses és önkéntes katoná-
ból álló váltóhoz. A szervezők 
ezzel a nagyszabású sport- és 
kulturális rendezvénnyel tisz-
telegtek a május 6-ai magyar 
sport napja, illetve a május 21-

ei magyar honvédelem napjá-
nak 173. évfordulója előtt. 

– Az esemény felhívja a fi-
gyelmet a katonai hivatásra, a 
sport és az egészséges élet-
mód fontosságára – fogalma-
zott Braun Tibor őrnagy, a 14. 
Hadkiegészítő és Toborzó Iro-
da irodavezetője. 

A rendezvény további célki-
tűzése az emlékezés a nem-
zet számára fontos történelmi 
eseményekre és mindazokra 
a katonahősökre, akik életüket 
áldozták a hazáért. Az érintett 
településeken a résztvevők 
együtt emlékeznek meg: Bé-
késcsabán az első világhá-
borúban elesett hősök előtt 
hajtottak fejet, valamint koszo-
rúztak a Szabadság téren talál-
ható 101-es obeliszknél.

A futók a megemlékezést 
követően mintegy 50–100 helyi 
diákkal indultak el Gyula felé. 
A program Békés megyében 
Sarkadot, Sarkadkeresztúrt és 
Zsadányt érinti. 

Papp Ádám
Szarvas Péter kötötte fel a Békéscsaba önkormányzata által 
adományozott díszszalagot a váltó stafétabotjára

Forrainé Kovács Márta és a dédunoka, Medvegy Iván
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Ezúton tájékoztatjuk a 
vendéglátó-egységet, tu-
risztikai attrakciót üzemelte-
tőket, hogy a turisztikai tér-
ségek fejlesztésének állami 
feladatairól szóló 2016. évi 
CLVI. tv. 9/C. § (1) bekezdé-
se, valamint 12/A. §-a alap-
ján a vendéglátó egységek, 
turisztikai attrakciók üze-
meltetőinek 2022. július 1. 

napjáig regisztrálniuk szük-
séges a Nemzeti Turiszti-
kai Adatszolgáltató Központ 
rendszerébe a www.ntak.
hu oldalon és 2022. július 
1. napjától ezen a felületen 
adatok szolgáltatására és 
továbbítására kötelesek. A 
regisztrációhoz szükséges 
segítséget a www.info.ntak.
hu oldalon találhatnak az 

érintettek. Az üzemeltetők 
regisztrációra, majd adat-
szolgáltatásra vonatkozó 
kötelezettsége teljesítését 
az év második félévében a 
települési jegyzőnek keres-
kedelmi hatósági jogköré-
ben eljárva kell majd ellen-
őriznie.  

Dr. Bacsa Vendel
jegyző

FELHÍVÁS

Dr. Lippai László
06-66/449-520

Dr. Túri Klára
06-66/441-001

Dr. Ágoston 
Katalin

06-66/449-320

Dr. Molnár Vajda 
Éva Mónika

06-66/323-400
Hétfő 8.00–12.00 12.00–16.00 8.00–12.00 12.00–16.00
Kedd 8.00–12.00 12.00–16.00 8.00–12.00 12.00–16.00

Szerda 8.00–12.00 12.00–16.00 8.00–12.00 12.00–16.00
Csütörtök 8.00–12.00 12.00–16.00 8.00–12.00 12.00–16.00

Péntek 8.00–12.00 12.00–16.00 8.00–12.00 12.00–16.00

A Csabai Mérleg előző 
számában beszámoltunk ar-
ról, hogy ötvenmillió forintból 
korszerűsítik a Kazinczy utcai 
orvosi rendelőket, ahol a be-

ruházás idején is fogadják a 
betegeket. A rendelési időket 
részben tévesen jelentettük 
meg, amiért olvasóink és az 
érintettek elnézését kérjük. 

A rendelési idők a Kazinczy 
utca 6/1. szám alatti rende-
lőben helyesen a következők 
(kérjük, mielőtt felkeresné or-
vosát, egyeztessen időpontot):

Rendelési idők a Kazinczy utcai 
háziorvosi rendelőkben Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút kialakí-
tása tárgyú projekt kere-
tében a kerékpárforgalmi 
létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus 
hónapban megkezdődtek, 
majd több ütemben továb-
bi szakaszokkal bővültek.

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Békés-
csaba és Szabadkígyós kö-
zötti földút, Ligeti sor-Sikonyi 
utca.

A gerlai-pósteleki sza-
kaszok forgalomba-helye-
zése megtörtént. 

A Csabai utca Csalogány 
utca – buszmegálló közötti 
szakaszán a kivitelezés be-
fejeződött, az útburkolat za-
vartalanul használható. 

A Szabadkígyós és Bé-
késcsaba szakaszon folya-
matban van a kivitelezés: Bé-
késcsabáról a Kerekegyházi 
úton haladva, az út végétől, 
a korábban elkészült szakasz 
folytatásaként a bányatavak 
felé az aszfaltozás is elkezdő-
dött. Szabadkígyóson, a Kas-
tély utca felől Békéscsaba 

irányába ugyancsak készül 
az aszfaltozás. A középső 
szakaszon a közműkiváltás 
után az útalap készítése be-
fejeződött, az aszfaltozás fo-
lyamatban van. A teljes sza-
kasz építésének határideje 
2022 június eleje.

A Ligeti soron elkészült 
a kerékpárút és a sétány 
építése. Az óvoda előtti par-
koló átépítése befejeződött. 
A padkarendezés folyamat-
ban van.  A teljes szakasz 
építésének határideje 2022 
június eleje.

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 az érintettek szíves meg-
értését, türelmét és közremű-
ködését.

A fentiek mellett tisztelet-
tel kérjük, hogy a projekt ke-
retében elkészült, pihenést, 
kikapcsolódást szolgáló, 
egyedi tervezésű létesítmé-
nyekre (kilátó, komplex fe-
dett pihenőhelyek, padok, 
asztalok) és a kihelyezett ke-

rékpáros kellékek épségére 
vigyázzunk, hogy sokáig és 
minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. 

Amint az elmúlt hetekben 
jeleztük, a bányatavaknál 
lévő új kilátó megrongáló-
dása, valamint a kerékpár-
javító szerszámok eltűnése 
után, az egyedi tervezésű 4 
db padot és 2 db asztalt is-
meretlenek eltulajdonították. 
Továbbra is kérjük, hogy aki 
valamilyen információval ren-
delkezik a bútorokat illetően, 
szíveskedjen jelezni a pol-
gármesteri hivatalban. Ismé-
telten kérjük önöket, hogy vi-
gyázzunk a környezetünkre, 
óvjuk közös értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Célegyenesben a Wenckheim-kerékpárút építése

Kerékpáros kastélytúrák 

– Arra szeretnénk kérni 
azokat, akik mezőgazdasági 
gépekkel közlekednek majd 
ezen a szakaszon, hogy vi-
gyázzanak az út padkájára a 
fordulásoknál, illetve szeret-
nénk elkerülni, hogy a Szabad-
kígyós és Békéscsaba közötti, 
újonnan létesülő szakaszon 
autós forgalom haladjon – tette 
hozzá dr. Kiss Gyula.

Ha lezárul a szakasz ki-
vitelezése, hatósági eljárás 
keretében lezajlik majd a 
hivatalos forgalomba-helye-
zés, illetve a közvilágítással 
kapcsolatos közbeszerzé-
si eljárás, mely részeként 
nemcsak a futófolyosó kap 
új világítást, hanem a tavaly 
kialakított, mintegy 10 millió 
forint összértékben kivitele-
zett pósteleki pumpapálya, 
valamint a kronoszkóp is. 

A szakemberek továbbá in-
formációs táblákat helyez-
nek ki, valamint kerékpárokat 
szereznek be, ugyanis bér-
lési lehetőséggel is számol-
nak hosszú távon. Gerlán, a 
Wenckheim Károly téren to-
vábbi parkrendezési munká-
latok lesznek, például javítják 
a járdát és új ivókút létesül. 
Ezen túl a pihenőhelyeknél 
térfigyelő kamerákat helyez-

nek el, mivel a bányatavak-
nál kiépített madárlesnél már 
történt lopás – jegyezte meg 
dr. Kiss Gyula. 

Az önkormányzatnál ab-
ban bíznak, hogy a munkála-
tok az év második felére be-
fejeződnek, így leghamarabb 
késő nyáron vagy ősszel már 
teljes egészében használni 
lehet az új kerékpárutat.

Varga Diána

Ebben a kérdéskörben 
mind Magyarország, mind az 
Európai Unió előre lépett, és 
Békéscsaba is teszi a maga 
dolgát – fogalmazott az al-
polgármester.

Békéscsabán is számos 
lehetőségük van a lakosok-
nak arra, hogy külön gyűjtsék 
az újrahasznosítható hulla-
dékot. Jelen van a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűj-
tés, és vannak hulladékgyűj-
tő szigetek is. 

– A családi házas öveze-
tekben, ahol a szelektív ku-
kák elhelyezésére lehetőség 
van, ott minden ingatlantu-
lajdonos igényelhet sárga 
kukát. A lakótelepeken és  
társasházas környezetek-
ben erre nem mindenhol van 
mód, ezért ezeken a helye-
ken szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket alakítottunk ki már 
sok évvel ezelőtt – emelte 
ki Nagy Ferenc. Az alpol-
gármester elmondta, hogy a 
városban összesen huszon-
három ilyen gyűjtősziget van, 
legtöbb helyen mindhárom 
szelektív gyűjtő megtalálha-
tó: a papíré, a műanyagé és 
az üvegé is. Az utóbbi időben 
több bejelentés érkezett az 
önkormányzathoz, miszerint 
kevés a kapacitás, gyorsan 
megtelnek a szelektív gyűj-
tők. A helyzet javítása érde-
kében tárgyalások folytak az 
érintett szolgáltatóval. 

– Úgy gondoljuk, hogy 
ezeknek a tárgyalásoknak 

meglesz az eredményük. 
Rugalmas volt a közszolgál-
tató is, így most lesz egy kí-
sérleti időszak, amikor mind 
a huszonhárom szigetnél 
hetente háromszor fogják el-
vinni a szelektív szigetekről 
a hulladékot – tette hozzá 
Nagy Ferenc 

Szarvas Péter polgármes-
ter és Nagy Ferenc alpolgár-
mester a közelmúltban tartott 
egyeztetésen megállapodott 
a Dareh Bázis Zrt.-vel a hul-
ladéktárolók kapacitásának a 
bővítéséről is.  Nagy Ferenc 
megjegyezte, hogy húsvét 
után különösen sok bejelen-
tés érkezett azzal kapcso-
latban, hogy több helyen is 
rendetlen a hulladéktároló 
edények körüli terület. Mint ki-
derült, az egyik szállító jármű 
elromlott, ezért csak fél kapa-
citással működött a szállítás, 
a négynapos ünnep miatt 
megnőtt a szelektíven gyűjtött 
hulladék mennyisége is így a 
kelleténél több hulladék gyűlt 
össze a szigeteken. 

– Felhívtuk a szolgáltató 
figyelmét arra, hogy ha bár-
mikor ilyen probléma me-
rülne fel, akkor azt meg kell 
oldania valamilyen módon, 
mert nem lehet halmokban a 
hulladék a szigeteken napokig 
– húzta alá az alpolgármester.

Nagy Ferenc felhívta a 
figyelmet arra is, hogy a 
lomtalanítás kapcsán, de 
attól függetlenül is időről 
időre felmerülnek problé-
mák amiatt, mert veszé-
lyes hulladékot vagy építési 
törmeléket is kitesznek az 
emberek a kukák mellé. 
Hozzátette, hogy ezek lera-
kása illegális, a szolgáltató 
a veszélyes hulladékot nem 
szállítja el, viszont felvilágo-
sítást ad arról, hogy az ilyen 
jellegű hulladékot hol és ho-
gyan veszik át. Érdeklődni 
az ugyfelszolgalat@grnkft.hu 
email címen vagy a  66/333-
480-as telefonszámon lehet, 
és az információk elérhetők 
a dareh.hu oldalon is. 

Szabó Judit

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Szelektív hulladékgyűjtés – kísérleti jelleggel 

változik a gyűjtés gyakorisága
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ÚTFEJLESZTÉS

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Telefon:

06 (66) 445 630, 06 (70) 773 0489

Email:

audiobcs@widex.hu

BÉKÉSCSABA, CSABA UTCA 7.

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

SZERETNÉ JÓL HALLANI

A MADÁRCSICSERGÉST?

JÖJJÖN BE HOZZÁNK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

ÉS PRÓBÁLJA KI

HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!

BEKE1/22/05CSM1

Á R V E R É S E K
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árveré-

sen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Gyulai út 
29. szám alatt található, Békéscsaba 75 helyrajzi számon 
nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

Helyrajzi szám: 75.
Területe, megnevezése: 906 m2, beépítetlen terület.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 16 000 000 Ft, azaz tizen-

hatmillió forint, a hatályos áfa törvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2022. június 2., csütörtök 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, 
Munkácsy tárgyaló.

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

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíteni az Erzsébet lakópark mel-
lett található 9 db építési telkét.

Telekterület nagyságok: 419 m2, 442 m2, 474 m2, 516 
m2, 548 m2.

Az ingatlanok kikiáltási ára/db: bruttó 2  300 000 Ft-tól 
bruttó 3 600 000 Ft-ig.

Az árverések ideje: 2022. június 2. és június 9. napja, 
telkenként külön időpontban.

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

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

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

TOVÁBBRA IS A TERVEZETT ÜTEM SZERINT 
HALAD AZ ÚTFEJLESZTÉSI PROGRAM

Magyarország Kormánya a 
Modern Városok Program 
keretében 7 038 999 000 Ft 
összegű támogatást bizto-
sított a békéscsabai útfej-
lesztési célok előkészíté-
sére és megvalósítására.

A támogatási összeg első-
sorban belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendel-
kező utcák útépítésére 
használható fel, de a város-
nak lehetősége van a támo-
gatási összeg egy részét 
útfelújítási munkák (elavult 
aszfalburkolat cseréje) el-
végzésére fordítani. 

A támogatási összeg 
felhasználásával az ön-
kormányzat célja annak a 
fejlesztési programnak a 
folytatása, amely a XXI. szá-
zadhoz méltó városi útháló-
zat kialakításához vezet, 
és az eredménye nyomán 
a lakossági, kommunális 
igények kielégítése mellett 
elmondható lesz, hogy Bé-
késcsaba városa megfelel 
a modern társadalmi elvárá-
soknak.

A kiviteli munkák már 
február elejétől folytatód-
nak, továbbá márciustól 
fokozatosan az útépítés II. 
ütemével bővül. 

A fejlesztési program je-
lenlegi állása és a megvaló-
sítás tervezett ütemezése:

1. Útépítés I. ütem (45 
utca/szakasz): Az előző 
időszakhoz képest további 
10 utcában elkészült a kötő- 
és kopóaszfalt réteg, vala-
mint megépült az útpadka. 
A befejezett, illetve a végle-
ges befejezés előtt álló ut-

cák száma: 37. A kivitelezési 
munkák a fennmaradó 8 ut-
cában is a tervnek megfele-
lően haladnak.

2. Útfelújítás (63 utca/
szakasz): Az útfelújítási 
munkákkal 48 utcában el-
készültek, rész műszaki át-
adás-átvételi eljárás 34 utcá-
ban megtörtént. Jelenleg 15 
utcában folynak tereprende-
zési munkálatok. 

3. Útépítés II. ütem (38 
utca/szakasz): A kivitelezési 
munkálatok 16 utcában meg-
kezdődtek, 11 utcában vízve-
zeték-rekonstrukciós munká-
latokkal, 8 utcában már az 
útalap-építés van folyamat-
ban. Az útépítéssel érintett 
utcákban a kivitelezési mun-
kák megkezdése folyamato-
san történik. A munkálatok a 
tervezett ütemnek megfelelő-
en haladnak.

Felhívjuk a lakosok szíves 
figyelmét a fejlesztéssel érin-
tett területeken a munkagé-
pek jelenlétére, valamint arra 
is, hogy a közúti forgalomban 
az építési anyagok beszállítá-

sa miatt a tehergépjármű for-
galom megnövekedésére is 
számítani kell.

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

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

További információ kérhe-
tő a projekt lebonyolítójá-
tól: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft., 
telefon 06 +36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu. A pro-
jektről bővebb információt az 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
weboldalon olvashatnak.

Az útfelújítással és útépí-
téssel érintett utcák/sza-
kaszok részletes listája 
a behir.hu portálon és az 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
oldalon tekinthető meg.

A P R Ó H I R D E T É S E K
Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, MZ, 
Jawa, Csepel stb. – lehet hiányos, üzemképtelen is.
Telefon: 20/572-5142.
Lépcsőház-takarítást vállalok. Telefon: 06-30/290-8726
Lábápolás (benőtt köröm is) és kézápolás. Házhoz megyek. 
Telefon: 06-70/3670-137.

Matematikából korrepetálás, érettségire felkészítés. 
Telefon: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás. Telefon: 70/392-0459. 
Síremléktisztítás környezetbarát módon. 
Telefon:  20/774-7455, 30/384-1726.

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS  
FEJLESZTÉSE

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Meglévő iparterületek inf-
rastrukturális fejlesztése 
tárgyú projekt keretében 
a kerékpárforgalmi létesít-
mények kivitelezési munkái 
folytatódnak. 

Az érintett szakaszok: a Do-
bozi úti és a Mokry u. - Szarva-
si út között épülő kerékpárút.

A kivitelező a Hódút Kft., 
melynek alvállalkozója a Galé-
ria Invest Kft. 

Folytatódik a Dobozi úti ke-
rékpárút felújítása a Gém utca 
és a Csabai út között, valamint 
kerékpárút épül a Mokry u. - 
Szarvasi út között (a volt hadi-
vágány nyomvonalán).

A Dobozi úton, a Gém utca 
és a Sikló utca között, a ke-
rékpárút bontásával megkez-
dődnek a kivitelezési munkák, 
emiatt részleges forgalom-
terelésekre kell számítani.  
A Sikló utca és a Csabai út 
között, valamint a gerlai Holt-
Körös hídon júniusban kez-
dődnek meg a bontási, építési 
munkák.

A Mokry utcai közúti, gya-
logos szintbeni vasúti ke-
resztezés és a Szarvasi úti 
kerékpárút között az előké-
szítő munkák megkezdődnek, 
emiatt ezen nyomvonal teljes 
lezárására kerül sor. 

A felújítások illetve a kerék-
párút-építések befejezésére 
várhatóan 2022 november hó-
napban kerül sor.

A kivitelező és alvállalko-
zója, valamint a beruházó Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a tervezett 
munkálatokról folyamatosan 
tájékoztatja a lakosságot a 
rendelkezésre álló csatorná-
kon keresztül. 

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel a 
tájékoztatókat, szíveskedjenek 
figyelemmel lenni a munka-
végzés alatt létrehozott ideig-
lenes forgalomtechnikai kiala-
kításokra. 

A munkavégzés során kér-
jük a lakosság szíves megér-
tését, türelmét és közreműkö-
dését. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Pályázni lehet vissza nem 
térítendő támogatásra az 
építészeti értékek helyi vé-
delméhez.

Támogatás, az egyes épü-
letek esetében, alábbiakra 
nyújtható:

a) lakás céljára szolgáló, 
oldalhatáron álló épületek 
esetében a védelemre érde-
mes, a város hagyományos 
arculatát őrző építészeti, 
népi építészeti jegyeket hor-
dozó főhomlokzatra és köz-
területről jól látható oldalkert 

felőli homlokzat és építésze-
ti értéket képviselő kerítés 
felújítására;

b) lakás céljára szolgáló, 
szabadon álló épületek ese-
tében a védelemre érdemes, 
a város hagyományos arcu-
latát őrző építészeti, népi épí-
tészeti jegyeket hordozó, a 
közterületről jól látható hom-
lokzatok és építészeti értéket 
képviselő kerítés felújítására;

c) közösségi épületek 
esetében (pl. kereskedelmi, 
szolgáltató épület stb.) vé-
delemre érdemes, a város 
hagyományos arculatát őrző 

építészeti, népi építészeti 
jegyeket hordozó homlok-
zatok felújítására, a belső 
terek rehabilitációt igénylő 
„eredeti” állapotot tükröző 
(belsőépítészeti terv alapján 
történő) helyreállítására.

Információ a pályázat továb-
bi részleteit illetően a www.
bekescsaba.hu internetes 
honlapon, illetve a hivatalos 
ügyfélfogadási időpontok-
ban Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala Városépítészeti 
Csoportjától kapható.

P Á L Y Á Z A T

http://www.bekescsaba.hu
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VISSZATEKINTÉS A KÖZGYŰLÉSRE

„Érdemeinek 
visszaható ereje van”

Gécs Béla nyomdász, gra-
fikus, helytörténeti kutató 
áprilisban töltötte be a 85. 
életévét. Fekete Péter, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma kulturális államtit-
kára Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselővel küldte 
el a napokban köszöntőjét, 
amelyet Béla az otthonában 
vett át.

Herczeg Tamás, valamint He-
gyi Boglárka, a Békéscsabai 
Médiacentrum főszerkesztője 
és Diós Zsolt, a médiacentrum 
ügyvezetője együtt köszöntöt-
ték az áprilisban 85. életévét 
betöltött Gécs Bélát. Bár Béla 
bácsi most kicsit gyengélke-
dik, örömmel fogadta a vendé-
geket, és meghatottan vette át 
Fekete Péter köszöntőjét.

A díszes oklevélben Fekete 
Péter államtitkár a következő-
ket írta: „Méltatva kiemelke-
dő nyomdászi, szerkesztői, 
kutatói, valamint helytörténeti 
munkásságát, megköszönve 
elkötelezett nemzetépítő te-
vékenységét, az EMMI kultú-
ráért felelős államtitkáraként 
megkülönböztetett tisztelettel 

köszöntöm 85. születésnapja 
alkalmából. Meggyőződésem, 
hogy múlhatatlan érdemeinek 
visszaható ereje van nemzeti 
kultúránkra, értékteremtő tevé-
kenysége egyetemes és nem-
zeti örökségünk megőrzését 
és gyarapítását szolgálja, nagy 
ívű pályafutása pedig példa-
ként mutatható fel generációk 
számára. Jó egészséget, bol-
dog és tevékeny esztendőket 
kívánok! Nagyrabecsüléssel.”

Gécs Béla, miután átvette a 
köszöntőt, elmondta, hogy az 
új könyve szinte már összeállt, 
és arról is beszélt, hogy van-
nak régi fotói például az And-
rássy útról, amelyekből szintén 
szeretne összeállítani valami-
lyen kiadványt... 

Szinte hihetetlen, hogy túl 
85 éven és rengeteg megpró-
báltatáson, ő ma is azon gon-
dolkodik, hogyan mutathatna 
meg, hogyan adhatna át minél 
többet abból, milyen volt az 
egykori Békéscsaba. Sok tör-
ténet van még a tarsolyában, 
sok mindent szeretne még 
elénk tárni, ehhez valameny-
nyien jó egészséget kívánunk. 

M. E.

A Hajrá Békéscsaba – előző 
lapunk zárása után – május 
3-án értékelte a legutóbbi 
közgyűlés döntéseit. Dr. 
Szigeti Béla és dr. Juhász 
István a 2021-es gazdasági 
évről, a bringapark prog-
ramról és a békéscsabai 
reptér fejlesztéséről adott 
tájékoztatást.

Dr. Juhász István tanácsnok 
beszélt arról, hogy a grémium 
az áprilisi ülésen áttekintet-
te és lezárta a város 2021-es 
költségvetési évét. A korona-
vírus-járvány miatt veszély-
helyzeti költségvetést alkottak, 
óvatosan kellett tehát tervezni 
a bevételekkel és a kiadások-
kal. Kiemelte, hogy az ön-
kormányzat fő célja az elmúlt 
esztendőben is a kötelező 
feladatok ellátása és az ön-
ként vállalt feladatok bizonyos 
részének elvégzése volt, ami 
teljesült; a város megőrizte a 
fizetőképességét, és a fejlesz-
tések is folytatódtak, hitel fel-
vétele nélkül.

Dr. Juhász István kitért arra, 
hogy a testület áttekintette a 
Békéscsabai Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság tavalyi 
beszámolóját. Kiemelte: a 78 
fővel dolgozó állomány kiváló 
munkát végez a megyében.

Dr. Szigeti Béla bizottsá-
gi elnök örömtelinek nevez-
te, hogy az Andrássy Gyula 
Gimnázium új tornacsarnok-
kal bővülhet; hamarosan 
elkezdődhet a kivitelezés 
előkészítése. A tornacsar-
nok 90 millió forintos kor-
mányzati forrásból valósul-
hat meg, és nem csupán az 
intézmény diákjainak testne-
velés óráit könnyítheti meg, 
hanem a helyi sportszerve-
zetek tevékenységeinek ad-
hat otthont. 

A képviselő kitért arra is, 
hogy a Bringapark Program 
2022-ben az eredeti 13,5 
millió forintos forrás helyett 
16,5 millió forintra van szük-
ség a fejlesztések megvaló-
sítására, mert emelkedtek 

az alapanyagárak, de a mű-
szaki tartalmat is bővítették. 
A korábbi négy pályaelem 
helyett hatot helyeznek el, to-
vábbá szilárd burkolatot kap 
a terület, a pályához vezető 
úton pedig térvilágítás lesz. 

Dr. Szigeti Béla elmondta, 
hogy mintegy 1,45 milliárd 
forint értékben folyhat majd 
a reptérfejlesztés tervezé-
se, előkészítése. A feltételes 
közbeszerzési eljárás nyer-
tesével a szerződést akkor 
kötik meg, ha már a forrás 
rendelkezésre áll. A képvise-
lő kiemelte: a reptérfejlesztés 
a regionális igények kielégí-
tése mellett a Gyulán épülő 
Airbus repülőgépgyárat is ki-
szolgálhatja a jövőben. 

Papp Ádám

Családi délután az óvodában

Családi délután rendeztek 
május 13-án a Tündérkert 
Óvoda Szegfű utca 87-89. 
szám alatti székhelyóvodá-
jánál. Az esemény célja a 
közösségépítés volt

Az udvar a Szegfű utcai in-
tézménybe járó gyerekek zsi-
vajától volt hangos, az ovisok 
felszabadultan énekeltek és 
táncoltak, de a szülők is fon-
tosnak tartották a rendezvényt. 
A program hagyománynak 
számít az óvoda életében – 
tájékoztatott a székhelyóvoda 
intézményvezető-helyettese. 

– Fontosnak tartjuk a mai 
rohanó világunkban, amikor 
minden szülő dolgozik és a 
gyerekek iskolába, óvodába 

járnak, hogy legalább egy-
egy délután legyenek együtt 
boldogságban, sok játékkal, 
kézműves-foglalkozásokkal – 
mondta Zelenyánszkiné Faze-
kas Tünde.

Az intézmény az Egyensúly 
AE Egyesület közreműködé-
sével hívta életre a programot.

– Az Egyensúly AE Egye-
sület a TOP 6.9.1-es 
pályázat részeként 
családi napok 
szervezésére 
vállalkozott. 
Ez már az 
ötödik ilyen 
e s e m é -
n y ü n k . 
Sajnos a 
korona-

vírus félbeszakította ezt a pá-
lyázatot, ezért volt egy szünet. 
Utána olyan helyet kerestünk 
a családi nap megszervezé-
séhez, ahol sokan összejö-
hetnek és a támogatásunkkal 
jól érezhetik magukat együtt 
– fogalmazott Schriffertné 
Lócskai Henriett.

A rendezvényen kézműves-
foglalkozások, lufihajtogatás, 
arcfestés és csillámtetoválás 
is várta az érdeklődőket, de a 
jelenlévők egy motoros bemu-
tatót is megtekinthettek. 

A program a TOP – 6.9.1-
16-BC1-2017-00001 „Helyei 
szintű komplex programok 
Békéscsaba területén” pro-
jekt részeként valósult meg.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Palkovics miniszter úr szin-
tén járt Békéscsabán. Miután 
látta, hogy a Légi- és Gépipari 
Központ hogyan alakul a szak-
képzési centrum keretei között, 
és milyen elvárásai vannak a 
vállalkozóknak, további 1,5 mil-
liárd forintos többlettámoga-
tásban egyeztünk meg, amely 
már meg is érkezett. Jelenleg 
annak a felmérése folyik, hogy 
milyen újabb eszközök be-
szerzésére van szükség, illet-
ve arról is tárgyalunk, hogyan 
bővíthető a szakképzési cent-
rum Kétegyházi úti telephelye. 
Zajlanak az egyeztetések, 
illetve folyamatban van az en-
gedélyezési eljárás a Geren-
dás, Csabaszabadi, Újkígyós, 
Békéscsaba kereszteződés 
körforgalmával kapcsolatban. 
A pósteleki kastély ügyében 
pedig Gulyás Gergely minisz-
ter úrtól kaptunk ígéretet, és je-
lenleg is folynak a tárgyalások 
arról, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő pósteleki kas-
tély hogyan újulhat meg. 

– Évekkel ezelőtt vezette 
be a kormány a rezsicsökken-
tést. Mekkora a nyomás, hogy 
engedjenek az árak jelenlegi 
emelkedésének?

– Roppant erős a világpiaci 
nyomás. Ha megnézzük az eu-
rópai uniós tagállamokat, ak-
kor azt állapíthatjuk meg, hogy 
Magyarországon a legolcsóbb 
a gázolaj, illetve a benzin ára 
az árstopnak köszönhetően. 
Az adatok alapján öt olyan eu-
rópai uniós ország van, ahol 
800 forintnál többet kell fizetni 

egy liter benzinért. Nagyon ke-
vés olyan fejlett ország létezik, 
ahol 400-500 forint közötti ár-
ról beszélhetünk. Csupán az 
Egyesült Államokban és né-
hány nem európai országban 
olcsóbb az üzemanyag, mint 
nálunk. A rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban pedig kijelent-
hetjük, hogy az elektromos 
áram és a gáz ára a lakossági 
felhasználók számára nálunk 
a legalacsonyabb Európában. 
Látjuk, hogy ma már olyan or-
szágok is vannak Európában, 
ahol 15 százalék körüli az inf-
láció. Nem szabad hagyni, 
hogy ez nálunk is elszaba-
duljon. Ehhez hozzátartozik, 
hogy a rezsi- és üzemanyag-
árak szinten tartása, valamint 
az élelmiszerár-stop nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy ná-
lunk ne legyen két számjegyű 
az infláció. Az orosz-ukrán 
háború beláthatatlan követ-
kezményekkel járhat, illetve ha 
az embargós politika kiterjed 
az energiahordozókra, az – 
ahogy Orbán Viktor fogalma-
zott – atombombaként hathat 
a magyar gazdaságra, a csa-
ládokra, a társadalmi élet min-
den szereplőjére. 

– Említette az élelmiszerek 
árstopját. Meddig maradhat ez 
érvényben, a jelenlegi határidő 
után jöhet-e újabb hosszabbí-
tás?

– Az élelmiszerek árstop-
ja nyilván segítséget jelent a 
családoknak, de a végtelen-
ségig nem tartható fenn. Hogy 
miként alakul majd az életünk, 
azt nagyban befolyásolja, 
hogy meddig tart a háború. 

Ma az elemzők sajnos azt 
mondják: várhatóan nem lesz 
gyorsan vége. Ez pedig olyan 
költségvetési problémákat je-
lenthet az országnak, amely-
lyel nagyon nehezen tud majd 
megbirkózni. Azok a javasla-
tok, amelyek az adó-jogsza-
bályok módosítására vonat-
koznak, nyilván elénk kerülnek 
majd a költségvetés tárgyalá-
sakor. Nehéz lesz egy jó jövő 
évi költségvetést elfogadni, 
mivel a büdzsé kialakításakor 
sok olyan tényező játszik sze-
repet, amelyek a bizonytalan-
sági faktort erősítik.  

– Sok összetevője van, de 
mi a fő koncepció?

– A legfontosabb, hogy 
azok a juttatások, támoga-
tások, amelyek a családokat 
érintik, ne szűnjenek meg. Ha 
vannak olyanok, amelyeknek 
egy meghatározott időszakig 
terjedt a hatásuk, akkor azokat 
vagy folytatólagosan továbbra 
is beemeljük a költségvetésbe, 
vagy pedig új ellátási formák 
jönnek létre helyettük. Ma-
gyarország világviszonylatban 
is kiemelkedően sokat, a tel-
jes GDP 6 százalékát fordítja 
családtámogatásra. Ennek a 
támogatási rendszernek meg 
kell maradnia, de közben a 

vállalkozás-ösztönzési folya-
matokat sem szabad leállítani, 
azokra is szükséges forrás biz-
tosítása. 

–  Lassan lezárul a jelent-
kezés a „Tiszta udvar, rendes 
ház” kiírásra. Miért tartotta fon-
tosnak, hogy ezt a mozgalmat 
újjáélessze?

– Május 20-án ér véget a 
jelentkezési határidő. Mind-
azok jelentkezhettek, akik úgy 
gondolják, hogy a portájuk, a 
családi házuk előtti utcafronti 
terület, illetve az ingatlanon 
belüli udvar, kiskert olyan szép, 
olyan gondozott, hogy érde-
mes azt megmutatniuk annak 
a szakértő zsűrinek, amely a 
díjazást és az értékelést vég-
zi. Pusztaföldvárról szárma-
zom. Emlékszem, ott, amikor 
olyan helyre mentem, ahol ezt 
a „Tiszta udvar, rendes ház” 
táblát elhelyezték, akkor való-
ban látszott a gondozottság, 
akik pedig megkapták a címet, 
büszkék voltak erre. Fontos, 
hogy a szűkebb környezetünk-
re igényesek legyünk gon-
dozzuk, rendben és tisztán 
tartsuk. Ezért született meg 
ez a kiírás, és örömteli, hogy 
számos jelentkezés érkezett 
levélben és interneten is.

Mikóczy Erika

Herczeg Tamás: A munka az átmeneti 
időszakban is folyamatos
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1. ütem kivitelezési munkálatairól

Most is volt disznótor az idősek klubjában

Már hagyomány a Mokry majális
Ismét majálisra hívta a 
Mokry Utcai Idősek Klub-
jába a körzetében élőket 
Hanó Miklós alpolgármes-
ter, a békéscsabai 9. válasz-
tókerület egyéni képviselő-
je. Ilyenkor már hagyomány, 
hogy feldolgoznak egy 
disznót, az ott élőket pedig 
megvendégelik a friss hús-
sal készült székelykáposz-
tával. A rendezvényre Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő is ellátogatott.

– Korábban minden év-
ben megrendeztük a Mokry 
majálist, eddig már tizen-
egy alkalommal volt, ám 
a pandémia miatt két évre 
szüneteltetnünk kellett ezt az 
eseményt is. Örülök, hogy 
most ismét megtarthattuk, 
hiszen ilyenkor a körzetben 
lakókkal együtt ünnepelünk, 
jól érezzük magunkat, és 
közben mindent meg tudunk 
beszélni. Itt nincsenek olyan 
kötöttségek, mint egy foga-

dóórán – fogalmazott Hanó 
Miklós, hozzátéve, hogy a 
gyerekek, szülők, nagyszü-
lők is szívesen jönnek el erre 
a zenés vigadalomra 

A Mokry majálison, a 
délelőtt folyamán az idősek 
klubja udvarán egy disznót 
dolgozott fel egy serény kis 
csapat az alpolgármester 
irányításával, aki főként a 
csontozásban segített. Vol-
tak, akik főztek, mások arról 
gondoskodtak, hogy legyen 
elegendő asztal, és a hűvö-
sebb idő miatt bizony a forró 
tea is jól jött. 

Hanó Miklós megjegyezte, 
hogy bár most kolbászt nem 
készítettek, hozott magával, 
hogy a csabai csípősből se 
legyen hiány. Elmondta azt 
is, hogy az egykori közös 
családi disznóvágások han-
gulatát szeretnék évről-évre 
megidézni a majálison.

– Mindig nagyon jól ér-
zem magam ezen a rendez-
vényen. Hozzá kell tennem, 
hogy nemcsak a majálison, 
hanem szinte minden városi 
rendezvényen részt veszek, 
mert szeretem ezeket a prog-
ramokat, szeretem a közös-
séget– mondta el Bencsik 
Pálné, az egyik vendég. 

Kelle Mihály – aki minden 
évben részt vesz a majálison 
és a munkában is – úgy fo-
galmazott: „szeretem a disz-
nótort, szép emlékeket idéz 
fel bennem. Disznótor, pálin-
ka, jókedv – erre van szüksé-
günk egy majálison! És ter-
mészetesen egymásra!”

Csiffáry Zsuzsanna

Szépül a Molnár ház
Jó idők járnak a Molnár 
házra. A Békéscsaba több 
mint kétszáz éves lakóhá-
zaként számon tartott épü-
let komoly korszerűsítés 
előtt áll.

Nagy Károly, a Nagy Akan-
tusz Kft. ügyvezetője el-
mondta, a városi pályázat 
útján elnyert összegből a 
Molnár ház udvarára elő-
ször is egy kiülőt építenek. 
A tervezett többfunkciós, 
külső közösségi térben akár 
játszóházat, történelem órát 
hozhatnak „tető alá”, vagy 
például piknikezni is lehet 
majd.

Ezt követően a két belső, 
nagy helyiség aljzatát újítják 
fel. Az eddigi döngölt padló 
helyett a tisztaszobában ha-
jópadló, a másikban pedig 
téglaburkolat teszi mutató-
sabbá az enteriőrt.

– Továbbá felújítják a nád-
tetőt, megtörténik ennek a 
lángmentesítése. Szikrafogó 
is lesz majd a kemence mű-

ködtetéséhez – fűzte mind-
ehhez Mácsai Sándor.

A Békéscsabai Hagyo-
mányőrző Kulturális Kör el-
nöke, egyben a ház műszaki 
ellenőre elújságolta, hogy 
a munkálatok során ifjabb 
Nagy Károly – a kivitelező 
cég vezetőjének fia – külön-
leges leletre bukkant, amely 
igazolja a szárazmalom tör-
ténetét.

 – A biztonság kedvéért a 
„fából fakarikát” megvizsgál-

tattuk Petrovszki Zoltánnal, 
a Munkácsy múzeum nyu-
galmazott restaurátorával, 
aki szerint „a hír igaz, az egy 
fa fogaskerék maradványa. 
(A Molnár házban valamikor 
szárazmalom működött.)

Május 9-én Lipták Gá-
bor vállalkozó, tiszteletbeli 
körtag pedig hozzálátott az 
Öregház homlokzati hőszi-
geteléséhez, felületképzésé-
hez.

Such Tamás

Színpadi produkciók, vásár és kézművesek 

Jaminap a közösségi háznál

Május 14-én rendezték 
meg a már hagyományos-
nak számító Jaminapot a 
Jaminai Közösségi Ház-
ban. A rendezvény célja 
most is az volt, hogy a te-
lepülésrészen élők egy jó 
hangulatú családi napot 
töltsenek el együtt.

A Jaminai Közösségi Ház 
udvarában felállított szín-
padon többek között a 

Mackó-Kuckó Óvoda csöpp-
ségei, valamint a Csabai 
Színistúdió tagjai adtak elő 
zenés-táncos produkciókat. 
A színpadtól nem messze a 
Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület mutatta be a népi 
mesterségeket. Ingyenesen 
lehetett haluskát kóstolni, va-
lamint a Dogland Kutyasuli 
is bemutatkozott. Az intéz-
mény előtti rész valóságos 
vásártérré alakult, és a helyi 

kézműves termékeket meg 
is lehetett vásárolni. A gye-
rekekre is gondoltak a szer-
vezők, hiszen volt arcfestés, 
játékstand és természetesen 
a vattacukor sem maradha-
tott el a családi napon. 

– Ezen a szabadtéri ren-
dezvényen a Jaminai Kö-
zösségi Házban és annak 
környezetében működő szer-
vezetek, intézmények mutat-
koztak be. A Jaminap egy jó 
találkozási alkalom az itt mű-
ködő közösségek tagjainak 
és a városrészben élőknek. 
Természetesen nyitva állt a 
kapu mindenki előtt: Békés-
csabáról és a város határán 
túlról is szívesen vártuk az 
érdeklődőket – fogalmazott 
a rendezvényen Pető Ibolya, 
a Jaminai Közösségi Ház te-
lephelyvezetője.

Papp Ádám

Bringás családi vasárnap
Bringás családi vasárnap-
ra invitálta a mozgás és a 
kerékpározás szerelme-
seit a Hajrá Békéscsaba 
Egyesület május 15-én.

A program délelőtt 10 órakor 
kezdődött. Az érdeklődők a volt 
ifjúsági tábornál gyülekeztek 
és az Élővíz-csatorna mentén, 
a tavaly átadott Wenckheim 
kerékpárúton tették meg a 
mintegy 7 kilométeres távot. 
Az indulás egy valódi kerék-
páros eseményhez illett: a je-
lenlévők a bicikli-csengőjükkel 
jelezték, hogy kezdődik a túra.

– Békéscsaba egyedülálló 
a kerékpáros úthálózatával. 
Számtalan jó útvonalon le-
het közlekedni, mi az egyik 
legszebb úton túrázunk, 
amely Póstelekre vezet az 
Élővíz-csatorna mentén, a 
Wenckheim turista- és kerék-
párút egyik legszebb környe-
zetében – fogalmazott Varga 
Tamás alpolgármester. 

A mintegy húszperces túra 
végén a Pósteleki Szabadidő-

parkba érkező kerékpárosokat 
jégkrémmel várták. A hangu-
latról Jimmy bohóc gondosko-
dott, aki lufit hajtogatott a fiatal 
túrázóknak.

– A Wenckheim turista- és 
kerékpárút megépített sza-
kaszain haladtunk több mint 
százötvenen. A kerékpárút 
megépítését a magyar kor-
mány támogatta. Az tapasz-
taljuk, hogy a nagyszerű erdei 
környezetben sokan szeretnek 
gyalogolni, kerékpározni. Ör-
vendetes, hogy a családok kö-

zül nagyon sokan meghallot-
ták a hívást és úgy döntöttek, 
hogy eljönnek egy sportos, 
jó hangulatú családi túrára – 
emelte ki Szarvas Péter pol-
gármester.

A városvezető hozzátette: a 
résztvevők száma és a hangu-
lat alapján elmondható, hogy 
sikeres volt a kezdeményezés, 
így jó ötletnek tartja, hogyha a 
Hajrá Békéscsaba Egyesület a 
jövőben is kerékpáros családi 
napot szervezzen.

Papp Ádám
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„Hosszú éveken át több nemzedék gyermekeit, fiataljait oktatták és nevelték”

Díszdiplomásokat köszöntöttek a Csabagyöngyében
A díszdiplomás pedagó-
gusokat, a nyugdíjas intéz-
ményvezetőket és a jelenleg 
is aktív intézményvezetőket 
köszöntötte Békéscsaba 
önkormányzata május 12-én 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

A város vezetése minden év-
ben megköszöni a korábbi 
pedagógusok áldozatos mun-
káját, mindazt, amit évtizede-
ken át végeztek a felnövekvő 
generációkért. A koronaví-
rus-járvány miatt 2020-ban 
és 2021-ben elmaradt a kö-
szöntés, így ezt most pótolták 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

– Akiket köszöntünk, hosz-
szú éveken át, több nemzedék 
gyermekeit, fiataljait oktatták 
és nevelték. Békéscsaba vá-
rosvezetői fontosnak tartják, 
hogy minden évben köszönt-
sék a város oktatási, neve-
lési intézményeiből nyugál-
lományba vonult, 50, 60, 65 
és 70 éve diplomát szerzett 
pedagógusokat. Most olyan, 
évtizedekkel ezelőtt végzett 
diplomásokat köszöntünk, akik 
számos nemzedék gyermeke-
it tanították meg írni, olvasni, 
számolni, és ami a legfonto-
sabb: gondolkodni – fogalma-
zott Szarvas Péter, köszönetet 
mondva mindazoknak, akik 
hosszú éveken keresztül mu-
tattak példát, adtak át biztos 
tudást tanítványaiknak. 

Díszdiplomások 2020-ban 

Rubindiplomás – diplomá-
ja megszerzése után 70 évvel 
rubindiplomát vehetett át a 
képző intézményében: Kárpáti 
Jánosné, Szigligeti Utcai Óvo-
da. Vasdiplomások – a diplo-
ma megszerzése után 65 év-
vel vasdiplomát vehettek át a 
képző intézményükben: Bozó 
Dezsőné, 2. Sz. Általános 
Iskola; Csató Sándorné, Fö-
venyes Úti Óvoda; Hagymási 
Sándorné, Jókai Utcai Általá-
nos Iskola, Speciális Szakis-
kola; Máté Andrásné, Kölcsey 
Utcai Óvoda; Miklya János, 11. 
számú Általános Iskola; Orosz 
Györgyné 10. Sz. Általános 
Iskola. Gyémántdiplomások 
– a diploma megszerzése után 
60 évvel gyémántdiplomát 
vehettek át a képző intézmé-
nyükben: Bartus Károlyné, Bel-
városi Általános Iskola és Gim-
názium; Baukó Andrásné, 10. 
Sz. Általános Iskola; dr. Mar-
kovics Ferencné, 10. Sz. Álta-
lános Iskola; dr. Pflanzner Ti-
borné, 2. Sz. Általános Iskola; 
dr. Végh Lászlóné, Rózsa Fe-
renc Gimnázium; Irázi István; 
Kojnok Mihályné, Szabó Pál 
Téri Általános Iskola; Széplaky 
Endréné, 9. sz. Általános Isko-
la; Vasvári Mihályné, Jókai Ut-
cai Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Szakmunkás-
képző Iskola. Aranydiplomá-
sok – a diploma megszerzése 
után 50 évvel aranydiplomát 

vehetek át a képző intézmé-
nyükben: Árvainé Papp Anna, 
Petőfi Utcai Általános Isko-
la; Behun Lajos, Kós Károly 
Szakképző Iskola; dr. Jelinek 
Lajosné, Zwack József Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola; Gulyásné 
Tímár Ilona, Széchenyi István 
Közgazdasági és Külkereske-
delmi Szakközépiskola; Gyu-
lafalvi Ernőné, Rózsa Ferenc 
Gimnázium; Hankóné Zsilák 
Katalin, 2. Sz. Általános Iskola; 
Havasi Imre Lászlóné, BSZC 
Trefort Ágoston Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégi-
um; Kása Ferencné, Áchim L. 
András Általános Iskola nem 
elérhető; Kovács Györgyné, 
11. sz. Általános Iskola nem 
elérhető; Kovács Lászlóné, 
Szlovák Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium;  

Kvaszné Szűcs Edit, 10. Sz. 
Általános Iskola; Mekis Lász-
ló Mártonné, Kemény Gábor 
Logisztikai és Közlekedési 
Szakközépiskola; Mracskó 
Mária, Erzsébet 10. Sz. Álta-
lános Iskola; Nánási Imréné, 
József Attila Általános Iskola; 
Schroff Károlyné, József Attila 
Általános Iskola; Ugrai Kálmán 
Gáborné, 9. számú Általános 
Iskola; Vágvölgyi Gáborné, 
Széchenyi István Közgazda-
sági és Külkereskedelmi Szak-
középiskola; Varga Györgyné, 
11. sz. Általános Iskola.

Díszdiplomások 2021-ben

Rubindiplomás: dr. Baukó 
Mihály, 635. sz. Szakmunkás-
képző Intézet. Vasdiplomá-
sok: Bajnok Zoltán, Rózsa 
Ferenc Gimnázium; Bokor 

József, Áchim L. András Álta-
lános Iskola; dr. Gyebrovszky 
Jánosné, 2. Sz. Általános Is-
kola; dr. Sarnyai Ferencné, 
Esély Pedagógiai Központ; 
dr. Sánta Lajosné, Kazinczy-
lakótelepi Óvoda; Gál József-
né, 11. sz. Általános Iskola; 
Gulyás Jánosné, Jankay Tibor 
Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola; Kocsis L. Péterné, 
Óvodai GESZ; Kulik Andorné, 
2. Sz. Általános Iskola; Nagy 
Zoltánné, 2. Sz. Általános Is-
kola; Zeitler Ilona, Kölcsey 
Utcai Óvoda. Gyémántdiplo-
mások: dr. E. Szabó Zoltán, 
Tessedik Sámuel Főiskola 
Pedagógiai Főiskolai Kar; dr. 
Szatmári Gáborné, József 
Attila Általános Iskola; Fodor 
Ferencné, Szlovák Gimnázi-
um, Általános Iskola, Óvoda 
és Kollégium; Furák György-

né, Rózsa Ferenc Gimnázium; 
Miklya Béla, Általános Iskolai 
Diákotthon; Priskin Józsefné, 
Napsugár Óvoda; Somogyi 
Gyuláné, MÁV Diákotthon; 
Tráher Béláné, 10. Sz. Álta-
lános Iskola. Aranydiplomá-
sok: B. Nagy Józsefné, 10. Sz. 
Általános Iskola; dr. Balla Fe-
rencné, Napsugár Óvoda; dr. 
Kókai Lászlóné, Széchenyi Ist-
ván Két Tanítási Nyelvű Köz-
gazdasági Szakközépiskola; 
dr. Körmendi János, Széche-
nyi István Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági Szakközépis-
kola; Matulay Sándor József-
né, Ligeti Sori Óvoda; Nagy 
Sándor, Kós Károly Szakkép-
ző Iskola; Petró József, Zwack 
József Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Is-
kola; Takács Ernőné, 611. Sz. 
Szakmunkásképző Intézet. 

Városi Gyereknap 
május 29-én, vasárnap 14-19 óráig

IDÉN IS SZÍNES PROGRAMKÍNÁLATTAL VÁRJUK A CSALÁDOKAT 
A VÁROSI GYEREKNAPON!

Járd be Munkácsy városait és gyűjtsd össze a pecséteket játékos felad-
ványokkal!

A rendezvény főbb helyszínei a Szent István tér, a Csabagyöngye Kulturális 
Központ, a Munkácsy Mihály Múzeum, a Békés Megyei Könyvtár, a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház és a Munkácsy Emlékház lesznek.

A napot 18.00-kor Malek Andrea és az EszeMent MeseBand koncertje zárja.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Ugrálóvárak, trambulin, bobo car pálya, játszóházak, játékos gyermektor-
na, festőműhely, lovaglás, arcfestés, koncertek, ügyességi játékok, kézmű-
ves-foglalkozások, óriáskerék.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Portugáliában és Máltán jártak
Az Erasmus-programnak 
köszönhetően tizennyolc 
Trefortos diák utazhatott 
el négyhetes gyakorlatra 
Portugáliába és Máltára. 
Akik már visszatértek, a 
közelmúltban tartottak él-
ménybeszámolót a Békés-
csabai Szakképzési Cent-
rum főépületében.

Az iskola a koronavírus-jár-
vány előtt is kiterjedt kapcso-
latrendszerrel rendelkezett. 
Volt olyan időszak is, amikor 
több mint száz tanuló és tanár 
is részt vett tanulmányi úton. 
Szabó József tizenegyedi-
kes, erősáramú elektrotechni-
kus tanuló a Trefort Ágoston 
Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégiumban, és elmond-
ta, hogy hatan voltak egy cso-
portban Máltán.

– Egy villanyszerelő cég-
nél voltunk kint, ahol 8–16 
óráig dolgoztunk. Ott egy 
kicsit beletanultunk az erős-
áram-szerelésbe. Köszönöm 
a cégnek és az iskolának a 
lehetőséget – összegezte 
Szabó József, hozzátéve, 
hogy ez segít neki az élet 
további területein is, hiszen 
meg kellett tanulnia angolul 
tájékozódni és a családtól tá-
vol, önállóan cselekedni.

Varga Csanád Sándor ti-
zenegyedik osztályos szoft-

verfejlesztő tanuló egy másik 
hatfős csoport tagja volt, akik 
Portugáliában teljesítették a 
gyakorlatot. A diák elmondta, 
hogy leginkább a célország 
történelmét tekintette át az 
indulás előtt. Az ő feladatuk 
egy weboldal készítése volt 
– Java Script és PHP progra-
mozási nyelvvel –, ahonnan 
utazásokat lehet szervezni.

– A hétköznapokon dol-
goztunk, hétvégén pedig 
programokat szervezett ne-
künk a campus ahol laktunk, 
vagy épp mi szerveztünk 
magunknak. Jelenleg terv-
ben van, hogy külföldön ta-
nuljak, úgyhogy ez nagyon jó 
tapasztalatot jelentett nekem 
– fogalmazott a tanuló.

A diákok az út előtt egy 
pszichológiai és egy idegen 
nyelvi felkészítésen estek 
át. Az iskola igazgatója fon-

tosnak, tartja, hogy minden 
tanulónak lehetősége legyen 
eljutni külföldi gyakorlatra. 
Azoknak a tanulóknak, akik 
szeretnék, egy pályázat biz-
tosít lehetőséget erre.

– Számunkra lényeges do-
log, hogy minden tanulónak 
adjunk lehetőséget. Azoknak 
is, akiknek a nyelvi ismerete 
egy kicsit gyenge. Őket tud-
juk küldeni magyar nyelvte-
rületre, mint például Erdély 
vagy Felvidék – mondta el 
Kiss Mihály intézményveze-
tő. Hozzátette, hogy ezt a 
négy hét távollétet beszámít-
ják külső gyakorlatnak, és a 
diákok ugyanúgy megkapják 
az ösztöndíjat. Az intézmény 
is minden évben fogad kül-
földi tanulókat, a jelenleg itt 
lévők a Linemarban teljesíte-
nek szakmai gyakorlatot.

Szabó Judit



8 Csabai Nyár 2022. Csabai Mérleg



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Megnyílt a 70+70+75+77 kiállítás a Munkácsy múzeumban

Négy művész ünnepe és ünneplése
Helytörténeti vetélkedő

Helyi értékek

A vágy közel ötven árnyalata a Csabagyöngyében

A Békéscsabai Tankerületi 
Központ Történelem Mun-
kacsoportja helytörténeti 
versenyt szervezett általá-
nos iskolások számára má-
jus 9-én. Az esemény dön-
tőjére tíz, háromfős csapat 
jutott be, köztük kettő bé-
késcsabai.

Varga Tamás alpolgármes-
ter köszöntő beszédében 
elmondta: fontos, hogy a fia-
talok már diákként jól megis-
merjék azt a települést, ahol 
élnek, tanulnak.

– Ahogy egy idegennel 
találkozik az ember és barát-
ságot köt vele, úgy egyre job-
ban megismeri az illetőt, és 
vélhetően a barátság hosz-
szantartó lesz. Ugyanígy egy 
települést is meg kell ismer-
ni: az érdekességeit, a híres 
szülötteit, a történetét. A kö-
tődés ettől szorosabbá válik, 
ami azt is jelentheti, hogy a 
tanulmányai után visszatér 
ide a fiatal és itt telepedik le – 
hangsúlyozta Varga Tamás.

A döntőbe jutott csapa-
toknak a saját településüket 
kellett bemutatniuk; a legré-
gebbi és a jelenlegi fotók se-
gítségével fel kellett vázolni-
uk, hogy mennyit változott az 
épített környezet.

Mint azt Ugrai Gábor, a 
Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület elnö-
ke elmondta, a Békéscsabai 
Tankerületi Központ, Bánki 
András tankerület-vezető kez-
deményezésére létrehozott 
egy munkacsoportot történe-
lem tanároknak. 

– Gondolkodtunk, hogyan 
lehetne a tankerület intézmé-
nyeit összekötni egy verseny-
ben, és azt vettük észre, hogy 
ez a téma a vasút. Az összes 
településen volt vagy van 
rendes nyomtávú vasút vagy 
keskeny nyomtávú gazdasá-
gi vonal. Ennek alapján állí-
tottuk össze a feladatokat is 
– jegyezte meg Ugrai Gábor, 
hozzátéve, hogy a szülőföld-
ről hozott értékek végigkísérik 
az életüket és nagyobb va-
lószínűséggel térnek vissza 
később az adott településre, 
akik ezeket megismerik.

A vetélkedő, a feladatokat 
követően egy helytörténeti 
sétával folytatódott. A séta 
részeként a diákok megnéz-
ték Békéscsabán például a 
városháza dísztermét, vagy 
a golyónyomokat a Szent 
István téren, majd egy totót 
töltöttek ki a látottakkal kap-
csolatban.

Papp Ádám

Négy, Békéscsabához kö-
tődő festőművész közös 
kiállítása nyílt meg a kö-
zelmúltban a Munkácsy 
Mihály Múzeumban, abból 
az alkalomból, hogy Csuta 
György és Szeverényi Mi-
hály a 70., Várkonyi János 
a 75., Mészáros Sándor pe-
dig a 77. születésnapját ün-
nepli idén. 

Zsúfolásig megtelt május 
5-én a Munkácsy múze-
um Pátkai Ervin kiállítóter-
me, ahol a vendégeket dr. 
Bácsmegi Gábor, a múzeum 
igazgatóhelyettese, valamint 
Szarvas Péter polgármester 
és Gnandt János képzőmű-
vész, a Békéstáji Művészeti 
Társaság elnöke köszöntöt-
te. A kiállítást Feledy Balázs, 
M. S. mester-díjas művésze-
ti író nyitotta meg, a tárlat 
megvalósulását pedig Gyar-
mati Gabriella művészettör-
ténész koordinálta.

Szarvas Péter a rendez-
vényen hangsúlyozta, hogy 
mennyire fontos az önfeledt 
ünneplés, a négy művész és 
alkotásaik köszöntése. 

– Szerencsés helyzetben 
vagyunk, mivel mind a négy 
művészt nagyon jól ismerhet-
jük. Mind egyéniségként, mind 
pedig a Békéstáji Művészeti 
Társaság tagjaiként, több év-
tizede kísérjük figyelemmel 
munkásságukat  – fogalmazott 
a városvezető. 

A mostani tárlat sok újdon-
ságot tartogat, hisz az alko-
tások nagy része kifejezetten 
erre az alkalomra készült. 
Mészáros Sándor munkáit a 
Kolozsváry-Tevan teremben 
láthatják a művészetkedve-
lők. Az alkotó művészetében 

találkozunk karakterképekkel, 
ugyanakkor az Ukrajnában 
zajló háborúra is reagált képe-
in. A „Quo Vadis – Hová mész” 
című képét a háború kitörésé-
nek napján festette meg. 

Várkonyi János festőmű-
vész képeit a Rell Lajos terem 
I.-ben állították ki. Az alkotó 
kérdésünkre elmondta, hogy 
szeretettel és hálával adózik 
szüleinek, legfőképpen édes-
apjának, aki támogatta a pá-
lyáján, és azt javasolta neki, 
hogy az Istentől kapott tehet-
séget alázattal, kitartással és 
szerénységgel kezelje. 

Szeverényi Mihály festésze-
tében elmondása szerint meg-
határozó a transzcendencia, 
képein az öröklétet boncolgat-
ja. Munkáit a Rell Lajos terem 
II.-ben láthatják az érdeklődők.

Csuta György munkáinak 
a Zsilinszky terem adott ott-
hont. A művésztől megtud-
tuk, hogy a Zsilinszkyt ábrá-
zoló képét az intézménynek 
adományozza. 

A 70+70+75+77 című kiál-
lítás május 29-ig látogatható 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
termeiben. 

Csiffáry Zsuzsanna

Közel félszáz alkotás hiva-
tott bemutatni a Csabagyön-
gyében, hogy mennyi min-
denre gondolhatunk ezen jól 
körülírható fogalom mentén. 
A különféle indíttatású vá-
gyódások képzőművészeti 
beteljesülése egy egészen 
egyedi tárlatot fogant, ame-
lyet május 31-ig tekinthetnek 
meg az érdeklődők a kultu-
rális központ Panoráma ter-
mében. 

A tárlaton 16 alkotó 46 munká-
ja látható, vagyis 16 művész 
asszociált párhuzamosan egy 
témára, amelynek eredmé-
nyeként a tárlat még véletlenül 
sem nevezhető egysíkúnak. 
Sőt, rendkívül izgalmas azt 

látni, hogy egy adott kifeje-
zésről, egy viszonylag jól körül 
határolható fogalomról mennyi 
minden juthat eszébe az em-
bernek. Az ötletgazda, Csiffáry 
Zsuzsanna – akli egyébként 
a Békéscsabai Médiacentrum 
műsorvezetője és szerkesztő-
je is – nem tartozik azok közé, 
akik a szokványost, a megszo-
kottat, a jól bejáratott dolgokat 
szeretnék képviselni. Kreatív, 
egyedi szemlélete megmutat-
kozik már abban is, hogy sike-
rült 16 extrém személyiséget 
egyazon elv mentén csapatba 
szerveznie.

Az alkotásokból kitűnik, 
hogy a háború befejezésére, 
az erotikára, a beteljesülésre, 
az otthonra, a családra, vagy 

éppen a gyermekkor utáni 
sóvárgásra éppúgy gondol-
hatunk a fogalom kapcsán. 
A vágy vonatkozhat egy jobb 

életre, egy kívánt szép érze-
lemre, de éppúgy lehet vágyni 
egy megfelelőbb életszemlé-
letre is. Kinek mi jut eszébe 

– ez egy jó játék; a montázs, 
a kollázs és az installáció pe-
dig csupán néhány technika 
a felvonultatott „megfejtések” 

közül. A tárlaton közel félszáz 
„árnyalattal” összefüggésben 
tekinthető meg mindez. 

Erdei-Kovács Zsolt

A tárlaton 16 alkotó 46 munkája tekinthető meg Herczeg Tamás és Csiffáry Zsuzsanna a megnyítón
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MESÉLŐ MÚZEUM „Csaba Európa legnag yobb faluja”

Fűben, fában orvosság

Az a kifejezés, hogy Csa-
ba Európa legnagyobb fa-
luja, állandó jelzőjévé vált 
egy időben, és legalább 
100 évig volt használat-
ban. De hogyan és miért 
alakult ez ki?

Eredete az újratelepült Csa-
báig vezethető vissza. Az 
1717-es első összeírás sze-
rint itt nagyjából 100 fő lakott. 
Nem sokkal később ugrás-
szerűen megnőtt az ideván-
dorlók száma, a 18. század 
közepén 2000 fő felett járt a 
lakosságszám. 1773-ból való 
az első földrajzi leírás, mely-
ben szerepel Csaba falu. 
Losontzi István a települést – 
Szarvassal együtt – „népes 
tót helységeknek” mondta. 
S mivel rendkívül sok em-
ber lakta, ez országosan is 
kitűnt. Példa volt erre Petik 
Ambrus 1784-es megyeleírá-
sa, amelyben ez áll: „Ez olly 
Faluhelység, a' kinél (a' mint 
közönségessen mondgyák, 
's tartyák) az egész Magyar 
Országban Falu nevezet 
alatt nagyobb Helység nem 
találtatik…”. Azaz országo-

san közszájon forgó kifeje-
zés volt már ekkor a Csabára 
vonatkozó az „ország legna-
gyobb faluja” jelző.

Vályi Andrásnál, 1796-
ban ez volt olvasható: „Csa-
ba az 1715-dik esztendőben 
kezdett eredete s azóta úgy 
megszaporodott, hogy föld-
je a népességéhez képest 
kevés”.

A XIX. század első évti-
zedeire robbanásszerűen 
megnőtt a lélekszám, 1816-
ra 16 ezer főnél is többen 
lakták, ekkora népesség 
pedig a városokra volt jel-
lemző. Jogállását tekintve 
Csaba falu volt, de nagyszá-
mú lakossal, és az árendált 
legelők miatt a területe is 
kiterjedt. Méreteit és né-
pességét tekintve „szörnyű 
nagy falu” volt, ahogy 1819-
ben Magda Pál fogalmazott.

1828-ra a 22 ezer főt is 
átlépte a lélekszám, és már 
nem az ország, hanem a 
birodalom legnagyobb falu-
jaként említette Ludovicus 
Nagy. Fényes Elek 1839-es 
statisztikai munkájában áll 
először így: „Csaba, leg-

nagyobb falu egész Euró-
pában…”. A kifejezés tehát 
a lakosságszám növeke-
désével párhuzamosan 
terebélyesedett, előbb az 
ország, majd a birodalom, 
s végül Európa legnagyobb 
falujaként emlegették, ezzel 
egymást túlszárnyalva igye-
keztek a földrajzi írók bizo-
nyítani, mennyire kiterjedt a 
helység.

1840-ben mezővárosi ran-
got kapott Csaba, de még 
1850-ben is így egészítették 
ki a Losonczi-művet: „Békés-
Csaba… Annyi ember lakja, 
mint egész Torna vármegyét”. 

A jelző továbbra is maka-
csul tartotta magát, 1855-ben 
„Csaba, Európában a legna-
gyobb falu…”, írta Palugyay 
Imre, de még Haan Lajos is 
ezzel a mondattal indította 
1858-ban írt munkáját a vá-
rosról. 

1867-ben Zombory Gusz-
táv Csabáról írt cikkében 
megismételte a jelzőt, amely 
nagyjából 1918-ig, Csaba 
várossá alakulásig rendsze-
resen bukkant fel.

Szalay Ágnes

Békés-Csaba főpiaca, a Vasárnapi Újság 1866. július 22-ei számában 
Május van, a természet pa-
tikája megnyitotta kapuit. 
Az erdők, mezők zöldellő 
növényei jótékony gyógy-
hatásuk révén különböző 
betegségek gyógyítására 
is alkalmasak.

A hajdani, orvos és patika-
szerek nélküli világban fontos 
szerepe volt a különböző népi 
gyógymódok ismeretének, 
melyek iránt ismét megnőtt 
az érdeklődés. Napjainkban 
egyre sűrűbben kerül szóba 
az egészségtudatosság, az 
önellátásra és öngyógyításra 
való törekvés, a népi gyógy-
módok és a hagyományos or-
voslásban felhasznált termé-
szetes anyagok alkalmazása. 
De mit is értünk természetes 
anyagok alatt? Például az 
erdőkben és mezőkön növő 
gyógynövényeket. A Magyar 
Néprajzi Lexikon meghatáro-
zása szerint gyógynövénynek 
nevezzük „a népi gyógyászat-
ban gyógyításra használatos, 
vadon termő és termesztett 
növényeket”. 

A gyógynövény szó hal-
latán a legtöbb embernek 
a teák jutnak eszébe. Bár 
kétségkívül ez a gyógyfüvek 

leggyakoribb és legközis-
mertebb elkészítési módja, 
nem csak ebben a formá-
ban lehet őket felhasználni. 
Sokféle gyógy- és vadon élő 
(ehető) növény a minden-
napi táplálkozás részét ké-
pezte, de festőnövényként, 
állatgondozáshoz, háztartá-
si szerként és még számos 
más módon is használták 
ezeket a hagyományos pa-
raszti kultúrában. 

Gyógyításra főként a nö-
vények virágát, termését, 
gyökerét vagy leveleit hasz-
nálták fel. Időnként frissen, 
gyakrabban szárított állapot-
ban alkalmazták, tárolásuk-
ra nagy gondot fordítottak. 
A 20. század elején még 
majdnem minden faluban 
éltek „füvesemberek”, gyó-
gyítók, akik a gyógynövé-
nyek szedésének legjobb 
időpontját, tartósításuk és 
alkalmazásuk legjobb mód-
ját, és az ezekhez tartozó, 
a füvek hatékonyságának 
növelését szolgáló mági-
kus eljárásokat is ismerték. 
Gyakran többféle gyógynö-
vényt is összefőztek, akár 
3-7-9 félét. Ilyenkor a készí-
tés vagy szedés időpontja is 

számított, igyekeztek azokat 
jeles napokhoz igazítani. 

Egyes pünkösd hajnalán 
szedett növényeket is gyógy-
növényként használták. A 
Galga mentén a bodza virágát 
szedték ekkor, később kiszá-
rították és a teájával gyógyí-
tottak. Számos településen 
a pünkösdi rózsa szirmait 
szórták a hajnalban merített 
kútvízbe, azzal mosakodtak, 
hogy egész évben szépek és 
egészségesek legyenek. 

A gyógynövény-gyűjtési 
naptár szerint májusban kell 
szedni a kamillát, más néven 
székfüvet, melynek főzete je-
lentős a népi gyógyászatban. 
Ennek összegyűjtésére úgy-
nevezett székfűszedő lapátot 
használtak, amellyel a nö-
vény virágát tépték le. Ezt fő-
ként az Alföldön használták, 
ahol régebben a székfűsze-
dő lapát előtt (és néha még 
helyette is) fésűvel tépdesték 
a kamillát. 

A Munkácsy Mihály Múze-
um néprajzi gyűjteményében 
is található néhány ezek kö-
zül a székfűszedők közül. 

Salamon Edina, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 

néprajzos muzeológusa

Ilyen vagy hasonló székfűszedő lapáttal gyűjthető be a kamilla virága 

Békéscsaba, Irányi utca 2.

+36 1 465 3131

medicover.hu

MEGNYITOTTUK
BÉKÉSCSABAI LABORPONTUNKAT!

A kupon Békéscsabai Laborpontunkon bármely vizsgálatra 
beváltható, 2022. május 31-ig érvényes. Személyenként egy 
kupon érvényesíthető.

Vegye igénybe kedvezményesen 
laborvizsgálatainkat!

1000 Ft
kedvezmény
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M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Csabai életképek

Tornák 
 Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek

minden kedden és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. 
Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.

Alakformáló torna
minden kedden és csütörtökön 17.30-tól 18.30 óráig. 

Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.
 Fitt-N Taekbo Team

Fitt mami torna - minden hétfőn 18-tól 19 óráig.
Taekbo - minden kedden 18.30-tól 19.30 óráig.

Step Tabata - minden csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

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

lencsesikozhaz@gmail.com
MAKRAMÉ VIRÁGTARTÓ KÉSZÍTŐ WORKSHOP

2022. május 21-én, szombaton, a Meseházban.
A foglalkozást vezeti: Mengyán Anikó

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a www.anifactory.hu oldalon. 
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2022. május 25-én, szerdán, 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 17.)

Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc film-aszkéta.
GYERMEKNAP A MESEHÁZBAN 

Családi hagyományőrző délután
2022. június 4-én, szombaton, 14–17 óráig, a Meseházban.

MESE-JÁTSZÓ-HÁZ
Kézműves gyermekjátékok, „csináld magad” apróságok, 

mese a diófa alatt.
Mindenkit szeretettel várunk!

MUZSIKÁLÓ UDVAR
 2022. június 9, csütörtök, 19.00 órától

HARMONIKÁVAL A BALKÁNON
Agatics Krunoszláv szóló koncertje

A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
A koncert a „Köszönjük Magyarország” program keretében valósul meg. 

A belépés díjtalan.
Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A MESEHÁZBAN

Iskolás csoportok számára ajánljuk kézműves foglalkozásainkat, 
osztálykirándulás keretében.

 Kellemes udvar, szabadtéri játékok, kézműves játszóház.
A részvétel díja 400 Ft/fő, ami egyféle választott foglalkozást tartalmaz.
Egyeztetés, jelentkezés a 326-370 telefonszámon, Veres Krisztinánál.

Kiállítások

A közösségi házban működő mézeskalács szakkör munkáiból nyílt kiállítás 
tekinthető meg az intézmény előterében június 30-ig, 

hétköznapokon 8–18 óráig. 
III. Sobieski János, király, politikus, hadvezér c. kiállítás tekinthető meg a 

közösségi ház nagytermében május 27-ig, hétköznapokon 8–18 óráig. 

Nyári táborok

Horgásztábor – 8–14 éves gyermekek részére – június 20-tól 24-ig.  
„A horogkötéstől a halfogásig” –  a résztvevők megismerhetik a Körösökben 

előforduló halfajokat, valamint a horgászatukhoz szükséges eszközök összeál-
lítását és használatát sajátíthatják el a közös horgászatok alkalmával az Élővíz-

csatornán. A tábor elméleti anyaga megegyezik horgászvizsgára felkészítő 
tanfolyamok témaköreivel. A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. 

Részvételi díj: 15 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is 
tartalmazza. Jelentkezni június 14-ig lehet személyesen a közösségi ház-

ban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 
Fotósuli tábor – 12–18 éves diákok részére – július 4-től 8-ig.

A résztvevők tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a digitális fotózás 
elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetők közreműködé-
sével. A táborban való részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek 
digitális fényképezőgéppel, amit a tábor ideje alatt magukkal hoznak. A foglal-
kozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 15 500 Ft/fő, mely összeg az 

ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 20-ig lehet személyesen a 
közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Bakelit börze

Május 28., szombat 9-től 12 óráig – Hanglemez, CD, DVD, műsoros kazet-
ta, SACD, csere-bere, adás-vétel. 

Jelentkezés, asztalfoglalás: bakelit.borze@gmail.com vagy 70/325-2704

Számos ötlet érkezett a volt 
Invitel székház új funkciójára

Programok:

Lencsési Gyermeknapi Előzetes
2022. május 21-én, szombaton 14.30 – 19 óráig

 a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren

14.30 órától – Kishalfogó verseny az Élővíz-csatorna 
Féja Géza téri szakaszán (jelentkezés 14.00 órától a 
közösségi házban). 

14.45 órától – Szabadtéri játszóház: zúgattyú készítése 
- régi idők játéka, mini májusfa- és sárkány- készítés, 
-eregetés, gyöngyfűzés memóriadrótra - kicsiknek
Népi játszótér: horgászat, óriás buborék, gólyalába-
zás, elkapó játékok, célbadobó. 
Babajátszó: a legkisebbek játékszőnyegen játszhat-
nak képesség- és készségfejlesztő játékokkal.

15 órától – a közösségi ház angol szakköröseinek 
fellépése és az ovis teakwondosok bemutatója, a 
Lencsési Óvoda nagycsoportosainak műsora.

15.30 órától – tűzoltóautó érkezése - bemutatkozik a 
Békéscsabai Tűzoltó-parancsnokság.

16 óra – a Családsegítő Központ munkatársai által 
elkészített 700 db palacsinta és üdítő osztása ingye-
nesen a gyerekeknek.

16.30– a Magyar Szablyavívó Iskola békéscsabai tag-
iskolájának bemutatója.

17.00 órától– a Kacagó Bábszínház Piroska és a farkas 
című mesejátéka

18.00 órától – Jimmy bohóc zenés gyermekműsora

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő 
gyermeket és szülőt!

József Attila Lakótelepi 
Településrészi Önkormányzat

Fülöp Csaba és Csányi Illés 
önkormányzati képviselők

Kiemelt támogatónk: További támogatóink: 
A rendezvény házigazdája: Takács Péter, a közösségi ház vezetője

Fábry Károly: Apponyi-utcák II.
Fábry Károly békéscsa-
bai ügyvéd és újságíró a 
helytörténeti sorozatát az 
örökváltság ügyében fel-
vett kölcsön ügyével foly-
tatta. 

Őseink részéről Broszmann 
Dániel és Steiner Jakab ka-
pott megbízást, hogy „men-
jetek Pestre, s ha ott nem 
találtok, menjetek Bécsbe – 
a főforráshoz – és hozzatok 
pénzt, pénzt, sokat, mert sok 
kell, hozzatok mindenáron”. 
Sajnos a küldöttség dolgavé-
gezetlenül tért haza Csabá-
ra, de megbízták Dobrán Já-
nos „pénzágenst” (ügynök, 
közvetítő), hogy „hajtson fel 
pénzt a falu részére”. Két év 
telt el úgy, hogy kölcsön után 
szaladgáltak a csabaiak, de 
szerencsére egyelőre csak 
kisebb összegeket kellett 
fizetniük. 

A csabai küldöttek folya-
matosan úton voltak, keresték 
a kedvező hiteleket. Voltak si-
kerek is: slavnogardi Caballini 
József aradi főtörzsőrmes-
tertől 10 000, báró Lederer 
Károlyné, született Tisza 
Amáliától 25 000 és Boczkó 
Dánieltől 20 000 forintot „fel-
hajtottak”. Ez utóbbi névnél 
meg is állt egy kicsit Fábry 
történetmesélése. 

Ki is volt Boczkó Dániel, 
akinek egy tér viseli nevét 

napjainkban a vasútállomás 
közelében? A Szarvasi úton 
volt háza, és több száz hold 
földet igazgatott, de nevet 
magának 1848-ban szerzett, 
amikor Arad kormánybiztosa 
lett. Ő volt az, aki a partiumi 
városban a már menekülni 
akaró helyieket felbátorítot-
ta, hogy a fosztogató rácokat 
ne engedjék be a városba. 
Mindehhez a sétapálcáját 
használta fel, nyomatékosít-
va mondanivalóját. Boczkó 
volt Békés vármegye táblabí-
rája és Békéscsaba ország-
gyűlési követe is. Amiért kiér-
demelte, hogy a legnagyobb 
csabaiak között emlegessük, 
az a cselekedete volt, ami-
kor 1847-ben „egymaga 300 
köböl búzát bocsátott köl-
csön a szenvedők éhségé-
nek csillapítására, mert tudta 
és mert érezte, hogy többet 

ér a tett, mint a ... tanács”. 
Sokáig nem felejtette el a 
nép ezen nagy cselekedetét. 

Az 1890-es években tör-
tént az az eset, hogy a csa-
bai bíróválasztáskor, amikor 
is Szucsu Béla és Bánó Jó-
zsef között zajlott a választá-
si küzdelem, „az öreg, kissé 
nagyot halló Hrabovszkyt is 
befuvarozták a kortesek”. 
Ő azonban ahelyett, hogy 
a két induló közül választott 
volna valakit, makacsul csak 
a következőt hajtogatta: „Én 
csak a Boczkó úrra!”. Bár 
Bismarck német kancellár 
mondása szerint „csak az 
ökör következetes”, de Fábry 
Károly szerint nem volt vélet-
len az eset, hiszen Boczkó 
akkor segített Békéscsabán, 
amikor az a legnagyobb baj-
ban volt. (Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

Nemrégiben számoltunk 
be arról, hogy hónapok óta 
zajlanak a József Attila utca 
és a Szent István tér met-
széspontjánál lévő ex-Invi-
tel székház külső és hom-
lokzati munkálatai. Sokan 
feltették a kérdést, vajon mi 
lesz majd a távközlő cég he-
lyén? Utánajártunk.

Miután az épület tulajdonosai 
sem tudták még, hogy mi lesz 
a néhai Postapalotának az új 
funkciója, megkértük olvasóin-
kat, hogy küldjék el ötleteiket a 
postapalota5600@gmail.com 
címre. Ezekből válogattunk, 
íme néhány javaslat: 

„Ajánlani szeretném, hogy 
a régi posta épületét postamú-
zeumként újítsák fel. Interaktív 
kiállítás, cukrászda, régi postai 
uniformisba öltözött tárlatveze-
tő, esetleg levél- és képeslap-
feladás is lehetséges volna a 
régi idők rendszere szerint.”

„Kár, hogy letörlik az épü-
letről a Magyar Királyi Posta 
feliratot. Szerintem egy pos-
tamúzeumot lehetne nyitni, 
képeslapokat, emléktárgya-
kat árusító butikkal, egy han-
gulatos büfével. Anno nekem 
nagyon tetszett a csőposta 
működése, nagyon hangula-
tos volt.”

 „Legyen az innováció háza. 
Békés megye az ország egyik 
legszegényebb megyéje. Ez 
nemcsak szimbolikus, hanem 
konkrét és közvetlen értékte-
remtés lehetne, ahol az új öt-
letek, gondolatok inkubálása 
mellett el lehet jutni egy ötlet 
sikerre viteléig. Az innováció a 
legjelentősebb hozzáadott ér-
ték egy település vagy térség 
jövőjéhez.” 

„Zöldség-gyümölcs áruda, 
azaz mini vásárcsarnok lehet-
ne a volt Postapalota.”

„Regisztrált szenior spor-
tolóként látom az országban, 
milyen szálláslehetőségek 
vannak. Úgy gondolom, hogy 
helyben és a környéken sok 
a turisztikai érdekesség, a 
művészetek, zenei élmények 
és a sportrendezvények ked-
velői is szívesen pihenné-
nek néhány napig városunk 
központjában – átlagjövede-
lemből is elérhető, modern 
belsővel berendezett, ké-
nyelmes szálláshelyen.”

 „Szerintem lehetne rendez-
vényközpont, ahova több, or-
szágszerte híres rendezvény 
ellátogathatna, amely inkább a 
fiatalságot célozza meg, de az 
idősebb korosztályt se zárja ki. 
Gondolok itt például a PlayIT-
re, ami eddig a legközelebb 
csak Szegeden és Debrecen-
ben volt.”

„A hely, az épület méltósá-
ga különleges bánásmódot kö-
vetel. A Munkácsy-negyedbe 
egy illusztris kávéház nagyon 
beleillene, a tér kezdeteként, 
a hangulatával meghatározná 
az épületsor jellegét. Az eme-
let kiváló szálloda lehetne.”

„Svédországból írok. Sze-
rényen azt gondolom, hogy 
először a városnak olyan 
sokrétű programokat kellene  
kínálnia, amely a külföldi ven-
dégeket is ide tudná csalogat-
ni. Meglátásom szerint egy 

családi központ lehetne az 
épületben, amely körül apart-
manokat lehetne bérbe adni. 
Az épületben helyet kaphatná-
nak egyaránt a tipikusan és az 
eltérően fejlődő gyerekek és 
családjaik.”

„Legyen a neve A tudás 
háza, amely nyitva állna tör-
ténészek, tanárok, tudósok, 
mérnökök, egyszerű hétköz-
napi emberek, diákok, mun-
kások és nem utolsósorban 
földművesek előtt, szakköny-
vekkel, újságokkal.”

„Az ötletem egy békés-
csabai sportmúzeum, illetve 
ezzel egy épületen belül egy 
sportkocsma. A kocsma jelle-
get természetesen egy kultu-
rált, melegkonyhás, de bisztró 
jellegű intézményként képze-
lem el. Akár szurkolói klubes-
teket is meg lehetne szervez-
ni, vagy szurkolói-sportolói 
találkozókat.”

Megkeresésünkre Grósz 
György, a BGSZ Holding Kft. 
egyik tulajdonosa megköszön-
te olvasóinknak, hogy ilyen 
sokan küldték el az ötletüket. 
Hozzátette: jó érzés, hogy 
ilyen sok embert érdekelnek 
a városban zajló történések. 
Arról, hogy mi lesz majd az 
épületben, a végleges döntés 
a külső befejezést követően 
születik meg.

Such Tamás

Boczkó Dániel szobra a vasútállomás közelében
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6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kvantum
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Kezdőkör: 

Békéscsaba-III.Ker. 
TVE labdarúgó-mér-
kőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Épí-Tech
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 ARTista Café II.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.00 Aggódunk érted 4.
21.30 Az epizódkirály
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Gázfröccs
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Sztárportré
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Tűsarok nélkül
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV

21.00 Aggódunk érted 5.
21.40 Hunnovaciók
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.00 Kezdőkör: 
Békéscsaba-III.Ker. 
TVE labdarúgó-mér-
kőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.55 Paskó atya konyhája
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Tűsarok nélkül
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Diagnózis
8.10 Épí-Tech
8.40 BRSE TV
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Ludovika TV
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szemeszter
19.00 Híradó
19.20 Aktuális

20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Részegből egészet
21.30 Mi odafent szoktunk 

elszámolni
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Kikötő
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Portréfilm 29.
21.55 Ludwig

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Csabai Forgatag
21.00 Portréfilm 30.
21.50 Az Egyórás üzlet
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Csabai Forgatag
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: 

Békéscsaba-III.Ker. 
TVE labdarúgó-mér-
kőzés

11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Ludovika TV
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 A szeri kunhalmok 

nyomában
22.10 Mosonmagyaróvár 

műemlékei

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 A bátorság 

szimbolumai
22.35 Négy hely négy  

évszak

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Szemeszter
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 Tűsarok nélkül

21.00 Az Elíziumi kém
21.55 Ikarosz zuhanása
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Szemeszter
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 Tűsarok nélkül
21.00 Radnóti nyomában

22.30 Az óra
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. május 23., hétfő

2022. május 30., hétfő

2022. május 25., szerda

2022. június 1., szerda

2022. május 27., péntek

2022. június 3., péntek

2022. május 24., kedd

2022. május 31., kedd

2022. május 26., csütörtök

2022. június 2., csütörtök

2022. május 28., szombat

2022. június 4., szombat

2022. május 29., vasárnap

2022. június 5., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. május 23 – június 5.

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 BRSE TV
8.10 Gázfröccs
8.40 Művészbejáró
9.10 Kezdőkör
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Tűsarok nélkül
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 EFI Esték 1.

21.40 A Wettstein-napló
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

Május 8-án a Békéscsaba 
Városi Nagycsaládosok 
Egyesületének tagjai, va-
lamint gyulai és újkígyósi 
családok vehették birtok-
ba a Békéscsabai Evangé-
likus Sportcsarnokot.

Kis, közepes és egészen nagy 
gyermekek zsivajával telt meg 
a sportcsarnok, mely kórusba 
időnként egy-egy finom szülői 
intelem is becsatlakozott.

– A Békéscsaba Városi 
Nagycsaládosok Egyesülete 
egy gyulai és egy újkígyósi 
egyesületet meginvitálva fog-
lalhatta el a helyszínt abból az 
apropóból, hogy az evangéli-
kus sportcsarnok az átadásá-
nak az ötödik évét ünnepli. A 
cél a hasznos, aktív időtöltés 
családi körben – foglalta össze 
Leléné Sás Mária, az egyesü-
let elnöke.

Tömegsport jellegű ren-
dezvényről lévén szó, számos 
sportág alapeszközei várták 
a mozogni vágyókat a küzdő-
téren, de ahogy a szervezők 
fogalmaztak, az egyetlen „sza-
bály” az volt, hogy mindenki 
érezze jól magát. Az önfeledt 
játékokba a kisgyermekes 
családok is becsatlakoztak.

– Korábban nem vettünk 
még részt ilyen sportnapon, de 
kíváncsiak voltunk a miliőre. 
Más, városi rendezvényeken 
természetesen jelen voltunk 
már, legutóbb egy kerékpá-
ros eseményre látogattunk 
ki – fogalmazott a feleségével 
és három kislányával a hely-
színre látogató Szarka Zoltán, 
aki hozzátette, szeretnek csa-
ládként részt venni különböző 
megmozdulásokon.

A sportcsarnok szüle-
tésnapjával kapcsolatban 

Köveskúti Péter, a Szebe-
rényi Gusztáv Adolf Evan-
gélikus Gimnázium és Ál-
talános Iskola igazgatója 
nyilatkozott.

– Már hagyomány, hogy az 
év ezen időszakában mi biz-
tosítunk helyet és lehetőséget 
egy-egy civil szervezetnek 
intézményünk sportcsarnoká-

ban. Egyrészt adni szeretnénk, 
másrészt fontosnak tartjuk, 
hogy ezek a közösségek eljö-
hessenek hozzánk – össze-
gezte az igazgató. Hozzátette, 

mind az egyházközségben, 
mind az iskolában kiemelten 
fontosnak tartják a közössé-
gek építését és ápolását.

D. Nagy Bence
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Judo jubileum

Kereken 25 éve, 1997-ben 
alapította meg Gyáni János 
a Békés Megyei Kano Judo 
SE-t. A vezetőedző az elmúlt 
negyedszázad alatt több ezer 
judokát nevelt ki: országos és 
nemzetközi bajnokokat; mi 
több, tavaly olimpiai indulója is 
volt az egyesületnek. A hazai 
214 klubból a 8. helyen állnak.

Az egyesület az elmúlt 25 
esztendő alatt több teremben 
is megfordult. Ha egy fővárosi/
dunántúli versenyző meglátná, 
hogy a Gyáni-tanítványok je-
lenleg egy „zsebkendőnyi” mé-
retű dojóban cselgáncsoznak, 
minden bizonnyal dobna egy 
hátast. Ősszel azonban már a 
Kazinczy utcai Judo Akadémi-
án edzhetnek majd. 

Gyáni János, az egyesület 
elnöke kiemelte, hogy több vá-
logatottja is van a csapatnak. A 

teljesség igénye nélkül: a junior 
válogatott Soczó Rebeka, az ifi 
Eb-re készülő Szentandrászki 
Gréta, az egyetemi Eb-n in-
duló, U23-as válogatott Fehér 
Dóra, valamint Gyáni Aman-
da, aki a legutóbbi III. osztályú 
felnőttek országos bajnoksá-
gán aranyérmet szerzett; míg 
Bozó Bence, Kara Bence, 
Kiss Huba, Perecz Márk és 
Petrovzski Márk az országos 
versenyeken brillíroznak.

Dr. Kovács Zoltán tisztelet-
beli elnök elmesélte: a judónak 
köszönheti, hogy ügyvéd lett. 
Az 1976-os montreali olimpia 
előtti utolsó edzésen meg-
sérült. Emiatt nemhogy az 
olimpián nem indult, de a 
Testnevelési Főiskolára sem 
jelentkezett, ellenben a jogi 
egyetemet választotta. 

Such Tamás

Óvodai sportnap a Szent István téren
Békéscsaba önkormány-

zata 25. alkalommal szer-
vezte meg a város iskolába 
készülő oviso számára az 
óvodai sportnapot a Szent 
István téren. A május 11-én 
tartott rendezvényen a vá-
ros húsz óvodájának nagy-
csoportosai 37 csapattal 
vettek részt. Szarvas Péter 
polgármester hangsúlyozta, 
fontos, hogy a gyermekeket 
már óvodás korban szoktas-
suk hozzá a sporthoz. Bár 
a sportágválasztás később 
jön majd az életükben, de a 
mozgás szeretetét minél ha-
marabb ki kell alakítani, meg 
kell alapozni. 

– Nagyon örülök annak, 
hogy a csabai óvodákban a 
gyerekeket az alapokon túl 
más programokkal is igyekez-
nek a mozgáshoz, a sporthoz 
közelebb hozni. Ilyenek pél-
dául a néptánc-oktatás, az 
úszás vagy a különböző lab-
dajátékok is. Békéscsaba iga-
zi sportváros, ez megköveteli, 
hogy már óvodás korban fi-
gyeljünk a gyermekeinkre – 
fűzte hozzá a városvezető.

Az óvodai sportnapnak 
valójában nem a csapatok 
győzelme volt az igazi tétje, 
sokkal inkább az együtt moz-
gás öröme. 

Cs. Zs.

A dél-brazíliai Caxias do 
Sulban zajlott a XXIV. Nyári 
Siketlimpia, amelyen nyolc 
sportágban húsz versenyző 
képviselte a magyar színe-
ket, köztük Zsilinszki Orsi, a 
Békéscsabai Előre Úszó Klub 
versenyzője, és Mihály Réka, 
a Békéscsabai Atlétikai Club 
futója. Zsilinszki Orsolya az 
olimpián 50 méter mellen a 
hatodik, 100 méter pillangón 

a hetedik helyen végzett, 200 
méter mellen pedig egyé-
ni csúccsal, a negyedikként 
csapott a célba, majd meg-
szerezte pályafutása első 
siketlimpiai érmét is, miután 
a harmadik helyen végzett a 
200 méteres pillangóúszás-
ban. Mihály Réka lapzártánk 
után versenyez, az ő ered-
ményéről a következő Csabai 
Mérlegben számolunk be. 

Zsilinszki Orsi bronzérmes a Siketlimpián

A városvezetés is köszöntötte a csapatot

Második lett a BRSE

A csabai röplabdázók első 
helyen zárták a bajnokság 
alapszakaszát, tizenhárom 
győzelemmel és egy ve-
reséggel. A Békéscsaba 
a rájátszás negyeddöntő-
jében a DVTK-t, majd az 
elődöntőben a Kaposvárt 
múlta felül, így bejutott 
a döntőbe, ahol a Vasas 
Óbuda volt az ellenfél. 

A három nyert összecsapá-
sig tartó párharc április 28-
án, Békéscsabán kezdődött, 
ahol a BRSE dominált és a 
harmadik szettben, 2:0-ás 
vezetésnél 24:21-nél lezár-
hatta volna a mérkőzést. A 
Vasas azonban vert helyzet-
ből fordított és kiharcolta az 
ötödik szettet, de végül itt a 
csabai lányok nyertek.

A második összecsapást  
Budapesten, a Folyondár ut-
cai sportcsarnokban rendez-
ték. A Békéscsaba 2:1-re is 
vezetett, de az angyalföldiek 

ismét felálltak a padlóról és 
ezúttal ők diadalmaskodtak, 
így kiegyenlítették a párharc 
állását.

A harmadik mérkőzésen 
a BRSE hazai pályán 2:0-ra 
vezetett és a harmadik szett-
ben 24:23-ra lezárhatta volna 
a meccset, de a Vasas ezt 
nem engedte: a fővárosiak 
kiharcolták az ötödik játsz-
mát és ezúttal ők örülhettek 
a mérkőzés végén.

A negyedik, budapes-
ti összecsapás első szettje 
maratoni küzdelmet hozott: a 
házigazda 33:31-re győzött. 
A Vasas 2:1-re vezetett, de a 
BRSE fordított: az idegek har-
cát Tóth Gábor csapata bírta 
jobban, így a Békéscsaba 
kiharcolta a bajnoki cím sor-
sáról döntő ötödik mérkőzést.

Mintegy kétezer szurkoló 
töltötte meg a városi sport-
csarnokot a mindent eldöntő 
összecsapáson. A végletekig 
kiélezett döntő utolsó mér-

kőzésén azonban fölényes, 
3:0-ás Vasas siker született, 
így a Békéscsaba a 2021/22-
es kiírásban – az előző sze-
zonhoz hasonlóan – ezüst-
éremmel zárta az Extraligát. 

A mérkőzés másnapján a 
békéscsabai önkormányzat 
köszöntötte a Swietelsky-
Békéscsaba röplabdázóit, a 
stáb tagjait és a klub veze-
tését. A városháza díszter-
mében tapsvihar fogadta a 
csapatot, a szurkolók meg-
töltötték a helyiséget, ahol 
a város vezetése egyesével, 
egy-egy szál virággal és em-
lékplakettel köszönte meg a 
csapat 2021/22-es idényben 
elért eredményeit. Szarvas 
Péter polgármester kiemel-
te: a csabai röplabdázók eb-
ben a szezonban is számos 
emlékezetes labdamenettel, 
hihetetlen fordításokkal és 
két éremmel örvendeztették 
meg a szurkolókat.

Papp Ádám

Aranyérmes az Előre NKSE

Papp Bálint csapata a felju-
tást követően a Pénzügyőr 
elleni sikerrel az első he-
lyét is bebiztosította a női 
kézilabda NB I/B-ben!

A csabai klub a tavalyi kiesést 
követően azzal a céllal kezd-
te a szezont az NB I/B-ben, 
hogy rögtön visszajut a leg-
jobbak közé. A csapatot az 
sem zavarta meg, hogy még 
a szezon kezdete előtt két új 
játékos, a Kecskemétről visz-
szatérő Borbély Márta és az 
Egerből igazolt Kobela Ta-
mara is súlyos sérülést szen-
vedett. Papp Bálint gárdája 
a Keleti csoportban hibátlan 
teljesítményt nyújtott, 18 győ-
zelemmel és pontveszteség 
nélkül zárta az alapszakaszt. 
Az együttes magabiztosan 
menetelt az ősz folyamán, az 
egyik legszorosabb össze-
csapás az Algyő elleni hazai 
mérkőzés volt, amikor egy-
gólos hátrányból egy 3–0-ás 

sorozattal fordított az utolsó 
percekben és 25–23-ra dia-
dalmaskodott. A csapat a leg-
nagyobb riválist, az egri Esz-
terházy SC-t hazai pályán és 
idegenben is legyőzte, így a 
maximális, 16 ponttal kezdte 
a másodosztály rájátszását.  

A csabai együttes ezt kö-
vetően ugyan jól kezdte a baj-
nokság második szakaszát, 
de a SZISE elleni 33–26-os 
győzelmet követően elszen-
vedte első bajnoki vereségét 
ebben az idényben. A Kozár-
misleny hazai pályán 28–20-
ra győzött, Papp Bálint veze-
tőedző szerint csapatától ez 
volt a leggyengébb teljesít-
mény a szezonban. A gárda 
következő idegenbeli mérkő-
zését a Komárom otthonában 
is kikapott, a vezető helyét 
azonban egy pillanatra sem 
veszítette el. A rájátszásban 
azt is átvészelte, hogy újabb 
sérülések jöttek, a balszélső 
Karacs Jázmin, valamint a 

csapatkapitány, a védelem 
vezérének számító Giricz La-
ura is kidőlt a sorból. Kukely 
Annáék azonban már április 
végén, három fordulóval a 
vége előtt a Kozármislennyel 
szemben aratott 25–23-as di-
adallal matematikailag is be-
biztosították a feljutást, majd 
a Pénzügyőr elleni sikerrel az 
aranyérmet is megszerezték.

– Ez egy rögös, hosszú út 
volt, de alapvetően mindenki 
tudta, hogy mi a célunk ebben 
a bajnokságban. Úgy ültem le 
a kispadra, hogy segítsek a 
csapatnak feljutni az NB I-be, 
ezt pedig elértük. A lányokat 
dicséret illeti, hiszen siker-
rel vették az eléjük gördülő 
akadályokat, büszke vagyok 
rájuk, mert nagyon sokat dol-
goztak, folyamatosan fejlőd-
tek a szezon alatt – értékelt 
Papp Bálint vezetőedző, a 
feljutást bebiztosító, Kozár-
misleny elleni sikert követően.

Kovács Dávid

Feljutottak a kézilabdások az NB I-be



A DAREH BÁZIS Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tájékoztatja a lakossá-
got, hogy Békéscsabán, a 
pünkösdi ünneptől függet-
lenül, a kommunális (ve-
gyes) hulladékgyűjtés a 
megszokott rend szerint 
történik.

Kérjük, hogy a kukákat, 
minden esetben reggel 6 
óráig szíveskedjen megfe-
lelő állapotban az ingatlan 
elé vagy a gyűjtőpontra ki-
helyezni.

A közszolgáltatással kap-
csolatos részletes informáci-
ókról, ügyintézésről a www.

dareh.hu oldalon tájékozód-
hat. Együttműködésüket ez-
úton is köszönjük!

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Zrt.
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SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

Ünnepi hulladékszállítási rend 
Virágültetés a Lencsési oviban

A Lencsési Óvoda is kapott 
a Békéscsaba önkormány-
zata által felkínált virág-
palántákból, amelyeket a 
gyerekek nagy örömmel fo-
gadtak, és a közelmúltban el 
is ültettek. 

Mint arról dr. Erdeiné Gergely 
Emőke óvodavezető beszá-
molt, a nagycsoportos óvodá-
sok mindhárom telephelyükön 
azonnal szemügyre vették a 
kapott virágpalántákat. Miután 
megbeszélték a munka me-
netét, a szorgos kis kezek – a 
felnőttek segítő iránymutatása 
mellett – el is ültették vala-
mennyi virágot, ezzel is szépít-
ve az óvodát. 

Az óvodavezető kiemelte, 
hogy a Lencsési Óvoda mind-
három tagintézményében, a 

Zöldoviban, a Napsugárovi-
ban és a Manóvároviban is 
kiemelt figyelmet fordítanak a 
környezeti nevelésre, a gyer-
mekek közvetlen környezeté-
nek megismerésére, védel-
mére. Fontos számukra, hogy 

a gyermekek ne „csak” érzé-
keljék az esztétikai élményt, 
hanem legyenek szervezői 
is a saját környezetük szépí-
tésének, gondozásának. A 
társadalmi felelősségvállalás 
első lépcsőfokaként folyama-
tosan szerveznek hasonló 
tevékenységeket annak érde-
kében, hogy saját élményen 
keresztül tapasztalják meg 
az óvodások a környezet-
védelemnek – a gyermekek 
számára is kézzel fogható – 
fontos kérdéseit.

Az önkormányzattól kapott 
virágpalánták nagy örömet 
okoztak a gyerekeknek, akik 
lelkesen készítették a palán-
táknak a kis fészkeket és lo-
csoltak a virágokat.

Kik szemetelik körbe a bányatavak környékét? 

Megtisztították a területet

Hogy kik szemetelik körbe 
a bányatavak környékét, az 
nem derült ki egyértelmű-
en, az viszont igen, hogy 
kik szedték fel a hulladék-
halmokat: a Kenderföldek 
Egyesület lelkes tagjai 
tűzték ki célul a bányata-
vak környékének megtisz-
títását. Akciójukhoz május 
8-án békéscsabai közéleti 
személyiségek is csatla-
koztak.

A jaminai bányatavak kör-
nyéke meglehetősen vadre-
gényes látványt biztosít az 
odalátogatóknak. Aki azon-
ban pusztán az érintetlen 
természet szépségében kí-
vánna gyönyörködni, hamar 
kijózanodik: szemét tarkítja 
a vízpartot, a nádasokat és 
a bokrok alját, jelezve, hogy 
az „ember keze ide is betette 
a lábát”.

– A célunk az, hogy a 
Kenderföldek egyes terüle-
teit megtisztítsuk. Az ehhez 
hasonló akciókat egyébként 
március-április környékén 
szokták kitűzni a hatóságok, 

a kissé megnövekedett aljnö-
vényzet most meg is nehezíti 
a dolgunkat. Előzetesen fel-
derítettünk olyan területeket, 
ahol több hulladék gyűlt ösz-
sze. A munkát a megfelelő 
felszerelésekkel a TeSzedd! 
szervezete, valamint a ha-
tóságok segítették – foglalta 
össze Hártó László, a Ken-
derföldek Egyesület alelnö-
ke. Hozzátette, hogy notórius 
szemetelőkről nem tudnak 
beszámolni, de mint mondta, 
a települések külterületein 
visszatérő probléma, hogy 
egyesek hulladéklerakónak 
használják az elhagyatottabb 
városrészeket.

A zsákokkal, védőkesz-
tyűkkel, kötöző-anyagokkal 
ellátott önkéntesekhez Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő is csatlakozott. Mint 
mondta, egy-egy ilyen akció-
val egyrészt megszabadítják 
a környezetet a káros hulla-
dékoktól, másrészt a figye-
lemfelhívással talán a szeme-
telést is meg lehet előzni. 

A Kereki út és a Fiumei út 
sarkáról útnak induló csapatot 

alig néhány lépés után meg-
találta a munka: a horgászhe-
lyek körül a kis, féldecis üve-
gektől a stoki-maradványokig 
sok minden halmozódott fel 
az elmúlt, összesen ki tudja 
hány év alatt.

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter, Opauszki Zoltán tanács-
nok és Ádám Pál képviselő 
a szemétszedés közben ki-
fejtették: sajnálatos, hogy 
még ma is sokan eldobálják a 
szemetet. Az akció, amelyből 
a gyerekek éppúgy kivették 
a részüket, mint a felnőttek, 
egy üzenet arra nézve, hogy 
vigyázzunk jobban a termé-
szeti értékeinkre. 

A Csicsely Gergő elnök 
vezetésével működő Ken-
derföldek Egyesület tagjai ki-
fejtették, hogy bár nem sze-
retnék hagyománnyá tenni 
az ilyen akciókat – hiszen ez 
további szeméthalmokat fel-
tételez lakóhelyük környékén 
–, de mindig készek lesznek 
arra, hogy tegyenek valamit 
a környezetük szépségéért, 
épségéért.

D. Nagy Bence

„A mai fiatalok sokkal ökotudatosabbak”

Fenntarthatósági témahét
A közelmúltban zajlott or-
szágszerte a fenntartható-
sági témahét. Az akciónak 
az Andrássy gimi is aktív 
részese volt, a diákok a Hat-
vanezer Fa Egyesület (60K) 
jóvoltából bepillantást nyer-
hettek az erdősítésbe is.

Dr. Duray Balázs, a Magyar 
Fenntarthatóság és Klíma-
adaptációs Intézet szakmai 
igazgatója, a 60K alelnöke bő 
száz kilencedikesnek tartott 
látványos szakmai előadást 
az iskolában. Ezután a diákok 
– néhány pedagógus kísére-
tében – a terepre látogattak. 
A Békési úti szennyvíztelep 
szomszédságában lévő, An-
csin erdőket összekötő túrát 
Frankó Róbert erdőmérnök 
és Ulbert Zoltán, a 60K elnö-
ke vezette. 

Ulbert Zoltán elmondta, 
hogy az Ancsin 3-as erdőt ta-
valy novemberben, makkból 
vetették, majd még négy fa-
fajjal elegyítették. A területet 
hamarosan bekerítik, hiszen 

lassan kibújnak a csemeték, 
és nem szeretnék, ha az ál-
latok lerágnák a töveket. 
Öt-hat év múlva azonban az 
állatvilág visszakapja a te-
rületet, amely remek búvó-
helyként szolgál majd nekik. 
A csapat ezután átsétált az 
Ancsin 2-es erdőbe, ahol már 
tízcentis tölgyecskék, illetve 
idősebb fafajok is vannak. 
A harmadik, az Ancsin 1-es, 
2019 őszén ültetett erdőben 
már félméteres tölgyek fo-
gadták a csapatot, mellettük 
szilfák, vadcseresznyék, vad-
körték és juharfák álltak. 

– Bár időközben eleredt 
az eső, a diákok érdeklő-
dését a vihar sem mosta el, 
nagy mosolyogva caplattunk 
együtt a dűlőkön. Ráadásul 
számos sztereotípiával el-
lentétben – például, hogy a 
mai fiatalok csak a telefont 
tudják nyomkodni – sok-
kal tájékozottabbak, ergo 
ökotudatosabbak, mint jó 
néhány felnőtt. Sokan nem 
is gondolják a gyerekekről, 
hogy borzasztóan érzéke-
nyek a környezeti témákra 
– fogalmazott Ulbert Zoltán.

Such Tamás
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Május 30-án, hétfőn 19 órától ismét szárnyalnak az angyalok: neves művészek és 
fogyatékossággal élő fiatalok adnak közös műsort a 

Békéscsabai Jókai Színház nagyszínpadán.
Az est díszvendégei: a Cimbaliband, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, 

a Kaláka együttes, a Misztrál együttes, Pribojszki Mátyás, Rálik Szilvia, a Talamba 
ütőegyüttes, Zsombok Réka, a Békéscsabai Jókai Színház művészei, a Viharsarok 

Táncszínház, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola Énekkara 
és még sok-sok segítőkész nagyszerű művész. 

A rendezvényre szóló 3 000 Ft-os belépőjeggyel 
a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ lakóit, 

életkörülményeik javítását támogatják a nézők.

In memoriam Bozóné Gecsei Csilla †
Az Erzsébethelyi Álta-

lános Iskola mély megren-
düléssel tudatja a felfog-
hatatlan hírt, hogy Bozóné 
Gecsei Csilla intézményve-
zető-helyettes hirtelenül és 
váratlanul eltávozott. 

Évtizedek kötötték az 
iskolához: diákévei után a 
1983-ban a Madách utcán 
kezdte pedagóguspályáját, 
matematikát és kémiát taní-
tott a legmagasabb szinten. 
2009-től intézményveze-
tő-helyettesként központi 
mozgatórugója volt a Rózsa 
utcai épület minden esemé-
nyének. Mindent megtett az 
iskoláért, tanítványaiért, kol-
légáiért.

Az intézmény dolgozói 
nevében Petri Hajnalka in-
tézményvezető Kosztolányi 
Dezső szavaival búcsúzik: 

„Édes barátaim, olyan ez 
éppen,/ mint az az ember 
ottan a mesében./ Az élet 
egyszer csak őrája gondolt,/ 
mi meg mesélni kezdtünk 
róla: "Hol volt...",/ majd rá-
zuhant a mázsás, szörnyű 
mennybolt,/ s mi ezt mesél-
jük róla sírva: "Nem volt..."/ 
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört 
a jobbra,/ mint önmagá-
nak dermedt-néma szobra./ 
Nem kelti föl se könny, se 
szó, se vegyszer./ Hol volt, 
hol nem volt a világon egy-
szer.”

Az angyalok őrizzék 
tovább az álmát, emléke 
örökké él!

Adomány a gyermekosztálynak
Adományból vásárolt új 

eszközöket a Békés Me-
gyei Központi Kórház gyer-
mekosztálya Békéscsabán. 
Az összeget az Országos 
Vadászati Nonprofit Kft. és 
nagybánhegyesi Turul Va-
dásztársaság jóvoltából szer-
vezett jótékonysági vadászat 
bevételéből finanszírozták. 
Mint azt az intézmény orvos 
igazgatója, dr. Zsilák János 
elmondta: pulzoximétereket, 
fonendoszkópokat, egy újra-
élesztő babát és egy, az új-
szülöttek szemvizsgálatához 
szükséges eszközt vásárolt a 
felajánlásból a Békés Megyei 
Központi Kórház. Hozzátette: 
a fejlesztéseket a lehetősége-

ikhez mérten önerőből vagy 
pályázatokból biztosítják, de 
nélkülözhetetlen az a segítség 
is, amelyet például a vadász-
társadalom gyakorol az ország 
összes megyei korházának 
gyermekosztálya felé. Ezek az 

adományok évről évre beépül-
nek azokba a fejlesztéseikbe, 
amelyekkel elősegítik, hogy a 
minél jobb körülmények kö-
zött, minél gyorsabban gyógy-
uljanak a gyermekek.

Hidvégi Dávid

Újabb intézmények kaptak EpiPen-t 

Életmentő lehet az injekció
Május elején tovább foly-
tatódott a békéscsabai 
köznevelési és szociá-
lis intézmények ellátása 
az életmentő EpiPen in-
jekciókkal. A városháza 
dísztermében tartott át-
adón a jelenlévők meg-
ismerkedhettek a súlyos 
anafilaxiás reakciók meg-
előzésére szolgáló esz-
köz használatával is.

A békéscsabai óvodák, böl-
csődék és szociális intézmé-
nyek vezetői, illetve néhány 
dolgozója vett részt azon az 
oktatáson, amelyet a város 
önkormányzata szervezett az 
érintettek számára. Szarvas 
Péter polgármester kiemelte: 
egy sajnálatos januári halál-
eset irányította rá a figyelmet 
arra, hogy lehetőleg minden 
olyan városi intézményben 
legyen elérhető az EpiPen 
injekció, ahol kisgyermekek 

tartózkodnak. Mint mond-
ta, az eszköz használata 
gyakorlást igényel, ezért a 
gyógyszer megfelelő beadá-
sát dr. Szombati Márta házi 
gyermekorvos mutatta meg 
a résztvevőknek.

– Nem egyszerű az EpiPen 
használata. Egy injekcióról 
van szó, fontosnak éreztük, 
hogy főorvos asszony el-
mondja, hogyan kell hasz-

nálnia annak, akit kijelölnek 
az intézmények az injekció 
beadására – fogalmazott a 
városvezető.

Az eseményen újabb vá-
rosi fenntartású intézmények 
kaptak az életmentő injek-
ciókból, amelyeket Szarvas 
Péter polgármester és Varga 
Tamás alpolgármester adott 
át az intézményvezetőknek.

Vincze Attila
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B É K É S C S A B A  A N N O
A kulturális szerepet betöltő Csabai Casino 

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Meghirdette új évadát a Jókai színház
Milyó Mihály bírósága alatt, 
1842-ben, a jaminai szőlős-
telepen 337 család, több 
mint kétezer lakó élt, ami-
kor az elöljáróság elrendel-
te a további kikötözéseket. 
Ebben az időszakban indí-
totta el az evangélikus egy-
ház az első magyar tanítási 
nyelvű iskoláját, dr. Réthy 
Pál községi orvos létrehoz-
ta a szegényházat, és meg-
alakult a Csabai Casino is.

Csabán egyre nagyobb igény 
mutatkozott az aktívabb tár-
sadalmi életre. Éppen ezért 
Urszinyi Andor ügyvéd, 
uradalmi ügyész, Omaszta 
Zsigmonddal az oldalán mun-
kálkodni kezdett az „Olvasói 
Egyesület”, új nevén a Csabai 
Casino létrehozásán, amely 
a megalakulásával kulturális 
szerepet töltött be a község 
életében. Haan Lajos szerint 
ennek „tagja lehetett minden 
jó erkölcsű s illendő megavi-
seletéről ismert férfiú”. Az ala-
kuláskor negyven részvényes 
tagot jegyeztek be, a tiszt-
ségviselőket közfelkiáltással, 
a választmányi tagokat titkos 
szavazással választották 
meg. Urszinyi Andort a társa-
ság jegyzőjének választották, 
majd 1843-ban választmá-
nyi elnök, később a Csabai 
Casino elnöke lett. A tagság 
egyre gyarapodott, virágzott 
a kaszinói élet, alapítványa-

ikkal pedig jótékonysági és 
hazafias célokat támogattak. 

Az 1872. évi rendkívüli köz-
gyűlésen – először Csabán 
– antiszemita megnyilvánu-
lásokat jegyeztek fel a tagfel-
vételkor: néhány izraelita tag-
jelöltet nem választottak be a 
tagok sorába. Az eset után a 
Békésmegyei Közlöny hasáb-
jain is helytelenítették a ka-
szinó tagfelvételi szavazásán 
történeket. 

Az 1890-es évek közepén 
eljött a hanyatlás korszaka, 
a taglétszám 180-ról 100 
főre csökkent, és az anyagi 
források is megcsappantak. 
A kaszinónak nem volt saját 
otthona, bérelt helyiségek-

ben tartották rendezvényei-
ket. 1905-ben felmerült egy 
új épület vásárlása vagy a 
házépítés lehetősége. 1932 
januárjában, az egylet éves 
közgyűlésén, dr. Berényi An-
talt közfelkiáltással elnöknek 
választották. Alelnökök lettek 
dr. Kerényi Soma, Bohnert 
József, Jánossy Gyula, vala-
mint sorshúzással 11 választ-
mányi tag kapott bizalmat. 

A Kaszinó Egylet 1937. évi 
elnöki ülésén dr. Berényi Antal 
lemondott a kaszinói elnöksé-
géről, miután elköltözött Bé-
késcsabáról. Az egylet a ké-
sőbbiekben megszűnt, ennek 
pontos dátuma nem ismert.

Gécs Béla

A Csabai Casino alapszabályzatának egyik részlete  
(MNL BéML X. 58. levéltári jelzet)

Sűrű program vár a Jókai 
színház művészeire az évad 
utolsó heteiben: május 22-
én Bécsben, a Práterben, 
egyetlen magyar színházi fel-
lépőként, egy fesztivál kere-
tében hangzanak fel a Made 
in Hungária slágerei. Június 
4-én, Tamási Áron születé-
sének 125. évfordulója al-
kalmából a Vitéz lélek című 
drámával tisztelgünk a szé-
kely író előtt szülővárosában, 
Farkaslakán. Természetesen 
Békéscsabán is csemegék-
kel várjuk a nézőket: május 
30-án szárnyalnak majd az 
angyalok – csaknem kétszáz 
művész és a Békés Megyei 
Szociális és Gyerekvédelmi 
Központ kis lakói fellépésé-
ben gyönyörködhet a jóté-
konykodni kívánó közönség. 
Az évad vége is érdekesnek 

ígérkezik, hiszen láthatják 
a Furcsa pár és a Királyom, 
Isten Áldjon! című darabok 
bemutatóját, a gyerekeknek 
pedig a Színitanház végzőse-
inek vizsgaelőadását, a Trón 
alatt a királyt ajánljuk.

Az új évad műsora olyan 
változatos lesz, amilyen szer-
teágazó nézőink érdeklődése. 
Négy nagyszínpadi darabot 
kínálunk majd a felnőtteknek: 
A szabin nők elrablása című 
zenés bohózatot, Gogol A 
revizor című komédiáját, az 
Országúton című Fellini-mű 
cirkuszi játék-átiratát és egy 
Agatha Christie-krimit, amely-
nek címe: Gyilkosság meghir-
detve, s melyben Miss Marple 
szerepében Felkai Esztert 
láthatjuk majd. A négy nagy-
színpadi bemutatóhoz a Sík 
Ferenc Kamaraszínházban 

két újabb darab társul: Örkény 
István Tóték című színművét 
és egy klasszikus francia bo-
hózatot, a Lady Oscart mutat-
juk majd be.

A felnőtt bérleteket 10 000–
14 500 Ft-os áron, a nyugdíjas 
bérleteket 7 500–9 500 Ft-ért 
lehet megvásárolni, a bemu-
tatóbérlet 15 000–19 500 Ft, 
míg a díszbemutató-bérlet 
16 000–24 000 Ft-ért váltható 
meg. A négy előadásra szó-
ló szabadbérlet egységesen 
12 000 forintba, míg a hat al-
kalomra szóló 17 000 forintba 
kerül. Ifjúsági-, diák- és mese-
bérleteink tartalmáról később 
adunk tájékoztatást. 

Nézőink bérleteiket május 
16-tól június 3-ig újíthatják 
meg, június hetedikétől pe-
dig már az új bérleteket lehet 
megvásárolni. 
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