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Herczeg Tamás: 14 család kapott „Tiszta udvar rendes ház” táblát

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

MUNK ÁCSY NEGYED

A zöldfelületek öntözése kiemelt 
feladat a nyári időszakban

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Hordógurítással avatták fel a felújított hidat

A Békésmegyei Közlöny 
1879 júniusában írta a kö-
vetkezőket: „Csaba városa 
a Széchenyi liget előtti fa-
híd helyére vashidat fog 
építeni, ismét egy lépés 
előre...” A Sztraka Ernő 
által tervezett, vaslemez-
tartós, téglahídfős létesít-
mény ezután a város egyik 
ékessége lett. 

A mai Kiss Ernő és Kórház 
utcai vashíd története a na-
pokban egy újabb fejezettel 
gazdagodott: június 25-én, 

ünnepélyes keretek között 
avatták fel az újjáépített, régi 
fényében tündöklő hidat. 

A Múzeumok Éjszakáján, 
sötétedés után rengetegen 
gyűltek össze a Kórház és 
Kiss Ernő utcát összekötő, 
felújított hídnál. Már várako-
zás közben volt néhány meg-
lepetés, a „Munkácsy házas-
pár” például emléklapokat 
osztott a résztvevőknek, a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar néhány tagja 
zenélt, és egy hordót is csap-
ra vertek. 

Ünnepi fényekben tündö-
költ a felújított híd, amikor 
Szigeti Csaba köszöntötte a 
megjelenteket. A polgármes-
teri hivatal oktatási, közmű-
velődési és sportosztályának 
a vezetője elmondta, hogy 
hídavatáskor hagyomány a 
hordógurítás, amely abból a 
hiedelemből ered, hogy aki 
elsőként megy át a hídon, 
azt balszerencse éri. S ha 
már így van, akkor legyen 
az egy hordó, amit csapra 
vernek, és a tartalmát meg-
isszák. Ezt követően Szarvas 
Péter polgármester, vala-
mint Nagy Ferenc és Varga 
Tamás alpolgármesterek, a 
régi szokásokhoz híven át-
gurítottak egy boroshordót a 
hídon. A városvezetők után a 
tömeg is átsétált a túloldalra, 
ahol tűzzsonglőr műsora va-
rázsolta el a jelenlevőket. 

Szarvas Péter polgármester, Nagy Ferenc és Varga Tamás alpolgármesterek a hídavatón

A békéscsabai önkor-
mányzat egész évben elkö-
telezett a város zöld felüle-
teinek, fáinak gondozását 
illetően, azonban a nyári 
időszakban tapasztalha-
tó, magas hőmérséklet 
miatt kialakuló szárazság 
nagy kihívás elé állítja a 
városi szakembereket is. 
Ezekben a hónapokban, 
különösen a harminc fok 
feletti hőmérséklettel járó 
napokban fontos, hogy a 
növényzet megfelelő víz-
ellátást kapjon. Ezt legin-
kább szakszerű öntözés-
sel lehet megoldani. 

A korábbi évekhez hasonló-
an idén nyáron is a Békés-
csabai Városgazdálkodási 
Kft. végzi a fák, a parkok, 
a virágágyások locsolását, 
azonban a tavalyi évtől kez-
dődően a locsolási kapaci-

tást meg kellett növelniük. 
Emlékezetes, hogy 2021-ben 
nagyon sok idő telt el két 
esőzés között és eddig idén 
sem érkezett komolyabb, 
hosszan tartó csapadék, így 
a növények ezúttal is igénylik 
a fokozott öntözést.

A városgazdálkodási cég 
szerencsére felkészült erre a 
nehéz feladatra, hiszen egy 
jól kidolgozott ütemterv sze-
rint végzi a közterületi fák lo-
csolását. Azonban ilyenkor 
nem csak a belvárosi, idő-
sebb fákra kell gondolni, ha-
nem olyan területekre is, ahol 
az önkormányzat új facseme-
téket ültetett el. Nemrégiben 
az ifjúsági tábornál, illetve a 
Mazán László utcában egy-
aránt 1500 facsemete tele-
pítése történt meg. A frissen 
ültetett fás szárú növények 
esetében fontos tudniva-
ló, hogy az öntözésükkel is  

vigyázni kell, mert nagy meny-
nyiségű víz a növekedésük 
ezen szakaszában még nem 
feltétlenül indokolt, ezért ilyen 
esetekben a város kertész 
szakember bevonását kezde-
ményezte.

Szarvas Péter polgármester 
elmondta, hogy az elmúlt há-
rom évben elültetett fák nagy 
többsége megmaradt, ezért 
fontos, hogy a szakemberek 
az öntözéssel a növények 
további növekedését is bizto-
sítani tudják a nyári időszak-
ban. A városvezető hozzátette, 
hogy azon facsemeték cseré-
jéről, amelyek nem bírták ki a 
száraz időjárást, a megfelelő 
időben gondoskodni kell. A 
polgármester örömét fejezte 
ki, hogy a civil szféra is egyre 
inkább szívügyének tekinti a 
városi fák sorsát.

Június 23-án átadták a leg-
szebb lakókörnyezetért járó 
„Tiszta udvar rendes ház” 
elismeréseket Békéscsa-
bán. Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselővel erről, 
valamint a Tehetség díjról 
és a parlamenti aktualitá-
sokról beszélgettünk. 

– Honnan jött az ötlet, hogy 
felelevenítsék a Tiszta udvar 
rendes ház hagyományát? 

– Mintegy tíz éve már fel-
merült bennem, hogy jó lenne 
újraéleszteni ezt a mozgalmat, 
amely egyébként idén hetven 
éves, és egykor Létavértesről 
indult. Gyermekként egy kis 
faluban, Pusztaföldváron lak-
tam, ahol megtapasztaltam, 
milyen örömet és büszkesé-
get jelent ez a kis táblácska 

azoknak, akik megkapják, és 
kihelyezhetik a házuk falára 
vagy a kapura. Kerestem egy 
civil szervezetet, és a Közös-
ség a Fejlődésért Egyesület 
vállalta, hogy újraindítja ezt a 
kezdeményezést Békéscsa-
bán. A tervem az volt, hogy 
ha lesz elegendő jelentkező, 
akkor közülük a leggondosab-
bakat díjazzuk. A városban 
nagyon sokan vannak, akik 
kiemelten fontosnak tartják a 
saját lakókörnyezetük tiszta-
ságát, ápoltságát, gondozott-
ságát, és szerencsére sok 
ilyen család pályázott is. Kö-
zülük kerültek ki a díjazottak. 
Örömmel mondhatom, hogy 
az én felajánlásom mellett két 
komoly szponzort is találtunk 
a kezdeményezéshez, akiket 
pedig díjaztunk, azoknak itt is 

ugyanolyan örömet jelentett ez 
az elismerés, mint annak ide-
jén a pusztaföldváriaknak. 

– Milyen szempontok alap-
ján zsűriztek? 

– Több dolgot figyelt a vá-
rosvédő egyesület elnökéből, 
a turisztikai tanácsnokból, il-
letve egy kertészeti bolt tulaj-
donosából álló zsűri. Nézték, 
hogy a porta, a ház előtti köz-
terület hogyan néz ki, milyen 
a kerítés, mennyire gondozott 
a ház (akár társasház) épüle-
te, milyen az udvar, esetleg a 
virágoskert és a veteményes, 
konyhakert. A döntés alapján 
idén tizennégyen vehették át 
elismerésül a Tiszta udvar ren-
des ház feliratú táblát, és mellé 
egy-egy ajándékcsomagot.

A Tiszta udvar rendes ház elismerés átadóját Csabagyöngyében tartották

Ilyen látványt nyújtott sok éve az egykori vashíd
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VBékés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!

„ T B ” - S A R O K
Pályaorientációs tábort tart a kamara

Ki jogosult a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaira?

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók tá-
mogatására a „Békéscsa-
ba hazavár!” felsőoktatási 
hallgatói ösztöndíj elnyeré-
sére, valamint a diplomás 
pályakezdők támogatására 
a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás el-
nyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösz-
töndíj pályázat

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege fél-
évenként 5 hónap időtartam-
ra (szeptembertől januárig 
és februártól júniusig) havi 
50 000 Ft, amely a pályázat 
benyújtásakor folyamatban 
lévő félévtől négy félévig, de 
legfeljebb az oklevél meg-
szerzéséig jár.

A „Békéscsaba haza-
vár!” életkezdési támoga-
tás pályázat

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege egysze-
ri 400 000 Ft, amelyet az ösz-
töndíjszerződés megkötését 
követő 15 napon belül utalnak 
át a pályázó által megjelölt 
pénzforgalmi számlára.

A pályázatok benyújtá-
sának helye: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpoliti-
kai Osztálya, 5600 Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11-17., vagy 
a szocialis@bekescsaba.hu 
email címre.

A pályázatok beérkezé-
sének határideje: 2022. 
szeptember 30.

A pályázati űrlap Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztályán igé-
nyelhető vagy letölthető Bé-
késcsaba város honlapjáról. 

Kérjük, hogy a borítékra 
írják rá: „Békéscsaba haza-
vár!" életkezdési támogatás 
pályázat vagy „Békéscsaba 
hazavár!" felsőoktatási hall-
gatói ösztöndíj pályázat. 

A pályázati döntésekről 
szóló értesítés várható 
ideje: 2022. október 31.

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

JóPálya – és a Tiéd? cím-
mel három, öt-ötnapos pá-
lyaorientációs tábort tart 
a Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Bé-
késcsabán és egyet Oros-
házán. Az ötödik-hetedik 
osztályosok több szakmá-
ba tekinthetnek be.

Orvosnak, gépésznek, mér-
nöknek, nővérnek, képző-
művésznek készülnek azok 
a gyerekek, akik a Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara első heti JóPálya 
táborában vettek részt júni-
us 20-a és 24-e között. Volt, 
aki már rutinos, tavaly is volt 
táborban, és olyan is, aki 
újonnan érkezett. Az viszont 
még nem kristályosodott ki, 
hogy melyik iskolát válasz-
szák vagy éppen pontosan 
mivel is jár a kinézett szak-
ma. Éppen ezért nagy se-
gítség, hogy több szakmába 
betekinthettek. Ebben az 
esztendőben járt a fiatalok-
nál orvos, könyvelő, fogtech-
nikus, vállalkozó és beszélt 

a szakmája előnyeiről és 
hátrányairól. A tinédzserek 
pedig ellátogattak tanműhe-
lyekbe, például nyomdaipa-
riba, tapétáztak, rajzoltak, 
megnézték, hogyan néz ki a 
mentőállomás, milyen belül-
ről egy hírszerkesztőség, a 
posta, a bíróság. A program 
persze nemcsak a képzésről, 
hanem a pihenésről is szólt, 
falra is másztak a gyerekek.

Mészárosné Szabó Anna, 
a Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara szakkép-

zési osztályvezetője elmond-
ta, a tábor az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
támogatásával valósult meg, 
ezért kedvezőbb az ára, mint 
egy átlagos nyári táboré. 

A megye minden részé-
ről érkeztek fiatalok a prog-
ramra, ami pillanatok alatt 
telt meg érdeklődőkkel. 
Viszont aki idén lemaradt, 
kövesse a JóPálya oldalt a 
Facebookon, mert ott jelenik 
meg leghamarabb a jövő évi 
tábor kiírása.

Rehabilitációs ellátásra, 
vagy rokkantsági ellátás-
ra lehet jogosult az a 15. 
életévét betöltött, megvál-
tozott munkaképességű 
személy, akinek az egész-
ségi állapota 60 százalé-
kos vagy kisebb mértékű.

A jogosultság további feltétele 
a kérelem benyújtását meg-
előző 5 évben 1095, 10 évben 
2555, illetve 15 éven belül leg-
alább 3650 napon át fennálló 
biztosítási jogviszony.  Lénye-
ges az is, hogy a kérelmező 
az ellátás megállapításának 
kezdő napján keresőtevékeny-
séget nem végezhet, és rend-
szeres pénzellátásban sem 
részesülhet.

A rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése keretében 
hozott javaslatától függ az, 
hogy a megváltozott munka-
képességű személy részére 
rehabilitációs vagy rokkantsá-
gi ellátás állapítható meg. Fon-
tos tudni, hogy ezen ellátások 
nem minősülnek saját jogú 
nyugdíjnak. 

A rehabilitáció nem csak or-
vosi, hanem szociális, képzési, 

foglalkoztatási és egyéb tevé-
kenységek komplex rendsze-
re. A rehabilitáció kiemelt célja 
a megváltozott munkaképes-
ségű személy munkaerőpiaci 
integrációja, megfelelő munka-
helyen történő foglalkoztatásra 
való felkészítése, és a képes-
ségének megfelelő elhelyezés 
biztosítása.

Rendkívül kedvező, hogy 
a megváltozott munkaképes-
ségű személyek a rokkantsá-
gi vagy rehabilitációs ellátás 
megállapítását követően akár 
napi 8 órában, jövedelemkor-
látozás nélkül dolgozhatnak, 
emiatt az ellátást nem kell 
megszüntetni. A rehabilitáci-
ós ellátás a rehabilitációhoz 

szükséges időtartamra, leg-
feljebb 36 hónapra állapítható 
meg, azonban annak lejárta-
kor, a jogosultsági feltételek 
fennállása esetén, ismételten 
kérelmezhető.

A megváltozott munka-
képességű személyek el-
látásaival kapcsolatos to-
vábbi információ elérhető a 
kormányhivatal Békéscsaba, 
Munkácsy u. 4. szám alatti re-
habilitációs ügyfélszolgálatán.

Dávid Ferenc 
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Diós Zsolt: „Sok tekintetben az élen állunk a 
megyei médiaszolgáltatók közül!” 

Diós Zsolt, a Békéscsabai 
Médiacentrum Kft. ügyve-
zetője 2022 júliusától új te-
rületen folytatja a munkát. 
A médiacég berkein belüli 
tapasztalatairól, személyes 
hitvallásáról és a jövőről is 
beszélgettünk vele

– Mióta voltál a Békéscsabai 
Médiacentrum ügyvezetője?

– 2019. szeptember elseje 
óta. Előtte is volt kötődésem 
a céghez, de ügyvezetőként 
akkor csatlakoztam. Az örökül 
kapott Zöld Hét című környe-
zetvédelmi magazint vezettem. 
Ez olyan szerkesztői felada-
tot kívánt, amelyet külsősként 
nagyon nehéz megvalósítani. 
Emlékeim szerint igazából 
egyet sikerült, de az annál jobb 
lett. Leginkább külsős újságíró-
ként dolgoztam be.

– Hogyan került a képbe az 
ügyvezetői munkakör?

– Opauszki Zoltán, a cég 
első ügyvezetője elindult a 
2019-es önkormányzati vá-
lasztáson. Nem kellett volna 
lemondania a választás végé-
ig, de ő a kampány megkez-
dése előtt beadta a felmon-
dását, így megüresedett a 
helye. Kaptam egy felkérést, 
amit rövid gondolkodás után 
el is vállaltam.

– Fogalmaztál-e meg ma-
gadban az induláskor va-
lamiféle ars poeticát, amit 

fontosnak gondoltál megva-
lósítani a Békéscsabai Mé-
diacentrumnál?

– A cég 2015-ben alakult, 
és már az induláskor is voltak 
olyanok, akiknek ez nem tet-
szett. Feleslegesnek tartották, 
azt gondolták, hogy erre nincs 
szükség. Én azt tűztem ki első 
számú feladatomnak, hogy ezt 
az álláspontot megváltoztas-
sam, hogy mindenki számára 
elfogadható legyen a cég mű-
ködése, a cég irányelvei, az itt 
folyó munka. Ezt valamennyire 
sikerült is megvalósítani, saj-
nos nem teljesen. A  munka 
befejezése az utódomra hárul. 
Talán ebből a szempontból 
már kedvezőbb helyzetben 
tudja folytatni az általam meg-
kezdett munkát.

– Platformok tekintetében 
nemcsak a behir.hu, illetve 
annak Facebook-oldala adott 
számunkra az online térben, 
de a Youtube-ra is gyártunk 
tartalmakat. Fontosnak tartod 
ezt a szerteágazó jelenlétet?

– Változik a média vilá-
ga, változnak a fogyasztói 
szokások. Felhasználókként 
megpróbálunk reklámmentes 
platformokat keresni. Ezek 
közül az egyik legismertebb 
például a podcastek világa. 
Mindig is büszke voltam arra, 
hogy Békés megyében az 
első médiaszolgáltató vol-
tunk, amely podcastet csinált. 

Ugyanígy büszke vagyok 
arra, hogy a kollégák kitalál-
ták azt a mini portrésorozatot, 
amely a 240 sec címet kap-
ta. Sikerült olyan embereket 
bemutatnunk, akiket ugyan 
talán mindenki ismert, de azt 
nem tudjuk, hogy milyenek 
az ő hétköznapjaik. Mi jelent-
keztünk először környezetvé-
delmi rovattal. Duray Balázs 
személyében felkértünk egy 
elismert szakembert, aki rend-
szeresen dolgozott az írott fe-
lületeinkre. Annak is örülök, 
hogy nálunk könyvkritikák, 
filmkritikák, sorozatokról szóló 
írások jelennek meg. Ez már 
nemhogy a helyi médiában 
nem nagyon szokás, de az 
országos médiában is ritka. 
Persze blogokon, Youtube-on 
száz ilyet találunk, de a ha-
gyományos médiafelületeken 
ez egyre kevesebb.

– Nagy váltás előtt állsz. 
Merre vezet az utad?

– Az Alföldvíz Zrt. az ország 
egyik legnagyobb víziközmű-
szolgáltatója, ahol az egész 
cég életét érintő átalakulások 
vannak folyamatban. A vállalat 
többségi tulajdonosa az állam 
lett, ott vannak most olyan fel-
adatok, amelyekben szívesen 
részt vállaltam. Bízom benne, 
hogy nem fog végérvényes 
megszakadni a kapcsolat a 
médiacentrum és köztem.

Végezetül szeretnék köszö-
netet mondani mindenkinek, 
akivel együtt dolgozhattam 
ezen időszak alatt. Kiváló em-
bereket ismertem meg, akik-
nek további jó munkát és sike-
reket kívánok!

(A Diós Zsolttal készült in-
terjú teljes terjedelemben a 
behir.hu-n olvasható!)

D. Nagy Bence
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Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
A zöldfelületek öntözése kiemelt 

feladat a nyári időszakban

Nagy Ferenc emlékez-
tetett arra, hogy a Modern 
Városok Programban, a Mun-
kácsy Negyed projekt része-
ként indult el múlt évben, az 
Élővíz-csatornán, a Kórház 
és Kiss Ernő utcák között át-
ívelő híd felújítása. A hidat a 
Sztraka Ernő által tervezett 
eredeti átkelő alapján igye-
keztek átépíteni, a klasszikus 
hídfőkkel, hídvilágítással. 

– A szakemberek a szét-
mállott betonelemeket ki-
cserélték, megerősítették a 
hídpilléreket, és meg kellett 
oldaniuk egy 400 milliméteres 
víznyomócső elhelyezését is. 
A munkálatok érintették a híd-
főkiképzést, valamint új korlá-

tokat és díszkivilágítást is ka-
pott a létesítmény. Amellett, 
hogy látványnak gyönyörű, a 
közlekedés is sokat javult az 
új hídon: az útfelületet úgy 
erősítették meg és szélesítet-
ték ki, hogy a gyalogosok, a 
kerékpárosok és az autósok a 
korábbiakhoz képest jobban 
elférjenek egymás mellett. 
Békéscsaba egyébként a hi-
dak városa is, több mint tíz át-
kelő segíti itt a közlekedésün-
ket – emelte ki Nagy Ferenc.

Az alpolgármester elmond-
ta, hogy a híd műszaki átadása 
március végén befejeződött, 
így azt április óta használják 
már a közlekedők. Kiemelte 
azt is,  hogy néhány hónap 
múlva újabb hídrekonstrukció 
kezdődik Békéscsabán. 

– Várhatóan idén nyáron 
elbontja a kivitelező a Deák 
Ferenc és a József Attila ut-
cát összekötő gyaloghidat. 
Erre azért van szükség, mert 
a viszonylag szűk átkelőn 
nehezen férnek el egymás 
mellett a gyalogosok és a ke-
rékpárosok. Az önkormányzat 
egy olyan tervet dolgozott ki, 
amely által a jelenlegi 2 mé-
ter szélességű híd, több mint 
5 méteresre bővül majd. A 
híd közepén kerékpárutat, az 
átjáró két szélén pedig gya-
logos közlekedésre alkalmas 
útfelületet alakítanak ki a szak-
emberek. Ha minden a tervek 
szerint alakul, akkor a beruhá-
zás 2023 nyarára készül el – 
tette hozzá Nagy Ferenc.

Mikóczy Erika

MUNK ÁCSY NEGYED
Hordógurítással avatták fel a felújított hidat

 A Kiss Ernő és Kórház utca közötti hidat áprilisban vehették birtokba a közlekedők

– Örülök, hogy sokan elkö-
telezettek a tekintetben, hogy 
saját maguk, szabadidejükben 
fákat locsoljanak. Itt meg kell 
jegyezzem azonban, hogy le-
hetőleg esővízzel, vagy fúrt kút 
vízével öntözzük a fákat, mert 
abban nincs klór és ezért azo-
kat jobban tudják a növények 
hasznosítani – fogalmazott.

A nagy, összefüggő füves 
területeket illetően arra lehet 
számítani a nyáron, hogy va-
lamennyire besárgulnak, de 
feltehetően az őszi időszakban 
újra kizöldülnek majd – tette 
hozzá Szarvas Péter.

Még tavaly döntött a város 
közgyűlése arról, hogy első 
ütemben a belvárosban, az 
összefüggő parkos felületek 
esetében automata öntöző-
rendszer épül ki annak érdeké-
ben, hogy a nyári kánikulában 
a fű zöld maradhasson, illetve 

a virágok ne hervadjanak el. 
Szarvas Péter hangsúlyozta, 
hogy tavasz végén elkezdőd-
tek az öntözőrendszer kiépíté-
sével kapcsolatos munkálatok. 

– A kivitelező cég a Petőfi 
ligetben már végzett a munká-
latokkal, ugyan még itt-ott lát-
szanak a földmunkák nyomai, 
de gyakorlatilag kész van az 
új öntözőrendszer. A szakem-
berek a napokban az Árpád 
Fejedelem terére költöztek át, 

ahol a villamosrendszer kiépí-
tése megtörtént, illetve a föld-
munkák is elkezdődtek, ezt 
követően pedig július első két 
hetében a Szent István téren 
zajlanak majd a munkálatok – 
részletezte. 

A polgármester kiemelte, 
hogy az automata öntözőrend-
szer a megfelelő vezetékek és 
szórófejek telepítése, valamint 
a programozás elkészülte után 
a hajnali vagy az esti órákban 
működik majd. A fejlesztéssel 
az önkormányzat a belváros 
három frekventált, sok látoga-
tót vonzó terén oldja meg az 
öntözés problémáját. A tervek 
szerint a város más területeken 
is szeretné folytatni az automa-
ta öntözőrendszer kiépítését, 
erről az ősz vagy a tél folyamán 
lehet majd végleges döntés.

Vincze Attila

Az inspiráció új forrása.
Vadonatúj Kia Sportage Plug-in Hybrid.

A Kia vadonatúj Sportage Plug-in Hybrid modellje amellett, hogy mozgásra 
ösztönöz, fel is tölt kreatív energiával. Elegáns, erős és modern külsejének, 
valamint az elektromos- és a hibrid hajtás összhangjának köszönhetően 
rendkívül hatékony társ vezetés közben.

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. A Kia Sportage üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,0-7,2 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 125-163 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási 
értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) 
vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények 
ezektől eltérhetnek, különbségeezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.

Körös Autócentrum Kft.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.
06 (70) 450 0485   06 (20) 512 3944   06 (66) 450 450
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V ISSZ ATEK INTÉ S A KÖZGY ŰLÉ SRE
A polgármester és a pártok, frakciók véleménye a legfontosabb döntésekről

Június 16-án tartotta a nyári szünet előtti utolsó soros 
ülését Békéscsaba képviselő-testülete. A közgyűlés után 
Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-KDNP, a 
Szövetség Békéscsabáért, a Hajrá Békéscsaba és a DK 
képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket. 

Szarvas Péter: Közösségi tér a diákoknak

Szarvas Péter beszélt a 
Békéscsabai Gyermekélel-
mezési Intézmény június 30-
ai megszűnéséről, ami azt is 
jelenti, hogy július elsejével 
egy magánvállalkozás veszi 
át a közétkeztetési feladato-
kat. Kiemelte: minden önkor-
mányzati dolgozó számára 
lehetővé tették, hogy válto-
zatlan munkafeltételekkel dol-
gozhasson tovább az új fenn-
tartónál, ezt 126 fő vállalta, 36 
fő viszont nem. 

A helyi diákság egy olyan 
közösségi teret kért a város-
tól, ahol a diákszervezetek megfelelő körülmények között ta-
lálkozhatnak, szervezhetnek programokat. Szarvas Péter el-
mondta, hogy a közgyűlés döntésének értelmében ez a hely a 
Széchenyi ligetben található Körösök Völgye Látogatóközpont 
épületében lesz majd.

A városvezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt másfél év-
ben tragikus halálesetek miatt néhány háziorvosi praxis meg-
üresedett. Ezek pótlása többnyire helyettesítésekkel történt 
meg, de hosszútávon az önkormányzat célja, hogy új szakem-
berekkel oldja meg ezt a problémát.

Döntött a közgyűlés arról, hogy a Magyar Kosárlabda Szö-
vetség támogatásával egy kültéri streetball kosárlabda-pálya 
épüljön fel a Lencsési lakótelepen, valamint szó volt a jaminai 
bányatavak jövőbeli hasznosításáról is. Ez utóbbival kapcso-
latban Szarvas Péter kiemelte: mivel a tavaknak nincs vízután-
pótlásuk, a további döntésekhez a közgyűlés egy hidrológiai 
tanulmányt rendelt meg.

Augusztus elsejétől a jelenlegi igazgatóhelyettes, Bácsmegi 
Gábor öt évig irányíthatja majd a múzeumot. Szarvas Péter 
elvárása, hogy az intézmény a formálódó Munkácsy Negyed 
központja legyen. 

A polgármester közölte, hogy a közgyűlés elismerése kitün-
tetést Ábrahám Béla fényképészmesternek és feleségének, 
valamint a Békéscsabai Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést pedig Tirjákné 
Prisztavok Ágnesnek, a Jankay iskola igazgatójának, valamint 
az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért civil szervezetnek ítélte 
oda a testület. 

A városvezető tájékoztatott: a közgyűlés zárt ülésen döntött 
arról, hogy a piac közepén található, magántulajdonban lévő 
pavilonsor néhány pavilonját megvásárolja az önkormányzat, 
azért, hogy egységes arculatúak lehessenek majd a csabai 
piac felújítása után.

Fidesz: Kiemelt feladat a marketing

Opauszki Zoltán tanácsnok Békéscsaba turizmusfejlesztési 
koncepciójáról beszélt, amely dokumentum a 2022 és 2026 
közötti időszak terveit mutatja be. Hangsúlyozta, hogy a kor-
mány két évvel ezelőtt nevesítette a kiemelt turisztikai térsége-
ket, amelyben Gyula és térsége, így Békéscsaba is szerepel. 
A két város között elkezdődött a szakmai munka, közös ese-
ményeket is szerveztek.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a Munkácsy Negyed, a 
CsabaPark, a Wenckheim kerékpárút fejlesztéseit követően 
fontos lesz a fenntartható működtetés. Kiemelte, hogy az Ár-
pád fürdő modernizálása meghatározó lehet a város turiszti-
kájára nézve. A pósteleki Wenckheim-kastély felújítását is pri-
oritásnak nevezte, és hozzátette: kiemelt feladatként tekint a 
városmarketing és a turizmusmarketing kialakítására. 

A júniusi ülésen a képviselők elé került Békéscsaba klíma-
stratégiája is. Opauszki Zoltán emlékeztetett, hogy Békéscsa-
bán jelentős előrelépések történtek az elmúlt időszakban: el-
készült a Smart Grid Rendszer első üteme, 50 önkormányzati 
tulajdonú intézmény energetikai korszerűsítését hajtották vég-
re, továbbá a fásításra is hangsúlyt fektetett a város. Megem-
lítette a klímastratégiában szeretplő CsabaAqua vízgazdálko-
dási program szükségességét, amely arra adhat választ, hogy 
a város területén lévő csapadékot és vizeket hogyan lehet 
helyben tartva hasznosítani.

Paláncz György elmondta, hogy Ando György tragikus ha-
lálát követően pályázatot írt ki az önkormányzat a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatói posztjára, amelyet Bácsmegi Gábor 
tölt be a következő öt évben. Kitért arra is, hogy a Békéscsabai 
Médiacentrum vezetésében is változás történt. A távozó Diós 

Zsoltot Hegyi Boglárka, a médiacentrum főszerkesztője váltja 
az ügyvezetői poszton.

A képviselő ismertette, hogy a Körösök Völgye Natúrpark lá-
togatóközpontjában kap helyet az ifjúsági közösségi színtér. Itt 
a  fiatalok egy harminc négyzetméteres klubhelyiséget és egy 
tizenkét négyzetméteres irodát használhatnak. 

A képviselő kitért arra, hogy a Magyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetsége pályázata révén a tervek szerint a Pásztor utca 
17. szám alatt alakítanak ki kosárpályát. 

„Több háziorvos a nyugdíjkorhatár közelében van”

Miklós Attila a tájékoztatón kiemelte: a klímastratégia azért 
is fontos, hogy az önkormányzat európai uniós forrásokat igé-
nyelhessen. Mint mondta, a klímatudatos cselekvést már most 
el kellene kezdeni, hogy Békéscsabának ne csak 300 éves 
múltja, hanem jövője is legyen.

A képviselő beszélt arról, hogy Békéscsaba és Gyula közös 
turisztikai desztinációba került. Hozzátette: úgy kell bemutatni 
Békéscsaba látványosságait, hogy a város felkerüljön az or-
szág turisztikai térképére. 

– A kolbászfesztivál már ismert, de fontos lenne, hogy 
egész évben találjanak hasznos elfoglaltságot a Csabára lá-
togatók. A saját, meglévő értékeinkre kell támaszkodnunk, és 
azokra a most futó beruházásokra, amelyek a palettára kerül-
hetnek – fogalmazott Miklós Attila, hozzátéve, hogy ilyen lehet 
a későbbiekben a bányatavak fejlesztése, a Munkácsy Negyed 
vagy a CsabaPark olyan attrakciókkal, amelyek idevonzzák a 
turistákat.

Fülöp Csaba az egészségügyi alapellátásról beszélt. Rá-
mutatatott, hogy jelenleg 14 olyan orvos dolgozik a városban, 
aki a nyugdíjkorhatár közelében van, és vannak betöltendő 
praxisok, ahol helyettesítéssel oldják meg a rendelést. Az ön-
kormányzat ezért létrehozott egy, a háziorvosokat támogató 
programot, amelyben egyösszegű és havi támogatást biztosít 
a gyógyítóknak. Emellett az orvosok különböző szolgáltatáso-
kat is igénybe vehetnek.

– A város évi 10 millió forintot fordít a háziorvosok támogatá-
sára. A közeljövőben emelni kell a pénzügyi támogatás össze-
gét, illetve új elemeket kell beemelni a támogatási csomagba, 
amelyek még vonzóbbá teszik Békéscsabát. Kisebb települé-
seken biztosítanak például szolgálati lakást vagy autót. Békés-
csaba ebből a szempontból nehezebb helyzetben van, hiszen 
nekünk sok felnőtt-, gyermek- és fogorvosi körzetünk van, és 
nem tudunk ilyen nagy volumenű lépéseket tenni – emelte ki 
Fülöp Csaba.

„Városunk a földrajzi fekvése miatt klíma-érzékeny”

Dr. Juhász István, a Hajrá Békéscsaba frakcióvezetője a 2030-
ig szóló városi klímastratégia kapcsán beszélt arról, hogy város-
unk a földrajzi fekvése miatt klíma-érzékeny. Hangsúlyozta, hogy 
a stratégia nyomán egy intézkedési tervnek kell készülnie. Noha 
az önkormányzat már számos lépést tett ez ügyben (naperőmű 
és a geotermikus hőt kiaknázó rendszer épült, elektromos busz-
hálózatot alakítanak ki és a zöldfelületek kezelésére is kiemelt 
gondot fordítanak), fel kell készülni a tudatos beavatkozásra.

A frakcióvezető a gyermekélelmezési intézmény június 30-
ai megszűnéséről azt mondta: a feladatok egy része a Békés-
csabai Egészségügyi Alapellátási Intézményhez kerül át. Hoz-
zátette: a megszűnő intézmény dolgozói lehetőséget kaptak 
arra, hogy az új vállalkozónál folytassák a munkaviszonyukat. 
Fontosnak nevezte továbbá a megfelelő városi kontrollt, a mi-
nőségi és mennyiségi ételek szolgáltatását, melyre bizonyos 
garanciális szabályok vonatkoznak, ezen felül létrejön a közét-
keztetési tanács is.

Dr. Juhász István beszélt arról, hogy több praxisban nincs 
háziorvos, és azzal is számolni kell, hogy 14 körzetben az 
orvosok elérték a nyugdíjkorhatárt. Az önkormányzat évi 10 
millió forinttal támogatja az orvosokat részben természetben, 
részben anyagi juttatással, a frakcióvezető szerint akár ezek 
bővítésére is szükség lehet.

Dr. Szigeti Béla a turisztikai koncepcióval kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy amennyiben szeretnék megsokszorozni a 
látogatók számát, fejleszteni kell az Árpád fürdőt, ám ehhez 
kormányzati segítségre lesz szükség. Mint mondta, a rendel-
kezésre álló forrásokat szakszerűen, egy koncepció mentén 
kell felhasználni, valamint a sportturizmusra is hangsúlyt kell 
fektetni.

A képviselő kitért arra, hogy a fiataloknak jelenleg nincs 
olyan helyük, ahol rendszeresen, kulturált körülmények között 
tudnának találkozni. A Körösök Völgye Látogatóközpontban 
kialakítandó ifjúsági közösségi tér ilyen lesz majd, és ennek 
kiválasztásába a fiatalokat is bevonták. A hely működtetésért 
egy szervezet lesz majd a felelős. 

„Beszélünk a klímavédelemről, de nem sok dolog történik”

Dancsó Tibor kiemelte, 
hogy a közgyűlés elfogadta a 
klímastratégiát. Ahogy fogal-
mazott, az eddig kibocsájtott 
szén-dioxid mennyiség miatt 
már most problémák van-
nak, ami tovább fokozza a 
globális felmelegedést. Mint 
mondta, a klímastratégia lé-
nyege az lenne, hogy csök-
kentsék a károsanyag-kibo-
csájtást, illetve erdősítsenek, 
fásítsanak. Úgy vélte, hogy 
mintegy háromezer hektár 
erdőt kellene telepíteni Bé-
késcsabán és környékén ah-
hoz, hogy annak érezhető hatása legyen a város klímájára.

– Beszélünk a kérdésről, de nem sok dolog történik. A vá-
rosban lehullott csapadékot például meg kellene tartani, akár 
záportározók létesítésével, ez megkönnyítené a locsolást is 
– jegyezte meg Dancsó Tibor. 

A képviselő emlékeztetett arra, hogy elkészült a város tu-
rizmus-fejlesztési koncepciója, amely négy évre határozza 
meg a tennivalókat. 

– Ez egy jó anyag, de ha nem történik semmi, a koncepciót 
akár be is lehet tenni a fiókba. Az önkormányzat akkor végzi 
jól a dolgát, ha a vendégéjszakák és a turisták száma folya-
matosan emelkedik – ecsetelte a képviselő, aki azt is hozzá-
fűzte, az lenne a cél, hogy minél több turista Békéscsabán 
költse el a pénzét.

A háziorvosi ellátással kapcsolatban Dancsó Tibor el-
mondta: Békéscsabán összesen ötvenöt orvosi praxis van 
(felnőtt- és gyermek háziorvosok, fogorvosok). Kiemelte, 
három felnőtt körzet jelenleg is betöltetlen, tizennégy házi-
orvos pedig betöltötte a nyugdíjkorhatárt. A politikus szerint, 
ha ezen az arányon nem sikerül változtatni, akkor pár éven 
belül az orvosok közel harminc százaléka esik ki a rendszer-
ből. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel a kérdéssel intenzí-
vebben kell foglalkozni. Kiemelte, hogy most is működik egy 
program, amelynek célja, hogy az orvosokat Békéscsabán 
tartsák, de szerinte több pénzt kellene költeni a területre. 

Varga Diána, Szabó Judit, Papp Ádám, Vincze Attila

Szarvas Péter

Dancsó Tibor

Opauszki Zoltán és Paláncz György

Miklós Attila és Fülöp Csaba képviselők

Dr. Juhász István és dr. Szigeti Béla
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Ü L É S E Z E T T  A  K Ö Z G Y Ű L É S
Kevés az orvos

Továbbra is kevés az orvos 
Békéscsabán, ez pedig a ké-
sőbbiekben ellátási gondokat 
okozhat – hangzott el a leg-
utóbbi közgyűlésen.

A félévi jelentésből kiderül, 
hogy Békéscsaba közigaz-
gatási területén 25 felnőtt, 11 
gyermek,19 fogorvosi, 15 te-
rületi védőnői, 13 iskolavédő-
női és 13 iskolaorvosi körzet 
működik. Az elmúlt években 
betöltetlenné vált a 22-es, a 
25-ös, a 17-es felnőtt házior-
vosi, valamint a 9-es számú 
házi gyermekorvosi körzet. 
Az előbbi esetekben helyet-
tesítéssel oldják meg az or-
voshiányt, utóbbinál pedig új 
gyermekgyógyász érkezik a 
praxisba. A városban 14 há-
ziorvos töltötte be az öregségi 

nyugdíjkorhatárt, pótlásuk éve-
ken belül probléma lesz.

Az előterjesztésben azt 
javasolták, hogy az önkor-
mányzat a csökkenő NEAK- 
finanszírozás okán emelje a 
Békéscsabai Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény tá-
mogatását a helyettesítések 
miatt. Azért, hogy vonzóbbá 
tegyék a csabai praxisokat, 
támogatási rendszer indult 
az elmúlt években, mely ré-
vén anyagi és természetbeni 
juttatásokkal igyekeznek se-
gíteni a gyógyítók munkáját. 
Az ülésen elhangzott: ahhoz, 
hogy új orvosokat vonzza-
nak a városba, „emelni kell a 
tétet”, vagyis a képviselők a 
támogatási összeg növelését 
szorgalmazták.

Turizmusfejlesztési koncepció
A már meglévő és a még 
tervben lévő beruházások-
kal, hatékonyabb városmar-
ketinggel csalogatnának a 
szakemberek több turistát 
Békéscsabára.

Elkészült Békéscsaba közép-
távú (2022–2026) turizmusfej-
lesztési koncepciója. A tervvel 
megbízott cég feladata az volt, 
hogy feltérképezze azokat a 
turisztikai fejlesztési lehetősé-
geket, megfogalmazza azon 
irányokat és szükségleteket, 
amelyeket a békési megye-
székhely a következő 5–7 
évben fejleszteni tud, új láto-
gatókat és turistákat vonzva 
a városba és a desztinációba 
(Békéscsaba és Gyula 2020 
óta egy kormányhatározat ér-
telmében kiemelt turisztikai 
desztináció).

Amint az ülésen elhang-
zott: a stratégiai gondolko-
dásnak nagy jelentősége 
van, miután hamarosan több 
turisztikai jellegű beruházás 
fejeződik be a városban, 
ilyen például a Munkácsy 
Negyed vagy éppen a térsé-
gi vásártér kialakítása. Átfo-
gó cél Békéscsaba kulturális 
és természeti örökségének 

megőrzése mellett az olyan 
környezet kialakítása, amely 
egyszerre képes biztosítani a 
turizmus súlyának növekedé-
sét városi szinten, és a térsé-
gi hálózatok megerősítését 
is. Ezt egy három lépcsős 
célrendszer szolgálja, amely-
hez 35 javasolt intézkedés 
és egy monitoring rendszer 
kialakítása tartozik.

Új közösségi tér a fiataloknak
A Körösvölgyi Látogató-

központban alakítanak ki a 
békéscsabai fiatalok szá-
mára egy olyan közösségi 
teret, ahol találkozhatnak, 
és hasznos elfoglaltságokon 
vehetnek részt. Az ifjúsági tér 
működtetésével a Táliber Kö-
zösségfejlesztő Alapítványt 
bízták meg. Az ülésen el-
hangzott, hogy a fiataloknak 
szóló tér megnyitását a 30. 
Csabai Garabonciás Napok-
ra tervezik, a starttól számí-
tott három hónapot pedig 
próbaidőszaknak szánják.

Tenni kell a környezetünkért!

Elkészült Békéscsaba kö-
vetkező évekre szóló klíma-
stratégiája, amelyben rögzí-
tik, hogy az önkormányzat 
milyen eredményeket ért el 
a környezetvédelem terén, 
ahogyan azt is, milyen ki-
hívások várnak a városra a 
jövőben.

Az önkormányzat 2020-ban 
20 millió forint támogatást 
nyert a város klímastraté-
giájának kidolgozására. A 
dokumentum bemutatja a 
kapcsolódást a nemzeti prog-
ram-dokumentumokhoz, a 
megyei fejlesztési tervek-
hez, valamint a már meglé-

vő békéscsabai fejlesztési 
programokhoz.

A helyzetfeltáró rész meg-
állapítja, hogy az idősödő helyi 
társadalom, valamint az alap-
vetően mezőgazdasági jellegű 
táj, az érzékeny természeti és 
épített kulturális értékekben 
gazdag városi környezet jelen-
tős kihívásoknak lesz kitéve 
már a közeljövőben. A lefut-
tatott regionális éghajlat-válto-
zási forgatókönyvek szerint a 
melegebbé és részben szára-
zabbá váló klíma egyre több 
időjárási szélsőséget tartogat. 
Mindezek jelentős kihívásokat 
rejtenek a településfejlesztés 
és -fenntartás, a közszolgálta-

tások és műszaki infrastruktú-
ra, valamint egyes gazdasági 
ágazatok szempontjából.

Amint az elhangzott, az el-
múlt években számos olyan 
projekt zajlott a városban, 
amelyek kellő alapot jelente-
nek egy fenntarthatóbb jövőt 
építeni kívánó stratégia szá-
mára. A klímastratégia né-
hány, a város sajátosságaihoz 
igazodó adaptációs, valamint 
a szemléletformálást segí-
tő célt is meghatároz. Ennek 
érdekében javaslatot tettek a 
szervezeti keretekre, a part-
nerség lehetséges szereplőire, 
illetve a potenciális támogatási 
forrásokra is.

Étkeztetés
A közgyűlés a májusi 

ülésen döntött arról, hogy 
felszámolja a Békéscsabai 
Gyermekélelmezési Intéz-
ményt, mivel a közétkezteté-
si feladatok zömét a Pannon 
Menza Kft. veszi át júliustól. 
Ezúttal az intézmény birtoká-
ban lévő vagyontárgyak el-
helyezéséről kellett dönteni, 
valamint határozat született 
egy közétkeztetési tanács 
létrehozásáról is.

Utóbbi kapcsán az ülésen 
elhangzott, hogy a tanács-
ban tag lesz az új vállalkozó, 
az önkormányzat, valamint a 
fogyasztók képviselője. A ta-
nács gondot fordít majd a mi-
nőség ellenőrzésére, valamint 
a felmerülő problémák keze-
lésére. Június 16-áig a gyer-
mekélelmezési intézmény 126 
dolgozója vállalta a munkát a 
Pannon Menzánál, 36 fő nem 
kívánt élni a lehetőséggel.

Új igazgató
A Munkácsy Mihály Múze-

um és a békéscsabai önkor-
mányzat felhívást tett közzé, 
amelyben a múzeum igazga-
tói pozíciójára lehetett pályáz-
ni június elsejéig, mivel a ko-
rábbi igazgató, Ando György 
tavaly elhunyt. A meghirde-
tett határidőig egy pályázat 
érkezett, amelyet Bácsmegi 

Gábor, az intézmény igazga-
tó-helyettese nyújtott be. A 
grémium egyhangúlag támo-
gatta az előterjesztést, így 
Bácsmegi Gábor augusztus 
elsejétől öt évre kapott bi-
zalmat a testülettől, mely azt 
kérte tőle, szenteljen kiemelt 
figyelmet az intézménynek és 
a Munkácsy Negyednek.

Tábla
A képviselő-testület határo-

zata nyomán három emléktáb-
lát helyezhetnek ki hamarosan 
Békéscsabán. A Rákóczi Szö-
vetség kezdeményezésére a 
II. Rákóczi Ferenc emlékére 
készülő tábla helyét a Nagy 
Imre téren, a Phaedra Ren-
dezvényközpont homlokzatán 
jelölték ki. A holodomorra, az 
ukrán kényszer éhínségre a 
Szabadság téren emlékeztet 
majd egy tábla a városban 
működő ukrán nemzetiségi 
önkormányzat kérése nyo-
mán. Ezzel párhuzamosan a 
békéscsabai Árpád fürdő lé-
tesítésének 100. évfordulója 
alkalmából a fürdő épületén is 
elhelyeznek egy emlékeztető 
feliratot. 

Elismerés
Idén az Ábrahám házas-

pár, Ábrahám Béla és Ábra-
hám Béláné, illetve Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Szlovák Önkormányzata 
kollektívája kapja Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlésének 
Elismerését. Az Ábrahám 
házaspár szakmai tevékeny-
ségével kivívta a közgyűlés 
elismerését, míg a szlovák 
önkormányzat azzal, hogy 
rendezvényeivel, szakmai 
eseményeivel, folyamatos 
tevékenységével gondozza, 
ápolja a helyi szlovákság 
tradícióit, kulturális életét. 
2022-ben a „Békéscsaba 
Ifjúságáért” elismerést Tir-
jákné Prisztavok Ágnesnek, 
a Jankay iskola igazgató-
jának, valamint az Egyesü-
let Békéscsaba Ifjúságáért 
szervezetnek ítélte olda a 
közgyűlés, az ifjúsági kor-
osztályért végzett kivéte-
lesen magas színvonalú, 
lelkiismeretes, példamutató 
munkáért.

Kosár
A Magyar Kosárlabdá-

zók Országos Szövetsége a 
sportág népszerűsítése érde-
kében országosan 15 kültéri 
kosárpálya létesítését tette 
lehetővé a megyei jogú vá-
rosoknak. A pálya és a palánk 
igénylése díjtalan, de a város-
oknak kell gondoskodniuk 
az előkészítő munkálatokról. 
Békéscsabán az új 15 x 11 
méteres pályaméretű és 17,4 
x 14,4 méter pálya kialakítása 
a Pásztor utca 17. szám alatti 
önkormányzati ingatlan terü-
letén történhet meg. Ehhez 
az önkormányzatnak három-
oldalú megállapodást kell köt-
nie a kosárlabda szövetség-
gel, valamint a Békéscsabai 
Városgazdálkodási Kft.-vel. 
A város számára a kültéri 
kosárpálya kialakítása maxi-
mum 900 ezer forintba kerül.

Az oldalt írta: Varga Diána
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*Az akció a készlet erejéig, de legkésőbb 2022. 09. 30-ig érvényes. A kedvezmény a Victofon Chello hallókészülékre vonatkozik. A hirdetésben
szereplő Victofon Chello hallókészülék a társadalombiztosítás által nem támogatott termék. A kockázatokról olvassa el a használati útmuta-
tót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Jelentkezni 2022. 07. 01. és 2022. 08. 31. között lehet, az ingyenes hallásvizsgálaton pedig 2022. 07.
01. és 2022. 09. 30. között kell részt vennie, a kedvezmény igénybevételéhez. További részletekért látogasson el a www.victofon.hu webol-
dalra vagy érdeklődjön audiológiáinkon.

82% kedvezmény Chello
hallókészülékünkre!*

Victofon Hallásvizsgáló
Békéscsaba
Andrássy út 63–65.
Bejelentkezés 06-30/454-2180

Jelentkezzen most és
vegyen részt ingyenes
hallásvizsgálaton
2022. szeptember 30-ig!

Eredeti teljes ár
283.700 Ft

49.990 Ft
MOST CSAK

Dr. Lippai László:  
Hétfő: 12.00-16.00
Kedd: 12.00-16.00
Szerda: 12.00-16.00                             
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 12.00-16.00

Dr. Túri Klára: 
Hétfő: 08.00-12.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: 08.00-12.00

Dr. Ágoston Katalin: 
Hétfő: 12.00-16.00
Kedd: 12.00-16.00
Szerda: 12.00-16.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 12.00-16.00

Dr. Molnár Vajda Éva Mónika:  
Hétfő: 08.00-12.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: 08.00-12.00

Július 1-jétől változik a rendelési idő 

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

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-Szabadkígyós közötti 
földút, Ligeti sor-Sikonyi utca.

A Szabadkígyós – Békés-
csaba szakaszon a kivitele-
zés befejeződött. Békéscsa-
báról a Kerekegyházi úton 
haladva, az út végétől, a 
korábban elkészült szakasz 
folytatásaként, a bányatavak 
felé az aszfaltozás elkészült. 
Szabadkígyóson, a Kastély 
utca felől Békéscsaba irá-
nyába ugyancsak befejező-
dött az aszfaltozás. A teljes 

szakaszon a szivárgó árok 
kialakítása és a padkaren-
dezés elkészült. A műszaki 
átadás-átvételi eljárás folya-
matban van. A forgalomba-
helyezési eljárás hamarosan 
elkezdődik. A forgalomba-
helyezési eljárás lezárásáig 
mindenki csak saját felelősé-
gére használhatja a létesít-
ményt. 

Ezúton jelezzük, hogy 
az elkészült mezőgazdasá-
gi utat csak az út melletti 
ingatlanok tulajdonosai, 
a kerékpárosok, valamint 
a célforgalom (a területen 
munkát végző mezőgazda-
sági gépjárművek) hasz-
nálhatják. A behajtási jo-
gosultságok ellenőrzését, a 
sebességmérést (30 km/órás 
sebességkorlátozás), a léte-
sítmény helyes és jogszerű 
használatát a kerékpárosok 
biztonságának védelme érde-
kében ellenőrzik.  

A Ligeti soron megvaló-
sult a kerékpárút és a sétány 

építése, valamint a Sikonyi 
út burkolat-felújítása és a 
kerékpárosnyom felfestése. 
Az óvoda előtti parkoló átépí-
tése, valamint a padkarende-
zés befejeződött.  A műszaki 
átadás-átvételi eljárás folya-
matban van. A forgalomba-
helyezési eljárás hamarosan 
elkezdődik, annak lezárásáig 
a létesítmény mindenki csak 
a saját felelősségére hasz-
nálhatja.  

A fentiek mellett tisztelettel 
kérjük, hogy a projekt kere-
tében elkészült, pihenést, ki-
kapcsolódást szolgáló, egye-
di tervezésű létesítményekre 
(kilátó, komplex fedett pihe-
nőhelyek, padok, asztalok), 
és a kihelyezett kerékpáros-
kellékek épségére, tisztasá-
gára 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 a kihelyezett értékes, 
egyedi tervezésű 4 db pa-
dot és 2 db asztalt isme-
retlenek eltulajdonították. 
Továbbra is kérjük, hogy 
aki valamilyen információ-
val rendelkezik a bútorokat 
illetően, szíveskedjen azt 
jelezni a polgármesteri hi-
vatalban. Ismételten kérjük 
Önöket, hogy vigyázzunk a 
környezetünkre, óvjuk kö-
zös értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

FELHÍVÁSÁ R V E R É S

Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala Békéscsabán, 
az Andrássy út 58. szám 
alatti autóbusz-pályaudvar 
és MÁV-állomás környékén 
található kerékpártárolók, és 
azok közvetlen környezeté-
ben éves, tervezett takarítá-
si munkálatokat végez 2022. 
július 4-e és 2022. július 
8-a közötti időben. 

Felhívjuk a kerékpárok – 
különösen a hátrahagyott, 
nem használt kerékpárok –
tulajdonosainak, használó-
inak figyelmét, hogy 2022. 
július 4-én 8.00 óráig a 
kerékpárjaikat a tárolókból 
vigyék el. Amennyiben en-
nek nem tesznek eleget, a 
kerékpárokat a tárolókból 
eltávolítják. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy a Meglévő 
iparterületek infrastruk-
turális fejlesztése tárgyú 
projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái folyta-
tódnak. 

Az érintett szakaszok: A 
Dobozi úti és a Mokry u. 
– Szarvasi út között épülő 
kerékpárút.

Folytatódik a Dobozi úti 
kerékpárút felújítása a Gém 
utca és a Csabai út között, 
valamint kerékpárút épül a 
Mokry u. – Szarvasi út között 
(a volt hadivágány nyomvo-
nalán).

A Dobozi úton, a Gém utca 
és a Sikló utca között a tám-
fal bontása van folyamatban.  
A Gerlai Holt-Körös hídnál 
jelzőlámpás forgalomirányí-
tás mellett folynak a bontási 
munkálatok.

A Mokry utcai közúti-gya-
logos szintbeli vasúti ke-
resztezés és a Szarvasi úti 
kerékpárút között a nyom-
vonal teljes lezárása mellett 
épül a kerékpárút. A homo-
kos kavicságyazat és a kerti 
szegély építése elkészült. 
Jelenleg az útalap és a köz-
világítás kiépítése van folya-
matban.

A felújítások illetve a ke-
rékpárút-építések befejezé-
sére várhatóan 2022 novem-
ber hónapban kerül sor.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az arra közle-
kedőket, hogy kövessék fi-
gyelemmel a tájékoztatókat, 
szíveskedjenek figyelemmel 
lenni a munkavégzés alatt 
létrehozott ideiglenes forga-
lomtechnikai kialakításokra. 

A munkavégzés során 
kérjük a lakosság szíves 
megértését, türelmét és köz-
reműködését. 
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK
 INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Kazinczy utca 6/1. szám alatt működő orvosi rendelőkben július 1-jétől a következők szerint módosul a rendelési idő.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
árverésen kívánja értéke-
síteni a Békéscsaba, Kő-
rösi Csoma Sándor utca 2. 
szám alatt található építési 
telkét.
Ingatlan adatok

Helyrajzi szám: 1495/9, 
terület: 647 m2, az árverés 
időpontja: 2022. július 28. 
10.00 óra.

Az ingatlan kikiáltási 
ára: bruttó 10 500 000 Ft, 
azaz bruttó tízmillió-ötszáz-
ezer forint a hatályos áfatör-
vénynek megfelelően.

Az árverés helyszíne: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hiva-
tala (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.) földszint Mun-
kácsy Mihály tárgyaló.

Aki az árverésen részt kí-
ván venni, annak az árverés 
megkezdéséig a kikiáltási 

ár 10 %-át letétbe kell he-
lyeznie Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának pénztárába, 
vagy átutalással teljesítenie 
az OTP Bank Nyrt-nél ve-
zetett 11733003-15345008 
számú bankszámlára.    

A hirdetés részletes 
szövege a város inter-
netes weblapján (www.
bekescsaba.hu) az Aktu-
alitások/Eladásra, hasz-
nosításra kínált ingóságok 
és ingatlanok elérési útvo-
nalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hi-
vatalának hirdetőtábláján 
megtekinthető. 

További felvilágosítás-
sal Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Stratégiai–Fej-
lesztési Osztálya szolgál. 
Telefonszám: 66/886-511. 
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Időközi választás
Letette hivatali esküjét Takács Árpád 

kormánymegbízott
A Karmelita kolostorban, 
június 20-án adta át a kine-
vezési okiratot a fővárosi, 
illetve a megyei kormány-
megbízottaknak Orbán Vik-
tor miniszterelnök. A terü-
leti közigazgatás vezetői 
ezt követően letették hiva-
tali esküjüket.

Az ünnepségen Gulyás Ger-
gely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter köszöntötte 
a területi közigazgatás veze-
tőit. Orbán Viktor beszédében 
arról szólt, hogy Magyaror-
szágnak válságálló közigaz-
gatásra van szüksége, hiszen 
2010 óta természeti csapá-
sok, egy világjárvány és most 
egy háború hatásai is sújtják 
hazánkat.

A kormányfő kiemelte: na-
gyon nehéz idők jönnek, de 
ez a kormány – ellentétben 

az ellenfeleivel – már bebizo-
nyította, hogy képes kezelni a 
kihívásokat. 

– Önök kétség kívül egy 
hivatalt visznek, de alapve-
tően nem egy hatósági atti-
tűdre van szükségük, hanem 
partnerségi szellemben kell 
az emberek és ügyeik felé 
fordulniuk – mondta a frissen 

kinevezett kormánymegbízot-
taknak a miniszterelnök. 

– A jövőben is azon leszek, 
hogy Békés megyében a köz-
szolgálat, a szó legnemesebb 
értelmében szolgálat legyen. 
Nem teher, hanem dicsőség 
– hangsúlyozta a kinevezését 
követően Takács Árpád kor-
mánymegbízott.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Takács Árpád kormánymegbízott Orbán Viktor miniszter-
elnöktől vette át a kinevezési okiratát.

Varga Tamást választották a 4. számú 
választókerület új képviselőjévé

Dr. Ferenczi Attila önkor-
mányzati képviselő halála 
miatt önkormányzati kép-
viselő-választás volt június 
26-án a 4. számú egyéni vá-
lasztókerületben. 

A körzetben ketten indultak, 
Alföldi Károly a Fidesz-KDNP 
színeiben és Varga Tamás a 
Hajrá Békéscsaba jelöltjeként. 
A választás előtt megkérdez-
tük a jelölteket arról, hogy miért 
vállalták a megmérettetést. 

–  Érett fejjel, sok évtizedes 
munka után szeretnék a la-
kókörnyezetemért is tenni. Itt 
születtek a gyermekeim, ren-
geteg barát, ismerős vesz kö-
rül. Fontos érzelmi elkötelező-
dés fűz a közelmúltban elhunyt 
dr. Ferenczi Attila barátomhoz. 
Amikor Attila megtudta, hogy 
a betegsége miatt az ideje 
véges, megkért, hogy ameny-
nyiben lehetséges, folytassam 
az általa megkezdett munkát 
– fogalmazott a választás előtt 
Alföldi Károly.

– Ez egy olyan település-
rész, amelyre minden szem-
pontból büszkék lehetünk, ami 
az ott élők odafigyelésének, az 
egyéni és kollektív felelősség-
nek köszönhető – ezt segítheti 
a körzet önkormányzati kép-
viselője. Ebben a munkában 
több cikluson át példát mutatott 
egy tiszteletreméltó szemé-
lyiség, dr. Ferenczi Attila, aki 

sajnálatos távozásával nagy 
űrt hagyott maga után... Ahogy 
személyes bemutatkozása-
im alkalmával is elmondtam, 
aktív, elérhető, a kérdésekre, 
problémákra, javaslatokra ér-
demben és hatékonyan rea-
gáló képviselő kívánok lenni 
– mondta Varga Tamás.

A 4. számú választókerü-
letben, a névjegyzékben sze-
replő választópolgárok száma 
3367 fő. Június 26-án 932-en 
voksoltak, ebből 921 szavazat 
volt érvényes.

Varga Tamás 519 szava-
zattal (56,35 %) győzött, míg 
Alföldi Károly 402 szavaza-
tot kapott (43,65 %). 

A békéscsabai közgyűlés-
ben tehát a továbbiakban a 
Hajrá Békéscsaba Egyesület 
8, a Fidesz-KDNP 6 képviselő-
vel vesz részt a két MSZP-s és 
egy DK-s politikus mellett.

Varga Tamás megkeresé-
sünkre elmondta, nagy meg-

tiszteltetésként éli meg, hogy 
megkapta a választók többsé-
gének bizalmát. 

– Tudom, hogy ez mekko-
ra felelősséggel jár. Ahogy 
ígértem, ezt a munkát is 
igyekszem tisztességgel meg-
oldani, akárcsak az eddigi fel-
adataimat. Sokat dolgoztunk 
az elmúlt időszakban, sok 
emberrel beszéltem a körzet-
ben. Ahogy akkor, most is azt 
tudom mondani, hogy számít-
hatnak rám az ott élők – fogal-
mazott Varga Tamás. 

Alföldi Károly a választás 
után nem kívánt nyilatkozni. 
A Fidesz Békéscsabai Szer-
vezete közleményt adott ki, 
amelyben azt írták, hogy a 
demokrácia alapelveit res-
pektálva, tiszteletben tartják 
a választópolgárok döntését. 
Varga Tamás megválasztott 
képviselőnek a munkájához 
pedig sok sikert, erőt, egész-
séget kívántak.

A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta 
a Békés Megyei Önkormányzat

Június 16-án tartotta a 
nyári szünet előtti utolsó 
ülését a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése. 
A tanácskozáson szó volt 
egyebek mellett a megye 
lakosságának egészségi 
állapotáról, a hulladékgaz-
dálkodási rendszer műkö-
déséről, illetve a megyei 
kórházak helyzetéről is.

A közgyűlésen a testület ki-
emelt ügyként foglalkozott a 
megye egészségügyi hely-
zetével. A beszámolókból 
kiderült, hogy nőtt a férfiak 
és a nők átlagéletkora, va-
lamint az is, hogy immár ke-
vesebben halnak meg légúti 
daganatos betegségekben, 
Békés megyében. Negatív 
fejlemény viszont, hogy csak 
a lakosság 10-15 százaléka 
vesz részt a szűrővizsgála-
tokon. Elhangzott továbbá, 
hogy a Békés megyei kór-
házakban is súlyos gondo-
kat okoz az orvoshiány, de 
történt néhány pozitívum is 
az intézmények működését 
illetően.

– 2021 második félévében 
lejárt tartozása már egyik Bé-
kés megyei kórháznak sem 
volt, illetve a beszámolókból 
kiolvasható, hogy közel 9 mil-
liárd forintnyi fejlesztés való-
sult meg vagy van folyamat-
ban, mind a két kórházban 
– fogalmazott Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke. 

A közgyűlésen szó volt 
arról is, hogy a megyei ön-
kormányzat nemrégiben 
megkapta a Dél-alföld Men-
téséért kitüntető díjat. Az 
eseményen szintén téma 
volt a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program. 
Mint ahogy arról a közgyűlés 
elnöke beszámolt, több mint 
400 esetben zajlottak a me-
gye településeivel közös fej-
lesztések, mint például böl-
csőde- és óvoda-felújítások, 
kerékpárút-építések.

– Minden visszahulló for-
rást fel tudtunk használni eb-
ben a programban, úgyhogy 
több mint 84 milliárd forint 
az az összeg, amely a TOP-
ból a településekre érkezett. 

Emellett több mint 6 milliárd 
forintot a megemelkedő költ-
ségek kezelésére kaptunk – 
mondta Zalai Mihály. 

A közgyűlés végén a tes-
tület elköszönt Horváth Mi-
hálytól, aki az elmúlt nyolc 
évben vezette a megyei 
önkormányzat hivatalát. A 
nyugdíjba vonuló jegyző töb-
bek között egy 8-as számú, 
egyedi készítésű mezt kapott 
ajándékba a testülettől. 

– Tervezik-e a folytatást a 
későbbiekben? 

– Remélem, hogy lesz foly-
tatás, én nagyon szeretném. 
Egyelőre csak Békéscsabán 
hirdettük meg, de lehet, hogy 
a jövőben a választókerület 
többi településére is kiterjeszt-
jük majd. Olyan jó volt látni a 
díjazottak örömét, büszkesé-
gét! Már csak ezért is bízom a 
folytatásban, és abban, hogy 
egyre népszerűbb lesz, egyre 
többen jelentkeznek majd.  

– Szintén ön hozta létre a 
Tehetség díjat, amelyet a na-
pokban többen át is vehettek. 

– A választókerületemben 
azok az általános iskolából 
ballagó tanulók kaphatják ezt 
a díjat, akik a tantestület sze-
rint az adott iskola legtehet-
ségesebb, legkiválóbb diákjai. 
Hozzáteszem, a tehetség ön-
magában nem elegendő ah-
hoz, hogy sikereket érjünk el, 
a szorgalom, a kitartó munka 
is nagyon fontos. A ballagó di-
ákok, akiket a tantestületek ja-
vasoltak, mindannyian kiváló-
ságok az iskolájukban, biztos 
vagyok benne, hogy a nevüket 
a későbbiekben még sokat 
halljuk majd. A ballagások, 
évzárok szinte azonos időben 
voltak, így a díjaknak csak egy 
részét tudtam átadni ezeken 
az ünnepségeken. Mivel vala-
mennyi elismerést személye-

sen szeretném átnyújtani, van-
nak olyan diákok, akik csak a 
napokban veszik majd kézhez 
az emlékplakettet és az ezzel 
járó pénzjutalmat.

– Az Országgyűlésben a 
Nemzeti Összetartozás Bizott-
ság alelnöke lett. Mennyire 
érzi magához közelinek ezt a 
feladatot? 

– A bizottság a határon 
túli, illetve az anyaország 
magyarsága közötti kapcso-
latért felel. Egyrészt a Kár-
pát-medencében, másrészt 
a szétszórtan élő magyar-
sággal ápol kapcsolatokat az 
egyházakon, a civil szerve-
zeteken vagy éppen a politi-
kai szervezeteken keresztül. 
Fontos összeköttetés tehát 
az anyaország és a Tria-
non előtti magyar területen 
élő magyarság között is. A 
kapcsolattartáson túl a bi-
zottságunk jogszabályokat, 
törvényeket készít elő. Na-
gyon közel áll hozzám ez a 
feladat. Lényegében már on-
nan vannak előzményei en-
nek a gondolkodásmódnak, 
amikor még a nyolcvanas 
években diktatúrában éltek a 
Kárpát-medence népei. Erős 
elköteleződéssel bírok a Kár-
pát-medencében és a világ 
más pontjain élő magyarok 
felé, mint olyan sokan ebben 
az országban. Megtisztelő, 
hogy ebben a bizottságban 
tehetek is értük valamit. 

– A parlamentben folyik a 
jövő évi költségvetés vitája. 
Milyen főbb szempontokat 
tartanak szem előtt a büdzsé 
megalkotása során?  

– A pénzügyminiszteri ex-
pozé és a vezérszónoki fel-
szólalások után elkezdődött a 
költségvetés vitája. Az előze-
tes tervek szerint július 18-án 
fogadjuk majd el a költségve-
tést. Jövőre is kiemelt cél lesz 
a családtámogatás rendsze-
rének megtartása, és ha sike-
rül, akkor ennek az erősítése. 
Ugyancsak fontos a nyugdíjak 
értékállóságának a biztosítá-
sa, új munkahelyek teremtése 
– ráadásul mindezt a jelenle-
gi, rendkívül kiszámíthatatlan 
gazdasági környezetben kell 
megvalósítani. Az orosz-uk-
rán háború alakulása nagyban 
befolyásolja a költségvetés ter-
vezhetőségét, tarthatóságát. 
Disszonáns volt számomra, 
hogy az ellenzéki vezérszó-
nokok úgy kommunikáltak, 
mintha nem egy rendkívüli idő-
szakban kellene a költségve-
tést tervezni. A háború bizony-
talan helyzetet teremt, és ezzel 
összefüggésben az infláció, 
valamint az embergós politika 
is komoly fejtörést okoz. Az 
energiaellátás átalakítása, az 
orosz energiától való függet-
lenedés szintén fontos kérdés, 
aminek megvalósítása igen 
költséges folyamat lesz.

Mikóczy Erika

„Tiszta udvar rendes ház” 

Horváth Mihály az elmúlt 
nyolc évben vezette a me-
gyei önkormányzat hivatalát
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Nyárindító hétvége a Munkácsy Negyedben
Múzeumok éjszakája, bábfesztivál, Juhannus ünnep és hídavatás várta az érdeklődőket

Június 24-e és 26-a között 
rengeteg békéscsabai csa-
lád indult el, hogy a Mun-
kácsy Negyed nyárindító 
színes palettájából válasz-
szon, vagy akár valamennyit 
végigjárja.

A Munkácsy Negyed intéz-
ményei nyárindító program-
kavalkáddal készültek erre a 
hétvégére, a szombati nap 
pedig különösen mozgalmas 
volt. Javában zajlott a Nem-
zetközi Bábfesztivál, amely 
folyamatosan különleges elő-
adásokat tartogatott kicsiknek 
és nagyoknak. Június 25-én 
a Munkácsy Mihály Múze-
umban délután és koraeste 
a gyerekeknek kedveztek a 
szervezők: logikai játékok, 
népi játszóház, csillámtetová-
lás, de régészeti kincskeresés 
is várta a családokat. Ahogy 
közeledett az este, egyre töb-
ben gyülekeztek a Múzeumok 
Éjszakája tárlatvezetéseire. 
Hosszú sorokban álltak az em-
berek, hogy szakértő vezeté-
sével nézhessék meg a Mun-

kácsy Mihály – Egy géniusz 
diadala, az „utazás TÉRben 
és IDŐben” – Békéscsaba az 
évezredek idővonalán, vagy 
az Terrakotta hadsereg – Az 
első császár üzenete című ki-
állításokat. Ráadásul az éjsza-
ka folyamán, a múzeum épüle-
tén fényfestést is láthattak az 
érdeklődők.

A Munkácsy Emlékházban 
délután és koreste napfordu-
lós játszóház és élményfes-
tés várta a kicsiket, éjszaka 
pedig jóslás, Szent Iván éji 
kvíz és koncert a felnőtteket. 
A Magyar-Finn Baráti Kör a 
Békés Megyei Könyvtárban, a 
Kollaborban várta – a Europe 
Direct irodájával közösen – az 
érdeklődőket a Juhannusra, 
amely a nyári napforduló ün-
nepe Finnországban. 

Szombaton, sötétedés után 
rengetegen gyűltek össze a 
Kórház és Kiss Ernő utcát ösz-
szekötő, felújított híd avatásá-
ra, a tűzzsonglőr produkciójára 
– élettel telt meg a Munkácsy 
Negyed nemcsak napközben, 
de még az éjszakai órákban is. A Magyar-Finn Baráti Kör is programokkal készült

Kis éji zene a hídavatáson a Vasutas fúvósokkal Biró Bertold látványnyomdája a múzeumban

A „Munkácsy házaspár” emléklapokat osztott 

A múzeum fényfestésre is várta az érdeklődőket a Múzueumok Éjszakáján Kurátori tárlatvezetéssel tekinthették meg a kiállításokat a látogatók

Igazi bábos ünnep volt a 18. Nemzetközi Bábfesztivál
Békéscsabán június 22-e és 
26-a között ismét minden a 
bábokról szólt: a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház 18 
társulatot látott vendégül, 
hogy 5 napra a bábjátszás 
fővárosává varázsolja a bé-
kési megyeszékhelyet.

A hagyományokhoz hűen, 
most is a Langaléta Gara-
bonciások felvezetésével 
indult útjára a fesztivál. A 
nyitónapon a gólyalábas bá-
bos felvonulás a Korzó térről 
indult és az Ibsen Házig bárki 
csatlakozhatott a menethez.

Varga Tamás alpolgármes-
ter elmondta, hogy első alka-
lommal 1968-ban rendezték 
meg a bábosok ünnepét, azóta 
2-3 évente hívja életre a prog-

ramot a Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház. Ezúttal azon-
ban, a koronavírus-járvány 
miatt négy évet kellett várni az 
újabb találkozásra.

– A házigazda teátrum nagy 
tetteket hajt végre évről-évre, 
az évad során színvonalas 
előadásokkal várja a babákat, 
gyerekeket és még a felnőtte-
ket is. Ez a kis csapat maga 
varrta, vágta és ragasztotta a 
mostani fesztiválra is a jelme-
zeket, kellékeket, valamint a 
díszletelemeket. Izgatottan és 
rengeteg munkával készültek 
erre a hétre, amelynek meg is 
lett az eredménye – fogalma-
zott az alpolgármester.

Lenkefi Zoltán, a bábszín-
ház igazgatója elmondta, 
hogy a mostani fesztiválon 18 

társulat 20 előadását tekint-
hették meg az érdeklődők. A 
hazai társulatok és független 
bábosok közül 10 hozta el 
legizgalmasabb produkcióit, 
de 8 külföldi társulat, például 
spanyol, lengyel és bolgár is 
eljött a fesztiválra. 

– Olyan előadások mutat-
koztak itt meg, amelyek csak 
nagyon ritkán láthatóak Ma-
gyarországon. Fontos bábos 
ünnep ez a számunkra, báb-
színházban dolgozók számára 
is, hiszen inspiráló beszélgeté-
sek és előadások részesei le-
hettünk, amelyek azután hosz-
szú időre feltöltenek minket 
alkotó energiával – fogalma-
zott Lenkefi Zoltán. 

A programkínálatban ezút-
tal is minden korosztály szá-

mára kínáltak szórakozási 
lehetőséget. A babaszínházi 
produkcióktól a felnőtt előadá-
sokig színes volt a paletta, hi-

szen a bábjáték kortalan szó-
rakozás.

A bábszínházi programok 
az Ibsen Házban zajlottak 

reggeltől estig, a színház előtti 
téren pedig nap, mint nap, vál-
tozó tematikával, ingyenes bá-
bos játékok vártak mindenkit. 



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

A tanév végén a BMC szerkesztőségében jártak a Lencsési tanulói

Terrakotta hadsereg – az első császár üzenete

Kínai agyagkatonák a Munkácsy Mihály Múzeumban
A Munkácsy Mihály Múze-
um Békéscsabára hozta azt 
az élményt, amiért embe-
rek ezrei utaznak Kínába. 
Június 16-án megnyitotta 
kapuit a „Terrakotta hadse-
reg. Az első császár üzene-
te” című kiállítás a Munká-
csy Negyed szívében. 

Mint azt Bácsmegi Gábor, 
a múzeum frissen kineve-
zett igazgatója elmondta, az 
agyagkatonák lelőhelyét he-
lyi földművesek fedezték fel 
kútásás során, 1974 márciu-
sában. A figurák magassága 
184–197 centiméter között 
változik, attól függően, hogy 
milyen szerepet töltöttek be 
a hadseregben; a legmaga-
sabbak a tábornokok. Az ala-
kok között vannak katonák, 
parasztok, lovak, hivatalno-
kok, akrobaták, lányszobrok, 
erőművészek és zenészek. A 
jelenlegi becslések szerint a 
három nagy egységre tago-
lódó árok- és gödörrendszer-
ben körülbelül 8000 katona, 
130 harci szekér 520 lóval, 
illetve 150 lovas található – a 
terrakotta hadsereget jog-
gal tartják tehát a világ 8. 

csodájának. Érdekesség az 
is, hogy a katonák fejét arra 
szakosodott iparosok készí-
tették, minden katonának 
más-más arckifejezést és 
hajviseletet adva, ami a csá-
szár külön kívánsága volt. 

A Munkácsy Mihály Múze-
umban látható kiállításon be-
tekintést nyerhetünk az első 
kínai császár életébe, a ko-
rabeli országegyesítési folya-
matba. Az agyagkatonákat a 
Csian tartományból érkezett 

élet- és anyaghű másolatok 
reprezentálják, melyek súlya 
150–180 kilogramm is lehet, 
míg a lovaké eléri a 600 kilo-
grammot. A Terrakotta had-
sereg című látványos tárlatot 
a Govin Group kölcsönözte 
a békéscsabai Munkácsy Mi-
hály Múzeumnak.

A tárlatot – amelyet Nagy 
Ferenc alpolgármester igazi 
világszenzációnak nevezett – 
Felföldi Szabolcs nyitotta meg. 
A Szegedi Tudományegyetem 

Régészeti Tanszékének ad-
junktusa kiemelte, hogy Csin-
si Huang-ti császár teremtette 
meg Kína alapjait, uralkodása 
alatt egységesült a nyelv, az 
írás, a különböző mértékegy-
ségek és a pénznem. 

A kiállítást a Munkácsy 
múzeum Zsilinszky Mihály 
és a Kolozsváry-Tevan Ter-
mében tekinthetik meg az 
érdeklődők október 30-áig, 
hétfő kivételével naponta 10-
től 18 óráig. 

A terrakotta hadsereg az első kínai császár, Csin-si Huang-ti sírját őrizte

Minden katonának más-más az arckifejezése A kiállítás megnyitója a múzeum Pátkai Ervin Termében volt

Segítsünk a fáknak
a kánikulában

A keleti országrészben 
nagy területen pusztít aszály. 
Mit tehet ilyenkor az, aki 
évekkel ezelőtt fát ültetett? 
Locsol! A behir.hu-t, a 7.Tv-t 
és a Csabai Mérleget kiadó 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. a társadalmi felelős-
ségvállalást és a környezet-
védelmet gyakorlatilag már 
2016-os megalapításakor a 
zászlajára tűzte. Azon túl, 
hogy naponta számolunk 
be Békéscsaba és vonzás-
körzete, valamint Békés me-
gye legfontosabb híreiről, 
igyekszünk minél több jó ügy 
mellé állni. 2020-ban ezért 
is döntöttünk úgy, hogy a 

Réthy Pál kórház, valamint 
a Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum előtti területen 
fákat ültetünk, amelyben 
a Hatvanezer Fa Egyesület 
volt segítségünkre. Nemcsak 
ültetni kell azonban, a nyári 
túlélésben is segítenünk kell 
a növényeket, ha nem esik 
elég eső. Ezért is ragadtunk 
vödröt, locsolókannát, majd 
kerestük fel a két éve ülte-
tett fáinkat. Reméljük, hogy 
ritkán lesz szükség locsolás-
ra a nyáron, de ha nem lesz 
elég víz, mi viszünk, és arra 
biztatunk mindenkit, tegyen 
hasonlóképpen!

Varga Diána

A tanév utolsó napján a 
Lencsési iskola harmadik 
osztályos tanulóinak csoport-
ja látogatott el a behir.hu-t, a 
7.Tv-t és a Csabai Mérleget 
kiadó Békéscsabai Média-
centrum szerkesztőségébe. 
Az iskolások első kézből les-
hették el a híradózás fortélya-
it, mi több, ki is próbálhatták 
magukat. Elsőként Diós Zsolt 
ügyvezető és D. Nagy Ben-
ce szerkesztő-műsorvezető 
mutatta be a médiacentrumot 
és a cég mindennapi munká-
ját. Ezt követően a tanulók a 
tévézés leglátványosabb ol-
dalával, a műsorvezetéssel 
ismerkedtek meg. Kipróbál-
hatták magukat a stúdióban, 
majd betekintést nyerhettek 
a vezérlőben zajló munkába 

és a vágásba is. Uhrin Edit, a 
diákok egyik pedagógusa ki-
emelte: fontos, hogy a diákok 
belelássanak a munka világá-
ba. A 23 fős csoport látogatá-
sa nem az első alkalom, ami-
kor gyerekek tanulmányozták 

a médiacentrum működését, 
hiszen a szerkesztőségben 
többször jártak már diákok, 
és a cég a jövőben is nyitott 
az ehhez hasonló kezdemé-
nyezésekre. 

Cs. Zs. A Lencsési iskola harmadik osztályos tanulói a 7.Tv stúdiójában

A gyerekek a hírolvasást is kipróbálhatták
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Csaba a városiasodás útján 2. 
Szilárd útburkolatok

APRÓK

Síremléktisztítás környe-
zetbarát módon. Telefon: 
20/774-7455, 30/384-1726.

Matematikából korrepe-
tálás, pótvizsgára, pót-
érettségire felkészítés. 
Telefon: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás. 
Telefon: 70/392-0459.

Lépcsőház-takarítást vál-
lalok. Telefon: 06-30/290-
8726.

A Fürjesi úti „kutyabárca”
Horthy Miklós második békéscsabai látogatása

Rövid időn belül két alka-
lommal látogatott el Ma-
gyarország kormányzója, 
Horthy Miklós Békéscsabá-
ra. Először 1920. augusztus 
30-án, a román megszállás 
alól felszabadult várost kö-
szöntötte az államfő, 1922. 
június 30-án pedig a bé-
késcsabai háziezred zász-
lóavató ünnepségén tette 
tiszteletét feleségével, 
Purgly Magdolnával együtt, 
akit a zászlóanyai tisztség-
re is felkértek. 

Második látogatásakor a 
Szent István téren korán 
kezdődött a munka, emelvé-
nyeket ácsoltak, kordonokat 
húztak ki és egyenruhások 
kezdték meg a rend fenntar-
tását. Minderre szükség is 
volt, hiszen soha nem látott 
tömeg kezdett gyülekezni a 
téren. A vasútállomáson is 
készültek a kormányzó foga-
dására, a város, az egyházak 
és a vármegye vezetői, töb-
bek között dr. Berthóty István 
polgármester és Szeberényi 
Lajos Zsigmond esperes is. 

A Horthy Miklóst és kísé-
retét szállító különvonat 1922. 
június 30-án, Szolnok irányá-
ból, a Himnusz hangjaira ér-
kezett meg a pályaudvarra. 
Az üdvözlőbeszédek elhang-
zása után a kormányzó kö-
szöntötte az egybegyülteket. 
Beszédében kiemelte, hogy 

„itt szeretettel fogadják a ka-
tonaságot, annak legjobb 
jelképe éppen ez a zászló, 
amelyet Békés-, Csanád- és 
Csongrád vármegyék közön-
sége a 10. ezredben szolgáló 
fiainak ajánlott fel”. 

Az állomásról hosszú ko-
csisor indult meg a belváros 
felé, melyet a békéscsabai ifjú 
kisgazdák lovasbandériuma 
vezetett fel. A csabai főtéren 
kürtszó jelezte, hogy hama-
rosan érkezik a kormányzó 
és kísérete. A hatalmas, se-
lyemből készült csapatzász-
lót a polgármester adta át az 
ezrednek és Horthy felesége 
kötött rá először szalagot a 
következő felirattal: „Horthy 
Miklósné/ Hazádnak rendü-
letlenül”. A felekezetek kép-
viselői Isten áldását kérték 
a zászlóra és a katonákra, 
majd megkezdődött a zászló-
szegek beverésének ünnepi 

ceremóniája. Ezt követően az 
ezred esküt tett a frissen fel-
avatott zászlóra és díszsortűz 
következett. 

Horthy Miklós a következő 
szavakkal fejezte ki köszöne-
tét a katonáinknak: „Legye-
tek büszkék rá, hogy ez alatt 
a zászló alatt szolgálhattok. 
Nem akarok részletekbe bo-
csátkozni, de senki közületek 
azt megbánni, hogy ehhez a 
zászlóhoz tartozik, nem fog-
ja. Én gondoskodni akarok 
valamennyiötökről és gyer-
mekeitek gyermekeiről is”. 

Az ünnepség végén újabb 
díszmenet következett, ame-
lyet a nézősereg lelkes taps-
sal köszönt meg. Délután 
négy óra körül előálltak az 
autók, a kormányzó és kísé-
rete a vasútállomásra indult, 
onnan azután Gyulára uta-
zott tovább. 

Ugrai Gábor

A modern városképhez 
az is hozzátartozik, hogy 
a műút felső részét, tehát 
azt, amin közlekedünk, szi-
lárd burkolat fedje. Minél 
ellenállóbb ez a burkolat, 
annál inkább megakadá-
lyozza, hogy porban vagy 
sárban közlekedjenek a vá-
roslakók, amihez a csabai 
polgároknak sokáig „volt 
szerencséjük”. 

Csaba tulajdonképpen gaz-
dagon vízjárta, Ádám Gusz-
táv megállapítása szerint 
mo-csaras helyen keletke-
zett. A nagy folyószabályo-
zásokig ez is befolyásolta, 
hogy mikor, mennyire volt 
megközelíthető a település, 
bár a mocsárlecsapolások 
a helyzeten sokat javítottak. 

Az építkezésekre azonban 
ez a tény továbbra is rányom-
ta bélyegét, az evangélikus 
nagytemplomot „vastag tölgy-
fa cövekek” tartották a helyén, 
amint Haan Lajos történetíró 
írta. A városi bérház (Szent 
István tér 10.) egy része alatt 
pedig mély alapozás, és ez 
alatt még 6 m cölöpözés volt 
„a rossz talaj miatt”, Ádám vá-
rosi főmérnök leírása szerint. 

Az 1850-es években job-
bára földutak léteztek kül- és 
belterületen, amelyek rend-
kívül sok problémát okoztak. 
Munkácsy gyermekként en-

nek elszenvedője volt, amikor 
Csabára érkezett nagybátyjá-
val, kocsijuk a városhatárban 
megfeneklett a sárban. 

Az út nyomvonalát – annak 
két oldalán – szabályos távol-
ságokba leütött karók jelez-
ték. Egy évtizeddel később a 
külterületen húzódó utak egy 
részére vastagon homokot 
szórtak, ezt követően pedig 
egy részüket tömörített kőzú-
zalékkal (makadám) fedték. 

1870-ben a Békés című 
lap hasábjain azonban még 
mindig arról panaszkodott a 
cikk szerzője, hogy a Vasút 
utcán (ma: Andrássy út), a vá-
ros legfrekventáltabb helyén, 
a vasútállomás és a szálloda 
között a nagy sár miatt olykor 
lehetetlen a közlekedés. 

1873-ra szilárd burkolat-
tal látták el az utat, s ez lett 
a város első kövezett utcája. 

Habár ez a szintén maka-
dám technológiával készült 
út annyira nem bizonyult tar-
tósnak (nem gőzhengerelték 
a lefektetéskor, valamint nem 
tartották karban), nemsokára 
az alapkövekig lekopott a fel-
ső rétege. 1884-ben újra kel-
lett az egészet kövezni. Nem 
sokkal később a Munkácsy 
utcát is lekövezték, de azon 
meg olyan sok és nagy kátyú 
keletkezett, hogy 72 kocsi 
föld kellett azok betömésé-
re Ádám Gusztáv főmérnök 
szerint. 

1871-ben írta a Békés 
című lap, hogy a csabai heti 
vásáron „a feneketlen utak 
miatt csaknem semmi beho-
zatal sem volt…”. Megoldást 
csak a tégla- és a macska-
kő- burkolat hozott, de arra 
még évtizedeket kellett várni.

Szalay Ágnes

* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

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

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és 
céges csomagjaink közül.

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

RENDELJE
OTTHONÁBA VAGY

MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

AKÁR 990 Ft 
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 5 ballon rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.hu

A DAREH BÁZIS Non-
profit Zrt. tájékoztatja a 
lakosságot, hogy 2022. 
június 27-étől (hétfő), elő-
reláthatólag 2022. augusz-
tus 31-éig, a hőségre való 
tekintettel, reggel 4 órától 
kezdi el a hulladék be-
gyűjtését. 

A szolgáltató kéri, hogy 
a hulladékot a gyűjtési na-
pot megelőző este helyez-
zék ki az ingatlan elé.

További információ: 
www.dareh.hu 

Rendkívüli 
közlemény

A történet 2019 októberéig 
nyúlik vissza, amikor is a 
Fürjesi út - Csanádapácai 
út kereszteződésében vé-
geztünk megelőző régészeti 
feltárást.

A lelőhely átlagosnak volt 
mondható, több korszakból 
(szkíta, szarmata, avar) tártunk 
föl telepjelenségeket: árkokat, 
cölöplyukakat, gödröket. 

Ha jól emlékszem, talán ép-
pen egy avar gödröt fotóztam, 
amikor föltűnt Imre, ahogy kö-
zelít a szántóföldeken keresz-
tül. Messze volt, de jellegzetes 
járásáról tudtam, hogy ő az. 
Beletelt egy kis időbe, mire 
odaért hozzám. Mutatta, miket 
talált nem messze, csak éppen 
itt a szántás tetején: egy drót 
darab, egy kis rozsdás vas-
darab, egy cseréptöredék és 
egy átlyukasztott, kerek tárgy. 
Mondtam neki, ezt a kutyabár-
cát nem dobjuk ki, egy takarí-

tást megér, hiszen az egyedi, 
ritka példányok igen értékesek.

Takarítás után jött a megle-
petés, a „kutyabárca” egy 10. 
századi solidus utánzat, hami-
sítvány. Van egy bronz magja, 
amit befutattak arannyal. Elő-
lapján Krisztus képe látható, 
hátlapján VII. Konsztantinosz 
és I. Romanosz közösen tar-
tanak egy keresztet. A kö-
zös kereszttartás oka, hogy 
908 és 945 között közösen 
uralkodtak Bizáncban. Azaz 
Romanosz uralkodott, gyám-
kodott a gyermek, majd ké-
sőbb felnőtt Konsztantinoszon. 
Elképzelése, hogy saját gye-
rekeit ültesse trónra, elbukott. 
Romanosz a földi pályafutását 
948-ban, szerzetesként fe-
jezte be. VII. Konsztantinosz 
(Bíborbanszületett Konstantin) 
959-ben történt haláláig egye-
düli császár volt.

A magyarok ebben az idő-
szakban többször is vezettek 

hadjáratokat a Bizánci Biroda-
lom ellen (934-ben, 943-ban). 
A békét a görögök mindig pén-
zért vásárolták meg. 

A Fürjesi úti érme alapján az 
arany pénzek közé, hamisakat 
is kevertek, gondolván, hogy a 
magyarok úgysem vizsgálják 
meg egyesével az összeset. 
Esetleg az érme 948-ból való, 
amikor Bulcsú vezetésével 
küldöttség érkezett Bizáncba, 
ahol hatalmas pénzösszeg 
fejében meghosszabbították 
a békét. Bulcsú ekkor megke-
resztelkedett, maga Konstan-
tin volt a keresztapja.

Bíborbanszületett Konstan-
tin a Birodalom kormányzásá-
ról című művét 952-ben fiának 
II. Romanosznak írta. Az írás 
rengeteg magyar vonatkozást 
tartalmazott, így felbecsülhe-
tetlen forrása a magyar őstör-
ténetnek.

Nagy Dániel Sándor
régész
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JÚLIUS 1 – SZEPTEMBER 12.

2022. június 16–október 30.

Agyaghadsereg – Az első császár üzenete 
kiállítás

Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum

Betekintést nyerhetünk az első kínai császár életébe, 
a korabeli országegyesítési folyamatba. A 47 
agyagkatona Csian tartományból érkezett. Súlyuk 
egyenként 150-180 kilogramm is lehet, sőt a lovaké 
eléri a 600 kilogrammot. A sírban több harci kocsit 
is feltártak a régészek, a kiállításon két modell segít 
megismerni az ókori Kína „tankjait”.

2022. július 1. (péntek)

Ray Cooney-Tony Hilton: 1x3 néha 4
20.30 óra – Városháza díszudvara

Vígjáték, a Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház előadása. Főbb szerepekben: Járai Máté, 
Fazakas Géza, Ferencz Bálint. A dúsgazdag, de 
már idős, betegségekkel küzdő Jonathan Hardcastle 
komoly összeget szándékozik egy volt üzlettársa fi-
ának, Billynek ajándékozni azzal a feltétellel, hogy 
a fiún kívül ne legyen más örökös a láthatáron. Billy 
és ügyvédje éppen akkor jelennek meg, amikor a 
Hardcastle-rezidencián egy születésnapi összejöve-
tel készülődik, mely alkalom ezúttal nem szűkölkö-
dik meglepetésekben. 
Jegyár: I. rendű: 5 000 Ft, II. rendű: 4 500 Ft, 
III. rendű: 4 000 Ft, IV. rendű: 3 000 Ft.

2022. július 1. (péntek)

Hangácsi Márton
19.00 óra – CsaKK Stég

Egy csupaszív, bohém dandy, egy reneszánsz truba-
dúr – egy posztmodern zenész bőrében. Hangácsi 
Márton a színpadon egyszálgitáros előadóként olyan 
lazán és könnyedén képes magával ragadni a közön-
séget, hogy közben egy kicsit mindannyian kapunk 
abból az életigenlésből, ami belőle és muzsikájából 
fakad. 2014 végén váltott a szokásos egygitáros 
produkcióról egy izgalmasabb, loop pedállal és más 
effektekkel történő performance-ra. Így egyedül a 
színpadon is teljes zenekari hangzást tud produkálni.

2022. július 2. (szombat)

Dan Goggin: Apácák
20.30 – Városháza díszudvara

Zenés komédia, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Szín-
ház előadása. Főbb szerepekben: Vándor Éva, 
Kökényessy Ági, Németh Anna, Simon Kata, Házi 

Anita. Ötvenkét nővér arccal a mérgező levesében! 
Így talál rájuk egy balul elsült gombavacsora után a 
zárdába visszaérkező öt apáca, akik egy Bingo-party 
miatt maradtak le az „utolsó vacsoráról”. Elhatároz-
zák, hogy a hirtelen megboldogult nővéreket méltó 
körülmények között búcsúztatják el. A temetéshez 
azonban rengeteg pénzre van szükség.
Jegyár: I. rendű: 4 000 Ft, II. rendű: 3 500 Ft, III. 
rendű: 3 000 Ft, IV. rendű: 2 000 Ft.

2022. július 2 – augusztus 27. 
(keddenként és szombatonként)

Digilabor-programok
Helyszín: Digilabor–Békés Megyei Könyvtár

A Békés Megyei Könyvtár alkotóműhelye, a Digilabor 
júniustól augusztusig kreatív kézműves foglalkozá-
sokkal és különböző élményekkel várja az érdeklő-
dőket keddi és szombati napokon. Részletek a www.
konyvtar.bmk.hu weboldalon.

2022. július 3. (vasárnap)

Neil Labute: Valami csaj(ok)
20.30 órakor – Városháza díszudvara

Komédia, a Rózsavölgyi Szalon előadása
Szereplők: Pokorny Lia és Őze Áron
Egy középkorú férfi nősülni készül, s elhatározza, vé-
gigjárja az élete nagy szerelmeit. Valamennyiükkel 
hasonló szállodai szobában találkozik, más-más 
városokban (az első szerelem, a második az érzéki, 
a harmadik a különleges, a negyedik az igazi) – de 
nem lel megnyugvást, a nők sokkal többet értek-
érnek nála – egy elrontott, gyáva élettel kell szem-
benéznie a végén. Szellemes képek, szórakoztató 
előadás alapanyaga – különösen, ha az összes nőt 
ugyanaz a színésznő játssza – bravúrszerep.
Jegyár: I. rendű: 4 000 Ft, II. rendű: 3 500 Ft, III. 
rendű: 3 000 Ft, IV. rendű: 2 000 Ft.

2022. július 6. (szerda)

Egy darabot a szívemből – Cserháti  
Zsuzsa és Máté Péter legszebb dalai
20.30 órakor – Városháza díszudvara

Az Egy darabot a szívemből című koncert-előadás-
ban Cserháti Zsuzsa és Máté Péter legszebb dalai 
hangzanak el, népszerű előadók tolmácsolásában. 
A fúvós szekcióval kiegészített WestEnd Színház 
Zenekarát Ruff Tamás vezényli. Fellépnek: Janza 
Kata, Fésűs Nelly, Vastag Tamás, Szomor György, 

Győrvári Leslie, Kovács Rita, Sándor Éva. Az elő-
adást szerkesztette és rendezte: Szomor György.
Jegyár: I. rendű: 5.500 Ft, II. rendű: 5.000 Ft, 
III. rendű: 4.500 Ft, IV. rendű: 3.500 Ft.

2022. július 7. (csütörtök)

Bess Wohl: Válaszfalak
20.30 órakor – Városháza díszudvara

Vígjáték, az Orlai Produkció előadása. Főbb szere-
pekben: Kern András, Hernádi Judit. „Azt hiszem, 
el akarok válni!” Meglepő kijelentés ez egy olyan nő-
től, aki évtizedek óta él kényelmes, nyugodt, mond-
hatni boldog házasságban, jó anyagi körülmények 
között, van két felnőtt fia, és hamarosan megszületik 
az első unokája. Ő az, akinek tényleg semmi gondja 
nincs. Látszólag. Jegyár: I. rendű: 5 500 Ft, II. ren-
dű: 5 000 Ft, III. rendű: 4 500 Ft, IV. rendű: 3 500 Ft.

2022. július 7. (csütörtök)

Stégmozi
20.45 órakor – CsaKK Stég

A Stég csütörtök esténként szabadtéri moziként 
funkcionál, ahol a filmek lehető legszélesebb műfa-
jait tekintheti meg a közönség.

2022. július 8–10. (péntek–vasárnap)

CSABA NAPI PROGRAMOK

Fenyő Miklós – Tasnádi István:  
Made in Hungária

Július 8. 20.30 órakor – Szent István tér
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Musical, a Békéscsabai Jókai Színház előadása. 
Főbb szerepekben: Ormándy M. Keve, Nagy Ró-
bert, Csomós Lajos.  A hatvanas évek elején ki- majd 
visszadisszidál egy tipikusan angyalföldi család: Fe-
nyőék. A fiatal Mikibe eddigre mélyen beleívódott 
mindaz, ami egy tizenévesnek Amerikát jelentheti: a 
rágó, a Marlboro, a hawaii ing, a Ballantines és min-
denekelőtt a rock and roll. 
Jegyár: 2000 Ft – ülőhely

2022. július 9. (szombat) 

Helyszín: Szent István tér

9.00–16.00 óra: 
Játszótér, bemutató sátrak, gyerekfoglalkozások – a 
Békés Megyei Népművészet Egyesület közreműkö-
désével.
Napközben: Csaba kártya, Békéscsaba hazavár! 
stand, árusok, ugrálóvár, Harruckern-emlékút.

17.00 órakor:
Csabai Kolbászklub: 50 kg kolbász sütése 
és osztása.

20.00 órakor
Balázs Pali koncert

A békéscsabai születésű Balázs Pali 14 éves korá-
ban járt először barátaival egy könnyűzenei koncer-
ten, s a középiskolában elhatározta, hogy ő is zenél-
ni szeretne. Élete első aranylemezét 2000. március 
15-én vehette át.

21.45 órakor 
tűzzsonglőr-bemutató

2022. július 10. (vasárnap)

Helyszín: Szent István tér

9.00–16.00 óra:
Játszótér, bemutató sátrak, gyerekfoglalkozások – a 
Békés Megyei Népművészet Egyesület közreműkö-
désével.
9.00 órától: Jimmy bohóc előadása, valamint lufi-
hajtogatás.
Napközben: Csaba kártya, Békéscsaba hazavár! 
stand, árusok, ugrálóvár, Harruckern-emlékút, 500 
darab Csaba szelet sütemény kiosztása.

17.00 órától:
Guzsalyas Egyesület bemutatója, és 100 adag gu-
lyás főzése bográcsban, majd az étel kiosztása 

20.00 órakor
Keresztes Ildikó koncert

Máté Péter-díjas magyar énekesnő, színésznő, elő-
adóművész, a Soproni Petőfi Színház örökös tagja. 
Szólóénekesként 1999-ben debütált, első nagyle-
mezével.

2022. július 9. (szombat)

Grandmother’s Jam/The Trousers
20.30 órakor – CsaKK Stég

A békéscsabai Grandmother’s JAM zenekar nevét 
jelentéstanilag (nem veszünk bele ilyen apróságok-
ba, nyugodtan olvasd tovább) az amerikai szlengből 
származó jam-re, a közös örömzenélést kifejező fo-
galomból eredő szójátékra vezetik vissza. 
A THE TROUSERS zenekar 2005-ben alakult. Zené-
jük a klasszikus, nyers rock and roll (The Rolling Sto-

nes, Iggy & The Stooges) és a modernebb dalköz-
pontú garázsrock (The Hellacopters, BRMC) sajátos 
keveréke. 

2022. július 9. (szombat)

Kárpátia koncert
21.00 órakor – Csabai Rendezvénypajta

Talán a legnépszerűbb, de mindenképpen a legis-
mertebb magyar nemzeti rock-zenekar a 2003-ban 
alakult Kárpátia. Egyaránt ír saját számokat és dol-
goz fel régi magyar dalokat. Szövegei a nemzeti ön-
tudaton és büszkeségen alapulnak. 

2022. július 13. (szerda)

Stégklasszik-Térzene Program: Best of Classic 
Alföld Quartet és Szomor Dániel 

19.00 órakor – CsAKK Stég

Közreműködők: Alföld Quartet /Hoffmann Ágnes, 
Szomorné Budai Mariann, Jankó Zita, Szomor Ist-
ván/, valamint Szomor Dániel nagybőgő.
Hűen az eddigi koncertjeihez, most is színvonalas 
klasszikus vonósmuzsikával – műsoron Boccheri-
nitől Elgarig – készül elvarázsolni a közönséget az 
Alföld Quartet, kiegészítve pici meglepetéssel és 
persze könnyedebb zenei pillanatokkal is!

2022. július 14. (csütörtök)

Antovszki Band koncert
20.00 órakor – Szent István tér

Az Antovszki Band 2008-ban alakult. Céges rendez-
vények, esküvői partik, utacabálak közkedvelt zene-
kara. Nagyon széles repertoárral (több mint 1500 
dal) rendelkezik az 5 fős zenekar. Szinte minden mű-
fajban otthon érzik magukat. 

2022. július 15. (péntek)

Neoton Família Sztárjai koncert
20.00 órakor – Szent István tér

A hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb 
magyar együttese, harminc körüli magyar nyelvű és 
tucatnyi angol nyelvű albumuk jelent meg.

2022. július 15. (péntek)

Skorka Blue + Show & Bors koncert 
21.45 órakor – CsaKK Stég

A Skorka Brothers békéscsabai testvérekből álló 
trió. A „classic” hangszer-centrikus pop-rock-blues-
funky zenéket gondolják újra, 21. századi hangsze-
reléssel. A Show and Bors szlogenje: „Minőségi zene 
szívvel-lélekkel.” A hatfős zenekar zenei palettája 
igazán színes, a jazz, a disco, a rock and roll éppúgy 
megtalálható rajta, mint a reggae vagy épp a mai 
sláger... Sokszor jobbak, mint az eredeti előadó...

2022. július 16. (szombat)

Irie Maffia koncert
20.30 órakor – Szent István tér

Az Irie Maffia 2005-ben alakult magyar együttes. 
Zenei stílusát főleg a reggae és a dancehall műfajok 
határozzák meg, ezt hiphop, funk és rock elemekkel 
ötvözik.

2022. július 16. (szombat)

A Láma Dalai
22.00 órakor – CsaKK Stég

A zenekar stílusa sokrétű – számos műfaj és elő-
adó hatott rájuk – a fő irányvonaluk a reggae és ska 
alapokon nyugszik, amelyet némi rockkal, jazzel és 
egyéb stílusokkal fűszereznek.

2022. július 19-20. (kedd-szerda)

A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület 
ének és irodalom napja 

17.00 órakor – Szent István tér

2022. július 20. (szerda)

Stégklasszik-Térzene Program: 
Békés Banda és Barátai 

19.00 órakor – CsAKK Stég

„Amerre én járok…” Bartók Béla Békés megyei 
gyűjtőútjai nyomában. Népzenei koncert. Czutor 
Róbert cimbalom, Csepregi András nagybőgő, 
Debreczeni-Kis Helga ének, citera, Nagy Gábor 
brácsák, bőrduda, Szokolay Dongó Balázs furulyák, 
tárogató, bőrduda. „Bartók Béla Békés megyei gyűj-
téseivel való ismerkedés során egy rendkívül gazdag 
zenei világgal találtuk szembe magunkat. Többek 
között ezekre a kissé elfeledett helyi értékeinkre 
hívjuk fel a figyelmet, rendhagyó hangszereléssel, 
különleges hangzásokkal. Egyben bebizonyítjuk, 
hogy két dudás is megfér egy csárdában...”

2022. július 21. (csütörtök)

Bisztró Baleset Band
20.00 órakor – Szent István tér

A Bisztró Baleset Band valamikor 1995 környékén, 
egy házibuli alkalmából alakult meg, jórészt gyulai 
fiatalokból. Az együttes kuriózumnak számított a 
megyében, hiszen fellépéseik során óriási show-val, 
tűzoszlopokkal, tánccal, giccses, flitteres, rikító ru-
hákban, trapéz nadrágokban, olykor pedig teljesen 
abszurd maskarákban szórakoztatták őrjöngő kö-
zönségüket.

2022. július 22–24. (péntek–vasárnap)

ZENIT Fesztivál
Helyszín: CsaKK Stég

Július 22. péntek
19.00 órakor – Megnyitó

19.30 és 21.00 órakor – Koncertek
Július 23. szombat

19.30 és 21.00 órakor – Koncertek
július 24. vasárnap

20.00 órakor – Koncert 

2022. július 27. (szerda)

Stégklasszik-Térzene Program:  
Hevesi Imre és Barátai

19.00 órakor – CsAKK Stég

Akusztikus gitárest. Fellépők: Hevesi Imre, 
Antovszki Tamás, Berec Zsolt ….azaz HAB a tortán

2022. július 28. (csütörtök)

Nunki Bar Starship
20.00 órakor – CsaKK Stég

Pop-funk-soul tengely körül keringő pszichedeli-
kus felhangok, elektronikával tűzdelt hangszerelés, 
némi jazzel és hipp-hoppal fűszerezve. A magukat 
multidimensional brain-pop jelzővel meghatározó 
kvartett 2017 tavaszán debütált élőben. A frontvo-
nalban a békéscsabai énekessel, Tóth Dorothyval.

2022. július 29. (péntek)

Led Zeppelin Session
21.00 órakor – CsaKK Stég

Az angol Led Zeppelin szuperbanda egyedülálló ze-
nei örökségét több, mint két évtizede ápolja a veszp-
rémi Led Zeppeli Session.
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2022. július 30. (szombat)

Prah - A Féling Színház előadása
20.00 órakor – CsaKK Stég

Szereplők: Gyarmati Sándor, Horváth Hajni. Ren-
dezte: Steinwender József. Spiró György azonos 
című műve nyomán. A Prah két szereplőjével, egy 
házaspárral megtörténik az, amiről a legtöbben ál-
modunk: öttalálatosuk lesz a lottón. Azután kiderül, 
talán mégsem akkora öröm ez...
Az előadás 2019-ben elnyerte a Vasvári Nemzetkö-
zi Színjátszó Fesztiválon a „Kiemelkedő női színészi 
alakításért”, illetve a „Kiemelkedő rendezői munká-
ért” díjakat.

2022. augusztus 3. (szerda)

Stégklasszik-Térzene Program: 
Hajtmann Ildikó és 

Szák Kocsis Péter dalestje
19.00 órakor – CsaKK Stég

2022. augusztus 6. (szombat)

A Nyughatatlan
21.00 órakor – CsaKK Stég

2010-ben alakult a Nyughatatlan zenekar. Öt lemezt 
jelentettek meg, melyből a "Földobom" 2017-ban 
aranylemezzé vált. A menni Amerika című szerze-
ményük több válogatás lemezre is felkerült. 2020-
ban az „Év Zenekara” díjat hozták el Jeffersonból, a 
Texas Sounds Country Awards fesztiválról. Számos 
hazai és külföldi fesztiválon, összesen 8 országban 
koncerteztek. A saját dalaikban érződik a Rock & 
Roll szeretete és minden ritmus jegyben megtalál-
ható a Johnny Cash iránti rajongás.

2022. augusztus 10. (szerda)

Stégklasszik-Térzene Program: 
CSABA BIG BAND

19.00 órakor – CsAKK Stég

A Csaba Big Band a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont művészeti csoportja, amely az intézménnyel 
egy időben, 2013-ban alakult.

2022. augusztus 12–szeptember 24.

Bálint Ágnes vándorkiállítás
Békés Megyei Könyvtár

A Bálint Ágnes vándorkiállítás 2016 nyarán indult 
útnak, ami egy játékos, interaktív összeállítás az 
idén száz esztendeje született író életéről és felejt-
hetetlen műveiről, mesehőseiről. Sok színes, izgal-
mas dolog és feladat várja a látogatókat!

2022. augusztus 12. (péntek)

Ed Philips and the Memphis Patrol
21.00 órakor – CsaKK Stég

Az Ed Philips and the Memphis Patrol 2011-ben ala-
pított magyar együttes, mely kizárólag Elvis Presley 
korai, főként gyors tempójú dalainak előadásával 
foglalkozik.

2022. augusztus 13. (szombat)

Hősök 
21.00 órakor – CsaKK Stég

Az alapvetően Veszprémhez köthető hiphop formá-
ció 2001 óta tevékenykedik a honi rap-szcénában. 
2003-ban megnyerték a Hiphop Mission nevű or-
szágos tehetségkutató versenyt. A csapat az évek 
alatt bejárta fellépéseivel az országot. Minden na-
gyobb hazai fesztiválon szerepeltek már, és termé-
szetesen a hiphop orientált bulikon is biztos pont a 
Hősök szerepeltetése. 
Jegyár elővételben: 2 000 Ft, koncert napján: 2 500 
Ft. Jegyek kaphatók a Csabagyöngyében, valamint a 
www.ticketportal.hu oldalon. (NKA Hangfoglaló)

2022. augusztus 17. (szerda)

Stégklasszik-Térzene Program: CsabaCselló 
koncert

19.00 órakor – CsAKK Stég

2022. augusztus 18. (csütörtök)

Good Time Boys - 
Red Hot Chili Peppers tribute 

20.00 órakor – CsaKK Stég

Az 1983-ban alakult Red Hot Chili Peppers amerikai 
rockzenekar magyar helytartói: a GOOD TIME BOYS 
Budapestről érkezik. A zenekar 2005 tavaszán 
alakult egy baráti társaságból. Az első koncertjük 
még abban az évben, a VOLT fesztiválon volt, 1500 
ember előtt. Repertoárjuk felöleli gyakorlatilag az 
egész életművet.

2022. augusztus 19. (péntek)

BOGGIE
20.00 órakor – CsaKK Stég

Csemer Boglárka, művésznevén Boggie magyar 
énekesnő Parfüm című dalának videóklipje által vált 
világszerte ismertté. Ő képviselte Magyarországot a 
2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon Bécsben, a Wars 
for Nothing című dalával.

2022. augusztus 20. (szombat)

Államalapító Szent István Ünnepe
Szent István tér

Ivan and The Parazol

Az Ivan & The Parazol 2010 februárjában alakult bu-
dapesti rockegyüttes. Stílusukat alapvetően a '60-
as, '70-es évek zenei világának és a kortárs irányza-
toknak az ötvözése határozza meg. Dalszövegeiket 
főként angol nyelven írják, ez alól kivételt jelent a 
2021-es Budai Pop nagylemez, melyen 10 magyar 
nyelvű dal hallható.

Beatrice

A Beatrice 1969-ben alakult lányzenekarként, főleg 
feldolgozásokat játszottak. 1971-ben csatlakozott 
Nagy Feró a zenekarhoz, frontemberként. A követ-
kező években teljesen kicserélődött a tagság, 1974-
től elkezdtek saját dalokat írni, majd egyre inkább a 
diszkózene felé orientálódtak. 1977-ben feloszlot-
tak, majd a következő évben újjáalakították a Beat-
ricét, és az AC/DC nyomán újra rockot játszottak. A 
pártállami kultúrpolitika folyamatosan akadályozta 
a „kezelhetetlen” zenekart, mely ennek hatására 
végül 1981-ben feloszlott. Az 1987-es újjáalakulása 
után, a rendszerváltás légkörében lett sikercsapat.  

2022. augusztus 22. (hétfő)

Sporthétfő 
16.00–18.30 órakor – Szent István tér

 Ismerkedj meg a város sportegyesületeivel, pró-
báld ki a Csabán űzhető sportágakat, s válassz ma-
gadnak közülük! 

2022. augusztus 24. (szerda)

Stégklasszik-Térzene Program: 
Pataj Péter és a JazzPresszó Quartet

19.00 órakor – CsAKK Stég

A békéscsabai születésű, nagybőgőn és basszus-
gitáron muzsikáló Pataj Péter tanulmányait szü-
lővárosában a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskolában kezdte, majd 2005-ben sikeresen 
felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
nagybőgő szakára. Több zenei formáció tagja – kü-
lönböző stílusokban.

2022. augusztus 25. (csütörtök)

Berki Csaba emlékkoncert
CsaKK Stég

2022. augusztus 26. (péntek)

Portrait Session
21.00 órakor – CsaKK Stég

Soul/blues alapú, kicsi pop, kicsi jazz elemekkel tar-
kított muzsika! 

2022. augusztus 27. (szombat)

Lucky Star
20.00 óra – CsaKK Stég

Igazi Rock’n’ roll a Stégen, ahol nehéz lesz ülve ma-
radni!

2022. augusztus 28. (vasárnap)

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar - 
Nyárbúcsúztató Dalest 

18.00 órakor – Szent István tér

Békés Megyei Szimfonikus Zenekart (korábban 
Békéscsabai Szimfonikus Zenekar) 1952-ben ala-
pították, majd 1971-től intézményesült formában 
folytatta működését. Tagjai a megye és a környék 
zenetanárai, akik a zeneoktatás mellett előadómű-
vészként is tevékenykednek.

2022. augusztus 29. (hétfő)

Sporthétfő 
16.00–18.30 órakor – Szent István tér

 – ismerkedj meg a város sportegyesületeivel, pró-
báld ki a Csabán űzhető sportágakat, s válassz ma-
gadnak közülük! 

2022. szeptember 1. (csütörtök)

LIKE Fesztivál
14.00 órakor – CsAKK Stég

Felkészülés a Garabonciás Napokra, jelöltek bemu-
tatása, Elefánt zenkar esti koncertje, és sok minden 
más, amit fiatal...

2022. szeptember 5. (hétfő)

Sporthétfő 
16.00–18.30 órakor – Szent István tér

 Ismerkedj meg a város sportegyesületeivel, pró-
báld ki a Csabán űzhető sportágakat, s válassz ma-
gadnak közülük!

2022. szeptember 9. (péntek)

The Biebers
CsaKK Stég

A The Biebers egy 2012-ben alakult budapesti mo-
dern pop-rock zenekar, melynek két vezéralakja a 
Megasztárból ismert Puskás Peti, és testvére, Pus-
kás Ádám Dániel. A csapat második helyen vég-
zett a 2015-ös Nagy-Szín-Padon, és olyan előadók 
előtt zenéltek, mint Robbie Williams és az Imagine 
Dragons. Jegyár elővételben: 2 200 Ft, a koncert 
napján 2 700 Ft (NKA Hangfoglaló)

2022. szeptember 12. (hétfő)

Sporthétfő 
16.00–18.30 órakor – Szent István tér

 Ismerkedj meg a város sportegyesületeivel, pró-
báld ki a Csabán űzhető sportágakat, s válassz ma-
gadnak közülük! 

INFORMÁCIÓK: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, tel.: 66/523-800/2501 
mellék; Békéscsabai Jókai Színház, tel.: 66/519-
550; Békés Megyei Könyvtár, tel.: 66/530-200 
Csabagyöngye Kulturális Központ, tel.: 66/449-
222; Munkácsy Mihály Múzeum, tel.: 66/328-040

A Szent István téren zajló valamennyi program 
ingyenes! Ez alól csupán a Made in Hungária-elő-
adás kivétel, amelyre ülőhelyi belépők válthatók.

A városháza díszudvarára tervezett előadások 
esőhelyszíne a Jókai színház nagyterme.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Diagnózis
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Tűsarok nélkül
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
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 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Határtalan tudás 2.

22.05 Ökoportré 2.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Diagnózis
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Tűsarok nélkül
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
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 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Határtalan tudás 3.
22.00 Ökoportré 3.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör

23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Diagnózis
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Tűsarok nélkül
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
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 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Terefere 1.

22.00 Ökoportré 4.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Csabai Forgatag
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 BRSE TV
9.10 Szomszéd vár
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 Szemeszter
21.00 Aggódunk érted 10.

22.20 Cseh gombóc
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szemeszter
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Csabai Forgatag
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 Hosszabbítás
9.10 Szomszéd vár
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 11.
21.55 Örmény nyomok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 Hosszabbítás
9.10 Kvantum
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 Szemeszter
21.00 Aggódunk érted 12.
22.00 Hanna,Anna meg a 

Mamut

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szemeszter
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szemeszter
8.10 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró
9.10 Szempont 
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 Kvantum
21.00 Neve is van 
 Budapest 2.
22.00 Tudományos esték 2.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
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 Kvantum
8.10 Praktikák
8.40 BRSE TV
9.10 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ I/2.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szemeszter
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Biketour in Europe 

2015/3.
21.40 A Szulejmán titok

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 Praktikák
8.40 BRSE TV
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ I/3.

18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szemeszter
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Biketour in Europe 

2015/4.
21.40 Isonzótól a Piavéig 1.
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 Szomszéd vár
8.10 Praktikák
8.40 BRSE TV
9.10 Diagnózis
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ I/4.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szemeszter
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Biketour in Europe 

2017/1.
21.40 Isonzótól a Piavéig 2.

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 Csabai Forgatag
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 Szempont 
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 35.
21.55 Nem tudom 
 halljátok-e ti is

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 Csabai Forgatag
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 Szempont 
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 A Nő és a Hölgy a 

viselkedéskultúra 
tükrében 1.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 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 Szempont 
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 A Nő és a Hölgy a 

viselkedéskultúra 
tükrében 2.

22.10 48 becsülete
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 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 3.
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Tűsarok nélkül
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 Kortanúk - A csillagok 

útján

22.25 Rozmaring
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 4.
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Tűsarok nélkül
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Vajdaság kincseinek 

őrzői
22.30 Szigetmonostor a 

béke szigete

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 5.
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
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 Rózsa Miklós a Film-

zenekirály

21.50 Csavargók
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 Csabai Forgatag
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 Új Eldorádó
22.15 Rendszerváltó televí-

ziók
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 Csabai Forgatag
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 Szelíd szeretettel élni 

életünket
22.10 Az Egyórás üzlet

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 Csabai Forgatag
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 1920 - Az új Közép-

Európa
22.10 Mosonmagyaróvár 

műemlékei

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. július 4., hétfő

2022. július 11., hétfő

2022. július 18., hétfő

2022. július 6., szerda

2022. július 13., szerda

2022. július 20., szerda

2022. július 8., péntek

2022. július 15, péntek

2022. július 22, péntek

2022. július 5., kedd

2022. július 12., kedd

2022. július 19., kedd

2022. július 7., csütörtök

2022. július 14., csütörtök

2022. július 21., csütörtök

2022. július 9., szombat

2022. július 16., szombat

2022. július 23., szombat

2022. július 10., vasárnap

2022. július 17., vasárnap

2022. július 24., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. július 4 – július 24.

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 BRSE TV
8.10 Szomszéd vár
8.40 Művészbejáró
9.10 Szempont 
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 Diagnózis
21.00 Neve is van: 
 Budapest 3.

22.00 Tudományos estek 3.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kvantum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szemeszter
8.10 Kikötő
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
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 Karácsond 1.
22.00 Tudományos estek 4.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság
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S Z É P K O R Ú A K

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN

2022. július 14, csütörtök, 19.00
MASH

Vincent Pongrácz – klarinét, Mahan Mirarab - gitár, fretless, oud
Dés András – ütőhangszerek

Az iráni gitáros és a magyar ütős örömzenélései során ritmikailag és 
szerkezetileg friss kompozíciók születtek, amelyek mindkettőjük számára ins-
piráló irányba mutattak. Vincent Pongrácz, a trió harmadik tagja a közös zenei 

metszéspontokon túl, új perspektívát is nyitott a zenekarnak – mikrotonális, 
páratlan metrumú kompozíció és a jazz és a hip-hop határán mozgó klarinétjá-

téka harmonikus egységet alkotva adtak új lendületet a zenekarnak. 
A Mash három olyan  útkereső zenész találkozása, akik határozott, 

karakteres hanggal rendelkeznek. Sok értelemben máshonnan érkeznek, 
de nyitottságuk és a közös zenei nyelv összeköti őket: alapot biztosít ahhoz, 

hogy a hasonlóságaikat és különbözőségeiket harmóniába rendezve, a három 
zenész közös munkájának gyümölcséből valami új szülessen.

A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Belépő: 500 Ft

Helyszín: Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.
Köszönjük a támogatást! 

KERTMOZI AJÁNLATUNK A MESEHÁZ UDVARÁN:
Máthé Ferenc ajánlásával, kéthetente szerdán, 20 órakor (Békési út 17).

Időpontok:  2022. július 6., 2022. július 20., 2022. augusztus 31.
Eső esetén a vetítés 18 órakor kezdődik, a Nemzetiségi Klubházban 

(Békési út 15.) Érdeklődni a vetítés napján, 
17 órától lehet, a 326-370 telefonszámon.

Bővebb információ a Meseház facebook-oldalán.
Belépés díjtalan.

JAZZ-ELŐZETES:
2022. augusztus 11, csütörtök, 19.00

MACSKIN DÁVID TRIO
Macskin Dávid – trombita, elektronika, Sárosi Áron – basszusgitár, 

Telek Attila – dobok

A kosárpálya mind az öt palánkjánál mozgás van
Streetball-láz a Lencsón

Szinte egész nap – de kora 
délutántól mindig – söté-
tedésig pattog a labda a 
Lencsési kosárpályán. Ez 
azért klassz, mert míg tavaly 
általában egy palánknál ma-
ximum négyen játszottak, 
addig idén akár húsz tizen-
éves is cselezik egymással 
– több kosár alatt.

Még az angolokra mért 4-0-
ás zakótól sem kaptak kedvet 
a futballhoz a Lencsési szán-
kópálya körül lakó gyerekek. 
Ezzel szemben a kosárpálya 
olykor mind az öt palánkjánál 
mozgás van. Szabó Ádám 
szerint többek között az a 
nagyszerű a streetben, hogy 
a különböző tudásszint sem 
gátolja a közös játékot, azaz 

gyengébb színvonalon is él-
vezhető. Ráadásul sztereo-
típia, hogy ez csak a magas 
emberek sportja lenne, itt 
többféle testalkattal is lehet 
brillírozni.

Az egyik ilyen cserebogár 
az U14-es Scherber Kornél, 

aki két-három fejjel alacso-
nyabb a társainál, és mégis 
szórja a pontokat. (Noha Kor-
nél nem a kosárflaszteren szü-
letett, de mióta az eszét tudja: 
csak a kosár létezik. Minden 
bizonnyal nemsokára sportfe-
lületeket fognak megtölteni a 
róla szóló hírek, tudósítások, 
információk. Én szóltam.)

Az egyik palánknál ott do-
bál egy hallgatag fiatalember 
is, akinek szintén ez a játék a 
lételeme. Ráadásul a fentebb 
említett csapat oszloposa volt. 
Jelenleg „pihen”, mármint nem 
terhelheti magát, mert néhány 
hete tüdőembóliával kezelték. 
De ott van. És akar.

Such T.

Apa-fiú rangadó az Árpád fürdőben
„Hova viszed azt a labdát?”

Kettős apa-fiú rangadó 
zajlott a közelmúltban az 
Árpád fürdő ötvenesében. 
Az első meccset a 2010-es 
(gyermek IV.), míg a mási-
kat a 2009-es (gyermek III.) 
csirkefogók vívták (aláz-
ták?) atyáikkal. Mi a máso-
dikban voltunk érdekeltek. 
Jelige: Ne fulladjunk meg! 

Csabai Zozó – a gyerekek 
trénere – idén is összehozta 
a szezonzáró apa-fiú póló-
meccset. Noha az eredmény 
előre borítékolható volt, a 
remek hangulat minden bá-
natot felülírt. Nem mellesleg 
míg egy apa-fiú kosár, kézi, 
foci stb. találkozón bizonyos 
szempontból a faterok pa-

riban vannak a skacokkal – 
hiszen a szilárd pályán futni 
bárki tud –, no de a víz… Ott 
nincs zsebre tett kézzel, fü-
tyülve sétálás. Ráadásul mi-
lyen tudathasadásos állapot 
az, amikor azok a gyerekek 
az ellenfeleid, akiknek egész 
évben szurkolsz a partról.

Már a felállás sem volt túl 
szerencsés: nyolcan küzdöt-
tünk tizenegy kölökkel – ergo 
nem nagyon volt csereso-
runk. A mérkőzésen mindent 
szabad volt (főleg nekünk) 
– például a bokájánál visz-
szahúzni a gyerkőcöt, hogy 
„Hova viszed azt a labdát?”. 
A negyedek hosszát általá-
ban az apukák arcvörösödé-
sének az árnyalata határozta 

meg. Ajtai Miki, a serdülők, 
ifik és a felnőttek játékos-
edzője és Fodor Ádám veze-
tőedző pedig feltűnően sokat 
cikáztak a medence körül... 

Néhány morzsa a derbi-
ről: „Békésen kergetek egy 
sárga labdát a medencében, 
amikor valaki lenyom a víz 
alá… Hát a fiam! – Mi van, 
nem kaptál jégkrémet ebéd 
után? – Nem!”  „Jaj, Istenem! 
Jó volt, csak majd’ megful-
ladtam.” „A bíró most jól fúj? 
Nem tudom, de szerintem 
velünk van.” „Nagyon ügye-
sek voltak a gyerekek. Az 
utóbbi időben egy komplett 
csapattá nőtték ki magukat. 
Mi meg taták voltunk...”

Such Tamás

Nánási Mátyás (90)Sipiczki Pál (90)Unyatinszki Mihályné (90)
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B É K É S C S A B A  A N N O
Strandfürdő a Suk–Wagner téglagyár telepén I.

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

(Város)házhoz jön a színház
Amint beköszöntött az 1921-
es  esztendő nyara, a csa-
bai Élővíz-csatorna men-
tén megjelentek a szabad 
strandfürdőzők, akik vígan 
mártóztak meg, lubickoltak 
a hűs vízben. A távolabb 
lakó erzsébethelyiek kerék-
párokon, hosszabb idő alatt 
juthattak el a vízhez. 

A Körösvidék című napilap 
1921. június 9-ei száma, a 
Strandfürdő Csabán című 
cikkében azonban már arról 
tudósított, hogy a Suk–Wag-
ner téglagyár telepén lévő tó 
szabályszerű fürdővé való 
kiépítése hamarosan befeje-
ződik. A strand körül 60 darab 
egyes, és tíz családi kabin 
épül, mély és sekély vízzel és 
óriási homokfürdővel körülvé-
ve. A meleg víz – írta a lap – 
természetes forrásból jön, s a 
nagymedencéből táplálják az 
újonnan létesített, homokos 
talajú, 60–100 centiméter mély 
fürdőmedencét, amely közvet-
lenül a kisliget mellett fekszik, 
ahol állandó büfészolgálat áll 
a vendégek rendelkezésére. 
Ezek háta mögött van a homo-
kos strand, a napfürdőzésre 
ideálisan alkalmas terület. A 
fürdő alig negyed órára van a 

kisvasúti állomástól. Az újság 
úgy értesült, hogy autóbusz-
közlekedés is lesz majd a für-
dő és a város között. 

A Suk gyári Fürdőbizott-
ság már 1921 nyarán, kere-
tes hirdetésben tudatta az 
erzsébethelyi fürdő építését 
és a fürdő megnyitását, ahol 
Békéscsaba nyári fürdés után 
sóvárgó lakói boldogan lubic-
kolhatnak a vízben, senkitől 
nem háborgatva.

Az erzsébethelyi kedves, 
árnyas fürdőnek jó híre ment, 
úgy mondják, élénk volt ott 
a fürdőélet. Még a késő esti 

órákban is sokan csobban-
tak a hold fényétől ezüstösen 
csillogó vízbe, még 22 óra 
után is fürödhettek a tóban. 
Kedvelt lett az esti szalonna-
sütés, a büfében pedig bor 
és jégbehűtött ásványvíz volt 
kapható. Olyan is előfordult, 
hogy a jaminai rezesbanda 
éjfélig húzta ott a talpalávalót.

A Suk strand építésével 
párhuzamosan, a Békéscsa-
bai Fürdő Rt. kezdte építeni 
az Árpád ligeti nyári strandfür-
dőt, amelynek átadását 1922. 
augusztus 1-jére tervezték.

Gécs Béla

Az erzsébethelyi fürdő megnyitásáról szól hirdetés 1921-ből

Remek komédiákkal, el-
gondolkodtató előadásokkal, 
cirkuszi produkcióval és tánc-
dalesttel várjuk Önöket a Vá-
rosházi Estéken! 

A Kecskeméti Katona Jó-
zsef Nemzeti Színház elő-
adása, az 1x3 néha 4 című 
vígjátéka indítja a júliust 
Szerednyey Béla Jászai Mari 
díjas, Érdemes és Kiváló Mű-
vész rendezésében, Járai 
Mátéval és Fazakas Gézával 
a főbb szerepekben. A darab 
egy megszerezhető hagyaték 
körül forog, és a potenciális 
örökösök leleményességben 
nem ismernek tréfát. Július 
2-án egy zenés komédiával 
várjuk a közönséget: a salgó-
tarjáni Zenthe Ferenc Színház 
előadása, az Apácák érkezik, 
rendezője: Kökényessy Ági. 
Ötvenkét nővér arccal a mér-
gező levesében! Így talál rájuk 
egy balul elsült gombavacsora 
után a zárdába visszaérkező 
öt apáca, akik egy Bingo-party 
miatt maradtak le az „utolsó 
vacsoráról”. Elhatározzák, 
hogy a megboldogult nővére-
ket méltó körülmények között 
búcsúztatják el, és a szüksé-
ges pénzt egy oltári előadással 
teremtik elő… A főbb szere-
pekben Vándor Évát (Jászai 
Mari-díjas) és Kökényessy Ágit 
láthatják. Július 3-án a Rózsa-
völgyi Szalon kétszemélyes 
darabjának, a Valami csaj(ok)
nak tapsolhat a nagyérdemű: 

Egy középkorú férfi (Őze Áron, 
Jászai Mari-díjas) nősülni ké-
szül, és elhatározza, hogy vé-
gigjárja élete nagy szerelmeit. 
A szellemes előadás összes 
női szerepét Pokorny Lia játsz-
sza, rendezője Németh Kris-
tóf. Július 6-án, szerdán Egy 
darabot a szívemből címmel 
Cserháti Zsuzsa és Máté Pé-
ter legszebb dalait hallhatják 
Janza Kata, Fésűs Nelly, Vas-
tag Tamás, Szomor György 
és vendégeik előadásában. 
A Szomor György által szer-
kesztett és rendezett estre va-
lamennyi jegy elkelt, csakúgy, 
mint a Válaszfalak című, Kern 
András (Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas, Érdemes és Kivá-
ló Művész) és Hernádi Judit 
(Jászai Mari-díjas, Érdemes 
Művész) által játszott vígjáték-
ra, a Válaszfalakra. Július 8-án 
még egyszer dübörög a rock 
and roll Békéscsaba főterén: 
tartsanak velünk a Városházi 

Esték lezárásaként a Made 
in Hungária című musical elő-
adására, hallgassuk együtt a 
slágereket Halasi Imre ren-
dezésében, színházunk fiatal 
művészeinek életteli és lendü-
letes előadásában. A főbb sze-
repekben Ormándy M. Kevét, 
Nagy Róbertet és Csomós La-
jos Jászai Mari-díjast láthatják.

A kedves közönséget a 
városháza díszudvarára vár-
juk minden este 20.30 órára, 
a Made in Hungária előadá-
sa azonban a főtéren lesz. 
Amennyiben az időjárás ked-
vezőtlennek ígérkezik, az 
esti előadást a Békéscsabai 
Jókai Színházban tartjuk. Kér-
jük, kísérjék figyelemmel a 
varoshaziestek.hu oldalt!

Ne felejtsék el, hogy ősz-
től új évaddal várjuk Önöket, 
amelyre már megválthatják 
bérleteiket! A műsorról honla-
punkon, illetve a plakátokról 
tájékozódhatnak.
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