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Védik a családokat a gazdasági- és az energiaválság hatásaitól
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FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Folyamatos a szelektív 
hulladékgyűjtés Békéscsabán

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

A nehézségek ellenére is 
megoldott a háziorvosi ellátás

Herczeg Tamás: Az útépítési munkák jó ütemben haladnak, bízhatunk benne, hogy  
december végéig a programban szerepelő valamennyi utca szilárd burkolatot kap

Magyarországon a helyi 
önkormányzatokról szóló 
törvény feladat-meghatá-
rozása alapján, illetve a 
hulladékról szóló törvény 
alapján az önkormányzatok 
kötelessége helyben ellát-
ni a hulladékgazdálkodási 
teendőket. Békéscsaba ön-
kormányzata közszolgálta-
tási szerződés keretében, a 
Dareh Bázis Nonprofit Zrt. 
útján latja el ezeket a fel-
adatokat.  

Dr. Bacsa Vendel, Békéscsa-
ba jegyzője a megkeresé-
sünkre elmondta: elsődleges 
feladat a háztartási, azaz a 
kommunális hulladék elszállí-
tása, ami heti rendszeresség-
gel történik. Kiemelte, hogy 
ezen túlmenően a közszolgál-

tató szelektív hulladékgyűjtést 
is végez, amelynek két válto-
zata működik a városban. A 
házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés a családi házas 
övezetekben valósul meg. Itt 
az ürítés havonta egyszer, 
minden hónap első csütörtö-
kén történik. Ekkor a lakosok 
a sárga kukákban gyűjtött 
műanyag-, papír-, illetve fém-
hulladékot teszik ki a ház elé. 
A szelektív hulladékgyűjtés 
másik fajtája a lakótelepi öve-
zetekben zajlik, ahol gyűjtő-
szigeteket alakítottak ki. Itt 
szintén a papír-, a műanyag- 
és fémhulladék helyezhető el, 
valamint plusz lehetőségként 
az üveghulladék is.

Az önkormányzat gyakran 
tapasztalja azt, hogy a kom-
munális hulladékot gyűjtő 

kukákba és a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetekre olyan 
szemét kerül, ami nem oda 
való. Dr. Bacsa Vendel meg-
jegyezte: kidobnak veszélyes 
hulladékot is, olyan anyago-
kat, amelyek a környezetre, 
az emberi egészségre és az 
élővilágra valamilyen káros 
hatást gyakorolnak. 

– Ilyenek például az au-
tógumik, az akkumulátorok, 
a vegyszerek, a fénycsövek, 
és lehetne tovább sorolni. Aki 
ezeket elhelyezi, tettenérés 
esetén helyszíni bírságot kap-
hat, továbbá szabálysértési 
feljelentésre, legrosszabb 
esetben büntetőeljárás lefoly-
tatására számíthat – tájékoz-
tatott a jegyző.

Az elmúlt másfél évben több 
tragikus haláleset miatt né-
hány háziorvosi praxis meg-
üresedett Békéscsabán. 
Ezek pótlása eddig többnyi-
re helyettesítésekkel történt 
meg, de hosszútávon az ön-
kormányzat célja, hogy új 
szakemberekkel oldja meg 
ezt a fontos problémát. A 
Lencsési lakótelepen talál-
ható 25. számú körzetben 
októbertől már új háziorvos 
látja el a betegeket.

A békéscsabai önkormány-
zatnak a város 25 háziorvosi 
körzetéből jelenleg 3 helyette-
sítését kell megoldania, ezek a 
17., a 22. és a 25. számú kör-
zetek. Az okok összetettek, rá-
adásul nem kifejezetten helyi, 
hanem országos jelenségről 

van szó: legtöbbször életkori, 
finanszírozási vagy képzési 
problémák húzódnak meg 
a háttérben. A városvezetés 
azonban igyekszik minden 
tőle telhetőt megtenni, hogy 
a körzetek ellátása folyamato-
san biztosított legyen. 

Egy friss és örömteli fej-
lemény, hogy hamarosan a 
Lencsési lakótelepre új házi-
orvos érkezik. Mint ismert, dr. 
Bielik Terézia 2020 novemberi 
halála óta a 25. számú felnőtt 
háziorvosi körzet betöltetlen, 
ott az önkormányzat a mai 
napig helyettesítéssel oldja 
meg a feladatellátást. Ez ter-
mészetesen nem azt a kom-
fortot, valamint hatásfokot és 
ellátási szintet hozta az itt la-
kóknak, amit elvárnak, így egy 
ideje több körben is próbálta 

az önkormányzat megoldani 
ezt a problémát. Varga Tamás 
alpolgármester, a 4. számú 
választókerület önkormányza-
ti képviselője elmondta, hogy 
pályázatot írtak ki a körzet be-
töltésére. 

– A felhívásra dr. Orosi 
Norbert hematológus, belgyó-
gyász szakember érvényes 
pályázatot nyújtott be, ame-
lyet a Családügyi és Népjóléti 
Bizottság nemrégiben, soron 
kívüli ülésén egyhangú támo-
gatással elfogadott. Jelenleg 
még bizonyos engedélyezte-
tési eljárások vannak folya-
matban, így várhatóan októ-
bertől kezdheti meg a munkát 
az új háziorvos – fogalmazott 
Varga Tamás. 

A Lencsésin található 25. számú körzetben októbertől új háziorvos látja el a betegeket A szelektív hulladék a csabai válogatóközpontba érkezik, ahol optikákkal szortíroznak

A koronavírus-járvány ötö-
dik hulláma után már ép-
pen kezdtek volna vissza-
állni a dolgok a megszokott 
kerékvágásba, azonban az 
orosz-ukrán háború átírta 
a terveket. Az ebből faka-
dó helyzetet mindenki érzi, 
egyrészt a pénztárcáján, 
másrészt a tekintetben 
is, hogy törékenyebb lett 
a biztonság, kevésbé ter-
vezhető a jövő. Herczeg 
Tamás országgyűlési kép-
viselővel egyebek mellett 
erről beszélgettünk. 

– Mi lehet kapaszkodó a 
mostani helyzetben a hétköz-
napi ember számára?

– Február 24-én megválto-
zott az életünk, ekkor kezdő-
dött az orosz-ukrán katonai 

konfliktus. A háború elhúzó-
dása olyan válságot idézett 
elő, melyre a világon senki 
nem volt felkészülve. A ma-
gyar kormánynak az a célja, 
hogy védje a családokat a 
gazdasági- és az energiavál-
ság hatásaitól. Lassan vége 
a nyárnak és fel kell készülni 
a fűtési szezonra, ami egész 
Európában tervezhetetlenné 
vált. Reménykedünk, hogy 
a felek mihamarabb tárgyal-
nak egymással, melynek 
következtében befejeződik a 
háború, visszabillen a világ 
és a mi életünk is a korábbi 
állapotába. 

– Ezekben a napokban 
szinte minden család azt 
számolja, mennyi lesz ezután 
a gázszámlája és a villany-
számlája. Az MVM Energeti-

kai Zrt.-nél augusztus 15-éig 
lehet bejelenteni az óraállást. 
Ön szerint mire kell készül-
nünk, mire érdemes jobban 
odafigyelnünk e tekintetben?

– A magyar kormány min-
den magyar családot, nyug-
díjast véd a rezsicsökken-
téssel az átlagfogyasztásig. 
Európában ez egyedülálló 
segítség, sehol máshol nincs 
olyan intézkedés, mely a 
családokat védené az utobbi 
időszakban nagyon elsza-
baduló energiaáraktól. A 
magyar háztartások az át-
lagfogyasztás mértékéig a 
legolcsóbban kapják a föld-
gázt, és a második legala-
csonyabb árat fizetik az ára-
mért Európában. 



Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turista- 
és kerékpárút kialakítása 
tárgyú projekt keretében 
a kerékpárforgalmi létesít-
mények kivitelezési mun-
kái 2020 augusztus hónap-
ban megkezdődtek, majd 
több ütemben további sza-
kaszokkal bővültek.

A kivitelezéssel, forgalom-
ba-helyezési eljárással je-
lenleg érintett szakaszok: 
Békéscsaba-Szabadkígyós 
közötti földút, Ligeti sor-
Sikonyi utca.

A Szabadkígyós és Bé-
késcsaba közötti szakaszon 
a kivitelezés befejeződött.  
Békéscsabáról a Kerekegy-
házi úton haladva, az út vé-
gétől, a korábban elkészült 
szakasz folytatásaként a bá-
nyatavak felé, valamint Sza-
badkígyóson a Kastély utca 

felől Békéscsaba irányába 
a teljes szakasz elkészült. A 
forgalomba-helyezési eljárás 
folyamatban van. A forga-
lomba-helyezési eljárás le-
zárásáig mindenki csak saját 
felelősségére használhatja a 
létesítményt. 

Ezúton jelezzük, hogy 
az elkészült mezőgazdasá-
gi utat csak az út melletti 
ingatlanok tulajdonosai, a 
kerékpárosok, valamint a 
célforgalom (a területen 
munkát végző mezőgazda-
sági gépjárművek) hasz-
nálhatják. A behajtási jo-
gosultságok ellenőrzését, 
a sebességmérést (30 km/
órás sebességkorlátozás), 
a létesítmény helyes és jog-
szerű használatát a kerék-
párosok forgalombiztonsá-
gának védelme 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 
parkoló építése és a padka-
rendezés. A forgalomba-he-
lyezési eljárás folyamatban 
van. A forgalomba-helyezési 
eljárás lezárásáig minden-
ki csak saját felelősségére 
használhatja a létesítményt. 

A projekt keretében el-
készült kerékpárforgalmi lé-
tesítmények nyomvonalán 
közlekedési táblákat, vala-
mint turisztikai információs 
táblákat helyeznek ki, ame-
lyek készítése folyamat-
ban van. Folyamatban van 
még 4 térfigyelő kamera 
elhelyezése (bányatavak, 
Gerla – Wenckheim Károly 
tér, Póstelek – kronoszkóp, 
komplex fedett pihenő – Dirt- 
pálya), valamint a bányata-
vaknál lévő kilátó villámvé-
delmének megoldása is. 

A fentiek mellett tiszte-
lettel kérjük, hogy a pro-
jekt keretében elkészült, 

pihenést, kikapcsolódást 
szolgáló egyedi tervezé-
sű létesítményekre (kilátó, 
komplex fedett pihenőhe-
lyek, padok, asztalok), és 
a kihelyezett kerékpáros-
kellékek épségére, tiszta-
ságára vigyázzunk, hogy 
sokáig és minél többen 
tudjuk használni mindany-
nyiunk örömére, megelé-
gedésére. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
„ T B ” - S A R O K

A Marzek FlexiLog Kft. beolvadt 
a Marzek Kner Packaging Kft.-be Tudnivalók az utazási költségtérítési 

támogatással kapcsolatos változásokról

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Régi terv vált valóra 
a napokban, amikor a 
Marzek FlexiLog Kft. be-
olvadt a Marzek Kner 
Packaging Kft.-be. Kása 
István ügyvezető igaz-
gató elmondta, a Marzek 
Etiketten+Packaging GmbH 
úgy tervezte, hogy 5–7 éven 
belül egyesül a két cég és 
ez most meg is valósult. 

Az összevonással létrejött 
nyomda Békés megye egyik 
legnagyobb vállalata lett, 
egyszemélyben képessé vált 
mind az ofszet, mind az úgy-
nevezett flexo technológiában 
íves és tekercses nyomtatást 

is megvalósítani, teljes körű 
szolgáltatást biztosítva az 
élelmiszer-, a gyógyszer-, a 
vegy- és dohányipari partne-
reinek. Pillanatnyilag 420-an 
dolgoznak a cégnél. 

– A Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarával 
szeretnénk továbbra is szo-

ros kapcsolatban maradni 
– mondta Kása István. Hoz-
zátette, a kamara eddig is so-
kat tett azért, hogy a nyomda 
és csomagolóanyag-iparban 
megfelelő szakképzettségű 
munkavállalók közül választ-
hassák ki a jelenlegi és leen-
dő munkatársaikat.

A kamara pályaorientációs 
tábora, a JóPálya is lehetősé-
get adott a fiataloknak, hogy 
ellátogassanak a Szent-Györ-
gyi Albert Technikumba. Itt 
bepillanthattak a nyomdaipari 
tanműhelyekbe, ahol éppen 
matricákat készítettek, de az 
is kiderült, hogyan dolgozik 
együtt az ember és a gép.

Idén júliustól a biztosított-
nak nem kell előzetesen a 
háziorvosától, beutaló or-
vosától semmilyen nyom-
tatványt, igazolást kérnie 
ahhoz, hogy az utazási 
költségét el tudja számolni.

Az egészségbiztosító az uta-
zási költségekhez támoga-
tást fizet a biztosítottaknak 
abban az esetben, ha pél-
dául járóbeteg-szakellátást 
vesznek igénybe, vagy kór-
házba, illetve orvos-szakér-
tői vizsgálatra utaznak.

Aki orvosi szakvélemény 
alapján a betegsége, egész-
ségi állapota miatt tömegköz-
lekedési eszközön nem utaz-
hat, az személygépkocsival is 
igénybe veheti az egészség-
ügyi szolgáltatást és ebben az 
esetben is utazási költségté-

rítésre jogosult. A kísérő sze-
mély részére is megállapítha-
tó a támogatás, amennyiben 
16 éven aluli gyermeket kísér, 
vagy ha a biztosított ennél 
idősebb, de az egészségügyi 
szolgáltató a kíséretet szüksé-
gesnek látja.

Az egészségügyi szolgál-
tatónak a biztosított kérésé-
re, az ellátás igénybevéte-
lekor, vagy az intézményből 
való elbocsátáskor rögzítenie 
kell az utazási költségtérítési 
támogatás igénybevételéhez 
szükséges adatokat. Fontos 
tudni, hogy az igény orvosnál 
történő jelzése nem egyenlő 
a kérelem benyújtásával.

A Magyar Államkincstár 
weboldalán elérhető kérelem 
személyesen, postai úton 
vagy elektronikus úton – Ügy-
félkapun keresztül – nyújtható 

be a lakóhely szerint illetékes 
kormányhivatalhoz, illetve a 
kérelem bármelyik kormány-
ablakban is beadható.

Az utazás során igénybe 
vett kedvezményről a ké-
relem benyújtásakor nyilat-
kozni kell. Nem jár utazási 
költségtérítési támogatás an-
nak, aki jogszabály alapján 
díjmentes utazásra jogosult.

Az utazási költségtérítés-
sel kapcsolatos további infor-
máció elérhető a kormányhi-
vatal Békéscsaba, Luther u. 
3. szám alatti egészségbiz-
tosítási ügyfélszolgálatán.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

 Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK 
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

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

Érintett szakaszok: A Dobo-
zi 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 a homokoskavics-ágya-
zat építési munkálatai 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. Elkészültek az 
aszfaltozási munkák, vala-
mint megtörtént a közvilágítá-
si hálózat kiépítése. Jelenleg 
a padkaépítési munkálatok 
folynak. A Mokry utcában út-
szűkületekre számíthatnak az 
arra közlekedők lokális pálya-
szerkezet-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 
kérjük a lakosság szíves 
megértését, türelmét és köz-
reműködését. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata



Az elektromos hulladékot 
a békéscsabai lakosok leg-
közelebb Gyulán helyezhetik 
el térítésmentesen egy, a ve-
szélyes hulladékok lerakására 
kialakított hulladékudvarban, a 
Kígyósi úton. Békéscsabán is 
elindult a helyi hulladékudvar 
építése a Kétegyházi úton, az 
önkormányzat tervei szerint ez 
2023 első felére készülhet el.

A DAREH Bázis Nonpro-
fit Zrt. általános igazgatója 
nyomatékosította, hogy a 

szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyekbe a csomagolási hulla-
dékokat lehet elhelyezni, ami a 
papír mellett a műanyag- és a 
fémtípusú hulladékokat jelenti, 
ez utóbbiakat kiöblítve, tisz-
tán kellene kitenni. Holopné 
dr. Sztrein Beáta elmondta: 
minden természetes személy 
jogosult a szelektívgyűjtő edé-
nyek használatára, amelyeket 
a cég ügyfélszolgálatán vagy 
telefonon tudnak igényelni. Az 
edény 240 literes, amelyhez ki-
egészítésként egy 120 litereset 
is lehet kérni.

A társasházas övezetekben 
– ahol nem megoldott a ház-
hoz menő rendszerben tör-
ténő gyűjtés – a társaság az 
önkormányzat kijelölése alap-
ján szelektív gyűjtőszigeteket 
hozott létre. A gazdálkodó 
szervezetek és intézmények 
szelektív hulladékgyűjtése a 
jelenlegi jogszabályok alapján 
nem tartozik a közszolgáltatási 
rendszerbe, így saját maguk-
nak kell gondoskodniuk ennek 
elszállításáról és átadásáról a 
hasznosítók felé.

A szelektív hulladék a 
békéscsabai válogató köz-
pontba érkezik, ahol a válo-
gatósoron optikákkal kiválo-
gatják. A papíron, a fémen és 
a műanyagon belül is külön-
böző frakciókra bontják szét 
a hulladékot, amelyet ezután 
báláznak és átadnak a hasz-
nosítóknak.

Hidvégi Dávid
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Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Folyamatos a szelektív 

hulladékgyűjtés Békéscsabán

A nehézségek ellenére is 
megoldott a háziorvosi ellátás

A képviselő hozzátette, 
hogy a szakember békéscsa-
bai illetőségű, és a Szegedi 
Tudományegyetem orvosi ka-
rán végzett 2008-ban. Megje-
gyezte, hogy ezzel a lépéssel 
a 25. számú körzet kikerül a 
Békéscsabai Alapellátási In-
tézmény fenntartása alól, és 
önálló körzetként működik 
majd a továbbiakban. 

A békéscsabai önkor-
mányzat szociálpolitikai osz-
tálya 6–8 éve folyamatosan 
menedzseli a háziorvosi fel-
adatellátást. Persze ez idő 
alatt nagyon sok változás 
történt, de a város mindig 
igyekezett ezekre proaktí-
van reagálni. Elmondható, 
hogy a megyei jogú város-
ok tekintetében Békéscsaba 
most is jó helyen áll a házi-
orvosi körzetek betöltöttsége 
szempontjából. Ha az emlí-
tett Lencsési körzetben októ-
bertől nem kell helyettesíteni, 
akkor már csak két körzet 

marad, ahol ez továbbra is 
szükséges lesz. 

Varga Tamás emlékeztetett 
arra, hogy az önkormányzat 
nem kötelező feladatként ki-
alakította a háziorvosi támoga-
tó rendszert. Ebben egyrész-
ről van pénzbeli támogatás, 
másrészről az önkormányzat 
a háziorvosi kártyán keresztül 
a helyi kulturális intézmények 
látogatásához, az Árpád für-
dőbe, illetve a városi sportese-
ményekre ingyenes bérletet 
biztosít az érintetteknek. 

– Ezek olyan kedvezmé-
nyek, amelyek növelik a házi-

orvosok komfortját, szolgálják 
a szakemberek rekreációját, 
de jelzés arra nézve is, hogy 
a város számít rájuk és meg-
becsüli a munkájukat. Ezeken 
kívül akár a lakhatásban is tu-
dunk segíteni, ha erre átmene-
tileg szükség van – emelte ki 
Varga Tamás. 

A városvezetés a szociál-
politikai osztály vezetésével a 
háziorvosoknak járó kedvez-
ményrendszert folyamatosan 
felülvizsgálja. Megnézik, me-
lyik kedvezményt veszik leg-
inkább igénybe, és ha változ-
tatásra van szükség, akkor az 
önkormányzat arra is reagál. 
Ez azt jelenti, hogyha például 
valamelyik szolgáltatás kevés-
bé népszerű, akkor új eleme-
ket lehet beépíteni. Jelenleg 
az állami támogatáson túl ez 
a rendszer biztosítja az ön-
kormányzat részéről a házior-
vosok mindennapjainak jobbá 
tételét.

Vincze Attila

Varga Tamás: Az önkormányzat megbecsüli a háziorvosokat

Holopné dr. Sztrein Beáta, igazgató Dr. Bacsa Vendel, Békéscsaba jegyzője

Biztonságból ötös!

www.ssangyongkoros.hu

SsangYong Korando modellek 
magas felszereltséggel!

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66. • 06 (30) 960 86 98  •  06 (66) 450 450
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BÉKÉSCSABA HAZAVÁR! VÁROSFEJLESZTÉS

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!” fel-
sőoktatási 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. 

FOGADÓNAPOK A VÁROSHÁZÁN

Békéscsaba polgármestere, alpolgármesterei, jegyző-
je és aljegyzője az alábbi napokon tart fogadónapot a 

városházán:

Szeptember 2.  Szarvas Péter polgármester 
Szeptember 9.  Dr. Bacsa Vendel jegyző
Szeptember 16.  Varga Tamás alpolgármester
Szeptember 23.  Dr. Kiss Gyula aljegyző 
Szeptember 30.  Nagy Ferenc alpolgármester
Október 7.  Hanó Miklós alpolgármester
Október 14.  Szarvas Péter polgármester
Október 21.  Dr. Bacsa Vendel jegyező
Október 28.  Varga Tamás alpolgármester
Novevmber 4.  Dr. Kiss Gyula aljegyző 
November 11.  Nagy Ferenc alpolgármester
November 18.  Hanó Miklós alpolgármester
November 25.  Szarvas Péter polgármester 
December 2.  Dr. Bacsa Vendel jegyző  
December 9.  Varga Tamás alpolgármester 
December 16.  Dr. Kiss Gyula aljegyző  
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*Az akció a készlet erejéig, de legkésőbb 2022. 09. 30-ig érvényes. A kedvezmény a Victofon Chello hallókészülékre vonatkozik. A hirdetésben
szereplő Victofon Chello hallókészülék a társadalombiztosítás által nem támogatott termék. A kockázatokról olvassa el a használati útmuta-
tót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Jelentkezni 2022. 07. 01. és 2022. 08. 31. között lehet, az ingyenes hallásvizsgálaton pedig 2022. 07.
01. és 2022. 09. 30. között kell részt vennie, a kedvezmény igénybevételéhez. További részletekért látogasson el a www.victofon.hu webol-
dalra vagy érdeklődjön audiológiáinkon.

82% kedvezmény Chello
hallókészülékünkre!*

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

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

Eredeti teljes ár
283.700 Ft

49.990 Ft
MOST CSAK

Elkészült Békéscsaba és 
térsége Fenntartható Vá-
rosfejlesztési Stratégiájá-
nak társadalmasítási válto-
zata, amellyel kapcsolatban 
a lakosság is elmondhatja 
véleményét.

A 2021-2027-es európai uniós 
tervezési időszak városfej-
lesztési forrásfelhasználásá-
nak megalapozása érdeké-
ben készült el Békéscsaba és 
térsége Fenntartható Vá-
rosfejlesztési Stratégiájának 
társadalmasítási változata. A 
szakmai véleményezési fo-
lyamat lezárását követően a 
széles nyilvánosság, vagyis a 
lakosság, az itt működő vállal-
kozások, helyi civil és egyéb 
szervezetek számára is elér-
hető a dokumentum a követke-
ző címen: www.bekescsaba.

hu, valamint ezen az elérhe-
tőségen: FVS_Bekescsaba_
tarsadalmasitas_20220726

A szakemberek azt kérik, 
hogy amennyiben Önt érdekli 
a városnak és térségének jö-
vője, az elkövetkező időszak-
ban tervezett főbb fejlesztési 
irányvonalak és konkrét be-
avatkozási elképzelések, úgy 
tekintse át a társadalmasítás-
ra bocsátott stratégiát. 

Észrevételeit, illetve javas-
latait a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu email-
címre várják 2022. szeptem-
ber 12-ig.

A dokumentum a Pénzügy-
minisztérium Regionális Fej-
lesztési Programok Irányító 
Hatósága által készített Mód-
szertani Kézikönyv struktu-
rális, módszertani és tartalmi 
előírásai alapján készült.

Ön is véleményezheti a Fenntartható  
Városfejlesztési Stratégiát

F E L H Í  V  Á S

Felhívás Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése által 
adományozható „Kiváló 
Szociális Munkáért” ki-
tüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, 
feltételeit és a kitüntetés 
pontos leírását Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlé-
sének a helyi kitüntetések-
ről szóló 7/2021. (III. 22.) 
önkormányzati rendelete 
szabályozza. 

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell az ajánlott személy 
vagy közösség pontos ada-
tait, az adományozás alap-

jául szolgáló tevékenység 
vagy alkotás részletes is-
mertetését, méltatását.

A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehet-
nek: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város polgármestere, 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros alpolgármesterei, Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
önkormányzati képviselői, 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város jegyzője, a város te-
rületén működő helyi nem-
zetiségi önkormányzatok, a 
közgyűlés szociális ügyek-
kel foglalkozó bizottságá-
nak nem képviselő tagjai, a 
városban szociális ellátást 
végző intézmények vezetői, 

a városban szociális ellátást 
végző intézmények fenn-
tartói, a városban szociális 
ellátást végző intézmények 
munkahelyi kollektívái, a Bé-
késcsabán székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező – bí-
róság nyilvántartásba vett – 
civil szervezetek.

A javaslatokat 2022. 
augusztus 31. napjáig 
kell beküldeni Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Szoci-
álpolitikai Osztályára (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11-17.). A kitüntetés odaíté-
léséről Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése dönt. 

Egészség- és sportnap 
Augusztus 5-én, 18. alka-

lommal hívta életre a Békés 
Megyei Nyugdíjas Egyesü-
letek Szövetsége a Családi 
Egészség- és Sportnapot. A 
program megnyitóján Szrenka 
Pálné, a szövetség elnöke 
hangsúlyozta: idős korban a 
mozgás, az egészségmeg-
őrzés kiemelten fontos, úgy 
lehet aktív, szép kort megélni, 
ha fizikailag és mentálisan is 
teszünk érte. Szegedi Balázs, 
a Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének alelnöke 
hozzátette, mindenkinek szük-
sége van társaságra, szükség 

van arra, hogy az idősek is 
közösségbe menjenek, hisz 
tudományosan bizonyított tény 
az, hogy aki társaságba jár, 
annak várhatóan sokkal hosz-
szabb lesz az élettartama. 
A szervezők az esemény 

részeként egészségügyi mé-
réseket is szerveztek. A prog-
ramon közös tornán vehettek 
részt a szépkorúak, dartsoz-
hattak, lengőtekézhettek a 
CsabaParkban, és főzőver-
senyt is rendeztek.
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Védik a családokat a gazdasági- és  
az energiaválság hatásaitól

Autentikus és korszerű

Molnárház 

Elkészült Békéscsaba leg-
öregebb lakóházának fel-
újítása. A város által támo-
gatott beruházás célja az 
volt, hogy a több mint 200 
éves épület értékesebb és 
hosszútávon is fenntartha-
tóbb legyen.

Bár a ház külseje első ráné-
zésre nem sokat változott, 
azonban az udvaron már 
annál látványosabb az az új, 
közösségi tér, amely az idei 
felújítás része volt. A több-
funkciós, fedett terület kö-
zepén egy makett áll, amely 
azt mutatja, hogy egykoron, 
miképpen nézhetett ki a búza 
őrlésére szolgáló Molnárház 
és környezete. Emellett az 
épületen belül több fontos 
korszerűsítés is történt.

– Ebbe beletartozott a két 
helyiség, a tisztaszoba és az 
úgynevezett géptér burkolat-
cseréje, amit használhatób-
bá tettünk azzal, hogy hajó-
padló és téglaburkolat került 

oda. A nádtető kapott egy 
újabb megerősítő felújítást, 
valamint lángmentesítést, a 
szabadkéménybe szikrafogó 
került, így most már hasz-
nálható lesz a kemence is – 
részletezte Mácsai Sándor, a 
Békéscsabai Hagyományőr-
ző Kulturális Kör elnöke.

Az épületet működtető 
Meseház intézményvezetője 
is örömét fejezte ki a felújítás 
miatt, hiszen a régi, földborí-
tású padló már nem volt iga-
zán alkalmas rendezvények 
megtartására. Veres Kriszti-
na kiemelte, hogy a vastag 
vályogfalak révén, nyáron 
kellemesen hűvös az épület, 
télen pedig, ha fel van fűtve, 
sokáig tartja a meleget. Hoz-
zátette: a kemence új távla-
tokat és lehetőségeket nyit 
meg a számukra.  

A tervek szerint a megújult 
Molnárházat augusztus 20-
án, ünnepélyes keretek kö-
zött avatják majd fel.

Vincze Attila

Szeptember 3-án ismét Megyenap!
Szeptember 3-án immár 
hetedik alkalommal rendezi 
meg a Békés Megyei Önkor-
mányzat a Megyenapot – je-
lentette be augusztus 3-án a 
testület elnöke. Zalai Mihály 
hangsúlyozta, hogy Békés-
csaba főterén ezúttal újra 
teljes lesz a programkínálat.

A Békés Megyei Önkormány-
zat elnöke arról tájékoztatott, 
hogy az elmúlt két évben 
a koronavírus-járvány miatt 
csak szűkített kínálattal le-
hetett megtartani a rendez-
vényt, idén azonban újra a 
korábbi években megszo-
kott programokkal várják az 
érdeklődőket. 

Zalai Mihály kiemelte, 
hogy a Megyenap országo-
san is egyedülálló esemény, 
hiszen nagyon kevés me-
gyei önkormányzat szervez 
hasonló rendezvényt. Mint 
mondta, a Megyenapot a 
kezdetektől – a szabadsá-
golások miatt – nem nyárra, 
hanem szeptember elejére 
időzítették, ami azóta is így 
van. Az elnök emlékeztetett, 
hogy idén is a békéscsabai 
Szent István téren lesznek 
a programok. Zalai Mihály 
úgy fogalmazott, hogy ugyan 
más települések többször 
is próbálták magukhoz csá-
bítani az eseményt, de ők 
továbbra is ragaszkodnak a 
megyeszékhelyhez. 

A tájékoztatón elhangzott, 
hogy a 2020-as Megyenapon 
csak a kézműves vásárt és ter-
melői piacot lehetett megren-
dezni, tavaly pedig a színpadi 
produkciók maradtak ki a kíná-
latból, azonban a szellemiség 
ugyanaz maradt.

– A Megyenap szlogenje a 
hagyomány, érték, közösség, 
ebből az érték van fajsúlyos 
helyen. Az értéktárak bemutat-
kozása az egyik legfontosabb 
eleme az eseménynek, ahol 
mind a megyei értékek, mind 
pedig a települési értéktárak 
bemutatkoznak. Idén eddig 
több mint 30 település jelent-
kezett, hogy szeretné bemu-
tatni az értékeit – fogalmazott 
az elnök.

Zalai Mihály arról is be-
szélt, hogy 2022-ben a kis-
termelői piacon bemutatkozik 
a Viharsarki Termék Brand 
is, hiszen több kistermelő az 

utóbbi időben már megkapta 
a védjegyhasználat jogát. Ki-
emelte továbbá, hogy Békés 
megye nemzetiségei is fontos 
szerepet kapnak a rendezvé-
nyen, többek között nemze-
tiségi ételkóstolóval is várják 
a látogatókat. A szervezők 
gondoltak a gyerekek igényei-
re is, a megszokott kézműves 
programok mellett lesz például 
bábszínház és mesemondás.  
Az esemény szerves részét 
képezik majd a katonai hagyo-
mányőrzők, illetve a 21. száza-
di fegyveres erők szintén jelen 
lesznek a katolikus templom 
előtti téren. 

A hetedik Megyenap fő-
védnöke Navracsics Tibor te-
rületfejlesztésért és az uniós 
források felhasználásáért fe-
lelős tárca nélküli miniszter, 
a rendezvény védnöki fel-
adatait pedig Takács Árpád, 
kormánymegbízott látja el. 

Egy átlagfogyasztású csa-
lád ezután is havi 181 ezer fo-
rintot, éves szinten 2 millió 175 
ezer forintot spórol meg. Az 
energiával való takarékosko-
dás kézenfekvő módja, hogy 
jobban odafigyelünk a min-
dennapi áram- és gázfogyasz-
tásunkra. Ennek lehetőségei 
azonban többnyire korlátozot-
tak, nagyobb megtakarításra 
a saját energiatermelés ki-
építésével és az ingatlanunk 
szigetelésének növelésével 
van esélyünk. Erre biztosít 
lehetőséget a kormány által 
bevezetett állami lakás- és 
családtámogatási rendszer, 
ilyen a CSOK, a falusi CSOK 
és a lakásfelújítási támogatás, 
melyek segítségével kedve-
ző feltételekkel valósíthatunk 
meg rezsit is csökkentő felújí-
tásokat. 

– Hogyan érintheti a kisvál-
lalkozókat, önkormányzatokat 
a rezsi változása?

– A kkv-k számára kedvező, 
hogy meghatározott fogyasz-
tási mennyiségig továbbra is 
rezsicsökkentett áron juthat-
nak áramhoz és gázhoz. Ez 
100 ezer mikro-vállalkozást 
érint. Az önkormányzatok szá-
mára a csökkentett áron törté-
nő felhasználás egyelőre ez év 
végéig biztosított. Ez óriási se-
gítség, hiszen a háború miatt 

az áram ára az ötszörösére, 
a gázé pedig a hatszorosára 
emelkedett, és az energiaárak 
továbbra is emelkednek. Az 
önkormányzatok – a kormány 
által meghirdetett pályázatok-
nak köszönhetően – az elmúlt 
években számos fűtéskorsze-
rűsítést hajtottak végre, illetve 
napelem-rendszereket is ki-
építettek az intézményeiknél. 
Ez csökkenti a működtetési 
költségeket. Emellett az állami 
és önkormányzati bérlakásban 
élők fogyasztási helyei is a la-
kossági ügyfelekre vonatkozó 
elszámolásban részesülnek. 

– Békéscsabán ebben a 
helyzetben is folytatódnak a 
fejlesztések, zajlik a több mint 
7 milliárdos útfejlesztési prog-
ram. Erről a napokban sze-
mélyesen is tájékozódott, mit 
tapasztalt? 

– A járdafelújítási program 
Békéscsaba 154 utcáját érinti. 
Ezek közül 88-ban befejeződ-
tek a munkálatok. Jelenleg 16 
járdaszakasz felújítása zajlik, 
és a következő egy-két hónap-
ban remélhetőleg a további 50 
járda esetében is megkezdőd-
nek a munkák. A kivitelezés 
a tervezettnek megfelelően 
halad, év végéig befejeződ-
het Békéscsaba valaha volt 
legnagyobb, 2,3 milliárd fo-
rint összértékű járdafejlesztési 
programja. A belterületi utakat 
érintő útfejlesztési program-

ra a város 7 milliárd forintot 
kapott a kormánytól. Ebből a 
forrásból 83 utca kap szilárd 
burkolatot, és 63 utca vagy ut-
caszakasz aszfaltja újul meg. 
45 utcában, illetve 63 felújított 
utcaszakaszon július máso-
dik felében befejeződtek a 
műszaki átadás-átvételek. Az 
útépítés második üteméhez 
tartozó 36 utcából 29-ben már 
folynak az építési munkák, 
több helyen az aszfalt kopóré-
tege is elkészült. A munkák jó 
ütemben haladnak, így bízha-
tunk benne, hogy december 
végéig a programban szere-
pelő valamennyi utca szilárd 
burkolatot kap.

– Három hét múlva elkezdő-
dik az iskola. A tankönyvek és 
az étkezés tekintetében szá-
míthatnak-e a szülők a továb-
biakban is az ingyenességre, 
illetve a kedvezményekre?

– Természetesen megma-
radnak azok a juttatások, 

amelyek segítik az óvodás- 
és iskoláskorú gyermeke-
ket nevelőket. Az Európában 
egyedülálló családtámogatási 
rendszer részévé vált az in-
gyenes tankönyvek biztosítá-
sa, így a családok több tízezer 
forintos kiadás alól mentesül-
nek az iskolakezdéskor. Az 
új tanévben is ingyenes tan-
könyvellátásban részesül va-
lamennyi közoktatásban részt 
vevő gyermek. Továbbra is 
biztosított az ingyenes óvodai 
és iskolai étkezés a nagycsa-
ládosok gyermekeinek, illetve 
azoknak a családoknak, ahol 
fogyatékkal élő, vagy beteg 
gyermek él. A szociális étkez-
tetéshez a jövőben is hozzá-
jutnak a rászoruló családok. 
A kormány erre a célra évről 
évre több forrást biztosít; az 
ingyenes óvodai és iskolai 
étkeztetésre fordított összeg 
nagysága bő tíz év alatt meg-
háromszorozódott. 

A közoktatásban résztvevő diákok az új tanévben is  
ingyenesen kapják a tankönyveket
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Átadták a világ egyik ve-
zető helikopter-gyártója, 
az Airbus új gyáregységét 
Gyulán, július 28-án. Az 
új gyárban több mint 2000 
féle helikopter-alkatrész 
készül. Az összeszerelő 
üzem egy zöldmezős beru-
házás révén, 25 milliárd fo-
rint hazai és európai uniós 
forrásból épült fel.

Palkovics László technoló-
giai és ipari miniszter hang-

súlyozta, egy ilyen gyár épí-
tése nemcsak az ország, 
hanem a térség szempont-
jából is kiemelt jelentőségű, 
mivel a tapasztalatok szerint 
egy külföldi nagyvállalat be-
települését továbbiak köve-
tik. Kérdésünkre kifejtette: 
eddig 2,1 milliárd forintot 
fordítottak a Békéscsabai és 
a Gyulai Szakképzési Cent-
rumra, ahol a gyulai gyár 
munkaerejét is képzik, vala-
mint létrehozták a Légiipari 

Klasztert, melynek szintén 
e két város a központja. 
Hozzátette: Békéscsabának 
azért is fontos szerepe van, 
mert átépítik, modernizálják 
a repteret, amely alkalmas 
arra, hogy ott teszteket, ok-
tatásokat végezzenek.  

Maróth Gáspár, a Honvé-
delmi Minisztérium védelem-
politikáért és védelmi fejlesz-
tésekért felelős államtitkára 
megjegyezte, hogy „Gyulán 
nincs felemelkedés helikopter 
nélkül és nincs Airbus Gyula 
nélkül”. Görgényi Ernő, Gyu-
la polgármestere úgy fogal-
mazott, hogy az Airbus-szal 
véleménye szerint egy új kor-
szak indul el a városban.

Laurent Mazoué, az Airbus 
Helicopters üzemeltetésért 
felelős alelnöke elmondta: 
a gyulai gyár egyelőre 50 
főt alkalmaz, az év végéig 

ez a szám tovább nő, né-
hány éven belül pedig 250 
fő alkalmazásával számol-
nak. Rámutatott, hogy cégük 
Németországban és Fran-

ciaországban is rendelkezik 
gyáregységekkel, Magyar-
országra pedig azért tele-
pültek, mert itt megtalálható 
az a magas kompetenciával 

rendelkező munkaerő, mely 
a precíz, gyors és biztonsá-
gos gyártáshoz szükséges.

Varga Diána,
Horváth Szabolcs
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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 elsősor-
ban belterületi, szilárd burko-
lattal nem rendelkező utcák 
útépítésére használható fel, de 
a városnak lehetősége van a 
támogatási összeg egy részét 
útfelújítási munkák (elavult 
aszfalburkolat cseréje) elvég-
zésére fordítani. 

A támogatási összeg fel-
használásával az önkormány-
zat célja annak a fejlesztési 
programnak a folytatása, 
amely a XXI. századhoz méltó 
városi úthálózat kialakításához 

vezet, és az eredménye nyo-
mán a lakossági, kommunális 
igények kielégítése mellett el-
mondható lesz, hogy Békés-
csaba városa megfelel a mo-
dern társadalmi elvárásoknak. 

Az útfelújítások esetében 
júniusban megkezdődtek a 
műszaki átadás-átvételi eljá-
rások. Az útépítési munkálatok 
jelenleg is ütemesen haladnak.

Az útfelújítással és útépítés-
sel jelenleg érintett utcák/
szakaszok részletes listá-
ja a behir.hu portálon és az 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
oldalon tekinthető meg.
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Hanó Miklós: Most kell lépni, hogy 
Békéscsaba zöld város maradjon

Szívszorító látványt nyújta-
nak most a földek. Hónapok 
óta nem volt igazi, áztató 
eső, a szárazságtól hatal-
mas repedések tátongnak 
mindenütt. A kukorica sok 
helyen elhalt, mielőtt meg-
nőtt volna, a kalászosokból 
a szakemberek szerint az 
utóbbi évek leggyengébb 
termése várható, és a nap-
raforgó is csak küszködik. 
A gazdákat sújtó aszályról, 
a Békéscsaba zöldfelülete-
in is egyre inkább érezhe-
tő csapadékhiányról és a 
megoldási lehetőségekről 
Hanó Miklóst kérdeztük, aki 
amellett, hogy Békéscsaba 
gazdasági ügyekért felelős 
alpolgármestere, ősterme-
lőként is gazdálkodik.  

– A jelenlegi szárazság már 
messze túl megy azon a ha-
táron, amit a gazdák saját 
erőből át tudnának hidalni. 
Milyen gyors támogatásra 
számíthatnak? 

– A kormány segítséget 
nyújt a mezőgazdaság sze-
replőinek, és az öntözés 
fejlesztését is napirendre 
vette. Aszály veszélyhely-
zeti operatív törzs jött létre, 
amely tervet dolgozott ki a 
károk mielőbbi enyhítésére. 
Az operatív törzs a gazdák 
hiteleire 2023 végéig mora-
tóriumot rendelt el, a bizto-
sítótársaságokat pedig kö-
telezte, hogy 14 napon belül 
fizessék ki az aszálykárokat. 
Emellett a kormány a takar-
mányszállításhoz 3 milliárd 
forintos keretet nyitott meg, 
és jelezte, itthon akarja tarta-
ni a megtermelt gabonát. Az 
élelmiszer-ellátás tehát nincs 
veszélyben, de a földek és 
persze a gazdák is megszen-

vedik a nagy szárazságot, hi-
szen sok vetőmag, vegyszer 
és munka ment veszendőbe. 
Mivel drága a takarmány, az 
állattartók is nehéz helyzetbe 
kerültek, de fontos, hogy az 
állatállományt fenntartsuk. 
Ráadásul, ahol az állatok 
szerves trágyáját használ-
ják a gazdák, ott mélyebb-
re eresztenek gyökeret a 
növények és jobban tűrik a 
szárazságot, ezt magam is 
tapasztaltam. 

– Mit lehet tenni azért, 
hogy a klímaváltozás nega-
tív hatásai ellenére hosszú 
távon is legyen elegendő 
termés, elegendő élelmiszer 
itthon?  

– Az utóbbi években va-
lóban megfigyelhető, hogy 
egyre többször aszályos a 
nyár. Most annyira kevés 
csapadék esett, hogy az idei 
még ezek közül is kiemel-
kedik, néhány szakember 
szerint az évszázad aszálya 
pusztít most. Látható az is, 
hogy ott maradt meg példá-
ul a kukorica, ahol nem ve-
tették túl sűrűre, mert ott a 
kevés csapadékot kevesebb 
tőállomány szívta fel. Az is 
megfigyelhető, hogy ahol 
nagyon sokat műtrágyáztak, 
ott jobban kiégett a föld. A 
műtrágya akkor tud jól hasz-
nosulni, ha van elég eső, 
ha viszont nincs, akkor az 
is csak éget. Ott tartunk te-
hát, hogy biztonságos gaz-
dálkodást csak öntözéssel 
és szárazságtűrőbb növé-
nyekkel lehet megvalósítani. 
Magyarországon Békés me-
gyében van a legnagyobb 
jó minőségű, összefüggő 
földterület, itt lehet a legjobb 
termést elérni akkor, ha mi-
előbb kiépítjük az öntöző-

rendszereket és mindenre 
nagyon odafigyelünk. 

– Békéscsaba zöld város, 
sok fával, füves területekkel, 
azonban a fű most kiszáradt, 
és vannak fák, amelyek már 
dobják le megsárgult leve-
leiket. Hogyan lehet javítani 
ezen a helyzeten? 

– Néhány évvel ezelőtt 
megtörtént a szennyvízberu-
házás, jelenleg az utak, jár-
dák javítása, építése folyik. 
Most pedig nagyon fontossá 
vált, hogy a csapadékvíz-el-
vezető rendszereket is mie-
lőbb rendbe tegyük. Ezt úgy 
kell megvalósítani, hogy köz-
ben ne vezessük ki a város-
ból a vizet. Szintén nagyon 
fontos, hogy amikor nagy 
esők vannak, a lehulló csa-
padékot záportározókban 
gyűjtsük össze, hogy ami-
kor szükséges, a korábban 
lehullott csapadékból, és ne 
az ivóvízből öntözzünk. Az 
elmúlt években komoly fa-
telepítés indult, azonban a 
kis facsemeték nem bírják 
ezt az óriási szárazságot. 

Ha csak a fa tövét öntözzük 
meg, a környezete hamar 
elszívja a vizet, mert az is 
teljesen száraz. A belvízelve-
zető, de egyben öntözésre is 
használható csatornák építé-
sét fel kell gyorsítani – nem 
szabad várni, most kell lép-
ni, hogy Békéscsaba a klí-
maváltozás ellenére is zöld 
város maradjon. Jelenleg a 
külterületi csatorna-rendsze-
reknek több tulajdonosuk 
van, érdemes lenne ezeket 
egységesíteni, egy kézben 
összefogni egy koncepció 
mentén, mert akkor lehet jól 
fejleszteni és karbantartani, 
akkor lehet szükség esetén 
egyre nagyobb területeket 
gazdaságosan öntözni a vá-
rosban is. Tágabb kitekintés-
ben az is lényeges, hogy a 
tavaszi nagy áradásokkor a 
folyóink vizeit is megtartsuk 
különböző tározók építésé-
vel, hiszen nagy szükségünk 
lehet rá később. Mindehhez 
állami és uniós támogatásra 
is szükség van. 

Mikóczy Erika

ÚTFEJLESZTÉS

JÁRDAFEJLESZTÉS
Békéscsabán nagyszabású 

járdahálózat-fejlesztési prog-
ram zajlik. A projekt I. ütemé-
ben 35 járda/járdaszakasz, II. 
ütemében 39 járda/járdasza-
kasz, III. ütemében 56 járda/
járdaszakasz, IV. ütem kere-

tében 24 járda/járdaszakasz 
fejlesztés valósul meg. 

A járdafejlesztéssel jelen-
leg érintett utcák/szakaszok 
részletes listája a behir.hu 
portálon tekinthető meg.

2022. 
SZEPTEMBER 15-17.

ÉS MÉG 
SOKAN 
MÁSOK...

GYULA A PÁLINKA FŐVÁROSA

A mostani helyzetben a biztonságos gazdálkodás csak 
öntözéssel és szárazságtűrőbb növényekkel lehetséges
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Csabai Mérleg

Gulyás Réka Tímea, 
az ifjú zongorista

Banner Zoltánt 90 évesen is hajtja az alkotás vágya

„Hazajöttem Békéscsabára” 

Zongorakoncertet adott jú-
lius 29-én az igen tehetsé-
ges Gulyás Réka Tímea, a 
Bartók Béla zeneiskola 4. 
osztályos tanulója. A be-
lépés díjtalan volt, mivel 
azonban az ifjú zongorista 
nagyon szereti az állato-
kat, a közönség adomá-
nyaival az Esély Állatvédő 
Egyesületet támogathatta.

Gulyás Réka Tímea kér-
désünkre elmondta, hogy 
édesanyja gyermekkorában 
zongorázott, édesapja kla-
rinétozott. Otthon van egy 
pianínójuk is, amelyen már 
hároméves korában elérte 
a billentyűket, és a hüvelyk-
ujjával elkezdte pötyögni az 
óvodában tanult dalokat. 

– Eleinte csak találgattam 
a hangokat, anya rám is szólt, 
hogy „ne piszkáld, mert ez 
nem játék, hanem hangszer!”. 
De miután hallotta, hogy si-
kerül egy-egy dallamsort 
lejátszanom, már engedte – 
meséli a mindössze 11 éves 
tehetség, aki a szlovák isko-
lába jár, és a kedvenc tantár-
gyai közé tartozik a matek, a 
testnevelés és a szlovák.

Réka Rácz Ildikóhoz járt 
zeneóvodába, aki azután 

Környei Csilla zongoratanár-
nőhöz irányította. A kislány 
egy idő után már versenye-
ken is részt vett. 

– Réka három évvel ez-
előtt, a nyíregyházi országos 
versenyen indult először, és a 
legfiatalabbak között különdí-
jas lett. Múlt szeptemberben 
pedig, a fővárosban meg-
rendezett Kárpát-medencei 
Nemzetközi Zongoraverse-
nyen második díjat kapott. 
Három év után, idén rendez-
tek ismét országos versenyt 
Nyíregyházán, ahol harma-
dik lett – sorolja növendéke 
eredményeit Környei Csilla, 
akitől két év múlva a zene-
művészeti szakközépiskolá-
ban tanító Bereczki Julianna 
tanárnő veszi át a zongorista 
képzését.

Környei Csilla szerint Réka 
nagyon jól gazdálkodik a te-
hetségével, nagyon intelli-
gens, van humorérzéke, és 
valódi munkatárs. Minden 
fejlődési lehetőséget megra-
gad, a versenyek mellett a 
mostani már a második ön-
álló hangversenye volt, ahol 
a rengeteg megtanult darab-
ból többet is bemutathatott. 
Nagy jövő állhat előtte…

Such Tamás

Dolák-Saly Róbert a Múzeu-
mok Éjszakájára meghirde-
tett, betegség miatt elmaradt 
fellépését július 24-én pótolta 
a múzeumban. A program a 

Családi gumiszoba című inter-
aktív zenés gyermekműsorral 
kezdődött, majd a látogatók 
rendhagyó tárlatvezetésen 
vehettek részt a Munkácsy 

Mihály – Egy géniusz diadala 
és a Terrakotta hadsereg – Az 
első császár üzenete című 
kiállításokban. A tárlatveze-
tések ideje alatt a gyermekek 

levendula zsákot készíthettek, 
kipróbálhatták a régésze-
ti kincskereső játékot, illetve 
arcfestés és csillámtetoválás 
is várta a legkisebbeket.

Rajzversenyt is hirdetett a 
múzeum, a gyerekek a Terra-
kotta hadsereg – Az első csá-
szár üzenete című kiállításhoz 
kapcsolódva készíthettek al-

kotásokat. A program zárása 
a rajzverseny eredményhir-
detése volt. A díjazott rajzok 
alkotóit ajándéktárgyakkal ju-
talmazták.

Gulyás Réka Tímea és tanára Környei Csilla

Banner Zoltán író, művé-
szettörténész, előadómű-
vész a júliusban töltötte be 
a 90. életévét. Jó kedélyű, 
mosolygós, bizakodó, nyi-
tott a világra, és most is 
sokat dolgozik, hajtja az 
alkotni akarás. 

Banner Zoltán Szatmárnémeti-
ben született. Igen korán meg-
mutatkozott a művészetek, az 
irodalom iránti vonzódása. A 
II. világháború végén, 13 éves 
korában a magyar irodalom ta-
nára olyan dolgozattémát talált 
ki, hogy mindenki írjon levelet, 
és ezáltal a levél műfaját is-
merje meg jobban. 

– Én ezt vers formában ké-
szítettem el. Ezután a tanárom 
annyit mondott, hogy „min-
den dolgozatot versben írjál 
meg”. Elkezdődött egy költői 
pálya, ami 1951-ben fejező-
dött be. Ebben az első költői 
szakaszban olvasó gyerek-
nek számítottam. Kosztolányi 
Dezső és Babits Mihály voltak 
az eszményképeim, no és a 
szabadvers műfaja. Termé-
szetesen a kötött versek műfa-
jait is megtanultam – fogalma-
zott Banner Zoltán.

Később Kolozsvárra je-
lentkezett egyetemre, filozófia 

szakra, mivel azonban ezt a 
szakot megszüntették, auto-
matikusan áttették a történe-
lem-filozófia szakra. 

– Ez az ideológiai válsá-
gok kora volt Közép-Euró-
pában. Csak a marxizmus-
leninizmus volt elfogadott 
világnézet, ez pedig nem az 
én ideológiám volt, képtelen 
voltam ennek a korszaknak 
a dicsőítésére, és ezt várták 
volna el, ha költő maradok – 
jegyezte meg.

Az ötvenes évek elején 
határozta el, hogy művészet-
történész lesz, de szépiro-
dalmi nyelven írta a művé-
szeti anyagait is. 

– Ez volt a második szaka-
sza az életemnek, ami jól in-
dult volna, mert az egyetem 
ott akart tartani művészet-
történész tanárként. Azon-
ban ekkor következett be az  
egyetemek egyesítése, és 
felvittek Bukarestbe. Innen 
1958-ban kerültem vissza 
Kolozsvárra. Az Utunk című 
művészeti hetilap vett fel, 
amely elsősorban az erdélyi 
kultúra fóruma volt – emlé-
kezett vissza Banner Zoltán, 
aki később előadóművész-
ként is kiteljesedett, emellett 
számos könyvet írt, egyebek 

mellett egy összefoglalót az 
1900 és 2000 közötti Erdély 
művészettörténetéről. 

Elmesélte azt is, hogy 
1986-ban adták be a kérel-
müket, hogy Magyarország 
befogadja, illetve a román 
állam kiengedje őket. Mint ki-
derült, az ősei Csabán éltek, 
az unokatestvére pedig – az 
eleki Csikiné Banner Anna – 
elment a megyei tanácshoz, 
ahol elmondta, hogy ki is az 
a Banner Zoltán. 

– Onnan egy tanácsnok 
utánam nézett a Országos 
Széchenyi Könyvtárban. Ami-
kor megbizonyosodott arról, 
hogy valójában ki is vagyok 
én, akkor egy küldöttség fel-
keresett Nagyváradon azzal, 
hogy várnak Békéscsabára. 
Amikor a vonatunk befutott 
Szolnokra, ott éppen átszáll-
ni készültünk a feleségem-
mel, amikor nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyérrel 
fogadott egy öttagú bizott-
ság. Hihetetlen, hogy mene-
kültként, nagy viszontagsá-
gok közepette érkeztem ide, 
és útközben rájöttem, hogy 

hazajövök Békéscsabára – 
mondta Banner Zoltán. 

Békéscsabán alapító tagja 
volt a Békéstáji Művészeti Tár-
saságnak és a Körös Irodalmi 
Társaságnak. Ma is ír, olvas, 
kiállításokat nyit meg, aktív 
résztvevője a város és a me-
gye kulturális életének. Nem-
régiben jelent meg legfrissebb 
verses kötete, a Télikert, és fo-
lyamatosan jelennek meg írá-
sai a Bárkában. Néhány héttel 
ezelőtt a Gyulai Várszínház-
ban lépett fel a Petőfi a hídon 
című előadóestjével, amelyet 
1972-ben, Kolozsvárott muta-
tott be először. 

– Felkértek, hogy ebben az 
évben minden hónapban írjak 
egy tárcát az online Bárkába, 
tehát most is dolgozom. Van-
nak olyan napok, amikor elhite-
tem magammal, hogy nagyon 
fáradt vagyok, és pihenek. 
Másnap már elfog a türelmet-
lenség és a tettvágy. Egyfajta 
szellemi szigetet hoztam létre, 
amin úszom, és nagyon jól ér-
zem magam rajta – tette hozzá 
a 90 éves Banner Zoltán.

Csiffáry Zsuzsanna

Dolák-Saly Róbert a Munkácsy Mihály Múzeumban

A város nevében Szarvas Péter polgármester köszöntötte 
Banner Zoltánt a 90. születésnapján
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Csaba a városiasodás útján 4. – Város a külsőségekben

Fábry Károly: Apponyi-utcák VI.

Békéscsaba város belterületének átnézeti térképe (forrás: maps.hungaricana.hu)Horthy Miklóst váró csoport a vasútállomáson Bertóthyval, Csaba első polgármesterével

Végéhez közeledett a Fábry 
Károly által írt helytörténeti 
sorozat a Körösvidék 100 
évvel ezelőtti számaiban, 
legalábbis annak első felvo-
nása. Az utolsó négy rész-
ből kiderült az is, hogy miért 
ez lett a címe az írásnak. 

Tovább küzdött az örökvált-
sági adóssággal a derék csa-
bai nép, ezért „1852-ben nép-
szavazás utján elhatározták, 
hogy a közlegelőket, a kis- 
és nagyrétet egyénenként 
felosztják”. Hammer Jakab 
mérnököt bízták meg azzal, 
hogy készítse el a felosztási 
térképeket és a telekkönyvet. 
Nyolcad telkenként kaptak 
a földművesek egy „oktát”, 
azaz 1/8 területet a réteken,  
és ezeket a részeket még a 
cikk írásának éveiben is így 
nevezték. Nem mindenki 
gondolkodott azonban így. 
Voltak, akik a közös legelők 
megtartásában voltak érde-
keltek, ezért bennhagyták 
a földjeiket és megalakítot-

ták a felsővégi és alsóvégi 
közlegelőtársulatot. 

A továbbiakban a szerző a 
környékbeli, régi, nagy vadá-
szatokról írt, melyek „országos 
hírűek és fontosságúak vol-
tak”. Szó volt az alföldi betyá-
rokról is, akiktől még a „spic-
lik”, azaz az „osztrák és cseh 
beamterek (hivatalnokok), az 
addig ösmeretlen zsandárok 
és nagy számban kémek” is 
féltek. Kiderült az is, hogy mi-
ért építettek az osztrákok a 
kondorosi csárdával szemben 
egy zsandárkaszárnyát tele 
zsandárral.

Végül 1922. március 19-én, 
a 18. részben világossá vált, 
hogy miért kapta az Apponyi 
nevet az új csabai utca (ez 
napjainkban a József Attila 
utca). Korábban ott a tiszttartói 
ház és a hozzá tartozó nagy 
kert volt, de a város elhatároz-
ta, hogy utcát nyit ezen keresz-
tül az Élővíz-csatorna felé. 

A csabai értelmiség rég-
óta szeretett volna egy „lány-
nevelő iskolát” létesíteni, 

ahol „az uri vagy iparos lá-
nyok” tovább tanulhattak vol-
na. Ezek a családok rájöttek 
arra, hogy „a falut paraszti 
mivoltából csakis a magya-
rosodás és a művelődés ter-
jesztésével lehet kiemelni, 
s helyesen és célirányosan 
tapintottak oda, hogy arra 
legalkalmasabb a nőneve-
lés”. Egy ilyen intézménynek 
a legjobb helye a település 
központjában volt. A képvise-
lő-testület hozzájárult az utca 
kialakításához és onnan a 
telket ingyen (!) adományoz-
ta a leendő lányiskola szá-
mára. Az építkezést segítette 
Kemény Mihály volt községi 
mérnök, Zsilinszky Mihály és 
maga Apponyi Albert is, aki 
még állami segélyt is szerzett. 
Létrehoztak egy Nőnevelő 
Társulatot is, melynek elnöke 
Apponyi lett, akinek „hervad-
hatatlan sok érdeme volt” az 
iskola létrejöttében. Az ő ér-
demei elismeréséül lett az új 
utca neve Apponyi utca. 

Ugrai Gábor

150 éve született dr. Berthóty István

Hosszú út állt Csaba előtt, 
mire sikerült a városi rangot 
megszereznie. A Felvidéken 
a 3–12 ezer lakossal bíró 
községek már a rendezett 
tanácsú városok, az Alföl-
dön pedig az olyan telepü-
lések, mint a 27 ezer fős 
Orosháza vagy Békéscsaba 
a közel 50 ezer lakosával, a 
kisközségek között volt. 

1911-ben sikerült eredményt 
elérni ezzel kapcsolatosan, 
azonban Békéscsaba csak 
1919. január 1-jén léphetett 
a rendezett tanácsú városok 
sorába. 1919 és 1920 között 
Békéscsaba előbb a tanács-
köztársaság diktatúráját, majd 
a román megszállás nehézsé-
geit viselte. Az I. világháborút 
lezáró békék nyomán Békés 
megye kikerült Arad és Nagy-
várad vonzáskörzetéből, sze-
repüket egyre inkább Békés-
csaba vette át. 

1919-től Békéscsaba ren-
dezett tanácsú város első pol-
gármestere dr. Berthóty István 

lett. Berthóty 1872. augusztus 
17-én született Németújfaluban 
(Somogy megye). Elemi isko-
lát Mezőberényben végezte, 
majd a szarvasi gimnáziumba 
került. Érettségi után a nagy-
váradi jogi akadémián foly-
tatta tanulmányait, 1893-ban 
sikeres államvizsgát tett, majd 
1903-ban, Kolozsváron doktor-
rá avatták. Tanulmányai befe-
jezése után közigazgatási pá-
lyára lépett, először írnokként, 
majd aljegyzőként dolgozott, 
1902-ben főjegyzővé nevez-
ték ki. 1906 májusában az 
orosházi járás szolgabírójává 
választották, ezt a tisztséget 
tíz évig töltötte be.

Munkájának elismeréseként 
szolgált, amikor 1918. novem-
ber 26-án Békéscsaba város 
képviselő-testülete a város 
polgármesterévé választotta. 
11 évig töltötte be ezt a tiszt-
séget, és minden lehetőséget 
megragadott, amellyel a vá-
ros fejlesztését szolgálhatta. 
Olyan fontos intézmények 
épültek akkor, mint a postahi-

vatal, a járásbíróság, az Árpád 
fürdő, a városi sporttelep, de 
tevékenyen részt vett a városi 
sportéletben is, hiszen a Csa-
bai Atlétikai Klub alapító elnö-
ke volt. Az utak építésével, az 
Élővíz-csatorna szabályozásá-
val a nagy munkanélküliséget 
enyhítette. Minden kulturális 
mozgalomban részt vett, több 
egyesületet az ő kezdeménye-
zésére hívtak életre, s ezek 
működését továbbra is figye-
lemmel kísérte, segítette. 

Hirtelen jött betegségén az 
orvosok sem tudtak segíteni, 
1929. július 20-án, 57 éves ko-
rában hunyt el. A ravatalozásá-
nak a városháza udvara adott 
helyet. Ezt követően hatalmas 
tömeg kísérte utolsó útjára, 
a ligeti katolikus temetőbe. 
Emlékére 1991-ben, a piacnál 
lévő lakóingatlan vette fel ne-
vét, melyet Berthóty udvarként 
ismerünk, majd egy év múlva 
a városháza udvarán emlék-
táblát avattak tiszteletére.

Forrainé Kovács Márta 
történész

A polgáriasodó Csaba el-
sősorban az égetett tég-
lából való, emeletes épü-
letein érhető tetten. Minél 
több az emeletes, adott 
korban modern épület, 
és minél kevesebb a föld-
szintes, egyszerűbb ház, 
a település annál moder-
nebbnek hat. Ez csak egy 
alkotóeleme a külsősé-
geknek, de szembetűnő. 

A csabai urbanizáció e sza-
kasza az 1850-es években 
kezdődött. Amikor 1852-ben 
Munkácsy Mihály gyermek-
ként a városba került, az a 
városkép, amely a szeme 
elé tárult, inkább keltette 
benne egy falu benyomását: 
„A város látképe csodálatba 
ejtett: hosszú-hosszú utca, 
egész alacsony, széles há-
zakkal, amelyek szalmafö-
delei mintha a földből nőttek 
volna ki.” Díszesebb épü-
lettel a templomokon kívül 
a Gyulai úton találkozha-
tott, a földszintes, de általa 
szépnek talált Urszinyi- és a 
Steiner-kúriákkal. Emeletes 
épületet Munkácsy akkor 
keveset láthatott Csabán. 
Láthatta az 1851-ben, a vá-
rostól bérelt földön, az or-
szág harmadik gőzmalma-

ként létesült csabai malmot 
(igazi fejlődése 1872-ben 
kezdődött, akkor bővítették). 

1853-ban már állhatott 
az első emeletes ház a vá-
rosban, a mai Munkácsy 
utcában levő Reiner-ház, 
ugyanekkor épült az 1006. 
szám alatt a régi városháza 
emeletes épülete. 1867-ben 
emeletes dohánybeváltók 
épültek a mai repülőhíd kör-
nyékén (a II. világháború 
alatt ez volt a gettó). 1869-
70-ben épült a Fiume Szálló, 
1873-ban az új városháza, 
1875-ben a közbirtokossági 
épület, 1877–79-ben a szín-
házépület, majd a bérházak, 

bérpaloták. Ezek nemcsak 
közigazgatási székhelyek vol-
tak, hanem a tisztes úri pol-
gárság lakhelyei, illetve az 
üzletek, egyletek, bankok, 
nyomdák és szervezetek 
székházai is. Ezt egészítet-
ték ki az egyéb „kényelmi 
funkciók” a szilárd útburko-
latok és járdák mellett. 

1875-ben a Gyulai úti fa-
híd helyén téglaboltozatos, 
1879-ben a Kiss Ernő utcai 
fahíd helyén vasszerkezetes 
hídépítményt emeltek. Az 
utcai közvilágítás 1868-ban 
indult el, ami mintegy 50 da-
rab petróleumlámpát jelen-
tett, 1870-ben pedig elindult 

az első bérkocsi szolgálta-
tás. Ezzel párhuzamosan 
a polgárság színre lépett a 
nyílt téren is. Igényelte a tár-
sasági, természetközeli szó-
rakozási lehetőséget, ame-
lyet a városi angolparkok 
biztosítottak. Létrejött egy 
városi sétakert (a későbbi 
Széchenyi liget), épült oda 
pavilon, vendéglő, gőzfür-
dő. 1882-re pedig az egy-
kori Katona tér (ma Petőfi 
liget) helyét is beparkosí-
tották, és oda is került egy 
kis pavilon. Ezeken a he-
lyeken akkoriban élénk tár-
sasági élet folyt.

Szalay Ágnes

Divald Károly: Csaba főtere. Az összkép az, amelynek „városias” hangulata van, a 
kiépült járófelületekkel, emeletes épületekkel (forrás: europeana.eu/portal)

APRÓHIRDETÉ SEK
• Síremléktisztítás környezetbarát módon. Telefon: 20/774-

7455, 30/384-1726.
• Matematikából korrepetálás, pótvizsgára, pótérettségire 

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

• Társasházak kezelését, közös képviseletét vállaljuk: 
+3620/5565-551

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

101-es gyalogezred A csabai szobor és egy régi Mária-ének

MISKA - álomjáték-etűdök Schéner mester motívumaira
2022. augusztus 15-én, hétfőn, 18 órakor a 

Gyulai Vár melletti réten.
Schéner Mihály Kossuth-díjas képzőművész, a Meseház 

megálmodója életének meseszerű, szürreális motívumait 
Zalán Tibor álmodta papírra és Bereczki Csilla keltette életre, 
Soós Emőke és Biró Gyula által. A jelmezek Oláh Tímea, a 
díszlet Rádi Sándor munkáját dicsérik. Az előadás zenéjét 

Lovas Gábor komponálta.
„A schéneri világ teli van ragyogással, vidámsággal, gyer-
meki mosollyal és naivitással. Reménnyel és derűvel.”

MOLNÁRHÁZ – Békéscsaba legöregebb lakóháza
Felújítást követő átadási ünnepség

2022. augusztus 20-án, 9 órakor a helyszínen,
Békéscsaba, Harruckern u. 6/A.

Malom – molnár – búza – liszt – kenyér – ünnep.

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
A Meseház csapata 2022. augusztus 20-án, 10-19 óráig 

várja a családokat
 a Szent István téren, kézműves játszóházi foglalkozásokkal.

Ünnepeljünk együtt!

2022. augusztus 22-28-ig ZÁRVA lesz a Meseház. 
Feltöltjük az Erő, Jókedv és Egészség készleteinket, 

De utána, augusztus 31-én, mindenkit szeretettel várunk a 
Kertmoziba, a Meseház udvarára.

Szent István király 1038-
ban Szűz Mária mennybe-
vételének napján, augusz-
tus 15-én távozott ebből 
a világból. Ezt az ünne-
pet Nagyboldogasszony 
napjaként tartja számon 
a magyar vallási nyelv. A 
legenda szerint István ki-
rály halála előtt Szűz Mária 
védelmébe ajánlotta Ma-
gyarországot, így Nagy-
boldogasszony ünnepe és 
Szent István király emléke 
összekapcsolódnak. 

Békéscsabán is elgondol-
kodhatunk minderről, ha a 
városháza előtt megcsodál-
juk Máté István alkotását: Ist-
ván fölajánlja az országot jel-
képező Szent Koronát Szűz 
Máriának. A szobrot szem-
lélve érdemes felidéznünk a 
Boldogasszony Anyánk kez-
detű éneket, mely a magya-
rok védelmezőjeként, Patró-
nájaként szólítja meg Jézus 
anyját.

A könyörgés legkorábbi 
szövege 1710–1720 táján már 
bizonyára létezett. Szoszna 
Demeter György énekesköny-
vében maradt ránk, mely 1734-
ben került a Pannonhalmi 
Könyvtárba. Ha összeolvas-
suk a versszakok kezdőbetű-
it, ez a név jön ki: Bonifacius. 

Egy elmélet szerint Lancsics 
Bonifác, bencés szerzetes le-
hetett a könyörgés szerzője, 
aki 1737-ben halt meg. Készült 
vers a keze alatt, és fönnma-
radt olyan latin nyelvű disz-
tichonja, melyben a szavak 
kezdőbetűi a Bonifacius nevet 
adják ki.

A Máriához szóló könyör-
gés a Szűzanya dicséretén túl 
a magyarság viszontagságos 
állapotát idézi föl. A megje-
lenített sanyarú helyzetben 
kéri a vers elmondója Má-
ria közbenjárását. Sajátosan 
hangoznak a dal alábbi so-
rai: „Úgy vagyon mi dolgunk, 

mintha Aegyiptomhan, / 
Babylonnak Tornyát épitnénk 
Házánkban.” A helyzetkép 
azért furcsa, mert a bábe-
li tornyot Mezopotámiába 
szokás helyezni, nem pedig 
Egyiptomba! A költő gondo-
latvilágára bizonyára hatás-
sal volt a magyar krónikásha-
gyomány, mely a nyelvzavar 
tornyát Egyiptom vidékére 
helyezte. Megkérdezhetjük: 
miért megy úgy a „mi dol-
gunk”, mintha ezt a tornyot 
építenénk? Több értelmezés 
is elképzelhető: talán a szét-
húzásra, vagy a gőg bűnére 
utalhat a költemény? Vagy 
háborús állapotokra, idegen 
uralomra panaszkodik… ?

Szirmay Antal (1747–1812) 
szólásokat, közmondásokat, 
dalokat gyűjtött össze Hugaria 
in Parabolis című könyvében, 
mely 1804-ben és 1807-ben is 
megjelent. Lejegyzi benne a 
Boldogasszony Anyánk kez-
dő sorait, és „… nationalis … 
cantio…”-ként jellemzi, a szó 
korabeli értelmében tehát 
„nemzeti” éneknek számít-
hatott. 

A dal eredeti szövege 
némileg eltér attól, ahogy 
napjainkban énekeljük. A 

régi refrén így hangzott: „Ma-
gyar országrúl, Pannóniarúl 
/ Ne feledkezzél el árva 
Magyarokrul!” Az új pedig: 
„Magyarországról, édes ha-
zánkról / Ne feledkezzél el 
szegény magyarokról.”

Szűz Mária, Isten anyja 
közbenjárásának kérése Ma-
gyarország legújabb kori tör-
ténelmében is szerepet ka-
pott. Amikor 33 évvel ezelőtt, 
1989. június 16-án újratemet-
ték Nagy Imrét és mártírtár-
sait, a megemlékezés egyik 
szónoka – Rácz Sándor – 
elénekeltette a Hősök terén 
összegyűlt néppel a Bol-
dogasszony Anyánk kezdetű 
éneket. A magyarság tehát a 
Szűzanya közbenjárását kér-
ve léphetett történelmének új 
korszakába.

Máté István csabai szob-
rát tanulmányozva felfigyel-
hetünk a szobor címére: 
„Államalapító Szent István.” 
Az államalapítás tettét nem 
a koronázási ünnepben ra-
gadja meg a művész, hanem 
az ország felajánlásában.  
István király Máriára néz, aki 
ölében tartja gyermekét, aki 
az Isten Fia.

Dr. Halmágyi Miklós

Megemlékezés

Koszorúzással és gyertya-
gyújtással emlékeztek az 
első világháborúban el-
hunyt békéscsabaiakra au-
gusztus 2-án, a 101-es gya-
logezred emlékművénél. 

Ugrai Gábor, a Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő 
Egyesület elnöke arról beszélt, 
hogy a gyalogezred 1914. au-
gusztus 2-án, 10 ezer fővel in-
dult el a háborúba. 

– Éppen 100 évvel ezelőtt, 
1922. augusztus 2-án pedig 
megalakult a Vigadóban a volt 
101-esek Bajtársi Szövetsége. 
Ők még nem jöhettek ki ehhez 
az emlékoszlophoz, hiszen ezt 
csak egy évvel később, 1923-
ban állították fel – mondta a 
városvédők elnöke. 

Huszár Endre elnökségi 
tag arról beszélt, hogy a 101-
es gyalogezredet 1883-ban 
hozták létre. A katonákat 1914. 
augusztus 30-án, az orosz 
fronton a nagy túlerő ellenére 
sem tudták legyőzni.

– Az utolsó pillanatokig 
kitartottak a harctéren, és 
nemcsak kitartottak, hanem 
eltökélten verték vissza az el-
lenség rohamait. Példamutató 
hősiességükkel méltóvá válták 
arra, hogy az utókor megőrizze 
emléküket, átadva azt a jövő 
nemzedékének – emelte ki. 

Az esemény zárásaként a 
jelenlevők a 101-es gyalogez-
red emlékművénél helyezték 
el koszorúikat és mécseseket 
gyújtottak.

Papp Ádám

Hirdessen nálunk! 📞 66.740 700 | 📧 info@bmc.media.hu 
📪 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.



12 Csabai MérlegTársadalmi célú hirdetés

Csárdafesztivál 08.18–21.
Szent István-napi Retró Tabán 08.18–21.

Aranyvonat-kiállítás 08.19–21.
Hold-Fény-Mesék 08.19.
Időkapszulák	 08.19–21.
Magyar Ízek Utcája 08.19–21.
Mandoki	Soulmates	koncert	 08.19.
Mesterségek Ünnepe 08.19–21.
Művészkert	 08.19–21.
Operett Korzó 08.19–21.
Pannónia hajó 08.19–21.
Panorama	Classical	 08.19–21.
Szabadrét Fesztivál 08.19–20.
Utcazene	Fesztivál	és	Food	Truck	Show	 08.19–21.
Városok Sétánya 08.19–21.

Magyar Honvédség Légi Parádé 08.20.
Díszünnepség és Tisztavatás 08.20.
Szent Korona-látogatás 08.20.
Ünnepi	szentmise	és	Szent	Jobb-körmenet	
a Szent István-bazilikában  08.20.
Tűz	és	fények	játéka	 08.20.

Divat & Design Fesztivál 08.20–21.
Hősök	Útja	 08.20–21.
Kapisztrán	téri	programok	 08.20–21.
Road Movie Live 08.20–21.
Sporthősök	 08.20–21.
Varázsliget 08.20–21.

Augusztus 18-21.
TALÁLKOZZUNK MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJÁN, 
A BUDAPESTI PROGRAMSOROZATON!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

AUG20_Programos_280x409_0802.indd   1AUG20_Programos_280x409_0802.indd   1 2022. 08. 02.   16:15:002022. 08. 02.   16:15:00
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Legyűrték a kaptatókat

Hegyifutó bajnokság 

Két aranyérem és egy he-
tedik hely volt a Kopp Bé-
késcsabai Atlétikai Club 
mérlege a július utolsó hét-
végéjén megrendezett, XVI. 
Hegyifutó Országos Bajnok-
ságon. A verseny Parádfür-
dőről indult és Kékestetőn 
volt a cél. A 9,2 km hosszú 
pályán 800 méteres szint-
emelkedést kellett leküzde-
niük a versenyzőknek.

– Turistaként már biztosan 
sokan felmentek a Kékeste-
tőre, de most embert próbáló 
feladat elé állítottak minket 
a sokszor kidőlt fákkal és 

sziklákkal tarkított kaptatók. 
A 95 fős mezőnyben mind a 
hárman feljutottunk, ráadásul 
remek idővel és eredmény-
nyel – nyilatkozta a rangidős 
Komáromi László, aki első 
helyen végzett az 50 év felet-
tiek között.

Az ifjúsági korú Zaho-
rán Milán a korosztályában 
megnyerte a versenyt, az 
abszolút kategóriában pe-
dig a kiváló 4. helyen futott 
be, míg dr. Kovács Mihály 
a legnépesebb kategóriá-
ban, az M45-ösök között az 
előkelő 7. helyen gyűrte le a 
kaptatókat.

Komáromi László, Zahorán Milán és dr. Kovács Mihály

EYOF-sikerek 

Jól szerepeltek a magyar 
atléták a szlovákiai Beszter-
cebányán zajló XVI. Nyári Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válon (EYOF). Az aranyérem 
is sokáig Kovács Alexandra 
szeme előtt lebeghetett, aki 
a lányok 5000 méteres gya-
loglásában harmadmagával 
hagyta le jócskán a kihívóit, 
ám Urbanikné Rosza Mária 
tanítványa félperces, kiállá-
sos büntetést kapott, ami után 
már csak a dobogót tűzhette 

ki célként. A Kopp Békés-
csabai AC gyaloglója nagyon 
szeretett volna érmet, és re-
mek hajrával oda is ért a har-
madik helyre 23:17.79 perces 
egyéni legjobbjával. A 800 
méteres síkfutás döntőjében 
Kis Petra Sára indult. A klub 
sokra hivatott versenyzője 
2:12.92 perces időeredmény-
nyel, kiélezett hajrá után lett 
az ötödik. A versenyszámban 
az első öt helyezett egy má-
sodpercen belül ért célba.

Kovács Alexandra  Kis Petra Sára

Sporthétfők

Augusztus 22-én, 29-én, 
valamint szeptember 5-én 
és 12-én 16 órától 18.30-ig 
ismét Sporthétfők várják az 
érdeklődőket a Szent Ist-
ván téren. A programokon 

a résztvevők megismerked-
hetnek a város sportegye-
sületeivel, kipróbálhatják a 
Békéscsabán űzhető sport-
ágakat, és akár választhat-
nak is maguknak. 

Az októberi, jesolói utánpótlás világbajnokságra készülnek 

Huszonhatan képviselik Békéscsabát 
Gőzerővel készül a békés-
csabai Debreczeni Team az 
október elsején kezdődő 
jesolói utánpótlás kick-box 
világbajnokságra. A meg-
mérettetésen négy kategó-
riában, huszonhat verseny-
ző képviseli Békéscsabát.

A Debreczeni Team július kö-
zepétől edzőtáborozik a Mes-
ter utcai sportközpontban. 
A fiatalok napi két edzésen 
vesznek részt: délelőttönként 
az állóképesség fejlesztése 
és az erősítés, míg délutá-
nonként a technikai rész van 
a  középpontban.

– Most inkább alapozó 
edzésekkel kezdünk, ilyen 
az állóképesség vagy az erő-
fejlesztés. Augusztus végén, 
szeptember elején a küzdel-
mekre helyezünk majd na-
gyobb hangsúlyt, próbálunk 
minél jobb formában érkezni 
a világbajnokságra – mondta 
Petró Lili.

Viczián Dániel a legutób-
bi megmérettetésén, a júni-
usi 27-ei Magyar Kick-Box 
Világkupán a 3. helyen zárt 
a point-fighting szabályrend-

szer junior korosztályában. 
A versenyző célja, hogy az 
októberi világbajnokságon 
dobogós helyen legyen.

– Nem titkolom, hogy leg-
inkább az első hellyel lennék 
elégedett és az is a cél. A do-
bogós helyek valamelyikével 
meg tudnék barátkozni, de 
az első hely lenne az álom – 
fogalmazott a kick-boxos. 

Debreczeni Dezső veze-
tőedző elmondta: több olyan 
versenyzőjük van, aki első 

nagy versenyére készül. Va-
lamennyien szeretnének a 
lehető legjobb helyeken vé-
gezni.

– Nagyon sokan kijutot-
tak tőlünk, gyerek, kadet1, 
kadet2 és junior, tehát négy 
korosztályban versenyzünk 
majd. Békéscsabáról 26 
sportolónk indul. 29 neve-
zést adtunk le, vannak olyan 
fiatalok, akik két szabály-
rendszerben is indulhatnak. 
Elmondhatjuk, hogy orszá-

gos szinten a második leg-
több versenyzőt kvalifikálta a 
klubunk erre a versenyre – 
emelte ki a szakember.

A vezetőedző arra is kitért, 
hogy válogatott programmal 
folytatódik a felkészülés, és 
Gyulán is szerveznek edző-
tábort. A versenyzők az után-
pótlás világbajnokság előtti 
főpróbán, szeptemberben 
nemzetközi versenyen vesz-
nek részt Belgiumban.

Papp Ádám

„Békés”, „Csaba!” – avagy le a kalappal az ifista pólósok előtt

Izmos bronzérmekkel jöttek haza
Július utolsó hétvégé-
jén zajlott Szentesen a 
Diapolo Kupa. A háromna-
pos tornán a Csabai Csir-
kefogók két csapata – a 
serdülőkkel felturbózott ifi 
és egy komplett gyermek-
csapat – is vízbe ugrott. 
Mindkét gárda sikeresen 
belóbálta a bronzérmet. 
Mi a kisebbeknek történő 
szurkolás miatt rekedtünk 
be, de nemcsak mi…

A nemzetközi felkészülési 
tornán nyolc nemzet együt-
tesei csaptak össze három 
napon át, négy kategóriában. 
Az ifjúságiak végeredmé-
nye: 1. Szentesi VK, 2. Vil-
nius (litván), 3. Swietelsky-
Békéscsaba, 4. Zempléni VK 
Sárospatak, 5. Hapoel Beit 
Yitzhak (izraeli), 6. KÓPÉ Du-
nakanyar Waterpolo Leányfa-
lu. A gyermek korosztályú-
ak végeredménye: 1. Crisul 
Oradea Nagyvárad (román), 
2. Szentesi VK, 3. Swietelsky-
Békéscsaba, 4. Hapoel Beit 
Yitzhak (izraeli), 5. Zemplé-
ni VK Sárospatak, 6. Turun 
Uimarit Turku (finn), 7. Düs-
seldorf (német), 8. Aquasport 
Marosvásárhely (román), 9. 

KÓPÉ Dunakanyar Waterpolo 
Leányfalu, 10. Vilnius (litván).

Ezúttal a gyerekek utolsó 
meccsét, az izraeli Hapoel 
Beit Yitzhak elleni bronz-der-
bi hangulatát idézzük fel. Mi-
vel a „kicsik” csoportjában tíz 
egyesület indult, így két ötös 
csoport haladt párhuzamo-
san egymás ellen. 

A csirkéknek már az első 
meccsre sikerült behúzniuk 
a nagyváradi Crisul Oradeát, 
akik később meg is nyer-

ték a tornát. Nem volt elég 
baj a csabaiaknak, hogy a 
váradiak nagyok, erősek és 
ügyesek voltak, de legalább 
még verekedtek is... Azt 
követően a kiscsirkék úgy 
megrázták magukat, hogy a 
következő négy meccset si-
mán vitték. Többször dupla 
annyi gólt szórtak az ellenfe-
leiknek, mint ahányat kaptak. 
És a legjobb mérkőzés egy-
értelműen a fentebb említett 
bronzmeccs volt.

A Csaba általában mindig 
rozsdásan kezdett. Az első 
egy-másfél negyedig még 
szoros volt az állás. Majd be-
indult a henger. Az izraeliek 
ellen sem volt másképp, 5-2-
re vittek, amikor az ellenfél 
alig két perc alatt két találatot 
is szerzett. Ekkor egy kicsit 
rezgett a léc és történt egy 
s más – nemcsak a vízben, 
hanem a lelátón is.

A meccs előtt az ifjúságiak 
már egy másik medencében 
megszerezték a bronzérmet. 

Majd amikor kifújták magukat 
és túl voltak már mindenen, 
úgy a gyerek meccs máso-
dik etapjában – épp a krízis 
pillanataiban – átsétáltak a 
fedettbe. Először csak szoli-
dan leültek a karzatra, majd 
látva, hogy az izraeli haderő 
araszol fölfele, beindultak.

Eleinte a „Hajrá, Csaba!” 
klasszikus rigmus jött né-
hány torokból, majd önma-
gukat felturbózva, iszonyú 
izmosan, a meccs végéig az 
„előéneklő” csak annyit mon-
dott, hogy „Békés”, mire a 
kórus: „Csaba!” Illetve a gó-
lok után a centerek kereszt- 
és beceneveit skandálták: 
Zulu-Zulu-Zulu… Domonkos-
Domonkos stb.

Ami nagyon érdekes, hogy 
általában a kicsik bálvá-
nyozzák a nagyobbakat, de 
ez most fordítva történt. Ezt 
nem lehet tanítani, ez na-
gyon belülről jött! A szülői 
torkok csak kullogtak utánuk.

Such Tamás

A Diapolo Kupán nyolc nemzet együttesei mérték össze erejüket, tudásukat
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Felelős cicatartás 
A cicatartás az öröm mel-

lett felelősséggel is jár. Bár 
a macskák természetüktől 
fogva függetlenek, a gazdá-
jukként felelősek vagyunk 
komfortérzetükért. Duna Ani-
kó, a Catlantis Macskamentő 
Egyesület elnöke minden cica 
örökbefogadásánál megbe-
széli az új gazdi-jelölttel, hogy 
tudja-e biztosítani a rendsze-
res etetést, takarítást, az ál-
lattal való fizikális és mentális 
foglalkozást, ki tudja-e fizetni 
a cica felszereléseit, esetle-
ges állatorvosi költségeit. A 
macska tud-e majd az ott-
honában szabadon mozog-
ni, vagy éppen elvonulni. Az 
állatjólét 5 alapelvét először 

Rogert Brambell rögzítette 
1965-ben. Ezeket követve 
fontos tudni, hogy az állat 
nem éhezhet, nem szomjaz-
hat; megfelelő környezetet 
kell biztosítani a számára, 
nem érheti fájdalom, sérülés, 

meg kell előzni a betegségek 
kialakulását. Fontos továbbá 
az is, hogy legyen lehetősége 
a fajára jellemző természetes 
viselkedésre, valamint, hogy 
lehetőleg ne érje félelmet és 
stresszt kiváltó inger.  

 „A legnagyobb büntetés, ha egy fotós megvakul”

Veress Erzsivel beszélgettünk

Veress Erzsi közel fél évszá-
zadig fotózott. Dolgozott a 
Heti, majd a Csabai Mérleg-
nek, a Békés Megyei Népúj-
ságnak és a Hírlapnak, de 
a Napi Délkeletnek is. Két 
könyve jelent meg Csabáról 
és számos kötetbe készített 
illusztrációkat. A fényképe-
zéssel párhuzamosan egy-
kor a Sigma zenekar egyik 
énekese volt. Jelenleg az 
önéletrajzi könyvén dolgo-
zik. Régi ismeretségünk 
okán tegeződünk. 

– Mikor derült ki, hogy szép 
hangod van?

– Körülbelül négyéves le-
hettem, amikor egyszer a ne-
velő mamával vonaton utaz-
tunk Debrecenbe. Álltam a 
nyitott ablaknál és énekeltem. 
A kupéban egy kellemes fiatal-
ember utazott velünk, aki azt 
mondta a mamámnak, hogy 
„Tessenek tanítani ezt a gye-
reket, mert fantasztikus lehe-
tőségek vannak a torkában!”. 
Ő nem más volt, mint Gu-
lyás György, a Békés-Tarhosi 
Énekiskola alapítója.  Később 
az iskolában mindig ének-
karos voltam, majd amikor 
a Közgébe jártam, a suliban 
rendeztek egy Ki mit tud?-ot. 
Borzasztó szerény körülmé-
nyek között éltem, se meg-
felelő ruhám, se cipőm nem 
volt, de összedobták nekem 
a többiek a szoknyára, cipőre, 
blúzra valót. Úgy alakult, hogy 
megnyertem az iskolai, majd a 
városi és a megyei versenyt is.  

– Nem akartál profi éne-
kes lenni?

– A Ki mit tud? után Szé-
csi Pali zenekara, a Kék csil-
lag hívott, de gyáva voltam… 
nekem csak a Sigma kellett. 
Palikával egyébként megosz-

tott első helyezést értünk el 
a Szovjet dalok fesztiválján. 
1967-ben Lipcsében és Jaltán 
is fesztiválelsők voltunk.  

– Párhuzamosan fotóztál is.
– 14 éves koromban apu-

kámtól kaptam egy FED 4-es 
fényképezőgépet, de szegény 
masina rövid életű volt. Leg-
közelebb csak a Közgében 
fotóztam, ahol Túri tanár úr, a 
történelem tanárunk vezette 
az iskolai labort.

– Az érettségit követően me-
lyik irányba akartál elindulni?

– Jó voltam töriből és ma-
gyarból, a jogra szerettem 
volna menni. Mire anyám azt 
mondta: „A nővéred sem ment 
egyetemre, te sem mész!” 
„Jó, akkor megyek fotósnak!”, 
vágtam rá. Belepusztultam 
volna, ha egy irodában kel-
lett volna dolgoznom. Aztán 
a Fényszövnél Ábrahám Béla 
bácsiéknál voltam tanuló. Ak-
kor már önállóan fotóztam és 
laboráltram. Egyszer, 1969 
decemberében nagy szeren-
csémre átjött értem Demény 
Gyula, a Népújság fotóriporte-
re, hogy kell neki egy laboráns 
az újsághoz. Naná, hogy igent 
mondtam. A színházimáda-
tom is tőle ered. Közben több 
kanyart is vett az életem, de 
végül 1975 júniusában vissza-
mentem a Népújsághoz.

 – 1992-ben pedig átmen-
tél a Napi Délkelethez. Em-
lékszem, mert akkor tanuló 
voltam és figyeltem a városi 
mozgásokat.

– Engem nagyon össze-
zavart a rendszerváltozás 
körüli cirkusz. Nekem senki 
ne mondja meg, hogy kire ha-
ragudjak… Ha nem bántott, 
én biztos, hogy nem fogom. 
Akkoriban a pszichiáter azt 
mondta: „Erzsi nem kell, hogy 

a világ összes baját magára 
vegye!”. Majdnem egy évig 
táppénzen voltam, amikor pe-
dig visszamentem, egy kollé-
ga lekommunistázta az egyik 
képriportomat… Na akkor azt 
mondtam, hogy „Csókolom!”, 
és átmentem a Délkelethez, 
de évekig fotóztam a Heti majd 
Csabai Mérlegnek is. 

– Mikor ezt az interjút egyez-
tettük, azt mondtad, hogy meg-
vakultál, miközben ez nem 
látszik. Mármint úgy beszélge-
tünk, mintha semmi sem tör-
tént volna a szemeddel.

– 5–6 éve Barbara lányom 
azt mondta az egyik képem-
re, hogy „Anya, ez életlen!” 
„Micsoda?” „Nem látod?” 
„Hát nem.” És akkor letettem 
a gépet. Közben azt vettem 
észre, hogy nem látok a jobb 
szememre. Ráadásul mindig 
azzal a szememmel fotóztam. 
Majd kiderült, hogy nagyobb a 
baj. Elmentem Szegedre, ahol 
megállapították, hogy a látó-
idegek elhaltak. Ez nem ma-
kula degeneráció, nem szürke 
hályog, hanem kívülről meg-
vastagodott a szaruhártya, 
ami magában indokolja azt, 
hogy nem látok. Egy jó halló-
készülékkel még lehet jól hal-
lani, de nem létezik olyan mű-
szer, ami segítene a látásban. 
Isten legnagyobb büntetése 
rajtam, hogy megvakultam. 
Foltokat látok és csak méteren 
belül ismerem fel az arcokat. 
Hogyha elkóricálok a város-
ban, és valaki rámköszön, sze-
rencsére általában a hangjáról 
megismerem. Maximum azt 
mondom neki, hogy „Gyere 
közelebb!”.

(Az interjú teljes terjede-
lemben a behir.hu portálon 
olvasható.)

 Such Tamás

A Sigma két tagjával: Leszkó Pállal és Kaposvári Jenővel Veress Erzsi

Kiss Kata jelmeztervező, rendezőasszisztens

„Egy szekeret tolunk”
A Jókai színházban dolgo-
zik, mégsem áll esténként 
a rivaldafényben. Kiss Kata 
jelmeztervező, rendezőasz-
szisztens, de ha kell, akkor 
súgóként is közreműködik 
– átlátja a színház minden 
szegletét. 

– Az asszisztencia és a ter-
vezés két külön terület a szín-
házban. Hogyan egyeztethe-
tő össze mégis?  

– Két teljesen különálló 
foglalkozásról van szó. Iga-
zából ez úgy alakult ki, hogy 
díszlet- és jelmeztervezőnek 
készültem, ezt szerettem vol-
na a legjobban. Jelentkeztem 
a Képzőművészeti Főiskolá-
ra, ami sajnos nem sikerült, 
viszont úgy éreztem, hogy 
mindenképpen színházban 
szeretnék dolgozni. Elhelyez-
kedtem a József Attila Szín-
házban, ahol először öltöztető, 
aztán súgó, majd rendező-
asszisztens lettem. Később 
elindult a jelmeztervezés is – 
egyik jött a másik után.  

– Gyermekkorában szeret-
te meg a színházat, vagy már 
felnőttként kezdett jobban 
kötődni hozzá? 

– Szeghalmon nőttem fel, 
onnan Békéscsabára jár-
tunk színházba vagy elmen-
tünk Szegedre, a szabadtéri 
játékokra egy előadásra, 
és néha egy-egy budapes-
ti színházba is eljutottunk. 
Akkor még nem merült fel, 
hogy ez lenne az én utam. 
Majd elérkezett a nagy talál-
kozás: Szegeden játszották a 
Nyomorultak című előadást, 

amelynek lenyűgözött a dísz-
lete. Akkor és ott betoppant 
az életembe a színház iránti 
szenvedély, ami ma is meg-
van. Eldöntöttem, hogy teát-
rumban fogok dolgozni.

– A színház más, mint egy 
civil foglakozás. Nagy hőfokon 
kell égni, kreatívnak kell lenni, 
ami megterhelő lehet.

– Évad közben folyama-
tosan nagyon sok a munka. 
Egyik produkció éri a mási-
kat, de van, hogy kettőt csi-
nálunk egyszerre. A próbák 
után jönnek az előadások, 
egy nap akár három is, amit 
azért megérzünk. Ha esetleg 
kicsit fáradtabbak a kollégák, 
türelemmel és empátiával 
igyekszünk egymáshoz vi-
szonyulni. Az pedig óriási töl-
tést tud adni, amikor összeáll 
egy komplett történet, egy jó 
előadás, amelynek a sikeré-
hez valamennyire én is hoz-
zájárulhattam. A színházban 
mindenki tudja, hogy egy 
szekeret tolunk, egy irányba 
megyünk. Jó érzés, hogy itt 
mindenki próbál segíteni a 
másiknak. 

Csiffáry Zsuzsanna
Kiss Kata néhány évvel ezelőtt a legjobb háttérmunkáért 
járó díjat is megkapta

Fokozódik a pollenterhelés
A Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ (NNK) felhív-
ja a figyelmet arra, hogy fo-
kozódik a pollenterhelés, 
és a gyomnövény virág-
porára érzékenyek már az 
Alföldön is gyenge, széna-
náthás tüneteket tapasz-
talhatnak. 

A leggyakoribb allergiás tü-
netek az orrfolyás, a tüsz-
szögés, az orr- és szem-

viszketés, a könnyezés, a 
fáradékonyság. Az NNK azt 
javasolja, hogy a parlagfű 
virágporára érzékenyek ke-
ressék fel kezelőorvosukat 
a megfelelő gyógyszeres ke-
zelés beállítása és a tünetek 
erősségének mérséklése ér-
dekében egyaránt.

A parlagfűpollen-riasztási 
rendszer (PPRR+) napi és 
órás térképes előrejelzése 
ebben az évben is segítséget 

nyújt az allergiásoknak, akik a 
szezon alakulásának ismere-
tében felkészülhetnek a várha-
tó tünetekre, azok kezelésére. 
Az NNK továbbá tájékoztató 
anyagokkal hívja fel a figyel-
met a tünetek mérséklésének 
lehetőségeire, a parlagfűvel 
kapcsolatos tévhitek elosz-
latására, a pollenekkel és az 
allergiával kapcsolatos isme-
retekre, és arra, hogy fontos a 
rendszeres kaszálás.
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In memoriam Fekete Pál †
Fekete Pál, Békéscsaba 
hőse, az 1956-os Megyei 
Forradalmi Tanács elnöke, 
Békéscsaba díszpolgára 
július 27-én elhunyt. 

Fekete Pál 1928. június 19-én 
született Sárospatakon. A sá-
rospataki Református Főisko-
la Líceumában érettségizett, 
majd ugyanitt, a Tanítóképző 
Intézetben tanítói oklevelet 
szerzett. Tizennégy évesen 
már szabadon olvasott né-
metül és oroszul, később 
latinul és franciául is megta-
nult. Sorkatonai szolgálatát 
követően Szegedre került az 
egyetemre, ahol kitüntetéses 
történelem‒orosz szakos ta-
nári diplomát szerzett.

1952-ben tanárként he-
lyezkedett el Békéscsa-
bán. Négy évig tanított az 1. 
Számú Általános Iskolában 
és Rózsa Ferenc Gimnázi-
umban. A tanítás mellett a 
Természet- és Társadalom-
tudományi Ismeretterjesztő 
Társulat munkatársaként tör-
ténelmi előadásokkal járta 
egész Békés megyét.

Az 1956-os forradalom kitö-
rése után Fekete Pált spontá-
nul megválasztották a békés-

csabai, majd a Békés Megyei 
Forradalmi Bizottság vezető-
jének. Nyíltsága, lelkesedése 
ismert volt. Négyszer tárgyalt 
az orosz parancsnokkal, ezzel 
sikerült megmenteni Békés-
csabát a szétlövetéstől 1956. 
november 4-én. A megtorlás 
során, 1957. február 16-án 
letartóztatták. Először halálra 
ítélték, majd az ítéletet 1957. 
december 11-én életfogytigla-
ni börtönbüntetésre változtat-
ták. Csabán a Munkácsy utcai 
ávósbörtönben, valamint Sze-
geden, Márianosztrán, Vácott, 
Gyulán, Jászberényben és 
Sopronkőhidán raboskodott. 
Három évet magánzárkában 
töltött. Végül hét év után, 1963. 
március 26-án, amnesztiával 
szabadult.

Már a szabadulása napján 
megpróbálták beszervezni, 
miután ezt határozottan eluta-
sította, kitiltották Békéscsabá-
ról és Békés megye területé-
ről. A tanári pályáról eltiltották, 
fizikai munkából tartotta fenn 
családját és önmagát. Még 
az 1980-as években is meg-
figyelték, mozgását korlátoz-
ták. Felesége, családja végig 
kitartott mellette. 

Fekete Pál 1988-ban se-
gédmunkásként ment nyug-
díjba. A rendszerváltozás 
után végre szabad ember 
lehetett. Rehabilitálták, szá-
mos kitüntetésben és elisme-
résben részesült, 1992-ben 
megkapta a Békéscsaba 
díszpolgára címet is.  Aktívan 
kutatta a múltat, alkotott, taní-
tott, fordított, és előadásokat 
tartott. 1956 eseményeit, sze-
mélyes élményeit több könyv-
ben örökítette meg. 

Kovács Mihályné életét a családja aranyozza be

Jutka néni 100 éves

A 100 éves mezőmegyeri 
Kovács Mihálynét köszön-
tötte Varga Tamás alpolgár-
mester és dr. Kiss Gyula 
aljegyző augusztus 2-án. A 
jeles alkalmon Jutka nénivel 
ünnepelt egyetlen déduno-
kája, Luca is.

Kovács Mihályné Békéscsa-
bán született 1922-ben, és 
élete szinte minden percét itt 
töltötte. Édesapja kútásással 
foglalkozott, és megjárta az 
első világháborút is, ahová 
meglett emberként hívták be, 
és mindössze negyvennyolc 
kilósan tért haza.

Jutka néni egyébként ma is 
jó egészségnek örvend, egyet-
len problémája, hogy már nem 
lát úgy, mint régen. Életét fia, 
két unokája és a dédunokája 
aranyozza be, mindig a csa-
ládja szeretete veszi körül. 
Mint mondta, életének a leg-
szebb időszaka a leánykora és 
a két házassága volt.

– Nagyon szomorúan vég-
ződött az első házasságom. 
Az akkori férjem hősi halott-
ként hunyt el a háborúban. 
A második férjemmel ötven 
évig éltem boldog házasság-
ban. Mindig tisztelettel voltunk 
egymás iránt. Talán ez is a 

hosszú élet egyik titka, és az, 
hogy mindig szerényen, de 
elégedetten éltem. Boldogan 
emlékszem vissza az unokám 
születésére is – mesélte el Ko-
vács Mihályné, aki rengeteg 
mindent megélt és átélt hosz-
szú élete során, és akinek a 
száz év alatt szerencsére sok 
örömben is része volt.

Jutka néninek Varga Tamás 
alpolgármester és dr. Kiss 
Gyula aljegyző nyújtották át a 
polgármesteri, a jegyzői, vala-
mint a miniszterelnöki üdvözlő-
lapokat, egy virágcsokrot, va-
lamint egy ajándékcsomagot. 

Szabó Judit

90

S Z É P K O R Ú A K

Varga Tamás, Luca, a dédunoka, Kovács Mihályné és dr. Kiss Gyula

90

Augusztus 27-én rendezvénnyel ünnepelnek

Százéves az Árpád fürdő

A Békéscsabai Fürdő Rt. 
1922-ben alakult meg Fábry 
Károly javaslatára. 

A részvénytársaság az Ár-
pád liget melletti 7200 négy-
zetméteres területen strand-
fürdőt építtetett. A 25 méter 
széles és 60 méter hosszú 
vasbeton úszómedence mel-
lett játszóteret, parkot és ven-
déglőt is létesítettek, valamint 
a strandfürdő mellé gőzfürdőt 
építettek. A fürdőt 100 eszten-
deje, 1922. augusztus 1-jén 
adták át.

Békéscsaba önkormány-
zata, a fürdőt üzemeltető 
Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt., valamint a Békéscsabai 
Előre Úszó Klub és a Csabai 
Csirkefogók Vízilabda Klub 
egész napos rendezvénnyel 
ünnepli meg a centenáriu-
mot 2022. augusztus 27-én, 
szombaton.

A Csabai Csirkefogók Vízi-
labda Klub centenáriumi után-
pótlás vízilabdatornát szervez, 
míg a Békéscsabai Előre Úszó 
Klub 100 kilométer leúszásá-

val csatlakozik a jubileumhoz, 
sportolók és szabadidő-sporto-
lók bevonásával.

A vagyonkezelő a születés-
napi rendezvényt alapvetően 
családi napnak szánja, ahol 
minden korosztály találhat majd 
kedvére való programot három 
tematika köré fűzve:

– zenei és egyéb szórakoz-
tató fellépők produkciói,

– az élménymedencében 
megrendezendő különböző 
versenyek, szórakoztató pro-
dukciók,

– a gyermekek számára ál-
landó programot jelentő játszó-
házak, légvárak.

A centenáriumi program 
részeként Békéscsaba önkor-
mányzata és a Békéscsaba Va-
gyonkezelő Zrt. közös emlék-
táblát helyez el a fürdőépület 
homlokzatán.

Az aktuális jegyárakkal le-
het bemenni a fürdőbe és részt 
venni a rendezvényeken.

A fürdő a részletes infor-
mációkról a későbbiekben 
nyújt tájékoztatást.

Erdélyi Mihályné (90) Piller Ádám Andrásné (90)

Hirdessen 
nálunk!

66.740 700 
info@bmc.media.hu

Fekete Pál búcsúztatása 
augusztus 12-én, pénteken 

13 órakor lesz a Szegedi 
Krematórium Bajai úti rava-
talozójában, majd temetése 

a református temetőben.
 

„De aki láng volt valaha,
Aki szerette a világot

És milliókért élni vágyott -:
Ne féljen!... Nem hal meg 

soha!...”
(Ábrányi Emil)
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B É K É S C S A B A  A N N O
Csabai kendertermesztők I.

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Nyáron sem pihen a Jókai színház társulata
Csaba jobbágy lakossága 
1850 előtt kezdett kendert 
termeszteni. Akkor már 
minden háztelekhez járt 
kenderföld, amely a város 
külső határain volt kijelölve. 
A férfiak a maguk termelte 
kendert maguk is dolgozták 
fel. Az asszonyok a maguk 
fonta fonálból szőttek. 

A kezdeti években a kiosztott 
kenderföldből termelték ki a 
vert és vályogfalakhoz szük-
séges földet. Ezen a terüle-
ten keletkezett gödrök lettek 
a kenderáztatás bűzlő helyei, 
melyet a kender fehér virágai-
nak rothadása okozott. Amikor 
a Körös-kanálist kiásták, an-
nak a bal partján ásott árkok-
ban volt a legtöbb kenderázta-
tó-vízzel telt gödör.

Hazánk területén közel ki-
lencezer éve termelik a ken-
dert. A március végén, április 
elején elvetett kendermag 
nyárra elérte a majd másfél 
méteres magasságot és vele 

együtt a kenderkóró szálak 
vastagodása is megszűnt, és 
azt a talaj szintje felett sikerült 
levágni. A kender aratására 
felkészült az egész család. A 
kiásott kendert egymás mellé 
terítették a földre, hogy szal-
masárgássá száradjon, az-
után és kazlakba kötötték, s a 
visszamaradt kenderszálakkal 
együtt a kenderáztatás helyé-
re szállították, a kiásott 3x1,5 
méter nagyságú, legalább 60 
centiméter mélységű vízzel telt 
gödörhöz. A kenderrost ázta-
tása azzal kezdődött, hogy a 
víz alá szorították és ott tar-

tották 10–15 napig. Az áztatás 
célja az volt, hogy a kender-
kóróról nehezen leszedhető 
rostszálakat könnyen eltávolít-
hatóvá tegye. A kazalba rakott 
áztatott kenderkórót legalább 
4 hétig pihentették csak az-
után adták át törésre. A ken-
derrost átkerült az asszonyi 
kézbe, akik tilolták, majd fon-
ták az anyagot, azután szőtték 
a vásznat, fehérneműt. 

Csaba történetének ősi 
kendertermesztői példát mu-
tatva buzdították elszánt 
követőiket.

Gécs Béla

Júniusban a Jókai szín-
ház Vitéz lélek-előadásával 
nyílt meg a Tamási Áron-
emlékév Farkaslakán, ezt a 
darabot várják most vissza 
Erdélybe: a Maros megyei 
Mikházára utazik a társulat, 
ahol a Széllyes Sándor Csűr-
színházban lesz látható Kiss 
József rendezésében, Czitor 
Attilával, Katkó Ferenccel, 
Tomanek Gáborral, Földesi 
Ágnes Villővel, Tege Antallal 
és Kovács Edittel a főbb sze-
repekben augusztus 17-én. 
Ugyanezt a Gyulai Várszín-
ház augusztus 14-én, vasár-
nap tűzi műsorára, 17 órától 
az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban lesz látható a Ta-
mási Áron Napok részeként. 
Másik Tamási-darabunk, a 
Tege Antal rendezte Énekes 
madár Nyíregyházán, a Vi-
dor Fesztiválon vendégsze-
repel augusztus 29-én.  

A társulat már a következő 
évadra készül. Szeptember-
ben ismét színpadra kerül az 
előző évad bérletes előadá-
saként a Furcsa pár női vál-
tozata Kovács Edittel és Fe-
hér Tímeával a főszerepben. 
Ezt követi a Drakula-fantázia 
ősbemutatója – szintén az 
előző évad utolsó nagyszín-
házi bérletes előadásaként 
– Seregi Zoltán direktor ren-
dezésében. A főbb szere-
pekben Kocsis Dénes, Tö-
rök-Újhelyi Tamás, Csonka 

Dóra, Katkó Ferenc, Lénárt 
László és Tege Antal áll majd 
színpadra, de régi kedven-
ceket is felfedezhetnek majd 
a szereplők között. Október-
ben bemutatjuk a kamara-
színházban a 2022/2023-as 
évad első bemutatójaként 
Örkény István klasszikusát, 
a Tótékat, majd ezt követi a 
hetvenes évek Olaszorszá-
gában játszódó zenés komé-
dia: az Anconai szerelmesek 
a nagyszínpadon. Gogol ko-
médiáját, A revizort az évad 
közepén mutatjuk be. Ezt 
követően Federico Fellini Or-
szágúton című filmjét álmod-
ja nagyszínpadra a társulat, 
műfaja cirkuszi játék – szív-
szaggató mese felnőtteknek. 
Márciusban a Lady Oscar 
című francia vígjáték mutat-
kozik be a kamaraszínpadon, 
májusban pedig újra visszatér 
Békéscsabára Felkai Eszter, 
mint Miss Marple, a Gyilkos-
ság meghirdetve című Aga-
tha Christie regényadaptáció 
főszerepében.

A gyerekeknek három 
mesével, a Hagymácskával, 
a Hétalvóval és Az égig érő 
fával készül a színház. A 
Lázár Ervin Program kereté-
ben egy újabb Tamási Áron-
remekművet mutatunk be, az 
Ördögölő Józsiást.

Bérleteinket most is vál-
tozatlan áron vásárolhatják 
meg: a felnőttek 10 000–
14 000 forintos áron, a nyug-
díjasok 7500–9500 forin-
tért, a fő- és középiskolások 
4500–7000 forintért, a felső 
tagozatosok 3200-4500 forin-
tért, míg a legkisebbek 3900 
forintért válthatnak bérletet. A 
bemutató bérlet ára 15 000–
19 500 forint, a díszbemutató 
bérletet pedig 16 000–24 000 
forintért kínáljuk. Akik később 
szeretnének választani, a 
négy alkalmas szabadbérle-
tet 12 000 forintért, a hat al-
kalmasat pedig 17 000 forin-
tért válthatják meg. 

Tartsanak velünk az új 
évadban is! Várjuk Önöket 
szeretettel!
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