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Herczeg Tamás: Együtt kell gondolkodnunk a térségben 

FOLYTATÁS A 5. OLDALON

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

„Békéscsaba intézményeinek és a közvilágításnak 7 megawatt az energiaszükséglete”

A város villanyszámláját csökkenti 
a Gyulai úti napelempark

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Szarvas Péter: Rendezett, 
modern piac lesz Békéscsabán

A város történetének legna-
gyobb piacfejlesztése zaj-
lik jelenleg Békéscsabán. 
Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta, hogy két év-
vel ezelőtt az első ütemmel 
kezdődött a rekonstrukció, 
amikor a régi vásárcsarnok 
épületét újították fel és kor-
szerűsítették a hűtő-, fűtő 
berendezésekkel és az új 
tetőszerkezettel. A korábbi 
nagybani piac területén is 
elkezdődött a munka, egy 
modern, fedett-nyitott vá-
sártér épül és új pavilonsor 
is készül.

– A magyar kormány 100 szá-
zalékos támogatásának kö-
szönhetően, a Modern Város-
ok Program részeként zajlik 
a fejlesztés második üteme. 

Épül a több mint 6000 négy-
zetméteres új vásárcsarnok 
a régi mellett, amelynek tar-
tópilléreit már láthatták az 
erre közlekedők. A kivitele-
ző a napokban helyezi fel a 
hőszigetelt tetőpaneleket. A 
nagybani piacot kiköltöztettük 
a Kétegyházi útra, ahol egy 
9000 négyzetméteres terüle-
ten, akár 50-100 árus is elfér 
a munkájához szükséges na-
gyobb tehergépjárművekkel. 
A modernizálás részeként a 
piac melletti parkolóház már 
korábban elkészült, az au-
tósok birtokba is vehették. 
Az épület három szintes, há-
romszáz autó elhelyezésére 
alkalmas. Ez nagyon nagy 
előrelépés, hiszen a piaci for-
galomnak mindig rákfenéje 
volt, hogy az autósok nem 

tudtak megfelelő parkolóhe-
lyet találni, most ez a parkoló-
házban biztosított – hangsú-
lyozta a városvezető.

Szarvas Péter kitért arra, 
hogy a békéscsabai piac rég-
óta nem csupán a vásártér 
feladatát töltötte be, hanem 
találkozási pontként is funk-
cionált.

– Nagyon szeretnek a 
csabaiak és a vendégek ide-
jönni, nézelődni, beszélgetni 
még akkor is, ha nincsen ha-
tározott vásárlási szándékuk. 
Elmondhatjuk, hogy a színes 
csabai piac már most is or-
szágos hírű, nagyon sokan 
tudják, hogy ha Békéscsabá-
ra jönnek, akkor érdemes ott 
is körülnézniük.

Már működik az a napelem-
park, amelyet az elmúlt 
években a városi sportcsar-
nok mellett építettek. Arról, 
hogyan segíti a rendszer az 
önkormányzati intézménye-
ket, Nagy Ferenc alpolgár-
mestert kérdeztük.

A Modern Városok Program 
részeként komplex energetikai 
program jön létre Békéscsa-
bán. A Smart Grid rendszer 
célja a villamosenergia-költsé-
gek optimalizálása, a széndi-
oxid-kibocsátás csökkentése, 
valamint a városi intézmények 
megújuló energiaforrással tör-
ténő ellátása. A program első 
ütemében három napelem-
park épült, ebből kettő úgyne-
vezett parkoló feletti kialakí-
tású, 2390 panelt tartalmazó, 

és egy a földre helyezett, 850 
elemet számláló park.

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter lapunk megkeresésére 
hangsúlyozta: ez a három rész 
egy egységet alkot. A parkoló 
feletti kialakítás azt jelenti, hogy 
a későbbiekben, ha elkészül-
nek az új sportlétesítmények, 
az ideérkező járművek a pane-
lek alatt parkolhatnak majd, va-
lamint a két betonszerkezetes 
egységet azért választották el 
egymástól, mert a kettő között 
elkerülőút létesülne, egy másik 
projektben. 

A teljes napelempark telje-
sítménye 1,3 megawatt, mely 
jelenleg a városi sportcsarnok-
nak, az Alföld Vívó Akadémia 
csarnokának, illetve a hama-
rosan elkészülő geotermikus 
rendszernek az áramszük-

ségletét fedezi. Abban bíznak, 
hogy amennyiben elkészülnek 
az új komplexumok, a rend-
szer részben azok energiafel-
használását is biztosítja majd.

– A napelemparkkal a nap-
fényt hasznosítjuk, ennek mű-
ködési elve ugyanaz, mint az 
egyre több családi házon, illet-
ve a különböző önkormányzati 
intézményeken látható kiserő-
műveké. Bár az 1,3 megawatt 
kapacitás nagynak tűnhet, 
igazából sokkal többre lenne 
szükség – részletezte Nagy 
Ferenc. – Békéscsaba intéz-
ményeinek és a közvilágítás-
nak legalább 7 megawatt az 
energiaszükséglete, vagyis a 
napelempark csak a töredékét 
fedezi ennek. 

A Körös Hotel helyének 
hasznosításáról, a békés-
csabai repülőtér fejleszté-
séről, a beruházásokról és 
az Országgyűlés aktuális 
döntéseiről is kérdeztük 
Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselőt. 

– Július 9-én rendezték meg 
az első Glokál Fesztivált Bé-
késcsabán, amely a környe-
zetvédelem köré épült, és 
ahol egyebek mellett a Körös 
Hotel helyének hasznosítása 
is szóba került. 

– Itt az egész glóbuszt 
érintő kérdések mellett a 
közvetlen élőhelyünk is teret 
kapott, így a konkrét helyzet 
és a közeljövőben tervezett 
fejlesztések is szóba kerül-
tek. A fesztivál két koncerttel, 

a klímaszorongásról való be-
szélgetéssel, egy víz-önren-
delkezési akciócsoport meg-
alakulásával, és elsősorban 
a helyi környezetünkről szóló 
párbeszéddel tette teljes-
sé a délutánt és az estét. A 
háború, a járvány, az éghaj-
lat-változások okozta problé-
ma mind szorongáshoz, de-
presszióhoz vezethet, de van 
olyan helyi cselekvés, amely 
segíteni tud. Ha megtaláljuk 
ezeket a pontokat és élni 
tudunk velük, akkor jobban 
megélhetjük a mát, és bízha-
tunk a jövőben. Ehhez egyé-
ni, közösségi, önkormányzati 
és kormányzati szinten oda 
kell figyelnünk a klímára. A 
Körös Hotel sorsát illetően 
az én munkám döntően arról 
szólt, hogy a 25 éve üresen 

és egyre rosszabb állapotban 
lévő épület eltűnjön a város-
központból. Ez megtörtént, 
miután a magántulajdonostól 
megvásárolta az állam, majd 
elbontotta az épületet. Most 
következik az a lépés, hogy 
az önkormányzat megkapja 
az 1997 négyzetméternyi te-
rületet, így a városvezetésen 
múlik, hogy mi lesz majd ott. 
A városvezetés akkor hoz 
bölcs és megfontolt döntést, 
ha figyelembe veszi, hogy 
mit szeretnének az itt élők 
a korábbi szálló területén. 
Nagyjából egységes az a 
vélemény, hogy valamiféle 
zöldterület alakuljon ki. 

– A békéscsabai reptérfej-
lesztés hogyan egyeztethető 
össze környezetbarát gon-
dolkodással? 

– Tudjuk, hogy a helyi 
reptérnek nem a nagy re-
pülőgépek fogadására kell 
felkészülnie, hanem a Gyu-
lán és Békéscsabán meg-
valósuló ipari fejlesztéseket 
kell majd szolgálnia. Kérdés, 
hogy mennyire tudjuk ellen-
tételezni a reptérfejlesztés 
okozta környezeti károkat 
azzal, hogy a zöldterületet 
próbáljuk növelni. A kormány 
az önkormányzat részére 
forrást biztosított arra, hogy 
megtervezze a repülőtér bő-
vítését. Fontos, hogy ezzel 
kapcsolatban a városveze-
tés, a szakemberek és a fe-
lelős politikusok is aktívan 
részt vegyenek a lakosság-
gal történő párbeszédben.
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Szarvas Péter: A csabai piac régóta nem csupán vásártér, hanem találkozási pont is

„Környezetünkért egyéni szinten is tennünk kell” 
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
„ T B ” - S A R O K

Szakmai találkozó Brüsszelben
Amit a keresőképtelenség alatti 

kötelezettségekről tudni kell

Népszámlálás

Tisztelt Békéscsabai  
Polgárok! 

A Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) 2022. október 1. 
és november 28. között, 
Magyarország területén nép-
számlálást tart. A népszám-
lálás eredményes lebonyolí-
tásában kiemelkedő szerepet 
játszanak az adatfelvételt vég-
rehajtó számlálóbiztosok. 
Feladatuk a körzet bejárása, 
a körzethez tartozó címek fel-
keresése, szükség esetén a 
címek pontosítása és új címek 
felvétele. Feladatuk továbbá 
az adatszolgáltatóval történő 
kapcsolatfelvétel, az általános 
tájékoztatás, a kérdőíveknek a 
KSH által előírt módon való ki-
töltése, folyamatos és ütemes 
előrehaladás a népszámlálási 
feladat végrehajtásában, vala-
mint a címjegyzék vezetése. 
A számlálóbiztosok munkáját 
közvetlenül a felülvizsgáló irá-
nyítja és felügyeli.

A számlálóbiztos a 2022. 
október 17-e és 2022. no-
vember 20-a között zajló terep-
munka során címellenőrzést 
végez, és lakóegységenként 
kérdőívet tölt ki táblagépen. 
Az adatfelvételhez szükséges 
eszközt a KSH biztosítja.

Ennek a felelősségteljes 
munkának az ellátásához kér-
jük a békéscsabai polgárok 
segítségét.

A számlálóbiztos személyé-
vel kapcsolatos elvárások:

• saját elektronikai esz-
köz internet-hozzáférés-
sel (PC, laptop, táblagép 
– az e-learning-oktatáshoz, 
vizsgához és kapcsolattar-
táshoz),

• e-mail cím és mobiltelefo-
nos elérhetőség,

• 18. életév betöltése,
• legalább középfokú vég-

zettség.

A számlálóbiztosi munká-
ra olyan személyek jelent-
kezését várjuk:
•  akik magabiztos számító-

gépes ismerettel rendel-
keznek, illetve jártasak az 
érintőképernyős készülé-
kek használatában,

• pontosan tudják követni az 
előírásokat,

• betartják a határidőket,
• jó kapcsolatteremtő- és be-

szédkészséggel rendelkez-
nek,

• képesek a munka okozta 
fizikai és szellemi megter-
helés, az esetleges konflik-
tusok elviselésére,

• vállalják az új ismeretek 
elsajátítását, a kapott vála-
szok bizalmas kezelését és 
a népszámlálás idején más 
adatgyűjtési és kereskedel-
mi ügynöki tevékenység 
mellőzését.

Előnyt jelent:

•  a felsőfokú végzettség, to-
vábbá

•  ha korábban részt vett nép-
számlálásban, mikro-cen-
zusban, vagy más, a KSH 
által lebonyolított lakossági 
adatfelvételben számláló-
biztosként és munkáját jó 
minőségben végezte el.

Kérünk mindenkit, aki ren-
delkezik a felsorolt képessé-
gekkel, és kedvet érez a nép-
számlálási munkában való 
részvételhez, jelentkezzen 
számlálóbiztosnak.

Jelentkezni a polgármeste-
ri hivatalban (5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.), az 
információs irodában leadott 
"Számlálóbiztosi jelentkezési 
lap" kitöltésével és aláírásával 
lehet, illetve a jelentkezési la-
pot a balczo@bekescsaba.hu; 
vagy belanka@bekescsaba.
hu; email címre is megküldheti. 

A jelentkezési lap letölt-
hető a www.bekescsaba.hu 
oldalról, illetve személyesen 
is igényelhető a polgármes-
teri hivatalban is.

Jelentkezési határidő: 
2022. augusztus 31.

A számlálóbiztosok a he-
lyi népszámlálási felelőssel 
(jegyző) kötnek megbízá-
si szerződést, amelyre azt 

követően kerül sor, hogy a 
számlálóbiztosi teendőket 
tartalmazó online tananyagot 
elsajátították, és erről sikeres 
e-learning vizsgát tettek.

A munkavégzésért a KSH 
a 362/2020. (VII. 23.) Korm. 
rendelete szerinti normatíva 
alapján meghatározott díja-
zást biztosít. (A számláló-
biztos bruttó díjazása: kap-
csolatfelvétel, címellenőrzés, 
aktualizálás 350 Ft/cím, 
összeírás körébe tartozó 
cím összeírása 380 Ft/cím, 
személyek összeírása 730 
Ft/személy, felkészülési és 
kapcsolattartási díj: 25  000 
Ft – ez a KSH tájékoztatá-
sa alapján megközelítőleg 
bruttó 180 000-220 000 Ft 
közötti összeg lehet).

A polgármesteri hivatal nép-
számlálási ügyintézőinek 
telefonos elérhetősége: 

Belanka Zsolt népszámlá-
lási referens telefon: 66/886-
623.

Dr. Jakucsné Balczó Edit 
népszámlálási referens tele-
fon: 66/523-811.

A népszámlálással kap-
csolatos bővebb információk 
megtalálhatók a www.ksh.hu 
oldalon.

Kérjük, hogy jelentkezé-
sével segítse az országos 
népszámlálás eredményes 
lebonyolítását. 

Számlálóbiztosok jelentkezését várják

A beteg a keresőképtelen-
sége elbírálása érdekében 
köteles az orvosát tájékoz-
tatni az egészségi állapo-
tával összefüggő körülmé-
nyekről.

A betegség ideje alatt a tár-
sadalombiztosítás alapján 
egészségügyi szolgáltatás 
vehető igénybe, a biztosítot-
tak táppénzre, üzemi (munka-
helyi) baleset esetén baleseti 
táppénzre is jogosultak lehet-
nek. Fontos azonban azt is 
tudni, hogy a keresőképtelen-
séggel összefüggésben előírt 
szabályokat be kell tartani.

Így például a beteg köteles 
betartani az orvos utasítása-
it, különösen a gyógyulását 
elősegítő, meghatározott ide-
jű ágynyugalomra, valamint 
a tartózkodási helyről való 
kijárás korlátozására vonat-
kozóan. Az elrendelt vizsgá-
latokon meg kell jelennie, és 
az orvost arról is tájékoztatnia 
kell, ha ezen idő alatt más or-
vos is kezeli. A tartózkodási 
helyét szintén be kell bejelen-
tenie a keresőképtelenséget 
elbíráló orvosnak. 

A 30 napot meghaladó ke-
resőképtelenséget a felülvé-
leményező főorvos általában 
havonta legalább egyszer 
felülvéleményezi, ami – a 
szakértő főorvos utasítására – 
a beteg tartózkodási helyén is 
elvégezhető. A betegszabad-
ság, illetve a táppénz igény-
bevétele alatt a munkáltató is 
kérheti a keresőképtelenség 
felülvizsgálatát a kormányhi-
vataltól, az eljárás igazgatási 
szolgáltatási díja 15 800 forint. 
A keresőképtelenség elbírálá-
sát a kormányhivatal az erre 
jogosult orvosok közreműkö-
désével ellenőrzi. Szabályta-
lanság esetén akár a táppénz 
folyósítása is megszüntethető.

A felülvizsgálat során a 
szakértő főorvos a beteg-
dokumentációban fellelhető 
adatok, vagy indokolt eset-
ben a beteg vizsgálata alap-
ján hoz döntést. A döntésről 
a munkáltatót és a munka-
vállalót is írásban értesíti a 
hatóság, mellyel szemben a 
közléstől számított 8 napon 
belül a kormányhivatalnál or-
vosi felülvizsgálat kezdemé-
nyezhető.

    Dávid Ferenc 
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

A kamarai szolgáltatások 
javítása és az új fókuszok 
megtalálása szerepelt na-
pirenden az Európai Keres-
kedelmi Kamarák Szövet-
ségének (Eurochambres) 
ülésén. A brüsszeli fóru-
mon a Békés Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
részéről Szikszai Csaba, a 
külgazdasági osztály veze-
tője vett részt.

Évek óta rendszeresen szer-
vez szakmai képzéseket a ka-
marai vezetők és munkatársak 
számára az Eurochambres, 
bár ez a sorozat a pandémia 
miatt egy időre megszakadt. 

A járvány enyhültével ismét 
megvitathatta az Európa kü-
lönböző pontjairól érkező, 
mintegy száz szakember az 
aktuális témákat. 

Előadások hangzottak el, 
majd szakmai műhelymunká-
ban vitatták meg a legújabb 
szolgáltatási technikákat, és 
ezek használati módjait. A 
résztvevők betekinthettek a 
kamarák számára elérhető 
pályázati forrásokba, egye-
bek mellett a BMKIK által már 
évek óta sikerrel futó Erasmus 
pályázati rendszerbe. 

– A rendezvény egyúttal 
az európai kereskedelmi ka-
marák középvezetőinek talál-

kozója is volt, amin részt vett 
Ben Butters  a Eurochambres 
főtitkára is. Alkalom nyílt arra, 
hogy megerősítsük partner-
kamaráinkkal a kapcsolatot 
– mondta Szikszai Csaba.  
– Egy rövid, háromoldalú 
megbeszélésen az együttmű-
ködés jövőjéről beszélgettem 
Urbányi Péterrel, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra brüsszeli képviselőjével, 
valamint Ovidiu Silaghivel, a 
Román Kereskedelmi és Ipar-
kamara főtitkárával. Hang-
súlyoztam, hogy kamaránk 
szeretné tovább erősíteni a 
magyar-román kapcsolatokat 
– tette hozzá Szikszai Csaba.

Á R V E R É S 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesí-
teni a következő ingatla-
nát: A Gyulai út 37. szám 
alatt található, Békéscsa-
ba 87/4/A/100 helyrajzi 
számon nyilvántartott üz-
lethelyiség megnevezésű 
ingatlant.

Helyrajzi szám: 87/4/A/100
Területe, megnevezé-

se: 18 m2, üzlethelyiség
Az ingatlan kikiáltá-

si ára: nettó 5 500 000 Ft, 
azaz ötmillió-ötszázezer fo-
rint, a hatályos áfa törvény-
nek megfelelően (bruttó 
6 985 000 Ft).

Az árverés ideje: 2022. 
szeptember 22., csütörtök 
10.00 óra

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

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon-
lapján (www.bekescsaba.
hu) - Aktualitások, Eladásra, 
hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának hirdetőtábláján megte-
kinthető. 

További felvilágosítás-
sal Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai-fejlesztési Osz-
tálya szolgál. Telefonszám: 
66/523-870.

Hirdessen 
nálunk!

66.740 700 
info@bmc.media.hu

Ben Butters Szikszai Csaba és Urbányi Péter
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Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
A város villanyszámláját csökkenti 

a Gyulai úti napelempark

Viharsarki Termék logó

A Békés Megyei Önkor-
mányzat TOP-5.3.2-17-BS1- 
2018-00001 „Hagyomány, 
Érték, Közösség Békés 
megyében” projekt kereté-
ben létrehozott egy termék 
brandet, amelynek célja 
a térségben dolgozó kéz-
művesek egységes, közös 
megjelenéssel való bemu-
tatása. Ez lokális brandként 
segíti a fogyasztót a helyi 
termékek kiválasztásában, 
lehetőséget ad arra, hogy a 
vásárlók rövid elérési úton 
jussanak hozzá. Így egy-
ségesen jelennek meg az 
önmagukban is kiváló ter-
mékek, ezáltal egymást is 
erősítik.

A Békés Megyei Önkormány-
zat a lakosság segítségét 
kérte. Online szavazás útján 

választotta ki a Viharsarki 
Termék logóját, valamint szin-
tén online ajánlások alapján, 
2022-ben 15 kistermelő ka-
pott jogosultságot a Viharsar-
ki Termék logó használatára. 

Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat elnöke 
elmondta, a megyei kister-
melőknek és kézművesek-
nek rangot, a vásárlók szá-
mára pedig minőséget jelent 
a Viharsarki Termék logó. A 
brand célja, hogy létrejöjjön 
egy olyan jel, amellyel be-
azonosíthatóak azok a kis-
termelők és kézművesek, 
akik kiváló minőségű 
Békés megyei élelmi-
szereket, termékeket 
állítanak elő.

A kiválasztott 
kézművesek és 
kistermelők szá-

mára a megyei közgyűlés 
kézműves vásárokat hirdet, 
az elsőt 2022. május 28-án 
rendezték meg Szarvason, 
a Cervinus Teátrum mögötti 
parkolóban. A vásár azóta, 
megyejáró körútja során 
Kondoroson, Gyomaendrő-
dön és Nagybánhegyesen is 
elérhető volt az érdeklődők 
számára. 

Keressék Önök is a Vi-
harsarki Termékeket!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

 Energiahatékonyság és 
klímavédelem

A nagyközönség számára 
is bemutatták a Smart Grid 
rendszer első ütemének fej-
lesztéseit a közelmúltban, 
Békéscsabán. A Modern 
Városok Programban zaj-
ló beruházás célja a villa-
mosenergia-költségek op-
timalizálása, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentése, 
valamint a városi intézmé-
nyek megújuló energiafor-
rással való ellátása.

A fórumon elhangzott: orszá-
gosan is egyedülálló, hogy az 
energia termelése, tárolása 
és felhasználása egy helyen 
történik. A rendszer jelenleg 
annyi energiát képes tárolni, 
hogy a városi sportcsarnok 
egy teljes napi áramellátására 
is elegendő lenne.

– Jelenleg a napelemek 
által megtermelt energiát egy 
energiatároló el is tudja tárol-
ni, amelyet a sportcsarnok fel 
tud használni. Ez a központ 
a tervezett jövőbeni projek-

tek energiaigényét is el tudja 
látni, így egy új multifunkcio-
nális sportcsarnok, illetve egy 
versenyuszoda energiaellá-
tásáról is gondoskodhat majd 
– fogalmazott Szél Adrián, a 
Békéscsaba Energia ESCO 
Kft. cégvezetője. 

A Smart Grid projekt első 
ütemének egyik fő célja, hogy 
a Gyulai úti sportlétesítmények 
fenntartására minél kevesebb 
nem megújuló energiaforrást 
kelljen felhasználni. A Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezető-he-
lyettese kiemelte, hogy erre 

elsősorban a klímaváltozásért 
felelős üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése 
miatt van szükség.

– Egy megújuló energia-
forrásból táplálkozó rend-
szerről van szó, amelynek 
kevés a széndioxid-kibocsá-
tása. Ez azért is fontos, mert 
a mai világban globálisan 
olyan folyamatok zajlanak 
– nemcsak Békéscsabán, 
helyi szinten, hanem világ-
szinten is –, amelyek nagyon 
kedvezőtlen irányba befolyá-
solják az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának mennyi-
ségét – mondta Vass Csaba. 

Emlékeztetett: folyamat-
ban van a projekt második 
ütemének részeként egy 
geotermikus fűtési rendszer 
kialakítása, valamint az intel-
ligens közlekedésvezérlő és 
környezetkímélő közösségi 
közlekedési rendszerek is ki-
épülnek majd.

Vincze Attila

Az elmúlt hetekben itt vol-
tak a testvérvárosaink vezetői, 
eljöttünk és megcsodálták a 
piaci körülményeket, a bemu-
tatott sokféle árut. Azt szeret-
nénk, hogy a teljes terület kor-
szerűsítését követően, még 
többen jöjjenek el a vásárcsar-
nokba, hiszen igazi, helyi lát-
ványosság lesz ez a terület is. 
A vásárláson túl is elidőzhet-
nek majd itt a vendégek és a 
csabaiak, akik a helyi gasztro-
nómiába is belekóstolhatnak. 

A régi büfésort a kivitelező 
elbontotta, itt is színvonalas, 
minden igényt kielégítő ven-
déglátóhelyeket szeretnénk 
majd létrehozni – tette hozzá 
Szarvas Péter.

A polgármester hangsú-
lyozta, hogy a piacfejlesztés 
második ütemében a környező 
utcák is megújulnak. Június-
ban kezdődött el a Rózsakert 
és a vásárcsarnok közötti út 
rekonstrukciója, ahol új járda-
sávot alakítanak ki, valamint 
megújulnak a parkolóhelyek és 
az út burkolata is.

– Több, mint 12 000 négy-
zetméternyi új térburkolat 
lesz a piac környezetében –
nem csupán a piac, hanem 
a környező utcák teljes bur-
kolatcseréje is megvalósul, 
és a parkolók is új burkolatot 
kapnak. Új, sétány jellegű 
járdakapcsolatok lesznek, és 
arra is ügyeltünk, hogy fákat 
ültessünk az épületek közé. 
Több mint 100 fát telepítünk, 
amelyeknek fontos zöld funk-
ciót szánunk a területen. Arra 
számíthatnak a csabaiak, 
hogy nem csupán új vásár-
csarnok lesz, hanem minden 
gondozottabb és rendezet-
tebb lesz a piac környeze-
tében – zárta gondolatait a 
városvezető.

Szarvas Péter hozzátette: 
a közterület rekonstrukciója 
várhatóan idén július végén, 
míg a vásárcsarnok építése 
2023 nyarán fejeződik be.

Papp Ádám

Szarvas Péter: Rendezett, 
modern piac lesz Békéscsabán

– A rendszerhez kap-
csolódik egy 2,4 megawatt 
órás tárolókapacitás, amely 
bár nem tűnik jelentősnek, 
országos szintén így is ki-
emelkedőnek számít. A táro-
lót egy nap alatt meg tudjuk 
tölteni. A mostani és a jövő-
beni sportlétesítményeknek 
napszakonként más-más 
az energiaszükséglete; a 
napelemparkok inkább nap-
pal termelnek energiát, 
ugyanakkor a tároló az esti 
használatot is tudja biztosí-
tani. Azt az energiát, amelyet 
jelenleg még nem tudunk 
felhasználni, visszatápláljuk 
az országos hálózatba, ame-
lyért az önkormányzat meg-
felelő ellentételezést kap, 
tehát az új létesítmények 
elkészültéig is értékteremtő, 

villamosenergia-költségeket 
csökkentő napelemparkot 
üzemeltetünk – tette hozzá.

Az alpolgármester azt is 
hangsúlyozta, hogy a vá-
rosi energiaigény fedezésé-
re szükség lenne még több 
ilyen parkra, ezzel kapcso-
latban további tervek is van-
nak, például a Szarvasi úton 
is létesülne egy, melynek fő 
funkciója az elektromos bu-
szok kiszolgálása lenne.

– A Smart Grid rendszer 
lényege – melynek része a 
Gyulai úti napelempark –, 
hogy a napelemparkjainkat 
az intézmények tetőfelületén 
található naperőművekkel 
összekapcsolva, a terme-
lési és fogyasztási igény ki-
egyenlítése sokkal könnyeb-
ben valósuljon meg, hiszen 
az energia ára egyre maga-
sabb, az önkormányzatok 

számára is – húzta alá az 
alpolgármester.

Bár a geotermikus hőt 
hasznosító rendszer ön-
állóan működik majd, és 
nem direkten kapcsolódik 
a napelemparkhoz, a kettő 
mégis összeköttetésben áll 
egymással, hiszen az előbb 
említett rendszerben a hasz-
nált és még meleg vizet visz-
sza kell sajtolnia a földbe, 
vagyis a szivattyúknak és a 
rendszer üzemeltetésének 
szüksége van áramra. Ezt 
jelenleg a napelempark biz-
tosítja. A geotermikus hő a 
jövőben a földgázfelhaszná-
lást is csökkenti, hiszen 16 
önkormányzati intézményt, 
többek közt sportlétesítmé-
nyeket és a CsabaParkot 
fűtik majd vele. A beruházás 
jelenleg is zajlik. 

Mindkét rendszer bő-
víthető – mutatott rá Nagy 
Ferenc, és mint mondta, 
nagy igény lenne rá, hogy 
az önkormányzat további 
napelemparkokat létesítsen, 
ugyanakkor mindez a beru-
házási lehetőségek függvé-
nye is. Hozzátette: a Smart 
Griddel jelentős költségmeg-
takarítás érhető el, hiszen 
várhatóan a gáz és az áram 
ára is nő a következőkben.

Varga Diána



Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Wenckheim turista- és ke-
rékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái 2020 
augusztusában megkez-
dődtek, majd több ütem-
ben további szakaszokkal 
bővültek.

Kivitelezéssel, forgalomba-
helyezési eljárással jelenleg 
érintett szakaszok: a Békés-
csaba és Szabadkígyós közöt-
ti földút, Ligeti sor-Sikonyi utca.

A Szabadkígyós és Békés-
csaba szakaszon a kivitelezés 
befejeződött. Békéscsabáról, 
a Kerekegyházi úton haladva, 
az út végétől, a korábban el-
készült szakasz folytatásaként 
a bányatavak felé, valamint 
Szabadkígyóson, a Kastély 
utca felől Békéscsaba irányá-
ba a teljes szakasz elkészült. 
A forgalomba-helyezési eljá-
rás folyamatban van. A for-
galomba-helyezési eljárás le-
zárásáig mindenki csak saját 
felelősségére használhatja a 
létesítményt. 

Ezúton jelezzük, hogy az 
elkészült mezőgazdasági utat 
csak az út melletti ingatlanok 
tulajdonosai, a kerékpárosok, 
valamint a célforgalom (a te-
rületen munkát végző me-

zőgazdasági gépjárművek) 
használhatják. A behajtási 
jogosultságok ellenőrzését, 
a sebességmérést (30 km/
órás sebességkorlátozás), a 
létesítmény helyes és jogsze-
rű használatát a kerékpárosok 
forgalombiztonságának védel-
me érdekében ellenőrzik.  

A Ligeti soron megvalósult 
a kerékpárút és a sétány épí-
tése, a Sikonyi út burkolat-fel-
újítása és a kerékpáros nyom 
felfestése, az óvoda előtti par-
koló építése és a padkarende-
zés. A forgalomba-helyezési 
eljárás folyamatban van. A 
forgalomba-helyezési eljárás 
lezárásáig mindenki csak saját 
felelőségére használhatja a lé-
tesítményt. 

A projekt keretében elké-
szült kerékpárforgalmi léte-
sítmények nyomvonalán köz-
lekedési táblákat, valamint 
turisztikai információs táblákat 
helyeznek ki, amelyek készíté-
se folyamatban van. Folyamat-
ban van még térfigyelő kame-
rák elhelyezése (bányatavak, 
Gerla – Wenckheim Károly tér, 
Póstelek – kronoszkóp, komp-
lex fedett pihenő – Dirt pálya), 
valamint a bányatavaknál lévő 
kilátó villámvédelmének a 
megoldása is. 

A fentiek mellett tisztelettel 
kérjük, hogy a projekt kereté-
ben elkészült, pihenést, kikap-
csolódást szolgáló, egyedi ter-

vezésű létesítményekre (kilátó, 
komplex fedett pihenőhelyek, 
padok, asztalok) és a kihelye-
zett kerékpáros-kellékek épsé-
gére, tisztaságára vigyázzunk, 
hogy sokáig és minél többen 
tudjuk használni mindannyiunk 
örömére, megelégedésére. 

Korábban jeleztük, hogy a 
bányatavaknál lévő új kilá-
tó megrongálódása, vala-
mint a kerékpárjavító szer-
számok eltűnése után a 
kihelyezett értékes, egyedi 
tervezésű 4 db padot és 2 
db asztalt ismeretlenek el-
tulajdonították. Továbbra is 
kérjük, hogy aki valamilyen 
információval rendelkezik a 
bútorokat illetően, szíves-
kedjen jelezni a polgármes-
teri hivatalban. Ismételten 
kérjük Önöket, hogy vigyáz-
zunk a környezetünkre, óv-
juk közös értékeinket! 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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ÚTFEJLESZTÉS BÉKÉSCSABÁNMEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK
 INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Keressen minket az alábbi oldalakon:
D www.behir.hu   |   F facebook.com.behir.hu

Az útépítés I. ütemében jú-
lius 14-én befejeződtek a 
műszaki átadás-átvételi el-
járások, a II. ütemben is ter-
vezetten haladnak a munká-
latok.

Magyarország Kormánya a 
Modern Városok Program 
keretében 7 038 999 000 Ft 
összegű támogatást biztosí-
tott a békéscsabai útfejlesz-
tési célok előkészítésére és 
megvalósítására.

A támogatási összeg első-
sorban belterületi, szilárd 
burkolattal nem rendelkező 
utcák útépítésére használha-
tó fel, de a városnak lehetősé-
ge van a támogatási összeg 
egy részét útfelújítási munkák 
(elavult aszfalburkolat cse-
réje) elvégzésére fordítani. 

A támogatási összeg fel-
használásával az önkormány-
zat célja annak a fejlesztési 
programnak a folytatása, 
amely a XXI. századhoz mél-
tó városi úthálózat kialakításá-
hoz vezet, és az eredménye 
nyomán a lakossági, kom-
munális igények kielégítése 
mellett elmondható lesz, hogy 
Békéscsaba városa megfelel 
a modern társadalmi elvárá-
soknak.

Az útépítés I. ütemében 
2022. július 14-én befeje-
ződtek a műszaki átadás-át-
vételi eljárások. Az útépítés 

II. ütemében a munkálatok 
ütemesen haladnak.

A fejlesztési program  
jelenlegi állása:

1. Útépítés I. ütem (45 
utca/szakasz):

A vállalkozó készre jelen-
tése alapján mind az 1. rész, 
mind a 2. rész esetében, 2022. 
július 4-én megkezdődtek, 
2022. július 14-én befejeződ-
tek a műszaki átadás-átvételi 
eljárások.

2. Útfelújítás (63 utca/
szakasz):

Az útfelújítási munkákkal 
mind a 63 utcában elkészültek, 
rész műszaki átadás-átvételi 
eljárás már 34 utcában 2021. 
december 15-én lezárult. A to-
vábbi 29 utcában 2022. június 
2-án megkezdődött a műsza-
ki átadás-átvételi eljárás. A 2. 
rész esetében az eljárás még 
aznap lezárult. Az 1. részhez 
tartozó 1 utcában (Alkotmány 
utca) az eljárás még nem zá-
rult le.

3. Útépítés II. ütem (38 
utca/szakasz):

A kivitelezési munkálatok 
során 13 utcában a vízve-
zeték-rekonstrukció megtör-
tént, jelenleg 23 utcában az 
útalapépítés van folyamatban, 
illetve ebből 8 utcában már a 
kötőaszfalt-réteg terítését vég-
zi a vállalkozó.

Az útépítéssel érintett ut-
cákban a kivitelezési mun-
kák megkezdése folyamato-
san történik. A munkálatok a 
tervezett ütemnek megfele-
lően haladnak.

Felhívjuk a lakosok szí-
ves figyelmét a fejlesztéssel 
aktuálisan érintett terüle-
teken (útépítés II. ütem) a 
munkagépek jelenlétére, 
valamint arra is, hogy a köz-
úti forgalomban az építési 
anyagok beszállítása miatt 
a tehergépjármű-forgalom 
megnövekedésére is szá-
mítani kell.

Kérjük a közúton közle-
kedőket, vezessenek óvato-
sabban és figyelmesebben, 
vegyék figyelembe a kihelye-
zett közúti táblák utasításait. 

Kérjük az érintettek türelmét 
és megértését.

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

További információ kérhe-
tő a projekt lebonyolítójától: 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft.

Telefon: 06 +36-66/241-791 
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A projektről bővebb informá-
ciót a utfejlesztesbekescsaba.
hu weboldalon olvashatnak.

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

W ENCK HEIM TURISTA- 
ÉS KERÉKPÁRÚ T KI A L AKÍTÁSA

* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

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

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
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Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Meglévő iparterületek 
infrastrukturális fejlesz-
tése tárgyú projekt kere-
tében a kerékpárforgalmi 
létesítmények kivitelezési 
munkái folytatódnak. 

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 meglévő 
kerékpárút burkolata, valamint 
a támfal bontása elkészült. Je-
lenleg földmű-építési munká-
latok vannak folyamatban.

A Mokry utcai közúti-gya-
logos szintbeli vasúti keresz-
tezés és a Szarvasi úti ke-
rékpárút között a nyomvonal 

teljes lezárása mellett épül 
a kerékpárút. A homokos 
kavicságyazat és az útalap 
építése elkészült. Jelenleg 
a közvilágítás kiépítése van 
folyamatban, melynek meg-
épülte után elkezdődnek 
az aszfaltozási munkák. A 
Mokry utcában útszűkületek-
re számíthatnak az arra köz-
lekedők a lokális pályaszer-
kezet-csere miatt.

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 kér-
jük a lakosság szíves megér-
tését, türelmét és közremű-
ködését. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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Időközi választás
Varga Tamás átvette mandátumát

Július elején átvette megbí-
zólevelét a városháza dísz-
termében Varga Tamás al-
polgármester, aki ezentúl a 
4. számú egyéni választóke-
rületet is képvisel a közgyű-
lésben. A Hajrá Békéscsaba 
Egyesület színeiben induló 
politikus a június 26-ai, idő-
közi választáson győzte le a 
Fidesz-KDNP jelöltjét.

A Békéscsabai Helyi Választá-
si Bizottság dr. Ferenczi Attila 
önkormányzati képviselő halá-
la miatt önkormányzati képvi-
selő-választást tűzött ki június 
26-ára a 4. számú egyéni vá-
lasztókerületben. Mint arról ko-
rábban beszámoltunk, a Hajrá 
Békéscsaba Egyesület színe-
iben induló Varga Tamás 519 
szavazattal (56,35 %) győzött, 
míg a Fidesz-KNDP politikusa, 
Alföldi Károly 402 szavazatot 
(43,65 %) kapott.

– A választást rendkívüli 
események nem zavarták, a 
választópolgárok – más önkor-

mányzati képviselő-választá-
sokhoz hasonlítva – viszonylag 
sokan mentek szavazni, több 
mint 27 százalékos részvételi 
arányról számolhatunk be – 
fogalmazott dr. Bacsa Vendel, 
jegyző.

– Szinte a választás más-
napjától érkeztek megkere-
sések, el is indult a munka. 
Látom a feladatokat, látom a 
problémákat, tudom, hogy mire 
kell odafigyelni. Folyamatosan, 
interaktívan és aktívan sze-
retném végezni ezt a munkát 
– fogalmazott Varga Tamás 
a mandátum átvétele után, ki-
emelve, hogy leginkább a házi-
orvos-hiány jelent gondot, de a 
csúcsforgalom normalizálása 
is a kiemeltebb feladatok közé 
tartozik a választókerületében. 

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

Hidvégi Dávid

„Akár szintet ugorhatunk”
A Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület a közelmúltban 
tartotta közgyűlését, ahol 
megtárgyalták Békéscsaba 
turizmusfejlesztési koncep-
cióját is. Az egyesület elnö-
kével, Opauszki Zoltánnal 
erről, valamint a térségben 
rejlő turisztikai lehetősé-
gekről beszélgettünk. 

– Két évvel ezelőtt kiemelt tu-
risztikai desztináció lett Gyu-
la és Békéscsaba térsége. 
Mit jelent ez?

– Öt évvel ezelőtt még 
nem volt érdemi együttmű-
ködés Gyula és Békéscsaba 
szakmai szereplői között, ma 
pedig már ott tartunk, hogy a 
kormány a turisztikai térségek 
nevesítése során, a tíz között, 
egyikként Gyula és Békés-
csaba térségét nevesítette. 
2020 februárjában mindkét 
város közgyűlése döntést 
hozott arról, hogy felkérik a 
két település turisztikai szer-
vezeteit – a Békéscsabai Tu-
risztikai Egyesületet, valamint 
a Gyulai Turisztikai Nonprofit 
Kft.-t –, hogy hozzuk létre a 
Gyula-Békéscsaba TDM Szö-
vetséget, amely arra hivatott, 
hogy a két város turisztikai 
szereplőinek, szolgáltatóinak 
az együttműködését megva-
lósítsa.

 – A békéscsabai közgyűlé-
sen elhangzott, hogy turisztikai 
attrakciók kellenek a turisták 
idevonzásához. Melyek lehet-
nek ezek?

– A látogatókat elsősorban 
mindenhol a fürdők vonzzák 
– más kérdés, hogy a fürdő-
kön kívül hol, milyen attrak-
ciókat tudnak még kínálni a 
vendégeknek. Békéscsabán 
az „egyebek” tekintetében 
számos dolgot el tudtunk 
érni az elmúlt években. A 
Munkácsy Negyed projekt a 
befejezéséhez közeledik, a 
CsabaParkban nagy fejlesz-
tések valósultak meg, de az 
aktív turisztikai elemek át-
adása még hátravan. A köz-
gyűlésen elhangzott, hogy 
amennyiben az Árpád fürdőt 
tudnánk úgy fejleszteni, hogy 
az az év minden napján üze-
meljen és családi welness-
szolgáltatásokat nyújtson, 
akkor egész évben többen 
jöhetnének ide. Ha pedig 
eljönnek, számos egyéb 
programot tudunk kínálni a 
látogatóknak. Gyulán óriási 
népszerűségnek örvend az 
Almásy-kastély. Csabán van 
két Wenckheim-kastélyunk – 
a pósteleki és a gerlai –, igaz, 

pillanatnyilag áldatlan állapot-
ban. Van két kúriánk is, ebből 
a Munkácsy Emlékház már 
megújult, a Beliczay-kúria 
felújítása pedig folyamatban 
van. Ha valamikor a későbbi-
ekben a pósteleki kastélyt tel-
jes körűen fel tudnánk újítani, 
az nagy vonzerő lenne. 5–7 
éven belül szerintem a fürdő 
és a pósteleki kastély fejlesz-
tésével akár szintet is ugorha-
tunk a turizmust illetően.

– Elkészült Békéscsaba új, 
középtávú turizmusfejleszté-
si koncepciója. Ez mit foglal 
magában?

– Nyolc évvel ezelőtt ké-
szült az előző, azóta számos 
olyan beruházás valósult 
meg Békéscsabán, amely-
nek turisztikai érintettsége 
van. Le kell reagálni ezeket a 
fejlesztéseket, illetve igazod-
va a mostani uniós ciklushoz 
(2021–2027), meg kell fogal-
maznunk, hogy a turizmus 
tekintetében mit kíván tenni 
a város. Ez a dokumentum, 
amelyet a város és a turisz-
tikai egyesület közgyűlése is 
tárgyalt, kiváló alapot teremt 
ehhez, mert alapos, szak-
mailag jól alátámasztott, és 
kellőképpen a jövőbe muta-
tó. A Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület egyébként össze-
sen harmincöt projektre tett 
javaslatot a város turizmus-
fejlesztési koncepciójában, 
és bízunk ezek megvalósu-
lásában.

M. E.

Testvérvárosi delegációk 

Az elmúlt két év kihagyása 
után, ismét volt testvérvá-
rosi találkozó. A Csaba napi 
rendezvényekre az önkor-
mányzat meghívta a  test-
vérvárosok delegációit.

A Csaba napokra Túrócszent-
márton, Tarnowskie Góry, 
Belényes, Nagybecskerek, 
Mikkeli és Székelyudvar-
hely képviselői látogattak el 
Békéscsabára. 

Szarvas Péter polgármes-
ter úgy fogalmazott, hogy a  
testvérvárosi kapcsolataink 
sosem kizárólag formálisak 
voltak, hanem gazdasá-
gi, kulturális és személyes 
szinten is rengeteg pozitív 
eredménnyel jártak. Hangsú-
lyozta: a testvérvárosok kép-
viselőivel sokat tanultak egy-

mástól, számtalan értékes 
pillanatot, tartalmas, jó han-
gulatú beszélgetést, közös 
élményeket éltek át együtt az 
elmúlt évek során.

A vendégek a Békéscsa-
bán töltött idő alatt elláto-
gattak a csabai piacra, ahol 
számos friss, helyi termék-
ből vásároltak. Ezt követően 
megnézték a város neveze-
tességeit és az új fejlesztése-
ket, többek között a Munká-
csy Negyedben a Munkácsy 
Mihály Múzeumot, a Munká-
csy Emlékházat, az Ursziny–
Beliczay-kúriát, a felújított 
hidakat, a CsabaParkot, és 
a sportcsarnok melletti 
napelemparkot is. Az úgy-
nevezett Smart Grid projekt 
részletei különösen érdekel-
ték a vendégeket. 

A tartalmas programot kö-
vetően, a XX. század elején 
épült, a korabeli környezetet 
megidéző Haluska tanya he-
lyi, gasztronómiai különle-
gességeit kóstolhatták meg 
a vendégek, majd Szabad-
kígyósra látogattak el, ahol 
az ország egyik legszebb 
neoreneszánsz és eklektikus 
stílusban épült kastélyát, a 
Wenckheim-kastélyt tekintet-
ték meg. Végül részt vettek a 
főtér Csaba napi programjain.

A sikeres testvérvárosi 
program a Bethlen Közalapít-
vány támogatásával valósult 
meg, amelynek köszönhető-
en tartalmas, emlékezetes 
programban lehetett részük 
a testvérvárosokból érkezett 
vendégeknek a Csaba napi 
hétvégén. 

Folyamatos konzultáció 
mellett egymás mellé kell ten-
ni azt a gazdaságfejlesztési 
törekvést, amely azt ered-
ményezi, hogy csökkenjen 
a munkanélküliség és több 
helyi adóbevétel legyen, va-
lamint azokat a kérdéseket, 
amelyek a reptérbővítéssel 
kapcsolatos esetleges kör-
nyezeti ártalmakat jelentik. 
Ha ezeket mérlegeljük, akkor 
tudunk jó döntést hozni.

– A közelmúltban a fejlesz-
tésekről, tervekről egyeztetett 
Bányai Gáborral, a dél-alföldi 
gazdaságfejlesztési zóna kor-
mánybiztosával. Milyen témá-
kat érintettek?

– A gazdaságfejlesztési 
zóna kormánybiztosának az 
a dolga, hogy a helyi sze-
replőkkel, az oktatási intéz-
ményekkel, a szakképzési 
centrumokkal, a felsőoktatási 
intézményekkel, a kamarák-
kal, az önkormányzatokkal, a 
politikai döntéshozókkal és a 
civil szervezetekkel egyeztes-
sen arról, hogy milyen gazda-
ság-, és társadalomfejlesztési 
irányok vannak, és melyek 
lesznek fontosak. A polgár-
mesterekkel való egyeztetés 
során szóba került, hogyan 
rangsorolják a települések ve-
zetői a helyi társadalom által 
fontosnak tartott beruházáso-
kat, fejlesztéseket. A magas 

infláció a beruházásokra is 
hatással van. A közelmúltban 
egyeztettünk a Miniszterel-
nökséggel arról, hogy a folya-
matban lévő fejlesztésekhez 
mindenképpen szükséges 
valamilyen többletforrás.  Át-
gondolandó, mérlegelendő, 
hogy mely beruházások a 
legfontosabbak a következő 
időszakban. Az orosz-ukrán 
háború döntő mértékben be-
folyásolja a jövő évi költség-
vetést, ez és az ezzel járó 
energia-árrobbanás a gaz-
daságfejlesztésre is hatással 
van. A kistérség polgármeste-
rei egybehangzóan mondták 
azt, hogy a békéscsabai fej-
lesztések Telekgerendásnak, 
Gerendásnak, Kétsopronynak 
és a többi településnek is a 
hasznára válnak. Együtt kell 
gondolkodnunk város, város-
térség szinten akár a képzé-
sek, akár a közlekedési háló-
zat fejlesztése vagy az ipari 
beruházások kapcsán. Ehhez 
pedig jól megalapozott dönté-
seket kell hozni. 

– A napokban fogadta el 
az Országgyűlés az új KATA-
törvényt. Ez és az utána rö-
videsen bejelentett energia-
veszélyhelyzet sok emberből 
váltott ki aggodalmat a jövőt 
illetően. Mire számíthatunk? 

– A KATA módosítása a 
parlamentben nagy vitát váltott 
ki. Szomorú, hogy pont azok a 
baloldali képviselői csoportok 

támadták a jogszabály módo-
sítását, akik korábban éppen 
az adózási mód ellen tiltakoz-
tak, és nem szavazták meg 
annak bevezetését 2012-ben. 
Ez a kedvezményes adózási 
forma a lakossági szolgáltató 
kisvállalkozások számára jött 
létre, de sokan kihasználták a 
szabályozás kiskapuit, például 
bújtatott foglalkoztatásra. Emi-
att kell visszatérni az adónem 
eredeti formájához. Amellett, 
hogy a KATA nem szűnik meg, 
vannak olyan egyéb, a tevé-
kenység végzéséhez illeszke-
dő adózási formák, amelyek 
közül választhatnak a vállal-
kozok. Ilyen az átalányadó-
zás, az EKHO, a KIVA, vagy 
a normál szabályok szerinti 
adózás. De megoldás lehet a 
munkavállalóként való munka-
végzés is. Az energia-veszély-
helyzet kihirdetésére és az 

operatív törzs felállítására pe-
dig a magyar emberek meg-
védése érdekében volt szük-
ség, hiszen Európában már 
tapasztalhatók az energiavál-
ság jelei. A rezsicsökkentés 
rendszerét ebben a gazdasá-
gi helyzetben csak úgy tudja 
fenntartani a kormány, ha az 
átlag feletti villamosenergia 
és gázfogyasztást piaci áron 
fizetik meg az emberek. Azzal 
tisztában vagyunk, hogy van-
nak, akiknél az elektromos-
áram-fogyasztás azért átlag 
feletti, mert a földgáz-felhasz-
nálásnál környezetbarátabb 
megoldást alakítottak ki. An-
nak érdekében, hogy igazsá-
gos, és a rászorulók számára 
megfizethető mértékű legyen 
a rezsi, jelenleg is folyik a sza-
bályozás részleteinek kidolgo-
zása.

M. E., P. Á.

Herczeg Tamás: Együtt kell 
gondolkodnunk a térségben 
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Hegyi Boglárka: Szívügyem a Békéscsabai Médiacentrum
A békéscsabai képviselő-
testület egyhangú döntése 
értelmében, július 1-jétől 
Hegyi Boglárka látja el a 
Békéscsabai Médiacent-
rum főszerkesztői feladatai 
mellett az ügyvezetői teen-
dőket is. Mint mondja, kis-
gyermekes édesanyaként 
nagyon nehéz volt meghoz-
nia ezt a döntést. Mielőtt 
elvállalta, kikérte a számára 
meghatározó emberek vé-
leményét erről, illetve na-
gyon fontos, hogy a család-
ja komoly, segítő háttérként 
is támogatta ebben.

– 2015-ben, a médiacentrum 
elindulásában, a szakmai 
keretek megteremtésében 
oroszlánrészed volt. Mi moti-
vált arra, hogy belevágj? 

– Húsz éve dolgozom ezen 
a pályán, de amikor 2015-ben 
Hanó Miklós és Opauszki Zol-
tán megkeresett azzal, hogy 
vállalnám-e egy új, közszol-
gálati médium főszerkesz-
tőségét, akkor úgy éreztem, 
hogy nekem talán „túl nagy 
ez a kabát”. A családom és 
több ismerősöm viszont az-
zal biztatott, hogy ha valaki, 
akkor én biztosan meg tudom 
csinálni, így lényegében a be-
lém vetett hit adott erőt ahhoz, 
hogy igent mondjak. Akkor 33 
éves voltam, úgy gondoltam, 
hatalmas dolog ilyen fiatalon 
ekkora lehetőséget kapni, így 
hát belevágtam. Rengeteg 
szakmai tanácsot kértem és 

kaptam nálam jóval okosabb 
és tapasztaltabb emberek-
től. Az induláskor egyengette 
az utunkat Varga Sándor, a 
Kossuth Rádió Krónika című 
hírműsorának szerkesztő-
műsorvezetője (aki sajnos 
2016-ban elhunyt), Koller Ist-
ván producer, Novák Tamás 
rendező és hosszabb ideig 
segített bennünket Beregi Ba-
lázs, az MTVA munkatársa is.  

– Az elmúlt, lassan hét 
évben a médiacentrum plat-
formjai a város és a megye 
legkülönbözőbb területeiről 
adtak hírt, sok mindenről az 
országos médiában is tudó-
sítottunk. Mindennek tükré-
ben szerinted milyen szere-
pet tölt be a médiacentrum 
jelenleg Békéscsaba és a 
megye életében? 

– Mindhárom platformnak 
megvan a maga erőssége. 
A Csabai Mérleg több mint 
három évtizedes múlttal ren-
delkezik és olyan értékekkel, 
amelyek rangot adnak a lap-
nak. A behir és a másik me-
gyei hírportál ma már fej-fej 
mellett mozog, a 7.Tv pedig 
egy olyan regionális televízió, 
amely teljesen új színt hozott 
a televíziózásba nálunk. Ma 
már elismertek vagyunk a he-
lyi televíziók között, mindemel-
lett az MTV vidéki tudósítói 
központjaként is működünk a 
kezdetektől fogva – általunk 
Békéscsaba és Békés megye 
jóval többet szerepel az orszá-
gos médiában, mint korábban.

– Fekete Péter a kulturális 
államtitkársága idején téged 
kért fel, hogy segítsd a munká-
ját. Ezt hogy sikerült megolda-
nod? Mennyiben segítik ezek 
a tapasztalatok, hogy most a 
médiacentrumban állj helyt 
kettős szerepben? 

– Amikor Fekete Péter kul-
turális államtitkár lett, megkért, 
hogy legyek a kabinetfőnöke. 
Bár hatalmas megtiszteltetés-
nek éreztem, úgy, ahogy azt 
ő eredetileg elképzelte, nem 
tudtam vállalni a feladatot. A 
nagylányom akkor még kicsi 
volt.  Ráadásul fontos volt szá-
momra az is, hogy a média-
centrum főszerkesztője lehe-
tek. A kabinetet végül együtt 
építettük fel, majd a kulturális 
államtitkárság főtanácsadó-

jaként segítettem Fekete Pé-
ter munkáját. Gyakran a hét 
egyik felében Budapesten 
voltam, a másik felében Bé-
késcsabán. Szerveztem Fe-
kete Péter találkozóit, azokat 
az eseményeket ahová elláto-
gatott, egyeztetésekre jártam, 
háttérmunkákat végeztem, va-
lahol a keretekért is feleltem, 
mint most ügyvezetőként a 
médiacentrumban. Közben a 
szerkesztőségben is elláttam 
a feladataimat, ráadásul sike-
rült olyan forrásokat kiaknáz-
nunk, amelyekről talán nem 
is tudtunk volna. A kapcsola-
tok révén pedig annak is híre 
ment, hogy a médiacentrum 
alkalmas nagy produkciók 
felvételére is, ahogy ezt már 
korábban bizonyította például 

a Fővárosi Nagycirkuszban, a 
Békéscsabai Jókai Színház-
ban vagy a Szarvasi Vízi Szín-
házban.  

– Az elmúlt néhány évben 
ismét nagyot fordult veled a vi-
lág. Újból férjhez mentél, a ma 
már 14 éves nagylányod mellé 
2020-ban megérkezett a kislá-
nyod, idén januárban pedig a 
kisfiad. Az apukák esetében 
talán fel sem merül, de anyu-
kaként biztos sokan megkér-
dezték: hogyan tudsz két kicsi 
és egy nagy gyermek mellett 
főszerkesztőként és ügyveze-
tőként is dolgozni? 

– Ez nagyon nehéz döntés 
volt! Amikor felhozták, hogy 
jöjjek vissza, legyek ügyvezető 
és főszerkesztő egyben, szin-
te elképzelhetetlennek tartot-
tam. Megkérdeztem számomra 
fontos embereket, hogy mit 
gondolnak erről. Azt mond-
ták, hogy ez egy olyan lehe-
tőség, amelyet ha kihagyok, 
nem fogom jól érezni magam 
a bőrömben. Sokat rágódtam, 
de végül úgy döntöttem, hogy 
össze kell egyeztetni a csa-
ládot és a munkát, meg kell 
oldani ezt a helyzetet. Szeren-
csés vagyok, mert a férjemre, 
Hegyi Tiborra maximálisan 
támaszkodhatok, rengeteget 
tesz azért, hogy a gyerekeink 
körül is mindig minden rend-
ben legyen. Van egy nagy, 
támogató családi hátterem, 
nagyszülők, segítő ismerősök, 
akik vigyáznak a gyerekekre, 
ha szükséges. Szívügyem a 

médiacentrum, igen erős kö-
teléket érzek azokkal, akikkel 
együtt dolgozom, ezért valójá-
ban az elmúlt két évben sem 
szakadtunk el egymástól.

– Egy különösen nehéz 
gazdasági környezetben lettél 
a médiacentrum ügyvezetője. 
Melyek most a legfontosabb 
céljaid?  

– Mivel ez egy gazdasági 
társaság, és a bevételek nagy 
része a piacról jön, megérez-
zük a piac jelentős változásait. 
Nálunk is lecsapódik a covid, 
a gazdasági válság, a háború 
hatása. Bízom abban, hogy a 
fenntartónk, az önkormányzat 
maximálisan támogat ben-
nünket. Van több olyan part-
nerünk is, akikkel megerősít-
jük az együttműködést, hogy 
kiegyensúlyozott legyen a 
költségvetésünk, dinamikusan 
tudjon tovább fejlődni a cég, 
még ismertebb, elismertebb 
legyen a Békéscsabai Mé-
diacentrum. A céljaim között 
szerepel továbbá, hogy új pi-
acokat, új lehetőségeket tár-
junk fel – még ha ez a mostani 
helyzetben nehezebb is. A ko-
rábbiakhoz hasonlóan, újabb 
nagy produkciók elkészítésén 
is gondolkodom, ennek a le-
hetőségeit szintén meg kell 
keresni. Meglátjuk, sikerül-e, 
mindenesetre biztosan meg-
próbálom!

(Az interjú teljes terjedelem-
ben a behir.hu portálon olvas-
ható.)

Mikóczy Erika

BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!
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.

„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.

„Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás pá-
lyázat

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. 

Glokál Fesztivál a jövőnkért
A Hatvanezer Fa Egyesület 
első alkalommal rendezte 
meg a Glokál Fesztivált júli-
us 10-én, a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. A 
szervezők szeretnék, ha 
hagyomány lenne a zöld 
ügyek megbeszélése, fesz-
tivál formájában.

Az egyesület a faültetésen, a 
zöldítésen, illetve a fák gon-
dozásán túl, más formában is 
szeretett volna megjelenni a 
közösségi életben. A fesztivál 
lényegi pontja volt, hogy pár-
beszédeket kezdeményez-
zenek az önkénteseikkel, a 
döntéshozóikkal, illetve a la-
kosság tagjaival is. 

A Hatvanezer Fa Egyesü-
let oszlopos tagja, dr. Duray 
Balázs elmondta, nagyon 
fontos, hogy a fiatalokat is 
megszólítsák, hiszen ők 
képviselik az utánpótlást. A 
fenntarthatóság hosszú távra 

szól, amelyet a fiatal generá-
ció visz majd tovább. 

A fesztivál délelőttjén a té-
mák között szerepelt a klíma-
változás, az aszály, az egy-
kori Körös Hotel területének 
sorsa, valamint szó esett az 
életminőség javításáról is. 

Délután dr. Kőváry Zoltán 
klinikai szakpszichológussal 
D. Nagy Bence, a Békéscsa-
bai Médiacentrum szerkesz-
tője beszélgetett a klímaszo-
rongásról. Elhangzott, hogy 
az évszázadok folyamán az 
ember minden válságot túl élt, 
hiszen mindig is voltak hábo-
rúk, éhínségek, járványok, de 
a nagy háttér – a világ, a ter-
mészet – mindig mögötte volt. 
Ezért bármikor ott lebegett az 
emberiség előtt, hogy újragon-
doljuk és újrakezdjük az egé-
szet. Most azonban veszélybe 
került a nagy háttér. S ha el-
pusztítjuk a természetet, azzal 
magunkat is elpusztítjuk...

Az előadás után jött az óri-
ási lazítás a Grandmother’s 
Jamnek köszönhetően. A 
következő, s egyben a Glokál 
fesztivál záróakkordja a The 
Trousers volt. Nem melles-
leg a csabai származású 
Kőváry Zoltán által vezet-
te quartet dobosa, Gulyás 
„Samu” Antal, aki egész vé-
letlenül berényi. A koncertet 
Zoli bátyjának, a nemrégiben 

elhunyt Kőváry Petinek aján-
lották. A derekas zúzások 
közepette Zoli megemlítette, 
hogy  bátyja hazánk fő Rol-
ling Stones tribute-jában, a 
Stoned-ban énekelt. Tisz-
teletére többek között elját-
szották a Mississippi Fred 
McDowell egyik opusát, a 
You Gotta Move stonesos 
verzéjét is.

Szabó Judit, Such Tamás

Együttgondolkodás a jövőnkről, a jövőnkért 

A CsaKK Stégen a Grandmother’s Jam A Trousers a nemrég elhunyt Kőváry Péterre is emlékezett

Keressen minket az alábbi oldalakon:
D www.behir.hu   |   F facebook.com.behir.hu
I instagram.com.behir.hu Y youtube.com.behirhu
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Semmelweis-napi ünnepség elismerésekkel, kinevezésekkel
Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést kapott dr. Melczer Mária és Kovácsné Balogh Ildikó

A Békés Megyei Központi 
Kórház Dr. Réthy Pál Tagkór-
háza július 4-én, a békéscsa-
bai városháza dísztermében 
tartotta Semmelweis-napi 
ünnepségét, ahol díjakat és 
kinevezéseket adtak át.

Szarvas Péter polgármester 
az ünnepségen méltatta a 
kórházi dolgozók munkáját, 
dr. Becsei László, a kórház 
főigazgató főorvosa pedig 
reményét fejezte ki, hogy a 
járványmentes időszak minél 
tovább tart majd. 

Az ünnepségen Békéscsa-
ba Egészségügyéért kitünte-
tést kapott dr. Melczer Mária 
Ágnes, aki pályáját a Békés 
Megyei Tanács Gyógyszer-
tári Központjában kezdte, 
majd 1978-ban a jaminai, 
Batsányi utcai gyógyszer-
tárban lett patikavezető. 

1987-ben került a Deák utcai 
gyógyszertárba vezetőnek, 
majd 1996-ban, amikor a 
gyógyszertárak privatizáci-
ója megtörtént, megnyerte 
a pályázatot, azóta folytatja 
magángyógyszerészi hivatá-
sát az „Isteni Gondviselés” 
Gyógyszertárban. 1994 óta 
meghatározó szerepet vállal 
a Magyar Gyógyszerészeti 
Kamarában, 2006 óta el-
nökként képviseli a megye 
gyógyszerészeinek érdekeit. 
Az etikus, hagyományokon 
alapuló gyógyszerészetben 
hisz, mely a beteg ember 
szolgálatában teljesedik ki. 

Békéscsaba Egészség-
ügyéért kitüntetés vehetett át 
Kovácsné Balogh Ildikó, aki 
1981-ben a gyógyszertári köz-
pontban, majd 1984-ben a kór-
ház gyógyszertárában helyez-
kedett el. 2004. július 1-jétől 

az intézmény controlling osz-
tályára került, ahol kezdetben 
kontrollerként, majd helyettes 
osztályvezetőként végül osz-
tályvezetőként dolgozott. 2016. 
április 1-jétől a Békés Megyei 
Központi Kórház döntés-elő-
készítési osztályának vezetője 
lett. A koronavírus-járványban 
a kezdetektől kiemelkedő akti-
vitással vett részt a betegellá-
tás folyamatosságát biztosító 
intézményi struktúramódosí-
tások meghatározásában, az 
oltások adminisztratív felada-
tainak szervezésében.  

Békéscsaba önkormány-
zata 2009-ben Békéscsabai 
Hűségdíj elismerést alapított, 
amely a városban, az egész-
ségügyi alapellátásban területi 
ellátási kötelezettséggel tevé-
kenykedő háziorvosok, vala-
mint a háziorvosok munkáját 
segítő azon szakdolgozók 

részére adományozható, akik 
az egészségügy területén 25 
vagy 30 éve dolgoznak. Az 
ünnepségen a következők ve-
hettek át Békéscsabai Hűség-
díjat: dr. Túri Klára háziorvos; 
Bimbó Katalin körzeti ápoló; 
Hugyecz Mónika fogorvosi 
asszisztens; Bencsikné Mazán 
Márta körzeti ápoló; Szécsi 
Edit asszisztens; Beregszászi 
Ildikó körzeti nővér; dr. Szil-
ágyi Annamária háziorvos; dr. 
Makovei Edit Klára fogorvos; 
Vandlik Tünde körzeti ápoló; 
Kovács Zsolt Jánosné asszisz-
tens; Sipiczki Zoltán Mátyásné 
nyugalmazott körzeti ápoló. 

A Békés Megyei Központi 
Kórház egyik legmagasabb er-
kölcsi kitüntetése a Réthy Em-
lékérem, amelyet ezúttal dr. 
Farkas Éva radiológus főorvos 
kapott meg, aki hosszú ideig 
tevékenykedett az emlődiag-

nosztikában, aktívan dolgozik 
a hagyományos röntgen, az 
ultrahang, CT és MRI képalko-
tásban. Általánosan elismert a 
szaktekintélye, segítőkészsé-
ge, és részt vesz a rezidensek 
képzésében is. 

A Réthy nővér kitüntető cí-
met Vas Istvánné, a bőr- és 
nemibeteg-gondozó vezető 
asszisztense kapta, aki rend-
kívül segítőkész, empatikus 
a hozzá tartozó egységek-
nél a felmerülő problémák 
mielőbbi megoldásában, a 
zökkenőmentes munka meg-
szervezésében. 

A Kórházért kitüntetést 
idén Pallag Andrásné diplo-
más ápoló vehette át (króni-
kus belgyógyászat, oltópont), 
aki mindennapos feladatait jó 
szervezőkészséggel, problé-
mamegoldó képességgel, és 
a folyamatosan változó szabá-
lyokhoz rugalmasan alkalmaz-
kodva látja el. 

A következők főigazga-
tói dicséretet kaptak: dr. Ve-
res-Bali Agneta belgyógyász 
szakorvos; Knyihár Mihályné 
asszisztens; Spitzer Ádámné 
műtősnő; Ondos Mónika szak-
ápoló; Török Mónika ápoló. 

Főorvosi kinevezést vett át 
Dr. Gaál Anita belgyógyász, 
gasztroenterológus szakorvos, 
kórházi adjunktus; dr. Hajnal 
Éva aneszteziológus-intenzív 
terápiás szakorvos, kórházi 
adjunktus; valamint dr. Patai 
Tímea patológus szakorvos, 
kórházi adjunktus. Adjunktusi 
kinevezést kapott dr. Mezei 
Csilla radiológus szakorvos.

Az ünnepségen  a jubileu-
mi véradó kórházi dolgozókat 
is köszöntötték (zárójelben 
a véradások száma): Zaho-
rán Krisztina (10), Zágonyi 
Zsolt (15), Popa Györgyi (20), 
Bagyinkáné Farkas Katalin 
(20), dr. Zahorán János (40), 
Kor Richárd (50).

Egészségügyi szakdolgozókat díjaztak

A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara Bé-
kés Megyei Szervezeté-
nek Elnöksége 2020-ban 
határozott arról, hogy 
a kimagasló egészség-
ügyi tevékenységet végző 
szakdolgozóknak és szak-
dolgozói közösségeknek 
díjakat, kitüntetéseket és 
elismeréseket adományoz. 
Semmelweis-napi díjátadó 
ünnepségüket a Jókai szín-
ház Sík Ferenc Kamarater-
mében tartották.

Az eseményen dr. Balogh 
Zoltán, a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara 
elnöke köszöntötte a jelenlé-
vő szakembereket. Beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy az 

egészségügyi szakmában 
fontos az elhivatottság, a 
szakma iránt érzett szeretet 
és a fejlődni akarás. Beszélt 
arról is, hogy évek óta készült 
már erre az alkalomra, amikor 
a szervezet jóvoltából a me-
gyékben dolgozó kollégáknak 
adnak át kitüntetéseket. A 
díjak alapításáról már 2020-
ban döntöttek, azonban a ko-
ronavírus-járvány miatt csak 
most tudták azokat átadni. 

Az ünnepségen Semmel-
weis-napi elismerő oklevelet 
vehettek át: Enyediné Szegedi 
Gabriella intenzív szakápo-
ló, Halászné Mecsei Katalin 
diplomás ápoló, Szombati 
Gina Brigitta népegészségügyi 
ellenőr és Viziné Leiszt Tí-
mea diplomás ápoló, Bajusz  

Zoltánné egészségügyi szak-
oktató, a Békés Megyei 
Központi Kórház Pándy Kál-
mán Tagkórháza Érsebészeti 
osztályának, valamint a Bé-
kés Megyei Központi Kórház 
Dr. Réthy Pál Tagkórháza 
Haematológia osztályának és 
Traumatológiai osztályának 
szakdolgozói, illetve az Orszá-
gos Mentőszolgálat békéscsa-
bai állomásának dolgozói. 

Békés Megye Alapellátá-
sáért Díjat vett át Hadi Mónika 
diplomás ápoló és Kulichné 
Komáromi Katalin gyógyszer-
ellátási szakasszisztens. 

A Békés Megye Járóbe-
teg-ellátásáért Díjat Bába 
Éva orvosi laboratóriumi 
technikai asszisztens, Né-
meth Anett haematológiai 

és transzfúziológiai szakasz-
szisztens, valamint Tonka 
Andrea sürgősségi szakápoló 
érdemelte ki.

Békés Megye Fekvőbeteg-
ellátásáért díjban részesült 
Farkas Éva diplomás ápo-
ló, Gerebenics-Szín Rózsa 
egészségfejlesztő mentálhi-
giénikus, Magyar Sándorné 
ápoló, Zoltánné Erdei Anikó 
általános ápoló és általános 
asszisztens.

A Békés Megye Kiváló 
Szakdolgozója elismerést 
Fajó Pálné, dietetikus vehette 
át, míg a Békés Megye Kiváló 
Szakdolgozói Közössége dí-
jat a Békés Megyei Központi 
Kórház Pándy Kálmán Tag-
kórház Radiológia osztálya 
kapta. 

Életet menthet!
Ma Magyarországon a da-
ganatos megbetegedések 
miatti halálozás a szív- és 
érrendszerit követően a 
második leggyakoribb ha-
lálok.

2001 óta, a Népegészségügyi 
Program keretében a hölgyek 
emlőszűrésre és méhnyak-
szűrésre kapnak meghatáro-
zott időnként meghívóleve-
let. Emlőszűrésre kétévente 
a 45–65 éves korcsoportba 
tartozó hölgyek, méhnyak-
szűrésre háromévente, a 25-
65 éves korcsoportba tartozó 
hölgyek kapnak névre szóló 
meghívást.

Emlőszűrésre a meghívó-
levélben pontosan megírják, 
hogy hová és mikor várják 
a szűrendő hölgyet. Ha az 
időpont nem felel meg, ak-
kor lehetőség van az időpont 
módosítására a megadott 
telefonszámon. Méhnyak-
szűrésre a meghívólevél 
mellékletében felsorolt szak-
rendelőket lehet felkeresni, 
előtte a szakrendelővel idő-
pont-egyeztetés szükséges, 
hogy a várakozási idő mini-
mális legyen. A meghívóleve-
let mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggya-
koribb daganatos betegsé-
ge, ritkán előfordul férfiaknál 
is. Magyarországon évente 
mintegy 7500 új megbete-
gedés fordul elő, és mintegy 
2800 nő veszti életét évente 

a betegség következtében. 
Az emlőráknál  is igaz, hogy 
a terápia eredménye annál 
hatékonyabb, minél koráb-
bi stádiumban ismerik fel a 
betegséget. Fontos hangsú-
lyozni, hogy az emlőrák több-
nyire fájdalmatlan, sőt, minél 
inkább fáj egy csomó, annál 
kevésbé valószínű, hogy 
megjelenése rosszindulatú 
daganatra utal.

Ugyancsak jelentős eset-
számmal, évi mintegy ezer 
új esettel fordul elő méh-
nyak-rák Magyarországon, 
a megbetegedés miatti halá-
lozás pedig évente megha-
ladja a 400 főt. Hazánkban a 
méhnyak-szűrés megoldott, 
de sajnos a nők tekintélyes 
hányada nem él e lehető-
séggel, részben ezért nem 
ismerik fel korai stádiumban 
a betegséget.

Tegyen Ön is az egészsé-
géért, vegyen részt az in-
gyenes szűréseken Önma-
gáért, családjáért! 

Kovácsné Balogh Ildikó, dr. Melczer Mária, Szarvas Péter



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Lelkésszé avatták 
Kutyej Dánielt

Július 3-án lelkésszé avat-
ták Kutyej Dániel Sámuelt 
az evangélikus nagytemp-
lomban. A fiatal lelkész a 
Tótkomlósi Evangélikus 
Egyházközségben folytat-
ja munkáját.

Az ünnepi istentiszteletet a 
Magyar Evangélikus Egyház 
Déli Egyházkerületének püs-
pöke tartotta. Kondor Péter 
igehirdetésében arról beszélt, 
hogy a lelkészi szolgálat sok-
szor nemcsak ajándék, ha-
nem felelősség is.

– Az élet legfőbb kérdése 
nem is az, hogy milyen ter-
hek nehezednek ránk, milyen 
feladatokat kell megoldani, 
mert terhek és feladatok min-
dig is lesznek. A kérdés a 
hozzá való erő. Ha erő van, 
akkor máris megoldódik a te-
her és a feladat problémája – 
fogalmazott. 

Az eseményen Kutyej 
Dániel Sámuel letette lel-
készi esküjét, majd az egy-

házkerület lelkészei sorban 
megáldották. Mint ahogy az 
istentiszteleten elhangzott, a 
családban immár a negyedik 
generáció választotta ezt a hi-
vatást: Kutyej Dániel Sámuelt 
édesapja, nagyapja, valamint 
anyai dédapja után avatták 
lelkésszé.

– Már a hatodévben el-
kezdtem munkálkodni Szpisák 
Attila lelkész testvéremmel 
Tótkomlóson. Úgy látom, 
rengeteg munka van. Remé-
lem – ahogyan a püspök úr 
is mondta –, hogy be tudok 
állni az aratásba, és abban 
is bízom, hogy időnként lesz 
olyan helyzet, ahol megfen-
hetem a kaszát, és mindig 
újult erővel indulhatok el – 
mondta a frissen felavatott 
lelkész, aki végezetül megha-
tottan köszönte meg család-
jának, lelkésztársainak, illetve 
minden megjelentnek, hogy 
segítették, és azt, hogy részt 
vettek az ünnepi eseményen.

Vincze Attila

A fény palettája – Scholtz Endre kiállítása a múzeumban
A fény palettája címmel nyílt 
meg Scholtz Endre kiállítá-
sa a közelmúltban a Munká-
csy Mihály Múzeumban. A 
békéscsabai festőművész 
tárlata augusztus 28-ig te-
kinthető meg a múzeum Rell 
Lajos termében.

A tárlat megnyitóján Varga 
Tamás alpolgármester hang-
súlyozta, hogy Scholtz Endre 
egy rendkívüli alkotó, aki az 
évek során több ezer képet 
festett, művei Magyarorszá-
gon mintegy 3000 közintéz-
ményben találhatóak meg. Bé-
késcsabán 1500 festményét 
őrzik, és szinte minden Kos-
suth-díjas művész nappaliját 
díszíti egy-egy Scholtz-kép is. 

– Scholtz Endre az alföldi 
stílus prominens képviselője, 
kolorista művész, színei el-
kápráztatják a szemet, képe-

iből felejthetetlen és gyakran 
megfejthetetlen hangulat árad. 
Lírai alkat, hitvallása az objetív 
szépség keresése, megfogal-
mazása és ábrázolása – jel-
lemezte az alpolgármester a 
festő munkáját.

A tárlatot a festőművész 
jó barátja, egykori mestere 
Takács Győző nyitotta meg. A 
Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjével kitüntetett ke-
ramikusművész beszédében 
elmondta, hogy Scholtz Endrét 
elsős gimnazista korában is-
merte meg, és már akkor látta, 
hogy a plasztika helyett inkább 
a festészet iránt érdeklődik.

Scholtz Endre 55 éve él 
Békéscsabán, a múzeumban 
utoljára 1997-ben volt kiállítá-
sa, a mostani tehát már esedé-
kes volt, és ez tulajdonképpen 
egy jubileumi tárlat is egyben. 
Mint mondta, többek között 

régi, dubrovniki, tengerparti 
képeket, illetve békéscsabai 
tájképeket láthatnak mostani 
tárlatán az érdeklődők. 

A kiállítás koordinátora ki-
emelte, hogy mivel a művész 
rendkívül termékeny alkotó, 
ezért számos friss műve is je-

len van az anyagban. Gyarmati 
Gabriella művészettörténész 
megjegyezte, hogy Scholtz 
Endre lendületes gesztusok-
kal, erőteljes színekkel építi fel 
képeit, amelyek tárgya legtöbb-
ször a festő barátja a termé-
szeti és az épített környezet.

A megnyitón közreműkö-
dött Koncz Gábor Kossuth-
díjas színművész, Magyar-
ország érdemes művésze, 
festő barátja, valamint Rálik 
Szilvia Liszt Ferenc-díjas 
operaénekes, Magyarország 
érdemes művésze is. Koncz 

Gábor úgy fogalmazott, hogy 
ha Scholtz Endre ma letenné 
az ecsetet, akkor is halhatat-
lan lenne. Azt kívánta neki, 
hogy őrizze meg a benne 
lévő tüzet, amely a művé-
szek hajtóereje. 

Vincze Attila

Gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye

Lonovics László hetven képet adományozott
Lonovics László, az előző 
esztendőben a múzeumban 
rendezett jubileumi kiállítá-
sához kapcsolódóan hetven 
művét adományozta júni-
usban a Munkácsy Mihály 
Múzeum képzőművészeti 
gyűjteményének a gyarapí-
tására. Az erről szóló aján-
dékozási szerződést a Mú-
zeumok Éjszakáján írták alá.  

Ahogy Gyarmati Gabriella 
művészettörténész fogal-
mazott, az elmúlt évtize-
dekben számos önálló és 
csoportos kiállításon bemu-
tatott szitanyomat-gyűjte-
mény a Lonovics-életműben 
1976 és 1987 között végbe-
ment változásról tudósít. A 
mű-együttes létrejötte szer-
vesen kapcsolódik a kortárs 
képzőművészet fősodorába 
tartozó alkotókat fogadó 
egykori Békéscsabai Grafi-
kai Művésztelep létrehozá-
sához és működéséhez. 

– A Munkácsy Mihály Mú-
zeum kedves kötelességének 
tekinti, hogy a Békéscsabán 
született és a városhoz kö-
tődő művészek alkotásait a 
gyűjteményében őrizze. Tö-
rekvésünket Lonovics László 
felajánlása nagyban segíti, kö-
szönet érte – emelte ki Gyar-
mati Gabriella. 

Lonovics László megje-
gyezte, hogy egy ideje már 
gondolkodott ezen a lépésen, 
most sikerült megtalálni a 
megfelelő alkalmat erre.  

– A 72. életévemet tapo-
som, de már a hetven felé 
közeledve elhatároztam, hogy 
a múzeumnak adományozok 
műveket. Tavaly volt egy ju-
bileumi kiállításunk Gnandt 
Jánossal és Széri-Varga Gé-
zával közösen, ott megerő-
södött bennem, hogy kellene 
egy alkalmat találni, amikor a 
képeket átadom. Ando György 
igazgató úrral beszéltem is er-
ről annak idején – sajnos ő már 

nincs velünk... Idén felajánlot-
tam Bácsmegi Gábornak (akit 
a közgyűlés júniusban a múze-
um igazgatójának nevezett ki), 
hogy a Múzeumok Éjszakáján 
hivatalosan is átadnám a ké-
peket – mondta el a művész 
kérdésünkre a 7.Tv Művészbe-
járó című műsorában.  

Lonovics Lászlótól megtud-
tuk, hogy jelenleg két techni-
kával dolgozik. A számítógép 
új lehetőségeket nyitott meg 

számára: rugalmasabb kép-
alakításra ad lehetőséget. Szí-
vesen készít elektrografikákat, 
amelyekben nem csupán a for-
mai megoldásokra koncentrál, 
hanem áttételes tartalmakat is 
megfogalmaz. Ezzel párhuza-
mosan a hagyományos olaj-
festés technikájával is készít 
képeket. Termékeny alkotó, 
jelenleg éppen a Colosseum 
Csoport egy budapesti kiállítá-
sára készül.

Lonovics László és Bácsmegi Gábor a múzeumban
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Múltidézés – a szitanyomás műhelymunkái egykor Néhány, a múzeumnak adományozott alkotások közül

Fo
tó

: L
on

ov
ic

s 
Lá

sz
ló

 fa
ce

bo
ok

 o
ld

al
a

Takács Győző keramikus és Scholtz Endre a megnyitón A kiállítás augusztus 28-ig tekinthető meg a múzeumban
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Csabai életképek

Csaba a városiasodás útján 3. – Száraz lábbal, járdákon

Maléter Pál, az 1956-os forradalom 
honvédelmi minisztere

Fábry Károly: Apponyi-utcák V.
Folytatódott a Körösvidék-
ben a Békéscsaba törté-
netéről szóló cikksorozat, 
melyben az örökváltsági 
szerződés utóéletét tár-
gyalta a szerző. 

A város perre kényszerült ne-
héz anyagi helyzete miatt, és 
ehhez a munkához „a több-
ség hajlamát is bíró” Eördögh 
Frigyes ügyvédet kérték fel. 
Felkérték, de nem találták. 
Valahogyan meg kellett ke-
resni, még akkor is, ha az a 
közösségre nézve kiadások-
kal is járt. Megbízták tehát 
Such János örökváltsági 
pénztárost és Keller János es-
küdtet, hogy menjenek Nagy-
váradra és kerítsék elő az 
ügyvéd urat, „ha a pokolban 
van is”. Közben kidolgoztak 
egy B-tervet is, ha a fogadott 
jogász nem lenne meg: ke-
resni kezdtek csabai ügyvé-
deket a pótlására. Sokakban 
azonban felvetődött, hogy 
„csak nem sérthették meg a 
bizalmat nyilvánító többséget 
azzal, hogy hamarjában más 
ügyvédet fogadjanak”. 

Fábry Károly itt egy kicsit 
megállt a történetmesélés-
ben és tételesen felsorolta 
azoknak a neveit, akik abban 
a korszakban Csaba életét 
irányították. Célja ezzel az 
volt, hogy a nevek ne vessze-
nek el az idő homályában. 
Olvasóit pedig arra szólítot-
ta fel, hogy „Keressétek ki 
közülök nagy- vagy dédapá-
tok nevét és vérrokoni sze-
retet és megelégedettség-

gel állapítsátok meg, hogy 
tiszteletreméltó nagyapátok 
résztvett az első rendezett 
tanácsú város megteremté-
sében”. 

Ilyen kitérőt követően foly-
tatódott a történet, méghoz-
zá egy jó hírrel: megtalálták 
a felkért ügyvédet! Közben 
az írásból kiderült az is, 
hogy Eördögh volt korábban 
Csaba város főjegyzője, sőt 
1848-ban „országgyűlési 
követe, az alkotmányosság 
helyreállta után pedig a gyo-
mai kerületnek képviselője 
és később — élete utolsó 
szakában — a csabai járás 
főszolgabirája”. Az ügyvéd 
elvállalta Csaba képviseletét 
az örökváltsági ügyben, de 
szabad kezet kért az egyez-
kedésre. Nem rajta múlt, 

hogy a per nem váltotta be 
a reményeket, sőt a „a sze-
rencsétlen községet [ez len-
ne Csaba] elmarasztalták, s 
a bécsi legfőbb semmisítő 
székhez is hiába apellál-
tak és hiába szaladgáltak”. 
Mindennek az lett a követ-
kezménye, hogy a telepü-
lésnek gyakorlatilag kétszer 
kellett kifizetnie a megalku-
dott összeget: „egyszer: mint 
örökváltságot, később, mint 
úrbéri kárpótlást, vagyis a 
föld teher-mentesítési járu-
lékot — az adóban”. Fábry 
szerint őseink megbánták, 
hogy siettek az örökváltság-
gal és nem vártak egy kicsit, 
amikor is mindenki ingyen 
megkaphatta ugyanazokat a 
földeket. (Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

A város egyik műszaki is-
mérve – a szilárd útbur-
kolatok mellett – a szilárd 
járdaburkolat, amely kíméli 
az úri cipőt, ruhát. Az idáig 
vezető út azonban hosszú 
volt Csabán.

1834-ig kukoricaszárral, szal-
mával és szalmás trágyával 
burkolták a csabai járdákat. 
Majd tölgyfapallókat kezdtek 
a város frekventált helyein 
lefektetni járófelületként, eze-
ket a XX. század elejéig ké-
szítették. A gyermekkorában 
városunkban lakó Munkácsy 
Mihály erre még évekkel ké-
sőbb is jól emlékezett, misze-
rint csak a lábhoz szíjazott 
csizmában járhattak rossz 
időben az utcán, különben 
beleragadtak a sárba. Egy-
más mellé lefektetett két sor 
pallón lehetett közlekedni, de 
csak ott, ahol a tehetősek lak-
tak, más helyeken csak egy 
szál palló volt.

Erről van is egy anekdota. 
Omaszta Gusztáv ügyvédről, 
48-as honvédről írták, hogy 
magas, erős ember volt, nem 
félt senkitől. Amikor az 1850-
es években német rendfenn-
tartó katonák (vasasnémetek) 
tanyáztak városunkban, ő egy 
napon a mai sportcsarnok 

környéke felől igyekezett a vá-
rosba. Mint rendesen minden-
hol, ott is fapallón közlekedtek 
az emberek, s a keskeny pal-
lón szembekerült egymással 
egy vasasnémet, meg egy 
csabai úri leány. A német 
nem akart kitérni, úgyhogy 
Omaszta Gusztáv a karjánál 
fogva szépen letette a sárba a 
megszeppent németet, majd 
maga is félreállt, utat engedve 
a hölgynek.

1861-ben megépült az 
első városi téglajárda, jóté-
kony dolog volt ez a földig érő 
szoknyák korában. 1868-ban 
kisméretű klinkertéglával bur-

kolták az Andrássy út jobb ol-
dalának járdáját, meg a Szent 
István tér járdáit, és ezek 
olyan tartósnak bizonyultak, 
hogy ötven évig voltak hasz-
nálatban. 

Az 1870-es években is 
csak lassan javult a helyzet, 
amint arról a „Békés” című lap 
hasábjain panaszkodott vala-
ki: „…az úgynevezett kígyósi, 
vagy régi telegraf utca, mely-
ben sáros időben még a gya-
log ember is kénytelen térdig a 
sárban járni; — este pedig fő-
képp, midőn a holdvilág nem 
részesít bennünket fényével, 
oly egyiptomi sötétség uralko-

dik, hogy egyik a másikat csak 
akkor veszi vagy veheti ész-
re, amidőn karamboláznak.” 
Kiegészíti ezt azzal a szer-
ző, hogy sok helyen darab 
deszkákból ácsoltak össze 
keskeny pallót, ami széles 
árkokon vezetett át, és esős 
időben csúszott.

A szilárd járdaburkolat 
egy városi, műszaki-kényelmi 
funkció, amely lehetővé tette, 
hogy a polgári elegáns öltö-
zék makulátlan maradjon, és 
az étteremben, egyleti gyűlé-
sen, estélyeken tökéletesen 
mutasson, elvárás szerint.

Szalay Ágnes

Üdvözlet Békés-Csabáról, Vasút-utcza, 1906. A képen jól látszik az úttest két oldalát 
szegélyező, szilárd burkolatú járda (Tuska János gyűjteményéből) 
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Dolák-Saly Róbert
a Munkácsy Mihály Múzeumban
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Hirdessen nálunk! 📞 66.740 700 | 📧 info@bmc.media.hu 
📪 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.

Fábry Károly portréja (fotó: bekeswiki.bmk.hu)
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Az áldozatokra 
emlékeztek

A kuláküldözés áldozatai-
nak emléknapja alkalmából 
Békéscsaba önkormányza-
ta megemlékezést tartott 
a városházán. A rendezvé-
nyen a jelenlévők megko-
szorúzták a Molnár Sándor 
parasztgazda emlékére állí-
tott márványtáblát.

Tíz évvel ezelőtt az Ország-
gyűlés a kuláküldözés idején 
tönkretett magyar gazdák em-
léknapjává nyilvánította június 
29-ét, Péter-Pál napját, amely 
a hagyomány szerint a beta-
karítás kezdete, a parasztság 
ünnepe. A kulák a parasztság 
felső rétegét alkotó, jómódú 
gazdák orosz eredetű megne-
vezése volt, melynek jelentése 
nagygazda.

A megemlékezés Túriné 
Kovács Mártának, az okta-
tási, közművelődési és sport 
osztály korábbi vezetőjé-
nek beszédével kezdődött, 
amelyben kiemelte, hogy a 
parasztság módszeres felszá-
molása 1947-ben kezdődött és 
1963-ig tartott. Úgy fogalma-
zott: Rákosi Mátyás az 1948-
as kecskeméti beszédében jelt 
adott a kulákok ellehetetleníté-
sére, az erőszakos kollektivi-
zálásra.

Egy köröstarcsai paraszt-
gazdát, Molnár Sándort 1950-
ben végezték ki, miután a bé-

késcsabai járásbíróság koholt 
vádak alapján halálra ítélte. 
Unokája, Hajdú Károly felidéz-
te, hogy nagyapja Füzesgyar-
mat határában gazdálkodott a 
család barátjával, egy tízéves 
gyermek segítségével, amikor 
ebédkészítés közben kisebb 
tűz keletkezett. Elmondta: a 
szárazságban a fű meggyul-
ladt, amely néhány holdon 
elszenesedett, de még sike-
rült időben megfékezni. Hajdú 
Károly hozzátette: a tűz nem 
maradt titokban, habár nem 
keletkezett kár, a helyi Állam-
védelmi Hatóság századosa 
letartóztatta a nagyapját. A vád 
szándékos gyújtogatás volt 
Molnár Sándor ellen, tanúként 
a megfélemlített, tízéves kisfiút 
állították elő.

– 1950. június 15-én délelőtt 
11 órakor elkezdődött a tárgya-
lás. Délután döntés született, 
halálos ítéletet kért az ügyész, 
nagyapám pedig kegyelmet 
kért. A bíróság elvonult, majd 
visszatérve este 7 órakor el-
utasította a kegyelmi kérvényt. 
Nagyapámat fél 8-kor a békés-
csabai járásbíróság udvarán 
felakasztották.

A történtekről évtizedekig 
nem volt szabad beszélni. 
Molnár Sándor családjában is 
hosszú ideig hallgattak arról, 
mi történt a férfival...

Hidvégi Dávid

A csabai kastély és Horvátország
A Csabai Mérleg korábbi 
számában hírt adtunk egy 
forrásról, mely szerint Beat-
rix királyné 1490-ben Dóczy 
Imrének adományozta a csa-
bai kastélyhoz tartózó birto-
kot. Időközben újabb forrás 
került látókörünkbe, mely 
erősíti a felismerést: a csa-
bai castellum 1490-ben már 
létezett. 

Az újonnan megismert szöveg-
ben azonban más személy az, 
akit a királyné Békés megyei 
birtokkal gazdagított. A szálak 
Horvátországba vezettek, így 
a forrás kutatása során lehe-
tőségünk nyílik Békéscsaba 
horvátországi kapcsolatainak 
erősítésére is.

A zágrábi Nemzeti és 
Egyetemi Könyvtár birto-
kában van egy latin nyelvű 
kéziratos könyv a Patachich 
család történetéről: Status 
familiae Patachich. Patachich 
Sándor Antal [Alexandar 
Antun Patačić, (1697–1747)] 
munkája 1740-ben készült 
Bécsben. Színes képek il-
lusztrálják, interneten is hoz-
záférhető. A 10. oldalon ta-
láljuk benne Beatrix királyné 
1490-ben tett adományának 
kivonatát. Eszerint Patachich 
Horváth István Mátyás király-
nak és a Szent Koronának a 
hadjáratokban hasznos szol-
gálatokat tett, ezért az özvegy 
királyné birtokokkal adomá-
nyozta meg őt Zaránd, Csa-
nád, Arad, Temes és Békés 
vármegyékben – összesen 13 
birtokkal. Békés megyében 
Csaba és Gerla kastélyainak 
és birtokainak adományát 
említi a forrás: „Békessiensi 
Castellis & Possessionibus: 
Czaba, & Berla,…”. A szöveg-

ben szereplő Berla nyilván 
Gerla nevének elírása.

Ha az itt felsorolt birtoko-
kat összehasonlítjuk a Dóczy 
Imrének szóló adománnyal, 
megállapíthatjuk: az egyes 
helynevek helyesírása ugyan 
más, de láthatólag ugyan-
azokról a birtokokról van szó. 
Dóczynak és Patachichnak 
tehát ugyanazokat a birtokokat 
adományozta Beatrix királyné, 
ugyanabban az évben, 1490-
ben. A Dóczynak szóló ado-
mányról megállapítottuk, hogy 
1491-ből való forrás igazolja 
a hitelét. Mennyiben hiteles 
azonban Beatrix királynénak 
Patachich javára, 1490-ben 
tett adománya?

Beatrix királyné Patachich 
számára kiállított adományle-
vele nem maradt fönn eredeti-
ben, csupán a fent említett, 18. 
századi kivonatban. Felvetődik 
a lehetősége, hogy a család 
fényét emelni kívánó kései 
utódok valamelyike hamisítot-
ta. Ebben az esetben is felté-
teleznünk kell azonban olyan 
eredeti szöveget, mely a 18. 
századi könyvben is említett 
birtokokat fölsorolta. A 18. szá-
zadi kivonat azonban hiteles 
– valóban Patachichnak szóló 
– adománylevél alapján is ké-
szülhetett. Véleményem sze-
rint elképzelhető, hogy 1490-
ben, a Mátyás király halála 
utáni zavaros időkben – a hiva-
tal kapkodása folytán – Beatrix 
királyné két különböző sze-
mélynek is odaadományozta 
ugyanazokat a birtokokat. A 
csabai kastély 1490. évi létét 
mindenesetre két forrás is iga-
zolja. Ezek ugyan kései 17. és 
18. századi szövegek, tanúsá-
guk alapján mégis azt mond-
hatjuk: a csabai castellum 

1490-ben bizonyára már léte-
zett. A Patachich-könyv azt is 
igazolja, hogy 1490-ben Ger-
lán is volt castellum. 

A Status familiae Patachich 
szerint Patachich István 
fia, Miklós megszerezte a 
Zajezda nevű helységet, 
mely a mai Horvátország 
északnyugati részén van. A 
család nevezetes tagjai vol-
tak Patachich Gábor (1699–
1745) és Patachich Ádám ka-
locsai érsekek (1716–1784).

Beatrix királyné Patachich 
Istvánnak szóló adomá-
nyát Nagy Iván is megemlíti 
családtörténeti könyvében 
(Magyarország családai cí-
merekkel és nemzedékrendi 
táblákkal. Pest 1862), bár a 
Status familiae Patachichra 

nem hivatkozott. Interneten 
kutakodva akadtam rá Nagy 
Iván munkájának csabai vo-
natkozású részére. A nyo-
mon tovább haladva buk-
kantam Martina Draganić 
2013-ban írt szakdolgozatá-
ra: a horvát kutatónő ebben 
a munkájában a Patachich 
család történetével foglal-
kozott, kiadva benne a Sta-
tus familiae Patachich című 
könyv Csabára vonatkozó 
sorait. Kérésemre fölhívta 
figyelmem a Status familiae 
Patachich internetes elérhe-
tőségére. Ezúton köszönöm 
Martina Draganić segítségét 
a témában, témavezetőjé-
nek, Hrvoje Petrić profesz-
szornak pedig a közvetítést!

Dr. Halmágyi Miklós

Keressen minket az alábbi oldalakon: D www.behir.hu   |   F facebook.com.behir.hu
I instagram.com.behir.hu Y youtube.com.behirhu
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20 éves az NSZK!
A kortárs művészet területén főleg élőművészettel foglalkozó, 
Novák Attila, Szuhaj György és Kukár István, javarészt per-

formance munkáinak dokumentarista, és az azokhoz 
fűződő alkotásokat áttekintő kiállítása. 

Időpont: 2022. augusztus 11., csütörtök, 18 óra. 
Helyszín a Meseház udvara.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN

2022. augusztus 11., csütörtök, 19.00 óra
MACSKIN DÁVID TRIO

Macskin Dávid – trombita, elektronika 
Sárosi Áron – basszusgitár, basszus-szintetizátor 

Telek Attila – dobok
A trió egy eklektikus zenei világba kalauzolja közönségét. Dá-
vid a klasszikus zene, Áron és Attila a jazz világából érkezik. 
Közös bennük az új, izgalmas hangzások, zenei megoldások 
utáni érdeklődés. A klasszikus zene érzékisége, a népzene 
természet-közelisége, az improvizáció szabadsága és az 
elektronika frissessége keveredik koncertjeiken. A koncert 

rendezője a Meseházi Alapítvány. Belépő: 500 Ft. Helyszín: 
Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.

Köszönjük a támogatást! 

PROGRAMOK:

17.00 óra: A Csorvási Fúvószenekar és Mazsorett Csoport  felvonulása a 
Lencsési úton, fellépése a Féja Géza téren 
18.00 óra: Remonda Szabadidős, Lovas- és Sportegyesület – bemutató 
18.30 óra: A Staféta együttes zenés, óriásbábos gyerekműsora
19.30 óra: Fitt-N Taekbo Team – zenés formagyakorlatok 

20.00 óra: Az est sztárvendégei: 
 Varga Feri és Balássy Betty

20.50 óra: Himnusz – Debreczeni Viktória tanárnő (trombita)
21.00 óra: TŰZIJÁTÉK
 
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:
17-20 óráig: szabadtéri játszóház (nyári képek, újbúzás zsákocska, 
karkötők, legyezők, pörgők, forgók, szalmakoszorúk készítése), íjazási-, 
lovaglási lehetőség, arcfestés, csillámtetoválás, légvárak, szabadtéri 
kiállítás a Márvány Fotóműhely tagjainak alkotásaiból
17-21.30-ig: büfé üzemel 

Házigazda: Takács Péter, a közösségi ház vezetője
A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
A rendező: Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza

Ünnepeljünk együtt! 

29. SZENT ISTVÁN NAPI ELŐZETES

2022. augusztus 12-én, pénteken a Lencsési 
Közösségi Házban és a Féja Géza téren
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12 Csabai MérlegTv-műsor

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kvantum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Csabai Forgatag
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 6.

22.00 Ökoportré 5.
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 Csabai Forgatag
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Terefere 4.
22.05 Ökoportré 6.
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 Csabai Forgatag
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kvantum
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Kezdőkör: Békés-

csaba-Kazincbarcika 
labdarúgó-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 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 Csabai Forgatag
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 13.

22.00 Játékos Kékfestés
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 BRSE TV
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Csabai Forgatag
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kvantum
21.00 Aggódunk érted 14.

21.25 A szeri kunhalmok 
nyomában

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
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 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Csabai Forgatag
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 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 15.
21.25 Áramlat-Flow

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 Kvantum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 BRSE TV
8.10 Kikötő
8.40 Művészbejáró
9.10 Ludovika TV
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Diagnózis
21.00 Karácsond 2.
22.00 Tudományos estek 5.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szemeszter
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Diagnózis
8.10 Csabai Forgatag
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ I/5.
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 

2017/2.
21.40 Breuer Marcell

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szemeszter
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szomszéd vár
8.10 Csabai Forgatag
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ I/6.
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 

2017/3.
21.40 A Kármel hegye a 

szomszédban van
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Diagnózis
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szemeszter
8.10 Csabai Forgatag
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ I/7.
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 

2017/4.
21.40 A sándorgyuri

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Kikötő
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Csabai Forgatag
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Terefere 3.
22.20 Idegen hangok

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 Hosszabbítás
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 Csabai Forgatag
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő

21.00 Terefere 7.
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 Csabai Forgatag
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Terefere 8.

21.55 Csoportkép
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
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 6.
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 Praktikák

20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Terefere 2.
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 7.
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 Terefere 11.

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 8.
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 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró

21.00 Terefere 9.
22.05 Mentawai
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 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 Szemeszter
21.00 Törvénytelen randevú
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 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 Szemeszter
21.00 Atlantisz gyermekei

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 Kezdőkör: Békés-

csaba-Kazincbarcika 
labdarúgó-mérkőzés

12.20 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 Szemeszter
21.00 Terefere 10.

21.50 Mi odafent szoktunk 
elszámolni

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. július 25., hétfő

2022. augusztus 1., hétfő

2022.  augusztus 8., hétfő

2022. július 27., szerda

2022. augusztus 3., szerda

2022.  augusztus 10., szerda

2022. július 29., péntek

2022. augusztus 5, péntek

2022.  augusztus 12., péntek

2022. július 26., kedd

2022. augusztus 2., kedd

2022.  augusztus 9., kedd

2022. július 28., csütörtök

2022. augusztus 4., csütörtök

2022.  augusztus 11., csütörtök

2022. július 30., szombat

2022. augusztus 6., szombat

2022.  augusztus 13., szombat

2022.július 31., vasárnap

2022. augusztus 7., vasárnap

2022.  augusztus 14., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. július 25 – augusztus 14.

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szemeszter
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kvantum
8.10 Hosszabbítás
8.40 Művészbejáró
9.10 Ludovika TV
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 Csabai Forgatag
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 Terefere 5.
21.30 Mi odafent szoktunk 

elszámolni

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

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 BRSE TV
8.10 Hosszabbítás
8.40 Művészbejáró
9.10 Ludovika TV
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 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szemeszter

21.00 Kezdőkör: Békés-
csaba-Kazincbarcika 
labdarúgó-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szemeszter
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság
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Ünnepeltek az egykori és jelenlegi csabai tornászok
„A békéscsabai tornát 
Rácz Lukács és felesé-
ge, Luki néni alapította a 
negyvenes évek végén. Az 
utókor számára minden-
képpen példaértékű, amit 
ez a házaspár véghezvitt: 
viszonylag nulla tapaszta-
lattal, ellenben hatalmas 
ambícióval vágtak a sűrű-
jébe” – hallottam a csabai 
torna történetéről Rácz 
Lukács lányától, Katalin 
nagynénémtől. 

A csabai tornasport egykori 
és jelenlegi képviselői júli-
us elején jöttek össze, hogy 
ünnepeljék az elmúlt hét év-
tizedet, és emlékezzenek. 
Például arra, amikor az ’50-
es években egyre több ügyes 
gyermek érkezett, és szép 
lassan elkezdett dagadni a 
szakosztály. Kezdetben a 
Kazinczy utcai lakótelepen, 
az építők munkásszállásán 
volt egy kicsi, dohos, fapad-
lós terem, amit a bunyósokkal 

felváltva használtak. Nagyon 
szegényes szereken tornáz-
tak: egy fagerenda, egy filc-
csík és egy felemáskorlát 
volt a helyiségben. Amikor a 
magas karfán dolgoztak a lá-
nyok, olykor elérte a plafont a 
spiccük.

Hatalmas fejlődés volt, 
amikor a 10-es iskola torna-
terme felépült: több szeren, 
kulturált körülmények között 
dolgozhattak tovább. Az újabb 
előrelépést a Kemény Gábor 
Szakközépiskola, majd Közgé 
tornatermének a felépítése 
hozta meg. 

– Nemsokára megtudtuk, 
hogy a város épít egy nagy ké-
zilabdacsarnokot a focipálya 
mellett. Lukács Jóska lobbizni 
kezdett: a kiváló kapcsolatai-
nak és az eredményességé-
nek köszönhetően a kor egyik 
legmodernebb tornacsarno-
kába költözhettük be – emlé-
kezett vissza Kati néni. 

Az évek során rengeteg 
edző megfordult a szakosz-

tálynál, és mindegyik letett 
valamit a békéscsabai torna 
asztalára, ahogy a munkáju-
kat támogató 2-es iskola, a 
Jankay iskola, a Közgé és az 
evangélikus iskola is.

A mostani összejövetel 
egyik megálmodója Kati néni 
(Lukács Józsefné) volt, aki 
tavaly néhány tornásszal ta-
lálkozva, az asztalra csapva 
eldöntötte, hogy márpedig 
összehozzák a régi társakat. 
A főszervező sziszifuszi sze-
repét pedig Hajtman Erika, a 
Szegya pedagógusa vállalta 
el, aki az elmúlt hónapban 
szinte a nap 25 órájában 
koordinált – miközben még 
érettségiztetett is.

Oszlács Norbert, a Rádió1 
műsorvezetője moderálta az 
eseményt. Először Varga 
Tamás alpolgármester üd-
vözölte a csabai tornászokat 
Szarvas Péter polgármester 
nevében, majd egy oklevéllel 
köszöntötte Varga Adriennt, a 
Torna Club Békéscsaba szak-

mai vezetőjét. Azt követően az 
alapító Rácz Lukács lányait, 
Kati nénit és Ildi nénit egy-egy 
virággal lepte meg Hajtman 
Erika és Zsilinszki Tünde, aki 
szintén a Szegyában népsze-
rűsíti a sportot.

Majd a csuda a színpa-
don folytatódott. Az ex-tanít-
ványok tanítványai számos 
szépséges bemutatóval káp-
ráztatták el a közönséget. 
Fellépett többek között a Tor-
na Club Békéscsaba (Varga 
Adrienn), a mezőberényi Ma-
lom Fittnes (Kurucz Erika); 
a Sportolj Békés Megye SE 
(Varró Renáta). A meglepe-
tés műsort az Aerofit DSE 
prezentálta (Hajtman Erika 
és Beraczka Krisztina). A fi-
nálét követően Izsó Gábor 
korábbi klubelnök köszönetet 
mondott Hajtman Erikának 
a rendezvény megszervezé-
séért. Az ebéd előtti pohár-
köszöntőt Szigeti Csaba és 
Lukács József mondta.

Such Tamás

Such Sándorné Ildikó, Hajtman Erika, Lukács Józsefné 
Katalin és Zsilinszki Tünde

Lukács József és dr. Kalmár Zsuzsanna 

Varga Adrienn és Varga Tamás alpolgármesterIgazi tornászünnep lett az összejövetelA fellépők elkápráztatták még a tornászokat is

Alakul a röplabdások 
2022/23-as kerete

A nyári átigazolási szezon-
ban erősítéseket jelentett 
be a női röplabda Extrali-
gában szereplő Swietelsky-
Békéscsaba. A klub szer-
ződést kötött egy, a háború 
elől menekült sportolóval, 
valamint leigazolta riválisa 
egyik legjobb játékosát.

Az előző szezon végezté-
vel biztossá vált, hogy Ba-
gyinka Fanni, Molcsányi Rita, 
Glemboczki Zóra, Kertész 
Petra, Bodnár Dorottya, Zólyo-
mi Rebeka, valamint Szatmári 
Lilla a következő szezonban 
is a BRSE csapatát erősíti, 
illetve az, hogy továbbra is 
Tóth Gábor irányítja majd az 
együttest. A klub közlése sze-
rint a légiósok közül Anastasiia 
Kornienko, Ema Strunjak és 
Salla Karhu távozott. Utób-
bi játékossal szerettek volna 
hosszabbítani, ám a sporto-
ló olyan lehetőséget kapott, 
amellyel a klub nem tudott ver-
senyezni. Szintén a távozók 
közt van Pekárik Eszter, akit a 
csapat 2017-ben igazolt le. A 
válogatott center a Szent Be-
nedek RA ajánlatát preferálta. 
Rády Boglárka Jászberényből 
érkezett a BRSE utánpótlá-
sába, ahol a ranglétrát végig 
járva lett a felnőtt keret tagja, 
ám kevés lehetőséget kapott, 
így a távozás mellett döntött és 
Kaposvárra igazolt.

Az együttes eddig négy új 
játékos szerződését jelentette 
be. A 2022/23-as idényben 
Pintér Andrea többszörös ma-
gyar válogatott center a BRSE 
sikeréért küzd majd. A 27 éves, 
188 cm magas center Jászbe-
rényben, illetve Nyíregyházán 
játszott, ahol bajnoki címet és 
kupagyőzelmet ünnepelhetett. 
A BRSE továbbá Ceyda Aktas 
személyében egy 191 cm ma-
gas török nyitásfogadó ütővel 
kötött egyéves szerződést a 
2022/23-as idényre. Viktoriia 
Oliinyk március végén a hábo-
rú sújtotta Ukrajnából érkezett 
Békéscsabára. Az ötszörös 
bajnok egyesület folyamatos 
edzéslehetőséget biztosított 
a feladó számára. A 22 éves 
játékos az edzéseken nyúj-
tott teljesítményével, valamint 

hozzáállásával meggyőzte a 
klubot, hogy érdemes folytat-
ni a közös munkát, ezért egy 
évre szerződtették. A BRSE 
elönke, Baran Ádám bejelen-
tette, hogy megállapodott az 
Extraliga előző kiírásának má-
sodik legponterősebb játéko-
sával is. A 30 éves nyitásfoga-
dó ütő, Ralitsa Vasileva három 
év után hagyta el a Fatum-
Nyíregyháza együttesét, hogy 
Békéscsabára igazoljon.

A BRSE július első napja-
iban bejelentette, hogy szer-
ződést hosszabbított a szerb 
Marta Drpa-val. A csabai 
közönségkedvenc harmadik 
szezonját kezdi meg Békés-
csabán, az Extraliga előző 
kiírásában toronymagasan ő 
szerezte a legtöbb pontot.

Hidvégi D.

Elkezdte a felkészülést 
az Előre NKSE csapata

Elkezdte a felkészülést a női 
kézilabda NB I-re a Békés-
csabai Előre NKSE. A csa-
bai kézilabdázók az előző 
idényben első helyen zár-
tak a másodosztályban, így 
egy év kihagyást követően, 
ismét az élvonalban szere-
pelhetnek.

Július 11-én tartotta szezon-
indító tájékoztatóját a Békés-
csabai Előre NKSE vezetése. 
Az eseményen bemutatták a 
csapat stábját, játékosait és az 
új érkezőket. Horváth Gréta a 
Dunaújváros együtteséből iga-
zolt Békéscsabára, Kisvárdá-
ról Termány Ritával érkezett, 
valamint a Bajnokok Ligája ta-
pasztalattal rendelkező horvát 
kapus, Marina Razum is a ke-
ret tagja lesz. Visszatért a Vi-
harsarokba Marija Agbaba, aki 
a 2018/19-es idényben játszott 
a lilák mezében. Távozók-
ban sem akadt hiány, hiszen 
Kukely Anna, Csizmadia Fan-
ni, Iván Emese, Karacs Jáz-
min, Kobela Tamara, Szögi Tí-
mea, Baráth Berta és Gyenes 
Imola sem Békéscsabán kezdi 
meg a 2022/23-as szezont.

A csabai kézilabdázók el-
kezdték a felkészülést, és az 
elmúlt pár hétben egyéni, szin-
ten tartó edzéseket is végez-
tek. A játékosok kettő teljes és 
három hét aktív pihenést kap-
tak az elmúlt időszakban.

A Békéscsabai Előre NKSE 
elnöke elmondta: a 2022/23-
as idényben az a céljuk, hogy 
az együttes stabilizálja helyét 
az NB I-ben és minden mérkő-
zésen a lehető legjobb teljesít-
ményt nyújtsa.

– Minimális cél az NB I-ben 
való bennmaradás, de több, 
hozzánk hasonló képessé-
gű csapat van az osztályban, 
ezért úgy gondolom, hogy 
ennél jobb eredményt is el-
érhetünk. Úgy látom az első 
pillanatoktól kezdve, hogy egy 
kellően összetartó és jó szelle-
miségű közösség alkotja majd 
keretünket az elsőosztályban 
– emelte ki Paláncz György.

A csapat vezetőedzője el-
mondta, hogy nyolchetes fel-
készülés vár a játékosokra. 
Papp Bálint kiemelte: továbbra 
is azon az úton haladnak to-

vább, amelyen az előző idény-
ben elindultak.

– Az első héten délelőtti 
edzések, fizikai felmérések 
voltak, délutánonként pedig 
labdás foglalkozások. Ezt kö-
vetően már keményebb munka 
vár a lányokra, és edzőtábor-
ba is utazunk, ott vívjuk majd 
az első edzőmérkőzésünket. 
Bízom abban, hogy addigra 
már azok a játékosok is teljes 
értékű munkát tudnak végezni, 
akik kisebb sérülés miatt még 
nem tudtak edzésbe állni – fo-
galmazott a szakvezető.

A klub a szezon előtt felké-
szülési tornát rendez majd több 
NB I-es csapat részvételével. 
A csabai lányok a tervek sze-
rint szeptember első hétvégé-
jén, a Dunaújváros otthonában 
kezdik a 2022/23-as szezont.

Hidvégi Dávid
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Kikapcsolódás, játék, koncertek és finomságok a Csaba napokon
Július 8-10-én, változatos 
programokkal és koncertek-
kel várták az érdeklődőket 
Békéscsabán, a Szent Ist-
ván téren a Csaba napokra. 

A programsorozat nyitánya-
ként, egyben az idei Város-
házi Esték zárásaként, július 
8-án este a Békéscsabai 
Jókai Színház előadását, a 
Made in Hungáriát láthatta 
a közönség a főtéren. A tér 
szinte megtelt, rengetegen 
voltak kíváncsiak a színház-
ban is nagy sikerrel futó mu-
sicalre, amely Fenyő Miklós 
zenei karrierjének kezdetét 
mesélte el, Ormándy M. Ke-
vével a főszerepben. 

Július 9-én délután játszó-
tér, gyerekfoglalkozások vár-
ták a kicsiket és a nagyokat a 
Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület közreműködésével, 
a Békéscsabai Hagyomány-
őrző Kulturális Kör segítsé-
gével pedig lovas kocsival 

járhatták végig az érdeklődők 
a Harruckern-emlékutat. A 
Csabai Kolbászklub hagyomá-
nyos ízekkel, sült kolbásszal 
kedveskedett a látogatóknak, 
este pedig Balázs Pali lépett 
fel a Szent István téren, ahol 
az énekes a 25 évvel ezelőtti 
indulására emlékezett, de az 
új, huszadik albumáról is hall-
hatott dalokat a közönség. 

Július 10-én délután is foly-
tatódtak a hagyományőrző- és 
gyermekprogramok, és az 
érdeklődők cifraszűröket, kari-
kás ostorokat, betyárfegyvere-
ket is láthattak. Vasárnap dél-
után sem maradtak éhesek a 
programokra érkezők, ugyanis 
a Guzsalyas Egyesület gulyás-
levest, az önkormányzat pedig 
500 darab Csaba szeletet osz-
tott szét. 

Az idei Csaba napokat va-
sárnap este Keresztes Ildikó 
fergeteges koncertje zárta a 
Szent István téren felállított 
nagyszínpadon. 

Folytatódik a Csabai Nyár

Lezárult a Városházi Es-
ték, azonban a Csabai Nyár 
programsorozata egészen 
augusztus végéig folytató-
dik. A Csabagyöngye Kultu-
rális Központ melletti stégen 
Varga Tamás, Békéscsaba 
alpolgármestere és Forczek 
Győző, a központ igazgató-
helyettese tájékoztatott erről. 

– A Szent István tér rehabili-
tációja óta hagyomány, hogy 
változatos, és többségében 
térítésmentes programokkal 
gazdagítsuk a nyári időszakot. 
A július 8-ával lezáruló Város-
házi Esték – a látogatói visz-
szajelzések alapján – sikeres 
volt, teltházas, színvonalas 
előadások váltották egymást a 
városháza udvarán, ráadásul 
egyetlen alkalmat sem kellett 
elhalasztani vagy az esőhely-

színen megrendezni – mondta 
Varga Tamás.

Már a színházi etap alatt, 
július 1-jén elkezdődött a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
szervezésében zajló nyári 
programsorozat a Munkácsy 
Negyed szívében. Ennek so-
rán nemcsak a Csabagyöngye 
Stégen, de a főtéren is rendez-
nek koncertet. 

– Általában már az év utol-
só hónapjában elkezdődik a 
következő nyár nagy fellépői-
nek szervezése, ebbe termé-
szetesen az augusztus 20-ai 
nagy fellépő is beletartozik. 
Intenzívebben tavasztól foly-
tatódik a szervezés, amikor 
augusztus végéig, szeptember 
közepéig igyekszünk kitölteni a 
teljes nyarat, ez hetente tehát 
minimum négy-öt programot 
jelent – ismertette Forczek 

Győző, hozzátéve, hogy min-
denki számára szeretnének ki-
kapcsolódási lehetőséget biz-
tosítani a nyár folyamán, akár 
a stégen, akár a főtéren.

A kulturális központ igaz-
gatóhelyettese kiemelte, hogy 
a pandémia sújtotta elmúlt két 
évet követően, rendkívüli mó-
don megnőtt az érdeklődés a 
programok iránt, és szervezői 
oldalról is nehezebb a munka.

– A kiesések miatt szinte 
mindenki most akarja pótolni 
az elmaradt rendezvényeket, 
így nem egyszerű elcsábítani 
a fellépőket egyik helyszínről 
a másikra. Fontos ugyanakkor, 
hogy ne csak nagynevű zene-
karokat hívjunk, hanem a szín-
vonalas, helyi művészeknek 
is helyet adjunk – fogalmazott 
Forczek Győző. 

D. Nagy Bence

Élményautózás és afrikai beszámoló

Gyerekek vehettek részt a 
KAM Home Goes 2 Bamako 
csapatával élményautózá-
son, emellett a Mentálhigié-
nés Egyesület munkatársai 
egy kihívást is szerveztek, 
melynek a résztvevőit dí-
jazták Békésen.

A KAM Home Goes 2 Bama-
ko csapata – amely ősszel 
Afrikába készül – élményau-
tózásra vitte azokat a gyer-
mekeket és fiatalokat, akik a 
tanulmányaikban, a sportban 
vagy a zenében valamilyen 
különleges eredményt ér-
tek el – tudtuk meg a Béké-
si Mentálhigiénés Szolgálat 
intézményvezetőjétől, Bony-
nyai Sándortól. A program 

részeként Botyánszki Bence, 
a rally csapat tagja érdekes 
előadást tartott a kontinensről. 
A képes és fotós beszámoló-
ból kiderült, hogy idehaza az 
elmúlt években hányfélekép-
pen segítettek már, hogy mi-
lyen jótékonysági programokat 
tartottak, és hogy véradást 
szerveztek.

A programon dr. Pálmai 
Tamás háziorvos, valamint 
Mucsi András, a békési kép-
viselő-testület humán és szo-
ciális bizottságának elnöke is 
részt vett, majd díjat adtak át a 
„Lépj ki a (meg)szokásaidból” 
kihívásban résztvevőknek. 
A Mentálhigiénés Egyesület 
munkatársai a pszichiátriai és 
szenvedélybetegséggel élő 

ügyfelek és gyermekeik részé-
re szerveztek „kihívást”, mely-
nek részeként egy hónapon át, 
szobakerékpár segítségével 
hívták fel a figyelmet az egész-
séges életmódra. 

Aki bekapcsolódott, a nyit-
vatartási időben bármikor 
részt vehetett a kihívásban. A 
feltétel az volt, hogy legalább 
nyolc percen keresztül kellett 
tekerni. A szervezők azért is 
választották ezt az időinterval-
lumot, mert ezt az időt sokan 
kávézással, dohányzással, 
gyors ivással töltik, ehelyett 
azonban az volt a cél, hogy 
mozogjanak. A beszámoló 
szerint a programmal sok em-
bert sikerült megszólítani, szé-
les korosztályból. 

K ITEK INTŐ 

A Csabai Kolbászklub kolbászt sütött és osztott szétA gyerekek számos program közül válogathattak

Balázs Pali a 25 évvel ezelőtti indulásra is emlékezettKeresztes Ildikó koncertje fergeteges sikert aratott

Made in Hungára a főtéren, a Békéscsabai Jókai Színház művészeivel Sokan voltak kíváncsiak a Szent István téren a Csaba napi programokra
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APRÓHIRDETÉ SEK
• Síremléktisztítás környezetbarát módon. Telefon: 

20/774-7455, 30/384-1726.
• Matematikából korrepetálás, pótvizsgára, pót-

érettségire felkészítés. Telefon: 70/392-0459.
• Angolnyelv-oktatás. Telefon: 70/392-0459.
• Lépcsőház-takarítást vállalok.  

Telefon: 06-30/290-8726.
• Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, 

MZ, Jawa, Csepel stb. – lehet hiányos, üzemképtelen 
is.Telefon: 06-20/572-5142

A legeredményesebbek a Fővárosi Nagycirkuszban kalandozhatnak 

Lezárult a Csabai Kalandozások 

Véget ért a Csabai Kalando-
zások című, Békéscsabával 
kapcsolatos helytörténeti, 
helyismereti játék, amely-
nek fővédnöke Szarvas 
Péter polgármester volt. A 
programsorozat végeztével 
nyolc csapat és egy egyéni 
versenyző kapott elisme-
rést. A díjakat Csaba napon, 
július 6-án, a városháza dísz-
termében vehették át a ver-
senyzők.

A Békéscsabával kapcsolatos 
helytörténeti, helyismereti já-
ték ötletgazdája Berényi-Nagy 
Péter (Tücsök Peti) volt. A 
megmérettetést Békéscsabai 
Médiacentrum Kft., az önkor-
mányzat, valamint a Békés-
csabai Városvédő és Város-
szépítő Egyesület közösen 
szervezte meg a 2021/2022-
es tanévben is. A vetélkedő 
alatt az óvodások és az álta-
lános iskolások a koruknak 
megfelelő feladatokat kaptak, 

ebben Ugrai Gábor, a város-
védő egyesület elnöke segített 
az ötletgazdának. 

A feladatsorozat célja a 
város megismertetése, meg-
szerettetése volt a legfiatalabb 
korosztállyal is. A játékban a 
tanulóknak különböző helyi 
értékeket, hírességeket kellett 
felismerniük, rajzokat kellett 
készíteniük, valamint a Csabai 
Mérlegből kellett kivágniuk kü-
lönböző részleteket. A tizenöt 
fordulós játék tavaly október-
ben kezdődött és idén május-
ban ért véget.

A játék történetében első 
alkalommal nyílt lehetőségük 
az általános iskola felsős ta-
nulóinak, hogy készítsenek 
prezentációt Békéscsabá-
ról, helytörténeti, helyismereti 
vagy turizmus témakörben. 
Ebben a kategóriában külön-
díjat kapott Aradszki Barbara, 
az Erzsébethelyi Általános 
Iskola tanulója. Nyereménye: 
kalandozás Békéscsaba múlt-

jában, vagyis egy könyvcso-
mag, melyből mindent meg-
tudhat városunk történelméről. 
Az ajándékot a Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő 
Egyesület ajánlott fel.

A Csabai Kalandozásokban 
szintén különdíjban részesült 
a Csabai felfedezők elneve-
zésű csapat, amelynek tagjai 
az Esély Pedagógiai Központ-
ból játszottak. Nyereményük: 
kalandozás a békéscsabai 
Hóvirág Cukrászdában, ami 
azt jelenti, hogy kétszer 15 
ezer forint értékű fagylaltjegyet 
nyertek. A díjat Szarvas Péter, 
Békéscsaba polgármestere 
ajánlotta fel.

A játékban, az óvodások 
kategóriájában olyan szoros 
verseny alakult ki, hogy a szer-
vezők a legjobb csapatokat 
egyformán díjazták. A Búza-
virág Lányok és Fiúk elneve-
zésű csapat, a Pipacs Lányok 
és Fiúk elnevezésű csapat, 
valamint a Nefelejcs elnevezé-

sű csapat is elismerést kapott. 
Nyereményük: kalandozás 
a békéscsabai Kaland-Vár 
Játszóházban. A díjat Dézsi 
Aranka, a játszóház vezetője 
ajánlotta fel és adta át.

Az általános iskolás alsós 
tanulók kategóriájában is szo-
ros verseny alakult ki, ezért 
ebben az esetben is egyfor-
mán díjazták a csapatokat. 
A Méhecskék, a Mazsola, a 
Palánták és a Savios Kalan-
dorok elnevezésű csapatok 
(Savio Szent Domonkos Ka-
tolikus Általános Iskola és 
Óvoda), a Kíváncsi Orosz-
lánok elnevezésű csapat 
(Lencsési Általános Iskola) 
valamint a Kis Felfedezők  
csapat (Erzsébethelyi Álta-
lános Iskola) nyereménye 
egyaránt kalandozás a Fő-
városi Nagycirkuszban. Ezt a 
díjat Fekete Péter, a Fővárosi 
Nagycirkusz igazgatója aján-
lotta fel. 

Szabó Judit

Kétgyermekes apa vagyok, 
2020 októbere óta éles be-
vetésen.  

A nagyobbik gyerek egyre 
többször fanyalodik rá az 
anyanyelvére – húsz hóna-
posan mondjuk illik is neki. 
Artúr mind mozgás, mind 
duma tekintetében viszony-
lag későn érő, de korán érző 
kölök, azaz hamarabb érzett 
rá az iméntiek fontosságára, 
minthogy azokat a gyakorlat-
ba ültette volna. Az ugye vilá-
gos, hogy aki még járni sem 
tud, az ne akarjon futni, na de 
egy fejlődő kisgyermeknek 
igazán nem szép dolog azt 
mondani, hogy tartózkodjék 
a sztentori hangon előadott 
nagymonológoktól, pláne ha 
még éppen csak gagyog. 

Mert a perspektíva a fon-
tos. Egy szülő – főleg az, aki 
a nyelvvel foglalkozik, netán 
abból is él – fontosnak tartja, 
hogy mely szavak ragadnak 
rá először a csemetéjére. Is-
merek olyan háztartást, ahol 
a gyakran  nagyon szabadon 
fogalmazó ősök összeszorított 
farpofával szurkoltak, hogy a 
gyerek a bölcsődei közösség-
be érve ne éppen azzal a sű-
rűn forgatott kötőszóval mutat-
kozzon be, amely az őskorban 

még indulatszóként kezdte 
pályafutását. A gyerekre azon-
ban menthetetlenül ragadnak 
a dolgok, és ezt kifejezetten 
nagy élmény látni.

Artúr mostanában ugrás-
szerű fejlődésen megy át a 
beszéd tekintetében: renge-
teg szónak tudja a felét! Az 
áfonya például áf, a flamingó 
fla, és a pók is csak azért pó, 
mert szegény pára még nem 
tudja, hogy egy magánhang-
zóval nehéz szótagolni. De a 
lelkesedés töretlen, úgyhogy 
ub(orka), bál(na), di(nnye) és 
társai tömött sorokban vára-
koznak a nyelve hegyén. És 
persze számos olyan is akad, 
amit viszont hálistennek egé-
szében mond ki: ott, oda, 
alszik, kávé, köszi, szia, tes-
sék, jajj, hoppá, keksz, alma, 
és természetesen a legfonto-
sabbak: anya és apa.

Vilmosunk még csak ta-
nulja a kutyafittyet: egyelőre 
mindössze a panaszos gü-
gyögést sikerült elsajátítania, 
mert a bátyja, azért amikor 
tudja, edukálja e tekintetben 
is. De ő még ráér, őt szavak 
nélkül is értjük – az anyja leg-
alábbis –, a lényeg viszont 
az, hogy Artúrt most már fél-
szavakból is. 

D. Nagy Bence

Apanapló:

Félszavakból is...
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Sipos Adrásné (90) Kovács János (90) Dr. Bartóki László András (90)

Véradási lehetőség a Békéscsabai Területi Vérellátóban 
(Békéscsaba Gyulai út 20.):

Hétfőn 8-18, kedden 8-16, szerdán 8-14,  
csütörtökön 11-18, pénteken 8-12 óráig.
FONTOS! Véradás előtt egyen rendesen,  

igyon legalább 1 liter folyadékot.
TAJ kártya, személyi igazolvány,  

lakcímkártya szükséges.
Véradásról további információk: www.veradas.hu, 

www.ovsz.hu

Véradás
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B É K É S C S A B A  A N N O
Csabai fürdők II. – A városi fürdő 100 éve nyílt meg 

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Nyári vendégszereplések, őszi tervek 
Jóval a Suk téglagyá-
ri magánstrand építése 
előtt elkezdődött Csabán 
a strandfürdő építése. 
Erzsébethelyen igényt tar-
tottak szabad fürdő létesí-
tésére a bányatavaknál, és 
magánstrand épült a vil-
lanytelepen.

A Francsek gőzfürdő meg-
szűnése után, 1917-től Csa-
bán nem volt fürdő. Hosszú 
előkészület után Fábry Károly 
és Kovácsik János létrehozta 
a Fürdő Részvénytársaságot, 
amely előbb a strandfürdő, 
majd a gőzfürdő felépítésé-
re vállalkozott. A strandfürdő 
tervét Illés Dávid készítette és 
az építkezés megkezdődött a 
város által biztosított, az Ár-
pád-liget előtti, 7200 négyzet-
méteres telken. A bekerülési 
költség 61 000 pengő volt. 
A fürdőmedence (képünkön) 
60x25 méter, 60–250 cm 
mélységű, vizét ártézi kútból, 
303 méter mélyről nyerték. A 
strandon 150 kabin és nagy, 
homokos játéktér létesült. 
Az étkezésről egy vendéglő 
gondoskodott. 

A strand megnyitását 1922. 
augusztus 1-jén, kedden 3 
órakor tartották. A fürdési idő 
reggel 7–12 és délután 14–19 
óráig volt biztosított a férfiak 
és nők részére egyaránt. A 
csabai strandfürdő a vidék 
legnagyobb fürdője lett.

Amint előző számunkban 
közöltük, a Suk-téglagyár 
1921-ben hozta létre szabad 
strandját a gyára területén. 
A nagy reményekkel indult 
strandról a következő évek-
ben nem lehetett hallani. 

A Körösvidék című lapban 
évekkel később jelent meg, 
hogy az erzsébethelyiek 
fürdőhely létesítését kérték 
a Suk-téglagyár igazgatósá-
gától. A válasz 1936-ban, a 
sajtóban jelent meg: a gyár 
hajlandó területet biztosítani 
fürdő céljára, de felelősséget 
nem tud vállalni balesetek 
esetére. Kabinokat és ivóvi-
zet sem tudtak biztosítani, 
ráadásul a vízmélység miatt 
úszóedzőt is kellett volna 
alkalmazni. A város mérnö-
kei megtekintették a terüle-

tet, megfelelőnek tartották 
fürdő céljára, és ígéretet 
tettek, hogy a rákövetkező 
évben az ármentesítő társu-
lat kikotorja a gödrös meder 
alját. Jánossy Gyula pol-
gármester arról is beszélt, 
hogy a város bérbe veszi a 
területet. Ez volt az utolsó 
hír a jaminaiak létesítendő 
szabadstrandjáról. A fürdő 
évek múlva sem készült el. A 
helyiek azonban évtizedeken 
át fürdőztek a téglagyári göd-
rök hűs vizében.

  1937. nyarán a Villany-
telep dolgozói részére ma-
gánstrandot avattak. A fürdő 
árterületén a vendégeknek 
kabinok, ivóvíz, gyermekek 
részére homokozó és hinták 
is rendelkezésre álltak.

Gécs Béla

Vége a Városházi Esték-
nek, ám teátrumunk mű-
vészeivel a nyári játszóhe-
lyeken, fesztiválokon, sőt 
az országhatáron kívül is 
találkozhatnak. Nem telhet 
el évad Szarvason, a Vízi 
Színházban a Monte Cristo 
grófja nélkül, máris telthá-
zas augusztus 11-12-13-án 
mindhárom előadás. Más-
nap Gyulán, a Várszínház-
ban nézhetik meg Tamási 
Áron Vitéz lélek című darab-
ját, augusztus 17-én pedig 
Mikházán, Romániában visz-
szük színre. A szerző Énekes 
madár című műve Tege Antal 
rendezésében augusztus 
29-én mutatkozik be Nyír-
egyházán, a Vidor Fesztivá-
lon. Kamaradarabunk, a Két 
összeillő ember augusztus 
3-án Szigetbecsén, 28-án 
pedig Kétsopronyban várja 
majd a nézőket.

A nyár folyamán lélekben 
már az új évadra készülünk: 
szeptemberben visszatér a 
nagy sikerrel nyitó Furcsa pár 
női változata Kovács Edittel 
és Fehér Tímeával, terveink 
szerint a hónap közepén pe-
dig a Drakula fantázia című 
horrorrockoperánk debütál, 
melynek főbb szerepeiben 
Kocsis Dénest, Török-Új-
helyi Tamást, Csonka Dórát, 
Katkó Ferencet, Lénárt Lász-
lót és Tege Antalt láthatják. 
Az új évadban törekszünk 

változatos műfajú darabokat 
színpadra vinni: a Sík Ferenc 
Kamaraszínházban Örkény 
István színműve, a Tóték 
nyitja a sort, ezt követi majd 
az Anconai szerelmesek 
című zenés komédia, amely 
a hetvenes évek Olaszor-
szágába repít bennünket az 
akkor legdivatosabb sláge-
rek segítségével. Hasonló-
an lelkes nézői fogadtatást 
remélünk A revizornak. A 
következő nagyszínpadi be-
mutatónk az Országúton, 
Federico Fellini filmjének 
színpadi átirata, melynek 
műfaja is különleges: cirkuszi 
játék – szívszaggató mese 
felnőtteknek. A nagyszínpadi 
bemutatók sorát egy Agatha 
Christie-krimi zárja. A Gyil-
kosság meghirdetve főszere-
pére Felkai Eszter tér vissza 
a színpadra. A kamaraszín-
házban a Lady Oscar című 
bohózat kiválóan megírt je-
lenetein derülhetünk majd. 
A gyerekek számára három 
mesét, a Hagymácskát, a 

Hétalvót és Az égig érő fát 
kínálja a színház. 

Készülünk néhány bérleten 
kívüli előadással is: a Hotel 
Plaza című komédia és az 
Ájlávjú minimusical várja majd 
a nézőket, a Stúdiószínház-
ban pedig a Love.hu jelenetein 
nevethetünk.

Bérleteinket a nyár folya-
mán is megvásárolhatják: a 
felnőttek 10 000-14 000 Ft-os 
áron, a nyugdíjasok 7 500-
9 500 forintért, a fő- és közép-
iskolások 4500-7000 forintért, 
a felső tagozatosok 3 200-
4 500 forintért, míg a legkiseb-
bek 3 900 forintért válthatnak 
bérletet. A bemutató bérlet ára 
15 000-19 500 forint, a díszbe-
mutató bérletet pedig 16 000-
24 000 forintért kínáljuk. Akik 
később szeretnének választa-
ni, a négy alkalmas szabad-
bérletet 12 000 forintért, a hat 
alkalmasat pedig 17 000 forin-
tért válthatják meg. 

Válasszák (ismét) a Jókai 
színházat – várjuk Önöket 
szeretettel!

A városi strandfürdőt 1922. augusztus 1-jén adták át 


