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Herczeg Tamás: Olyan ára lett a gáznak, hogy ma már 
megéri a drágábban kitermelhető hazaival foglalkozni
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A kijelölt területeken elkezdődött
a városi fák kataszterezése
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Az önkormányzat több szinten 
nyújt segítséget a családoknak

Néhány nap múlva elkez-
dődik az új tanév, amely 
nemcsak a diákokat és a 
pedagógusokat, hanem a 
szülőket is kihívás elé ál-
lítja. Van, ahol a munkálta-
tók be tudnak segíteni az 
iskolakezdés költségeibe, 
máshol erre nincs lehető-
ség, viszont Szarvas Péter 
polgármester tájékoztatá-
sa szerint Békéscsaba ön-
kormányzata több szinten 

is segíti a gyermekeket ne-
velő családokat, a tovább-
tanuló diákokat.  

– A tanévkezdéskor milyen 
formában tudja segíteni a 
város a rászoruló családokat, 
és mi a feltétele ennek? 

– Az önkormányzat tanév-
kezdési támogatást ad azok-
nak a békéscsabai lakóhely-
lyel rendelkező, az alapfokú 
vagy középfokú oktatásban 

résztvevő gyermekeknek, il-
letve felsőfokú tanulmányokat 
nappali tagozaton, első évfo-
lyamon folytató fiatal felnőt-
teknek, akiknek a családja a 
tanévkezdéssel járó költsé-
geket – a szociális helyzete 
miatt – segítség nélkül nem 
képes fedezni. A 2022. évi 
költségvetésben erre egy-
millió forintot különítettünk 
el. Tanévkezdési támogatás 
akkor állapítható meg, ha 
a gyermeket gondozó csa-
ládban az egy főre jutó havi 
jövedelem nettó összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 135 
százalékát, gyermekét egye-
dül nevelő szülő esetében 
az pedig az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb össze-
gének 155 százalékát nem 
haladja meg. 

Békéscsaba zöld város.  
Ahogyan elődeink, úgy a 
jelenlegi városvezetés is 
megtesz mindent a zöld fe-
lületek megőrzése, gyara-
pítása érdekében. A város-
nak jelenleg 150 hektárnyi 
erdeje van, a közterüle-
teken pedig több mint 63 
ezer fa áll. 

Nagy Ferenc alpolgármester 
kiemelte, hogy a zöld terüle-
tek óriási értéket képviselnek 
Békéscsabán. Közcélú zöld-
felületeinken – parkjainkban, 
közkertjeinkben és fasora-
inkban – becslések szerint 
63 ezer faegyed található. 
Egy ilyen nagy faállomány-
nak a kezelését, ápolását 

jelentősen megkönnyíti egy 
jó fakataszter.

A fakataszterezés során 
a város által kijelölt területe-
ken elsősorban a faegyedek 
szemrevételezéssel történő el-
lenőrzése történik meg. Meg-
állapítják a fa fajtáját, korát, 
egészségi állapotát, majd ezt 
követően különböző eszközök 
segítségével megmérik azok 
pontos elhelyezkedését, törzs-
átmérőjét, magasságát, illetve 
fotókat készítenek az adott fá-
ról. A vizsgálatok és az adatok 
rögzítését követően pedig min-
den felmért faegyed kap egy 
egyedi azonosító jelet is. Az 
eredményeket kint, a helyszí-
nen rögzítik egy elektronikus 
adathordozón. 

Akár már jövő év elején 
megkezdődhet a földgáz 
kitermelése a Békés me-
gyei Nyékpusztán, miután 
a kormány felgyorsította 
az ehhez szüksége hatósá-
gi eljárásokat. Az energia-
forrásokról és a közelgő 
iskolakezdésről Herczeg 
Tamás országgyűlési kép-
viselőt kérdeztük. 

– Talán minden eddiginél 
jobban foglalkoztatja a köz-
véleményt az, hogyan lesz-
nek feltöltve a gáztározóink. 
Sokakat talán meglepetés-
ként ért, hogy Békés megyé-
ben is vannak gázmezők. Mi 
a helyzet ezzel?

– Tudjuk, hogy az orosz-
ukrán háború és az arra adott 
uniós, embargós válasz kö-
vetkeztében át kell gondolni 
az energiamixünket, az ener-
giatermelésünket és -felhasz-
nálásunkat. Ebbe beletartozik 
az is, hogy áttekintsük, mely 
gázmezőkön érdemes elindí-
tani a kitermelést azok közül, 
amelyeket eddig nem hasz-
náltunk, mert nem érte meg. 
Most azonban olyan drága 
lett a gáz világpiaci ára, és 
olyan nehéz hozzájutni, hogy 
mindenképpen érdemes a 
költségesebben kitermelhető 
helyi források után is nyúlni. 
Régóta zajlik szénhidrogén 
(kőolaj és földgáz) kitermelé-

se például Pusztaföldvár, Kar-
doskút, Pusztaszőlős, Kasza-
per térségében, de most egy 
észak-békési gázlelőhely van 
napirenden. Vésztőtől Sarkad-
keresztúrig, Zsadánytól Sarka-
dig van egy olyan terület, ahol 
viszonylag mélyen, 3700 méter 
és 4500 méter között, gazdag 
gázlelőhely húzódik. Most fel-
gyorsulnak az engedélyezési 
eljárások – mintegy 25–30 féle 
eljárásnak kell lezajlania ah-
hoz, hogy biztonságos körül-
mények között, a természetet, 
a környezetet nem károsítva le-
hessen innen gázhoz jutni. Re-
ményeink szerint a jövő év ele-
jén már indulhat Nyékpusztán 
a kitermelés. Ennek a gázme-

zőnek a kihasználása növeli a 
megye gazdasági teljesítmé-
nyét és új munkahelyeket is 
teremt. A mostani helyzetben 
nagyobb jelentősége lesz a 
Magyarországon kitermelt 
gáznak, de nagyobb jelentő-
sége lesz az energiamixben a 
máshonnan nyert energiának 
is. A kormányzat a szélenergi-
ával kapcsolatban leporolja a 
korábbi terveket, a napenergia 
felhasználása már a lakosság 
körében is igen népszerű, 
akár a háztartások, akár az 
intézmények, cégek energia-
szükségleteinek részbeni biz-
tosításához. 
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Számlálóbiztosok jelentkezését várják

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

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

A kivitelezéssel, forgalomba-
helyezési eljárással jelenleg 
érintett szakaszok: Békés-
csaba-Szabadkígyós közötti 
földút, Ligeti sor-Sikonyi utca.

A Szabadkígyós és Békés-
csaba közötti szakaszon a 
kivitelezés befejeződött.  Bé-
késcsabáról a Kerekegyházi 
úton haladva, az út végétől, a 
korábban elkészült szakasz 
folytatásaként a bányatavak 
felé, valamint Szabadkígyóson 

a Kastély utca felől Békéscsa-
ba irányába a teljes szakasz 
elkészült. A forgalomba-helye-
zési eljárás folyamatban van. A 
forgalomba-helyezési eljárás 
lezárásáig mindenki csak saját 
felelősségére használhatja a 
létesítményt. 

Ezúton jelezzük, hogy az 
elkészült mezőgazdasági 
utat csak az út melletti ingat-
lanok tulajdonosai, a kerék-
párosok, valamint a célfor-
galom (a területen munkát 
végző mezőgazdasági gép-
járművek) használhatják. A 
behajtási jogosultságok el-
lenőrzését, a sebességmé-
rést (30 km/órás sebesség-
korlátozás), a létesítmény 
helyes és jogszerű haszná-
latát a kerékpárosok forga-
lombiztonságának 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 par-
koló építése és a padkarende-
zés. A forgalomba-helyezési 
eljárás folyamatban van. A 
forgalomba-helyezési eljárás 
lezárásáig mindenki csak sa-
ját felelősségére használhatja 
a létesítményt. 

A projekt keretében elké-
szült kerékpárforgalmi léte-
sítmények nyomvonalán köz-
lekedési táblákat, valamint 
turisztikai információs táblákat 
helyeznek ki, amelyek készí-
tése folyamatban van. Folya-
matban van még 4 térfigyelő 
kamera elhelyezése (bányata-
vak, Gerla – Wenckheim Ká-
roly tér, Póstelek – kronoszkóp, 
komplex fedett pihenő – Dirt 
pálya). A bányatavaknál lévő 
kilátó villámvédelme elkészült. 

A fentiek mellett tiszte-
lettel kérjük, hogy a projekt 

keretében elkészült, pihe-
nést, kikapcsolódást szol-
gáló egyedi tervezésű léte-
sítményekre (kilátó, komplex 
fedett pihenőhelyek, padok, 
asztalok), és a kihelyezett 
kerékpáros-kellékek épségé-
re, tisztaságára vigyázzunk, 
hogy sokáig és minél többen 
tudjuk használni mindannyi-
unk örömére és megelége-
désére. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Térítésmentes pályorientációs 
programokat tart az iparkamara

Térítésmentes pályaorien-
tációs programokat tart 
ebben a tanévben is a Bé-
kés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara. Céljuk 
az iskolás gyermekek és 
szüleik pályaválasztással 
kapcsolatos ismereteinek, 
tudásának bővítése és a 
továbbtanulási lehetősé-
gek bemutatása. 

A kamara előadásokat tart a 
pályaválasztás főbb szem-
pontjairól, a továbbtanulási 
utakról, mint a gimnázium, 
a technikum, a szakkép-
ző iskola, illetve magáról a 
szakképzési rendszerről is. 
Ez történhet csoportosan 
vagy egyénileg. Csoporto-
san szülői értekezlet kere-
tében a pályaorientációs ta-
nácsadó közreműködésével 
történhet a tájékoztatás. A 
kamara arra is nyitott, hogy 
osztályfőnöki órákon, első-

sorban a gyerekeket szólít-
sák meg játékos, interaktív 
foglalkozás formájában. Az 
egyéni tanácsadás pedig 
arról szól, hogy a fiatalok 
érdeklődése, képességei 
alapján felvázolják a pálya-
orientációs tanácsadók a 
lehetséges továbbtanulási 
irányokat a gyerekeknek és 
a szüleiknek. 

Lehetőség van cég- 
üzem- és tanműhely-látoga-
tásokra, hogy a gyermekek 
bepillanthassanak a munka 
világába, illetve megismer-
jék az egyes szakképző 
intézmények által nyújtott 
képzési lehetőségeket, in-
dított szakokat. Ezeken az 
alkalmakon a diákok kipró-
bálhatják magukat az ér-
deklődésüknek megfelelő 
területeken. A vidékről tör-
ténő beutazáshoz a kamara 
biztosítja és finanszírozza 
az autóbuszt. A kamara az 

iskolai pályaorientációs na-
pokon foglalkozásokat ve-
zet, ahol interaktív játékok 
formájában hívja fel az 5-7. 
osztályosok figyelmét a pá-
lyaválasztás fontosságára.

Erről bővebben olvashat-
nak a tovabbtanulasbekes.hu 
honlapon is. A diákok, szü-
lők, pedagógusok, osztály-
főnökök a palyaorientacio@
bmkik.hu e-mail címen ér-
deklődhetnek és jelentkez-
hetnek. 

Szeptemberre a kama-
ra elkészíti és eljuttatja az 
általános iskolákba a diák-
naptárt is, amelyben a leg-
fontosabb továbbtanulási 
információk, dátumok meg-
találhatóak. 

A program az Innovációs 
és Technológiai Minisztéri-
um támogatásával valósul 
meg.

Fontos tudnivalók a fogyatékossági 
támogatás igényléséről

Fogyatékossági támogatás-
ra a 18. életévüket betöltött, 
súlyosan fogyatékos sze-
mélyek lehetnek jogosultak. 
A támogatás nem jár alanyi 
jogon, azt igényelni kell.

A fogyatékossági támogatás 
az esélyegyenlőséget előse-
gítő, havi rendszerességgel 
járó pénzbeli juttatás, mely-
nek célja, hogy anyagi segít-
séggel járuljon hozzá a sú-
lyosan fogyatékos állapotból 
eredő társadalmi hátrányok 
mérsékléséhez.

Súlyosan fogyatékos sze-
mélynek a látási, hallási, értel-
mi, mozgásában fogyatékos, 
az autista, és a kromoszóma 
rendellenességgel született 
személy minősíthető, ha álla-
pota tartós vagy végleges, és 
a fogyatékos személy önálló 
életvitelre nem képes, vagy 
mások állandó segítségére 

szorul. A súlyosan fogyaté-
kos állapot megállapítását az 
orvosszakértői szerv végzi.

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

Fontos tudni azt is, hogy 
megszűnik a támogatásra való 
jogosultság, ha a súlyosan fo-
gyatékos állapot már nem áll 
fenn, vagy a fogyatékos sze-
mély az elrendelt felülvizsgála-
ton nem jelenik meg és távol-
maradását nem igazolja.

A támogatás havi összege 
idén júliustól a fogyatékosság-
tól függően 26 812 forint, vagy 

33 002 forint, amelyet éven-
ként a nyugdíjemelésre vonat-
kozó szabályok alapján, azzal 
egyező mértékben emelnek.

A fogyatékossági támoga-
tás iránti igényt a „Kérelem 
fogyatékossági támogatás 
megállapítására” című nyom-
tatványon lehet előterjeszteni 
az igénylő lakóhelye, tartózko-
dási helye szerint illetékes kor-
mányhivatalnál, Békéscsabán 
a Szabadság tér 7-9. szám. 
alatti családtámogatási ügy-
félszolgálaton (bejárat a Posta 
köz felől), valamint a kormány-
ablakokban. A kérelem elekt-
ronikus úton, ügyfélkapun ke-
resztül is benyújtható.  

Dávid Ferenc     
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó 
Központ pályázatot hirdet gazdasági 

vezető munkakör betöltésére.

Feltétel: Főiskolai végzettség, regisztrált mérlegképes 
könyvelői képesítés megléte.

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a 
www.kozigallas.hu, www.csabaikisterseg.hu, 

www.bekescsaba.hu honlapokon.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Gregorné Práth Szilvia, a Békéscsabai Kistérségi 

Intézményellátó Központ igazgatója nyújt, 
a +36-30/638-2911-es telefonszámon.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fás 
szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotását készíti elő.

A rendelettervezet a www.behir.hu weboldalon és a www.
bekescsaba.hu zöldhírek rovatban érhető el. 

A rendelettervezettel kapcsolatos esetleges javaslatok 
2022. szeptember 8-áig a farendelet@bekescsaba.hu 
címre küldhetők meg.

A fás szárú növények védelme

Rendelettervezet
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Minden felmért fa rendel-
kezni fog GPS-koordinátá-
val, így jól behatárolható lesz 
akár térképen is, valamint 
mindegyikhez tartozni fog 
egy adatlap, amely a fenti 
felmérések információit tar-
talmazza.

A kataszterezés augusztus 
28-áig tart, és főként Békés-
csaba belvárosát érinti. Az 
önkormányzat a felmérésre 
kijelölte a Munkácsy, a Sza-
badság, a Boczkó Dániel, a 
Trianon teret, a Posta közt, a 
Munkácsy Negyed területét, 
az Andrássy utat, a Deák ut-
cát, Lencsési utat a gáttól a 

volt KISZ-táborig, a Kazinczy 
utcát és az Élővíz-csatorna 
belvárosi szakaszát.

A felmérés 2022. október 
31-ig készül el, ezt követően a 
Zöld Infrastruktúra Fejlesztési 
és Fenntartási Akcióterv elne-
vezésű dokumentum része-
ként a város térképes állomá-
nyában digitalizálják.

A felmérés jól hasznosítha-
tó lesz többek között a városi 
tervezések során, valamint 
egyes területek zöldinfra-
struktúra-fejlesztéseihez kap-
csolódó tervezések során. 
A dokumentum elkészítése 
kötelező az európai uniós 
fejlesztésekhez, ugyanakkor 
jelentősen megkönnyíti és 
felgyorsítja majd az adott fa 
állapota által megkívánt in-
tézkedések (például baleset-
veszély-elhárítás, gallyazás 
stb.) megkezdését is.
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Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
A kijelölt területeken elkezdődött

a városi fák kataszterezése

Az önkormányzat több szinten 
nyújt segítséget a családoknak

A tanévkezdési támogatás 
megállapítható akkor is, ha a 
tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos gyermeket gondo-
zó családban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 140 szá-
zalékát, tartósan beteg, illetve 
súlyosan fogyatékos gyerme-
ket egyedül nevelő szülő ese-
tében az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
160 százalékát nem haladja 
meg. A támogatás igénybe-
vételének feltétele továbbá, 
hogy a gyermek békéscsabai 
lakóhellyel rendelkezzen. A tá-
mogatás igénylésére irányuló 
kérelmeket szeptember 30-áig 
lehet benyújtani a polgármes-
teri hivatal szociálpolitikai osz-
tályán, a Szabadság tér 11-17. 
szám alatt. 

– A továbbtanulók pályáz-
hatnak a Békéscsaba hazavár! 
felsőoktatási hallgatói ösztön-
díjra, és segíti a város a friss-
diplomásokat is. Hogyan? 

– A békéscsabai kötődés 
erősítése érdekében Békés-
csaba közgyűlése 2015-ben 
alkotta meg a „Békéscsaba 
hazavár!” felsőoktatási hallga-
tói ösztöndíjról és életkezdési 
támogatásról szóló rendeletét. 
A rendeletben szabályozottak 
szerint az önkormányzat felső-
oktatási hallgatói ösztöndíjjal 

és életkezdési támogatással 
segíti a békéscsabai fiatalok 
tanulmányait és pályakezdé-
sét. A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösz-
töndíj mértéke négy féléven 
keresztül –  félévenként 5 
hónapra – havonta 50 000 
forint (személyenként ösz-
szesen legfeljebb 1 000 000 
forint). A „Békéscsaba haza-
vár!'' életkezdési támogatás 
esetén pedig az önkormány-
zat egyszeri, 400 000 forint 
támogatást nyújt a frissdiplo-
mások számára az önálló élet 
elkezdéséhez. Békéscsaba 
önkormányzata 2022-ben 11,5 
millió forintot biztosít ehhez az 
ösztöndíjprogramhoz, amelyre 
jelenleg is lehet pályázni, a be-
nyújtási határidő szeptember 
30. A szükséges nyomtatvá-
nyok, a Békéscsaba hazavár! 
pályázati adatlap és a tájékoz-
tatók Békéscsaba weblapjáról 
(bekescsaba.hu) letölthetők, 
illetve a polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztályán, a 

Szabadság tér 11-17., földszint 
10. számú irodában kérhetők. 

– Korábban a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjra lehetett pályáz-
ni Békéscsabán is. Most mi a 
helyzet ezzel? 

– Tavaly döntés született 
arról, hogy Békéscsaba ön-
kormányzata ismét részt vesz 
a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatban. A 2022. 
évi forduló jelenleg is zajlik, 
ezért ebben az időszakban új 
pályázat benyújtására nincs 
lehetőség. A közgyűlés a 
soron következő ülésén dönt 
majd az ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójához történő 
csatlakozásról, valamint a pá-
lyázat kiírásáról és feltételei-
ről. Az ösztöndíjra vonatkozó 
pályázati felhívást pedig az 
önkormányzat honlapján, az 
önkormányzat hirdetőtáblá-
ján, a Csabai Mérlegben, va-
lamint az elektronikus sajtó-
ban tesszük közzé a döntést 
követően. 



Az útépítés I. ütemében és 
az útfelújításoknál lezárul-
tak a műszaki átadás-átvé-
teli eljárások.

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

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

A támogatási összeg fel-
használásával az önkormány-
zat célja, annak a fejlesztési 
programnak a folytatása, 
amely a XXI. századhoz méltó 
városi úthálózat kialakításához 
vezet, és az eredménye nyo-
mán – a lakossági, kommu-
nális igények kielégítése mel-
lett – elmondható lesz, hogy 
Békéscsaba városa megfelel 
a modern társadalmi elvárá-
soknak.

Az útépítés I. ütemében 
2022. július 14-én, az út-
felújítás esetében 2022. 
július 28-án befejeződtek 
a műszaki átadás-átvéte-
li eljárások. Az útépítés II. 
ütemében a munkálatok a 
tervezett ütemnek megfele-
lően haladnak.

A fejlesztési program  
jelenlegi állása

1. Útépítés I. ütem (45 
utca/szakasz): A vállalkozó 
készre jelentése alapján mind 

az 1. rész és mind a 2. rész 
esetében 2022. július 14-én 
befejeződtek a műszaki át-
adás-átvételi eljárások. Jelen-
leg a forgalomba-helyezési 
engedélykérelem dokumentá-
cióinak előkészítése van folya-
matban.

2. Útfelújítás (63 utca/
szakasz): Az útfelújítási mun-
kákkal mind a 63 utcában 
elkészültek, a rész műszaki 
átadás-átvételi eljárás 34 utcá-
ban már 2021. december 15-
én lezárult. További 28 utcá-
ban 2022. június 2-án záródott 
le a műszaki átadás-átvételi 
eljárás. Az 1. részhez tartozó 
1 utcában (Alkotmány utca) 
az eljárás 2022. július 28-án 
zárult le.

3. Útépítés II. ütem (38 
utca/szakasz): A kivitelezési 
munkálatok során 13 utcában 
a vízvezeték-rekonstrukció 
megtörtént, jelenleg 34 utcá-
ban már az útalap-építés van 
folyamatban/elkészült, illetve 
ebből 16 utcában már a kö-
tőaszfalt réteg terítését végzi 
a vállalkozó. Az előrehaladás 
során 15 utcában készül/elké-
szült a kopóaszfalt is. További 
8 utcában a kivitelező az út-
padka építésének a szakaszá-
nál tart, 6 utca esetében befe-
jezte ezt, és a tereprendezés 
folyik. 

Az útépítéssel érintett 
utcákban a kivitelezési 
munkák megkezdése 
(4 utcát érint) folya-
matosan történik. 
A munkálatok a 
tervezett ütemnek 
megfelelően ha-
ladnak.

Az útfelújítással és útépítés-
sel jelenleg érintett utcák/
szakaszok részletes listá-
ja a behir.hu portálon és az 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
oldalon tekinthető meg.

Felhívjuk a lakosok szíves 
figyelmét a fejlesztéssel aktu-
álisan érintett területeken (út-
építés II. ütem) a munkagé-
pek jelenlétére, valamint arra 
is, hogy a közúti forgalomban 
az építési anyagok beszállí-
tása miatt a tehergépjármű-
forgalom megnövekedésé-
re is számítani kell.

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

Kérjük az érintettek türel-
mét és megértését.

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

További információ 
kérhető a projekt lebonyo-
lítójától: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft., 
telefon.: 06 +36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

4 Csabai MérlegÖnkormányzati hírek/hirdetés

ÚTFEJLESZTÉSL AK Á SPÁLYÁ Z AT

Pályázati felhívás Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdoná-
ban álló bérlakásokban tör-
ténő elhelyezésre.

1. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a tulajdonában 
lévő alábbi szociális alapon 
bérelhető bérlakásokban tör-
ténő elhelyezésre.

Pásztor u. 150. III. em. 
10. (kétszobás, összkom-
fortos, 58 m²; bérleti díja: 
15 602 Ft/hó), Lencsési út 
55-57. VI. em. 33. (másfél és 
félszobás, összkomfortos, 53 
m²; bérleti díja: 14 257 Ft/hó).

A pályázaton való részvé-
tel részletes feltételeit a pá-
lyázati adatlap mellékletében 
szereplő tájékoztató tartal-
mazza.

2. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a tulajdo-
nában lévő alábbi szolgálati 
bérlakásban történő elhelye-
zésre.

Vécsey u. 10. IV. em. 13. 
(kétszobás, összkomfortos, 
52 m²; bérleti díja: 16 276 Ft/
hó).

Az önkormányzati tulaj-
donú szolgálati lakások a 
békéscsabai székhelyű vagy 
telephelyű közfeladatot el-
látó intézményeknél, szer-
vezeteknél munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állók 
részére és a békéscsabai 
székhelyű vagy telephelyű 

sportszervezet és annak le-
igazolt sportolója részére ad-
hatók bérbe.

A pályázaton való részvé-
tel részletes feltételeit a pá-
lyázati adatlap mellékletében 
szereplő tájékoztató tartal-
mazza.

3. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a tulajdoná-
ban lévő alábbi ifjúsági gar-
zon bérlakásokban történő 
elhelyezésre.

 Fövenyes u. 1/2. I. em. 
12. (másfélszobás, össz-
komfortos, 40 m2, bérleti díja: 
5449 Ft/hó),  

Fövenyes u. 1/2. V. em. 
33. (másfélszobás, össz-
komfortos, 40 m2, bérleti díja: 
5449 Ft/hó). 

Az ifjúsági garzonházi 
lakóegység bérleti jogának 
elnyerésére a 35 év alatti 
házaspárok/élettársak nyújt-
hatják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadá-
sa nem szociális rászo-
rultság alapján történik. 
A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok 
a párok, akik:

– legalább 5 éve békés-
csabai lakóhellyel rendelkez-
nek és ténylegesen a bejelen-
tett lakásban laknak,

– felsőfokú (egyetemi vagy 
főiskolai) végzettségűek, 

– készpénzzel, 6 hónap-
nál régebben kötött lakás-
előtakarékossággal, vagy 
építési telekkel rendelkeznek.

A pályázatot elnyert bér-
lők kötelesek 70 000 Ft óva-
dék megfizetésére.

A pályázaton való részvé-
tel részletes feltételeit a pá-
lyázati adatlap mellékletében 
szereplő tájékoztató tartal-
mazza.

A pályázat benyújtására 
személyesen, elektroniku-
san vagy postai úton van 
lehetőség.

A pályázat polgármeste-
ri hivatalba történő beérke-
zésének határideje: 2022. 
szeptember 2., 12.00 óra 

A határidőn túl beérke-
zett pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásá-
nak postai címe: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Szo-
ciálpolitikai Osztály, 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17.

A pályázat benyújtá-
sának elektronikus címe: 
szocialis@bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati adatlap 
és tájékozató a polgármesteri 
hivatal szociálpolitikai osztá-
lyán igényelhető, és letölthető 
a bekescsaba.hu weblapról a 
pályázati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés a 
legközelebbi döntéshoza-
tali eljárásban történik.

Bővebb felvilágosítás a 
polgármesteri hivatal szo-
ciálpolitikai osztályán kér-
hető. Telefonszám: 66/523-
838, 66/886-502.

Az ütemezés szerint halad az útfejlesztés 

BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!Á R V E R É S 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók tá-
mogatására a „Békéscsaba 
hazavár!” felsőoktatási hall-
gatói ösztöndíj elnyerésére, 
valamint a diplomás pálya-
kezdők támogatására a „Bé-
késcsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésére.

„Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztön-
díj pályázat: Elnyerhető támo-
gatás – az ösztöndíj összege 
félévenként 5 hónap időtartamra 
(szeptembertől januárig és feb-
ruártól júniusig) havi 50 000 Ft, 
amely a pályázat benyújtásakor 
folyamatban lévő félévtől négy 
félévig, de legfeljebb az oklevél 
megszerzéséig jár.

„Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás pá-
lyázat: Elnyerhető támogatás 
– az ösztöndíj összege egyszeri 
400 000 Ft, amelyet az ösztön-
díjszerződés megkötését követő 
15 napon belül utalnak át a pá-
lyázó által megjelölt számlára.

A pályázatok benyújtásá-
nak helye: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Szociálpolitikai Osztálya, 
5600 Békéscsaba, Szabadság 
tér 11-17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email címre.

A pályázatok beérkezésé-
nek határideje: 2022. szep-
tember 30.

A pályázati űrlap Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpolitikai 
Osztályán igényelhető vagy 
letölthető Békéscsaba város 
honlapjáról. Kérjük, hogy a bo-
rítékra írják rá: „Békéscsaba 
hazavár!" életkezdési támoga-
tás pályázat vagy „Békéscsaba 
hazavár!" felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíj pályázat. 

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

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösztön-
díj és az életkezdési támoga-
tás elnyerésének feltételeiről 
bővebben a bekescsaba.hu 
weboldalon, a pályázati hírek 
között olvashatnak. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesí-
teni a Békéscsaba, Kőrö-
si Csoma Sándor utca 2. 
szám alatt található építési 
telkét.

Az ingatlan adatai:
Helyrajzi szám: 1495/9, 

terület: 647 m2.
Az árverés időpontja: 

2022. október 6., 9.30 óra.
Az ingatlan kikiáltási 

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

Az árverés helyszíne: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hiva-
tala (Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.) földszint, Munká-
csy Mihály tárgyaló.

Aki az árverésen részt kí-
ván venni, annak az árverés 

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

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

További felvilágosítással 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának Stratégiai–Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefon-
szám: 66/886-511.

Bérlakásokra lehet pályázni

A projektről információt az 
utfejlesztesbekescsaba.hu 
weboldalon olvashatnak.



– Az elmúlt időszakban 
megnőtt az érdeklődés a 
napelemek és a tűzifa iránt. 
A kormány korábban hozott 
egy rendeletet a fa kiterme-
léséről és tüzelőanyagként 
való hasznosításáról, majd 
ezt módosították. Mi áll en-
nek a hátterében? 

– Ahol napenergiát hasz-
nálnak a víz melegítéséhez, 
ott a fűtést ezzel még nem 
tudják biztosítani. Sokan áll-
tak át egyébként az elektro-
mos fűtésre, a napkollekto-
rok használatára, azonban 
ez a dinamikus növekedés 
olyan gondot okozott, hogy 
az energiaszolgáltató ka-
pacitás-felvétele nem min-
denhol tudja teljesíteni az 
elvárásokat. Ez úgy műkö-
dik, hogy időszakosan van 
energiatöbblet, máskor pe-
dig plusz energiaszükséglet. 
A szolgáltatónak át kell tudni 
venni és tárolnia kell az ener-
giát, amikor pedig szüksé-
ges, „vissza kell tudni adni” a 
háztartásoknak. Itt is kapaci-
tásbővítést kell végrehajtania 
a szolgáltatónak. Fontos a 
pazarlás elkerülése, jobban 
kell bánnunk a meglévő erő-
forrásainkkal. A fát illetően 
kiviteli tilalomról döntött a 
kormány, a másik rendelke-
zés pedig azt a célt szolgálja, 

hogy a tűzifa intenzívebb 
kitermelésével biztosítható 
legyen a családok számára 
télen a fűtőanyag. Ugyanak-
kor ez utóbbi számos kér-
dést vetett fel. Békés megye 
erdősödöttsége lényegesen 
az országos átlag alatt van, 
az aszály súlyosan érint 
bennünket, így az erdeink is 
veszélyben vannak. Nekünk 
tehát különösen figyelnünk 
kell arra, hogy a tűzifa ki-
termelése ne okozzon kárt 
az erdőinknek. Ez ügyben 
a Hatvanezer Fa Egyesü-
let megfogalmazott számos 
olyan pontot, amelyet né-
hány, főképp a természetvé-
delmi területeken lévő erdők 
védelmét érintő gondolattal 
kiegészítve, eljuttattam az 
Agrárminisztérium erdőügye-
kért felelős államtitkárának, 
illetve személyesen is tár-
gyaltunk ez ügyben. Egyéb-
ként a folyók környezetéből, 
az árterekről, ahol sok szá-
raz uszadékfa van, tényleg 
lehet növelni a kitermelést. 
Több olyan állami szervezet-
tel vettem fel a kapcsolatot, 
amelyekkel együttműködve 
láthatjuk, hogy honnan, és 
milyen többlet tűzifa termel-
hető ki úgy, hogy közben 
az erdősödöttség ne csök-
kenjen. A természetvédelmi 
területeken nem termelhető 
ki fa, a Békés megyei erdők 

fele pedig ilyen. Mi, Békés 
megyeiek, az erdők területét 
a megyében továbbra is nö-
velni akarjuk!

– Még él a benzinár-sapka, 
a benzinkutakat pedig a be-
vételkiesés miatt támogatja a 
kormány. Milyen formában? 

– A magánfelhasználók, 
a taxisok, a gazdák tovább-
ra is literenként 480 forintos 
áron juthatnak üzemanyag-
hoz, ami az érintetteknek jó, 
viszont a kis benzinkutakat 
bajba sodorta. Ezért egy 
18,5 milliárdos csomagról 
döntött a kormányzat. A ma-
ximum 50 üzemanyagkutat 
üzemeltető, relatíve kis cé-
geket támogatja literenként 
20 forinttal a kormány annak 
fejében, hogy ne szünetel-
tessék a szolgáltatást. A kor-
mány felszabadította a stra-
tégiai üzemanyagkészlet egy 
részét. Nehéz időszakban 
vagyunk, egy ausztriai olaj-
finomítóban történt, korábbi 

baleset is nehezíti a körül-
ményeket.

– Rövidesen elindul az új 
tanév, az önkormányzatok 
igyekeznek segíteni az isko-
lakezdést. A kormány mivel 
könnyítheti meg a gyerme-
kek beiskolázását? 

– Mintegy félszáz külön-
böző családtámogatási for-
ma létezik, részben pénzbeli, 
részben természetbeni jut-
tatások. Ezek egy jelentős 
része az otthonteremtéshez 
vagy a gyermekvállaláshoz 
kötődik. A tanévkezdéssel 
kapcsolatban fontos kiemelni, 
hogy 2020 óta minden köz-
oktatásban, köznevelésben, 
szakképzésben résztvevő 
diák számára ingyenes tan-
könyvellátást biztosít a kor-
mányzat, a rászorulók pedig 
ingyenesen vagy kedvezmé-
nyes térítési díjért vehetnek 
részt a közétkeztetésben. Úgy 
gondolom, ez mindenképpen 
segítség a családoknak.
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

JÁRDAFEJLESZTÉS Olyan ára lett a gáznak, hogy megéri a 
drágábban kitermelhető hazaival foglalkozni

Helyszín: Békéscsaba, Szent István tér

FŐVÉDNÖK: DR. NAVRACSICS TIBOR TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER
VÉDNÖK: DR. TAKÁCS ÁRPÁD KORMÁNYMEGBÍZOTT 

2022. szeptember 3., szombat

SZÍNPADON

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK

8.00 -9:00

9.00-9:30
9:30-11:45
11:45-12:00

12:00-14.00
13:00-13:15

13:00-13:45
13:45-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-17:00

17:00-17:30
17:30-17:45
17:45-18:15

Zenés felvonulás a Tótkomlósi 
Fúvószenekarral a Csaba Centertől 
a Szent István térig 
Megnyitó a Szent István téren
Nemzetiségek műsora
A Békés Megyei Értéktár oklevelek 
átadása
Nemzetiségi ételek kóstolója
Jó ebédhez szól a nóta – Sztojka Tibor 
és zenekara 
Megyei néptáncegyüttesek műsora
Tombola 
Megyei néptáncegyüttesek műsora
Soós Emőke mesél
A Békéscsabai Jókai Színház 
művészeinek fellépése operettdalokkal
Angyalok szárnyalása – a Degré utcai 
Szociális és Gyermekvédelmi Központ 
lakóinak előadása a Jókai színház 
színészeivel
A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 
előadása kicsiknek és nagyoknak
Ballasi Táncegyüttes
Tombola 
Megyei néptáncegyüttesek műsora

Békés megye legnagyobb kézműves-vására 
és kistermelői piaca

Gyermekeknek: kézműves sátor, szabadtéri játszótér, 
meglepetések

Városnézés Nóniusz fogattal

Katonai hagyományőrzők bemutatói

Bemutatkoznak: Békés Megyei Értéktár; települési 
értéktárak; Békés megyében élő nemzetiségek

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZ-
TATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

18:15-18:30
18:30-19:00
19:00-19:20
19:20-20:00

Soós Emőke mesél
Megyei néptáncegyüttesek műsora
Tombola 
Táncház a Balassi Táncegyüttes közre-
működésével
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Békéscsabán nagyszabá-
sú járdahálózat-fejlesztési 
program zajlik. 

A projekt I. ütemében 35 jár-
da/járdaszakasz fejlesztésére 
kerül sor. A közbeszerzési eljá-
rás során nyertes kivitelezővel 
az I. ütem vállalkozási szerző-
déseit 2021. július 23-án írták 
alá, a munkaterület átadása 
2021. július 29-én megtörtént, 
a kivitelezés 2021. szeptember 
6-án kezdődött meg.

A projekt II. ütemében 
39 járda/járdaszakasz fej-
lesztése valósul meg. A 
közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel az II. 
ütem vállalkozási szerződé-
seit 2021. október 26-án írták 
alá, a munkaterület átadásá-
ra 2021. november 5-én ke-
rült sor. A kivitelezési munkák 
megkezdődtek.

A projekt III. ütemében 56 
járda/járdaszakasz fejlesztése 
valósul meg. A közbeszerzési 
eljárás során nyertes kivitele-
zővel az III. ütem 7-es, 11-es, 
és 12-es választókörzetre vo-
natkozó vállalkozási szerződé-
seket 2021. november 26-án 

aláírták, a munkaterület átadá-
sára 2021. december 6-án ke-
rült sor.

A IV. ütem keretében 24 jár-
da/járdaszakasz valósul meg. 
A közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel a vállal-
kozási szerződéseket 2022. 
február 3-án aláírták, a munka-
terület átadására 2022. február 
11-én került sor.

A munkavégzéssel kapcso-
latos, bármilyen jellegű helyre-
állítási, illetve – az esetlegesen 
előforduló károkozást követő 
– javítási munkákat a kivitelező 
elvégzi. A helyreállítások, javí-
tások előkészítése, kivitelezé-
se időt vesz igénybe, a lakos-
ság türelmét kérik. 

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

Projektmenedzsment 
szervezet: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft., 
5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 10., Megyeri Sándor 
projektmenedzser, telefon-
szám: +36-20/454-5693.

A járdafejlesztéssel jelen-
leg érintett utcák/szakaszok 
részletes listája a behir.hu 
portálon tekinthető meg.
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Magyarország 
cselekszik

Háborús időkben 
ÖSSZEFOGÁSRA 

van szükség!

A háború kegyetlen: emberéleteket követel 
és városokat pusztít. A szankciók 

pedig tönkreteszik Európa gazdaságát. 
Ezért

Növeljük a hazai gázkitermelést.

További gázkészletet szerzünk be.

Fokozzuk a hazai áramtermelést.

Egyes energiahordozókra exporttilalmat rendeltünk el.

Megvédjük a rezsicsökkentést.
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Az eszközöket csak a szükséges eljárások lefolytatása után lehet majd használni 

Élmény a köbön – új attrakciókkal bővül a CsabaPark 
A megfelelő ütemben ha-
ladnak a CsabaPark fej-
lesztései. A létesítmények 
gyakorlatilag felépültek, 
már csak kisebb munkála-
tok vannak hátra az adott 
területen. 

A Modern Városok Program-
ban zajló fejlesztések közül 
talán a legizgalmasabb a 160 
méter hosszú, a park szinte 
teljes területén átívelő drót-
kötélpálya, melyet egyelőre 
csak tesztelés céljából pró-
báltak ki a szakemberek. El-
készült a természetes anya-
gokból álló kötélpálya, illetve 
a tó melletti mászótorony is, 

jelenleg ezeknek a létesítmé-
nyeknek a használatbavételi 
eljárása zajlik.

– A kivitelezési munka a 
végéhez közeledik, látszik 
is, hogy csak apróbb jellegű 
finomítások vannak hátra, 
illetve füvesítés zajlik még a 
területen. Tudni kell azonban, 
hogy speciális eszközökről 
van szó, tehát a használat-
bavételi eljárások, illetve 
a tanúsítványok megszer-
zése roppant időigényes. 
Ezek folyamatban vannak, 
az attrakciókat, eszközöket 
kizárólag ezt követően lehet 
majd használni – tájékoztatta  
lapunkat dr. Sódar Anita, a 

Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A mesterségesen kiala-
kított domb a drótkötélpálya 
indító állomásaként funkcio-
nál, megépült ott egy 14 mé-
ter magas kilátó, műanyag 
borítású hófánk- és sípálya, 
valamint csúszdapark is. Ha 
az összes engedély rendel-
kezésre áll, akkor ősszel el-
indulhat az aktív turisztikai 
elemek próbaüzeme.

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. közlé-
se szerint a teljes beruházást 
a nagyközönségnek jövő év 
elején adhatják át. 

Vincze Attila A mesterségesen kialakított dombon több attrakció is helyet kapott

A CsabaPark tava mellett elkészült a látványos mászótorony is A teljes beruházást a nagyközönségnek várhatóan jövő év elején adják át

Nyári tábor a Körösök Völgye Látogatóközpontban

Ismerd meg a lakhelyed 

A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület második alkalom-
mal rendezte meg az Ismerd 
meg a lakhelyed címet vise-
lő tábort. A program fő célja 
a város nevezetességeinek 
megismertetése és a hagyo-
mányőrzés volt.

A táborozók a Békés Megyei 
Könyvtárba is ellátogattak, 
ahol Kertész Zoltán, az in-
tézmény részlegvezetője a 
könyvkötészetről tartott elő-
adást, majd a segítségével a 
gyerekek elkészíthették saját 
füzetüket, amelybe szabadon 
alkothattak a program ideje 
alatt.  A könyvkötészettel pár-
huzamosan a csapat másik 
része egyedi alkotást, világítós 
képeslapot készíthetett egy 
másik teremben. Másnap a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-

pont melletti stégnél a Békési 
Kajak Sportegyesület vezetője 
várta a kisebbeket és nagyob-
bakat, akik az evezés alapjai-
val ismerkedhettek meg.

Németh Marianna tábor-
vezető úgy fogalmazott, hogy 
mindenre nyitott a gyerekcsa-
pat, egyebek mellett a gyöngy-
fűzéssel, szövéssel és népi 
gyermekjátékokkal is megis-
merkedhetett a tábor során, 
de minden kézműves tevé-
kenység nagyon népszerű volt 
a résztvevők körében.  

Pócsi Gabriella, a Kö-
rösök Völgye Natúrpark 
Egyesület munka-
szervezet-vezetője 
elmondta, hogy  az 
augusztus harma-
dik hetében tartott 
tábor résztvevői  
ellátogattak több 

helyi nevezetességhez is a 
Munkácsy Negyedben. 

Az „Ismerd meg a lakhe-
lyed-nyári tábor” című prog-
ram a „Helyi szintű komplex 
programok Békéscsaba te-
rületén” tárgyú,  TOP-6.9.1-
16-BC1-2017-00001 azono-
sítószámú projekt keretében 
valósult meg.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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A délelőtti programokat a Szent István téren, a délutániakat és az estieket a Csabagyöngyében tartották

Kenyérszentelés, néptánc, bemutatók és koncertek az ünnepen
Augusztus 20-án délelőtt 
verőfényes napsütésben, a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar térzenéjével, 
ünnepélyes zászlófelvo-
nással, kenyérszenteléssel, 
majd a Balassi bemutató-
jával indultak az ünnepi 
programok Békéscsabán, a 
Szent István téren. Délután-
ra azonban megérkezett a 
várva várt eső, így a továb-
bi programoknak a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
adott helyet.

Az ünnep délelőttjén adták 
át a felújított Molnárházat, 
a nemzeti színű szalaggal 
átkötött új kenyeret onnan 
hozták a Szent István térre.  
A főtéren felállított színpa-
don a történelmi egyházak 
képviselői megáldották az új 
kenyeret, majd Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő 
köszöntötte a megjelenteket. 
Mint mondta, a kenyér meg-
testesíti alapvető értékeinket: 
a hitet, a hagyományokat és 
a közösséget. 

– Akiknek pedig közös a 
kenyerük, akik képesek azt 
megosztani egymással, azok 
összetartoznak, azoknak le-

het és van közös jövőjük. A 
nemzeti színű szalaggal átkö-
tött kenyér bizonyossága an-
nak is, hogy szükségünk van 
egymásra. Együtt kell dolgoz-
nunk a családunkért, közös-
ségeinkért, településünkért, 
a nemzetünkért. Szeretném, 
hogy tegyünk így ma és az év 
minden napján! – fogalmazott 
Herczeg Tamás. 

Augusztus 20-a alkalmá-
ból többen állami elismeré-
seket vehettek át: Szánduné 
Ujszigeti Gabriella, a Kós Ká-
roly technikum nyugalmazott 
igazgatója; Harangozó Imre 
tanár, néprajzkutató; Medve 
József rendőr főtörzs-zász-
lós; Hajnal Edit, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatóhelyettese; Banner 
Zoltán író, költő, művészet-
történész; dr. Elek Tibor, a 
Bárka főszerkesztője; vala-
mint Kádár Ferenc népze-
nész. Szarvas Péter elisme-
réssel szólt a kitüntetettekről, 
és néhányukat személyesen 
is köszöntötte a helyszínen.

A polgármester beszélt ar-
ról, hogy Szent István ünne-
pe mindig is az optimizmus, 
a talpon maradás és a hála-
adás ünnepe volt. Különösen 

igaz ez most, amikor olyan 
nehézségek árnyékában él-
jük mindennapjainkat, mint 
az Ukrajnában zajló háború, 
az Alföldet sújtó történelmi 
mértékű aszály, a mindany-
nyiunk életét megnehezítő 
infláció, vagy a világjárvány.

Az új kenyeret Herczeg 
Tamás és Szarvas Péter 
szegték meg, majd a jelen-
levők kóstolót is kaphattak 
belőle. Az ünneplők ezután a 
katolikus templomban szent-
misén vehettek részt, majd a 
Szent István téren követke-
zett a Balassi Táncegyüttes 
fergeteges műsora. Mlinár 
Péter, az együttes vezetője 
elmondta: augusztus eleje 
óta készültek erre az elő-
adásra, amelyen közel negy-
ven táncos vett részt.  

A közben szelessé, esős-
sé vált időjárás miatt a dél-
utáni rendezvényeknek, és 
este az Ivan & The Parazol, 
valamint a Beatrice koncer-
teknek a Csabagyöngye Kul-
turális Központ adott otthont. 
Bár így talán kevesebben 
vettek részt a programokon, 
de nagyon kellett már az égi 
áldás, ami éppen Szent Ist-
ván ünnepén érkezett meg. A Balassi Táncegyüttes ünnepi műsorában közel negyven táncos lépett színpadra

A Molnárházból érkezett az új kenyér, amelyet Herczeg Tamás és Szarvas Péter szelt fel

Átadták a felújított Molnárházat
Csaba legöregebb háza 
a Molnárház, amelynek a 
felújítás utáni átadó ün-
nepséget augusztus 20-án 
tartották. 

Az átadón Harangozó Imre 
néprajzkutató elmondta, hogy 
ez a ház volt egykor a molnár 
lakása, valamint a malom ki-
szolgáló épülete. Beszélt arról 
is, hogy a malom egy kör alakú 
építmény volt, ahhoz csatlako-
zott ez az épület.   

Életnek hívták nem is oly 
régen a magyar emberek a 
búzát, és belőle készítették 
el augusztus 20-ára a szent-
ségként tisztelt, új kenyeret. A 
Molnárház pedig az élet háza 
– erről már Szente Béla, a 

Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont igazgatója beszélt. 

Szarvas Péter polgármes-
ter felidézte azt, amikor né-
hány éve Mácsai Sándorék 
felkeresték azzal, hogy a 
Harruckern utcában áll Csaba 

legrégebbi háza, jó volna, ha 
nem lenne az enyészetené. 
Akkor még magántulajdonban 
volt a telek, amely aztán az 
önkormányzaté lett, majd két 
nagyobb ütemben forrást is 
biztosított a város az épület fel-
újítására. Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő kiemel-
te, hogy a Molnárház felújítása 
és a turisztikai attrakciónak is 
számító Harruckern-túra öt-
letgazdája Mácsai Sándor, a 
Békéscsabai Hagyományőrző 
Kulturális Kör elnöke. 

Az ünnepélyes átadón a 
háznál nemzeti színű szalag-
gal kötöttek át egy nagy kenye-
ret, amellyel aztán elindultak a 
vendégek a Szent István téri 
ünnepségre.

Harangozó Imre, Medve József, Szánduné Ujszigeti Gabriella Az Ivan & The Parazol koncertje a Csabagyöngyében Nagy Feró és a Beatrice a hangversenyteremben

Dr. Bertóthy Istvánra emlékeztek

A Békéscsaba várossá vá-
lása utáni első polgármes-
terére, dr. Bertóthy István-
ra emlékeztek augusztus 
17-én a városháza árkád-
során. Az 1872. augusztus 
17-én született városveze-
tő nem csupán politikus-
ként, de lokálpatriótaként 
is beírta magát a történe-
lemkönyvekbe.

Amint az a megemlékezésen 
elhangzott, Bertóthy István 
elemi tanulmányait Mezőbe-
rényben folytatta, a szarvasi 
gimnáziumban érettségizett 
1889-ben, később pedig 
Nagyváradon tanult jogot. 
Előbb itt tett államtudományi 
államvizsgát, majd 1903-ban 
doktorált Kolozsváron.

Miután befejezte tanulmá-
nyait, írnokként, gyakornok-
ként, később aljegyzőként 
dolgozott. 1902 májusában 
tiszteletbeli főjegyzővé ne-
vezték ki, négy évvel később 
az orosházi járás szolgabírá-
jává választották. 1916. május 
23-án Békés vármegye fő-
jegyzője lett, majd 1918-ban 
Békéscsaba város képvise-
lő-testülete a város polgár-
mesterévé választotta. Ezt a 
tisztséget 1929-ben bekövet-
kezett haláláig látta el.

Szarvas Péter polgármes-
ter a megemlékezésen úgy fo-
galmazott: Bertóthy István so-
kat tett a város fejlődéséért, 
hiszen vezetése alatt bővült 
a település út- és járdaháló-
zata, ekkoriban szabályozták 

az Élővíz-csatornát, meg-
épült az Árpád fürdő, illetve 
létrehozták a városi sport-
telepet a Kórház utcában. A 
néhai városvezető a közélet, 
a kultúra és a sport területén 
is aktív volt. 

Varga Tamás alpolgár-
mester arról beszélt, hogy  
Békéscsabát a sorsfordító 
események, a jeles szemé-
lyiségek, és azok az épü-
letek formálják, amelyek a 
várost szimbolizálják. Mint 
mondta, Bertóthy emléktáb-
lája napra pontosan harminc 
éve áll a városháza árkádso-
rán, emellett a városvédők 
tavalyelőtt felújították sírhe-
lyét, nevét pedig épület is vi-
seli Békéscsabán.

Varga Diána
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Szent István Napi Előzetes a Lencsési Közösségi Háznál

A pandémia miatt csak jövőre jubilálnak
Karvezetői- és kóruskurzus

Út, híd, kapocs

Augusztus 12-14-én ren-
dezték meg Békéscsabán a 
XIV. Határmenti Karvezető 
és Énekkari Kurzust, ame-
lyet a Körösvidéki Baptista 
Egyházkerület szervezett.

Mint azt Takács Zoltán lelki-
pásztor elmondta, az esemé-
nyen karvezetői foglalkozá-
sok, kóruspróbák voltak, és a 
kurzus istentisztelettel, vala-
mint a résztvevő karvezetők 
vizsgaszolgálatával zárult.

– Út, híd, kapocs –  ezek a 
szavak juthatnak az eszünk-
be erről a találkozóról, a 
zene ugyanis híd a menny 
és a föld között. Ez a rendez-
vény, mely idestova tizenöt 
évvel ezelőtt indult, átlépte a 
mai Magyarország határait.  

Valódi nemzetegyesítésről 
van tehát szó, amely ékes 
példája annak a szorgalom-
nak, tudásnak és akaratnak, 
amelyet a jelenlévők képvi-
selnek – fogalmazott dr. Ta-
kács Árpád kormánymegbí-
zott a program zárónapján.

Az ünnepi istentiszteleten 
több blokkban csendültek fel 
énekek.

– Közel ötven énekből le-
hetetett választani a kurzu-
son, ahol ezúttal együtt vol-
tak a kezdők és a haladók. A 
repertoár számos művet ma-
gában foglalt tehát, hogy íz-
lés szerint lehessen válogat-
ni – fogalmazott Oláh Gábor, 
a Baptista Központi Énekkar 
karnagya.

Szabó Judit

A Terrakotta hadsereg tárlatának ötezredik látogatói 
Egy győri család vál-
tott jegyet ötezredikként,  
augusztus 9-én a Munkácsy 
Mihály Múzeum június kö-
zepén debütált, Terrakotta 
hadsereg - Az első császár 
üzenete című tárlatára.

Az agyaghadseregről és az 
első kínai császárról szóló 
kiállítás ötezredik látogatóit 
Varga Tamás alpolgármester, 
valamint Bácsmegi Gábor, a 
múzeum igazgatója köszön-
tötte és ajándékozta meg 
egy Munkácsy Mihály életét 
és munkásságát bemutató 
albummal, továbbá egy mini 
agyagkatonával. A győri Ha-
daró család Gyulán nyaralt 
és hazafelé menet álltak 

meg Békéscsabán azért, 
hogy megtekintsék a helyi 
múzeumban a festőfejede-
lemről, valamint a terrakotta 
hadseregről szóló tárlatot.

– Nagy tisztelettel adó-
zom Munkácsy Mihály emlé-
ke előtt. Győrben is nemrég 
volt egy Munkácsy-kiállítás, 
amely igen népszerű volt, 
de így teljes az élmény, hogy 
Békéscsabára látogatva meg-
néztük az itt lévő képeket is. 
Láttam az interneten, hogy a 
terrakotta kiállítás is itt van, 
így az sem maradhatott ki – 
fogalmazott a győri Hadaróné 
Parrag Judit.

Bácsmegi Gábor elmond-
ta, hogy június 16-ától látha-
tó a tárlat, az agyagkatonák 

pedig az eredeti, Xian tar-
tományban látható darabok 
élethű másolatai. Hozzátet-
te: nagyon ritka az a tárlat, 
amelyet ilyen rövid idő alatt, 
ennyien látogatnak meg. Tá-
jékoztatták a kiállítás tulajdo-
nosát is, a cég a hír hallatán 
közölte, hogy ilyen gyorsan 
még egyik városban sem 
érte el a kiállítás az ötezres 
látogatószámot. 

Varga Tamás a Hadaró 
családdal több érdekes tör-
ténetet megosztott a festőfe-
jedelemről, szót ejtett a Mun-
kácsy Negyedről, és biztatta 
a családot, hogy látogassa-
nak el máskor is a megye-
székhelyre.

Papp Ádám

A Lencsési Közösségi Ház 
augusztus 12-én tartotta 
Szent István Napi Előzetes 
programjait a Féja Géza 
téri parkosított területen.

Takács Péter, a közösségi 
ház vezetője úgy fogalma-
zott: a rendezvény célja, 
hogy az államalapítás ün-
nepét megelőző hétvégén a 
Lencsési városrészen lakók-
nak legyen egy saját, külön 
népünnepélyük.

A program a Csorvási 
Fúvószenekar és Majorette 
Csoportja látványos felvo-
nulásával indult, a zenészek 
és táncosok a Lencsési úton 
vonulva jutottak el a Féja 
Géza térre, felhívva a figyel-
met az eseményre. A téren 
a Remonda Szabadidős 
Lovas- és Sportegyesület jó-
voltából lovasbemutatókat 
láthatott a közönség, de vol-
tak csikósok, zenés forma-
gyakorlatokkal jelentkezett a 
közösségi ház Fitt-N Taekbo 
Team-je, valamint gyerekmű-
sor és játszóház is várta a 
családokat. Takács Péter el-
mondta: tapasztalataik szerint 

a lakosok igénylik és szeretik 
ezeket a közösségi rendez-
vényeket.

– A pandémia miatt egy 
évet kénytelenek voltunk ki-
hagyni, így a mostani lett a 
29. előzetesünk. A szándé-
kaink szerint jövőre jubilálunk 
– emelte ki Takács Péter.

A Szent István Napi Előze-
tes programot Balássy Betti 
és Varga Feri koncertje, majd 
látványos tűz-show zárta. 

Szabó Judit

A Csorvási Fúvószenekar és Majorette Csoportja bemutatója a közösségi háznál 

A Márvány Fotóműhely különleges szabadtéri tárlata 

A Fitt-N Taekbo Team bemutatója is nagy sikert aratottAz est sztárvendégei: Balássy Betty és Varga Feri 

A győri Hadaró családot Munkácsy-albummal és mini agyagkatonával ajándékozták meg



KERTMOZI A MESEHÁZBAN
2022. augusztus 31-én, szerdán 20 órakor, a Meseház udvarán 

(Békési út 17.). Házigazda: Máthé Ferenc film-aszkéta.
Eső esetén a vetítés 18 órakor kezdődik a Nemzetiségi Klubházban 

(Békési út 15.). Érdeklődni a vetítés napján, 17 órától lehet a 326-370 
telefonszámon. Bővebb információ a Meseház facebook-oldalán. 

A belépés díjtalan.
3T CSOPORT
20 éves az NSZK!

Novák Attila, Szuhaj György és Kukár István javarészt performance 
munkáinak dokumentarista, és az azokhoz fűződő alkotásokat áttekintő 

kiállítása szeptember 5-ig látogatható.
MUZSIKÁLÓ UDVAR
a szabad zene jegyében

2022. szeptember 6, KEDD, 19.00 óra
MEZEI SZILÁRD szóló koncertje

GreMi Duo
Grencsó István (szaxofon) és Miklós Szilveszter (dob) szabad imp-

rovizációi. A belépés ingyenes. A koncert a „Köszönjük Magyarország” 
program támogatásával valósul meg.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2022. szeptember 8., csütörtök 19.00 óra

FOUR BONES QUARTET
A Four Bones harsona-kvartett világszerte igazi kuriózumnak számít. 

A zenei élet palettáján ritkán találkozhat a közönség olyan különleges 
és egyedi zenei élménnyel, amikor egynemű hangszerek szólalnak meg 
egy formációban. A kvartett repertoárja a korai reneszánsztól az ismert 
klasszikusokon és a mai kortárs zenén át, a jazz világában kalandozik. 
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány. Belépő: 500 Ft. Helyszín: 
Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17. Köszönjük a támogatást!

 XXI. MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2022. szeptember 10-én, szombaton, 14 órától

kenyérlángos, must, kézműves játszóház.
16.00 PUPA TRUPA zenekar családi koncertje.

A Belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.
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MESÉLŐ MÚZEUM Csabai életképek

Reisz Miksa és Porjesz Mihály bútorboltjainak 
telephelyei a korabeli hirdetések tükrében 1.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Fábry Károly: Apponyi-utcák VII/1. rész

Békéscsaba egy részének térképe 1862-ből (forrás: maps.hungaricana.hu)

Szerencsére Fábry Ká-
roly nem érezte befeje-
zettnek helytörténeti írá-
sát, és folytatta azokat a 
Körösvidékben. A második 
rész 1922. március 25-én 
kezdődött a csabai lapban, 
és ennek első részei a helyi 
utcanevek rejtelmeivel is-
mertették meg olvasóit. 

Rögtön kiderült, hogy „az ut-
caneveket nemcsak azért ad-
ják, hogy az emberek el tud-
janak igazodni a városban, 
hanem nálunk Európában 
azért is, hogy bizonyos ne-
vesebb embereknek emlékét, 
nevét megtartsák, lehetőleg 
megörökítsék”. Békéscsaba 
legelső hivatalos utcanév- 
összeállítása 1851-ből való, 
és Fábry írását megelőzően, 
1910-ben került sor a város 
történetének talán legna-
gyobb utcanév felülvizsgála-
tára. A házak számozása is 
más volt korábban, mint nap-
jainkban. Ahol ma a 10 eme-
letes található, a Bánszki utca 

– Dózsa György út sarkán, az 
volt az 1-es számú ház „és 
ugy folytatódott végig, utcá-
ról utcára tovább menve, a 
másik utcán visszafordulva a 
számozás egészen a felvég-
re, végig a 2492-ik házig egy-
folytában”. 1910-ben viszont 
utcánként látták el házszá-
mokkal az épületeket és sok 
utca kapott új nevet. 

Korábban is történtek már 
elnevezések, Fábry Károly 
kettőt említett meg közülük: „a 
Széchenyi-utca és Széchenyi-
liget már 1860. augusztus 13-
án lett a „legnagyobb magyar" 
tiszteletére; a Kossuth Lajos-
tér, illetve a Kossuth-szobor 
pedig 1905 szeptember 17-én 
lett felavatva”. 

112 évvel ezelőtt merült fel 
komolyabban az az ötlet is, 
hogy a csabai utcanevekkel 
a „községben szerepet viselt 
egyének emlékét” is meg-
örökítsék. Így került sor arra, 
hogy az 1. számú ház utcáját 
Bánszki Györgyről nevezzék 
el, aki „Csabának uj telepíté-

sekor – állítólag – első bírája 
volt”. Ekkor neveztek el utcát 
többek között Zsilinszky Mihály 
képviselőről, Nagy Antal és 
Lepény Pál bírókról és Wilim 
János tanítóról, valamint dr. 
Réthy Pál volt községi orvos-
ról is  „az általa szorgalmazott 
s részben létesített közkórház 
körül kifejtett érdemei elisme-
réséül” .

Fábry külön kiemelte a 
Munkácsy utcát, mely nevet 
1910. május 11-én adták az 
addigi Egri utcának. Egy em-
léktáblát is felavattak annak a 
háznak a falán, ahol korábban 
dolgozott a festő. A ma is meg-
található tábla eredeti szövege 
a következő volt: „E házban 
töltötte el (1855-58) asztalos 
inas éveit a festő művészet-
nek legnagyobb magyar mes-
tere Munkácsy Mihály a kinek 
dicső emlékezetére hálás ke-
gyelettel állítá e szerény em-
léktáblát Békés-Csaba közön-
sége. MDCCCCI”.  
(Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

A Reisz és Porjesz Bútorgyár bajai telephelye
A csabai Reisz és Porjesz-
féle bútorgyár a leghíre-
sebb bútorgyár volt a szá-
zadfordulón. Az 1893-ban 
létrejött, 1904-ben rész-
vénytársasággá vált, 1911-
ben megszüntetett cég 
számos fiókteleppel bő-
vült, ezeknek járunk utána 
a következőkben. 

A két alapító, Reisz Miksa és 
Porjesz Mihály hithű izraelita 
vallású kereskedő volt, akik-
nek a mai Csaba Center he-
lyén, és a mai Kazinczy utca 
– Andrássy út sarkán állt a 
bútorgyáruk és áruraktáruk. 

Egy 1896-ban, a Budapes-
ti Hírlapban megjelent hirde-
tésük szerint Budapesten, a 
VI. kerület, Nagymező utca 
68. szám alatt is rendelkeztek 
raktárral. Ennek a házszáma a 
térképek szerint ma is azonos 
a régivel. A terézvárosi cím 
olyan épületet jelöl, amelynek 
akkori tulajdonosa Frankl A. 
Herman vaskereskedő volt, 
aki 1889-ben építtette át az 
ott levő házat olyanra, ami-
lyennek ma ismerjük. Akkor 
vaskereskedés és raktár mű-

ködött benne. 1901-ben egy 
nagyváradi, 1903-ban egy 
bajai telephelyet jegyeztet-
tek be. Az előző pontos címe 
nem ismert, utóbbi azonban 
igen: „Baja, Erzsébet királyné 
utca (volt Mészáros-féle ház).” 

Továbbit Magyarász Fe-
renctől: „A Szent István-térről 
az Erzsébet királyné-utczába 
kanyarodva, mindenekelőtt a 
Reich Farkas Fiai czég nagy 
kelmeárú-kereskedés ötlik a 
szemünkbe. Szemben vele 
van Mészáros Lázár honvéd-
tábornok testvérének egy-
kor kétemeletes háza, mely 
azonban 1902 nagyszom-
batján bedőlt, emberéletet is 
temetve romjai alá.” A leírás 
a mai Szentháromság térről 
fordította az olvasó figyelmét 
a mai Szabadság útra. Itt egy 
nagy sarki épület állt a jobb 
kezünk felől (ma is ott van), 
majd egy alacsony épület 
következett, amelynek a he-
lyére 1907-ben emeltek egy 
szecessziós épületet (ez ma 
a Bácskai Kultúrpalota), majd 
követte egy földszintes ház, 
ahol üzletek működtek. Eb-
ben volt a Reich Farkas Fiai 

cég a korabeli képeslapok 
szerint. Ezzel szemközt áll a 
Roosevelt tér – Szabadság 
út sarkán egy historizáló stí-
lusú, emeletes sarki ház. Az 
egykorú fotók és híradások 
alapján ez a Mészáros-ház, 
Baja első, 1840-ben emelt 
kétemeletes épülete, amelyet 
Mészáros Antal bajai főbí-
ró, Mészáros Lázár 1848-as 
hadügyminiszter bátyja épít-
tetett egykor.  

Az említett tragédia 1901. 
április 6-án történt, amikor 
a ház Szabadság úti hom-
lokzatának egy része bedőlt 
statikai ok miatt. A Mészá-
ros és a Reich család is 
elvesztett akkor családta-
gokat. Újjáépítették a házat, 
de más formában, és a felső 
emeletet visszabontották. Itt 
nyitott tehát lerakatot a csa-
bai bútorgyár.

Szalay Ágnes

Művészeti LEGmustra:  
Munkácsy Mihálytól Hantai Simonig

A békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeum Képzőmű-
vészeti és Iparművészeti 
gyűjteménye a többi szak-
ági gyűjteménnyel egyide-
jűleg jött létre. Minőségi és 
mennyiségi szempontok 
alapján egyértelműsíthető, 
hogy műtárgyegyüttese a 
múzeum gyűjteményeinek 
egyik leggazdagabb egy-
ségét adja. Már a Békés-
csabai Múzeum-Egyesület 
alapítói is nagy jelentősé-
get tulajdonítottak e gyűj-
teményi rész gyarapításá-
nak, az utókornak pedig 
nincs más dolga, mint kö-
vetni a jeles elődöket...

A múzeumépület 1914-es 
megnyitás óta a látogatókat 
mindig is több állandó és 
időszaki jellegű művészeti ki-
állítás fogadta, melynek ha-
gyományát most, 2022-ben 
is tartani tudjuk. 

A múzeum gazdag képző-
művészeti gyűjteményének 
LEGjeit mutatjuk be abban a 
művészeti érdekességeket, 
festészeti bravúrokat, látvá-
nyos grafikákat és szellemes 
szobormunkákat magában 
foglaló kollekcióban, ame-
lyet Művészeti LEGmustra 
címen tárunk késő nyári, 
kora őszi meglepetésként 
közönségünk elé. E váloga-

tásnak a különlegességét 
nem csupán az adja, hogy 
a műtárgyak valamilyen vo-
natkozásban nagyon mások, 
kiemelkedőek, karakteresek, 
hanem az is, hogy javarészét 
a közönségünk még soha 
nem, vagy csupán egy-egy 

rövid időszaki kiállításon lát-
hatta évtizedekkel ezelőtt, 
esetleg az utóbbi években. 

Van olyan eset, amikor az 
alkotás, és van olyan mű-
tárgy, amelynek esetében 
maga az alkotó különLEGes. 
Vannak emberi sikertörténe-
tek és hullámvölgyek, mé-
retbeli szélsőségek és poli-
tikai áldozatok. Szerepelnek 
kortársaink és már nem élő 
művészek. Láthatóak közis-
mert és rejtőzködő alkotók 
munkái, és olyanok, akiket 
az utókor szinte elfelejtett, 
pedig korukban az első vo-
nalbeli sztárművészek sorá-
ba tartoztak.

Ezen a kiállításon 12 tárgy 
verseng a látogatók figyel-
méért olyan kategóriákat 
képviselve, mint a legna-
gyobb, a legkisebb, a leg-
értékesebb, a legnagyobb 
presztizsvesztésen átesett 
alkotás, a legtragikusabb 
sorsú művész, a legnagyvo-
nalúbb adomány, a legrej-
télyesebb vagy a leginkább 
kétértelmű és – többek között 
– a legnagyobb utat megtett 
műtárgy.

A tárlat 2022. augusztus 
18-tól október 31-ig látható 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
Pátkai Ervin Termében.

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész

A legkétértelműbb alkotás 
Lóránt János Demeter Hasis 
című plasztikája
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Hirdessen nálunk! 📞 66/740 700 | 📧 info@bmc.media.hu 
📪 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
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Induló tanfolyamok
Angol alapfokú nyelvi képzés indul 

szeptember 13-án, 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60x45 perc) és 
30 foglalkozásból áll, melyekre keddi napokon kerül sor, 18–20 óráig. Azok je-

lentkezését várjuk, akik szeretnének eljutni az alapoktól a társalgási szintig. Be-
szédközpontú, jó hangulatú órákat ígérünk, Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár 
vezetésével. Részvételi díj: 42 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen 
lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, 30 000 Ft előleg befizetésével.

Angol újrakezdő nyelvi képzés indul 
szeptember 14-én, 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60x45 perc) és 
30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon kerül sor, 18–20 óráig. Azok 
jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, de még bizonytalanok, vagy 
szeretnék ezt a tudást biztosabbá tenni. Kommunikáció-központú, szókincs-

fejlesztő órák, és alapfoktól egy lépés előre a középszint felé. Beszédközpontú, 
jó hangulatú órákat ígérünk, Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével. 

Részvételi díj: 42 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első 
alakuló megbeszélés alkalmával, 30 000 Ft előleg befizetésével.

Angol középfokú nyelvvizsgára és érettségire felkészítő képzés indul
szeptember 15-én, 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60x45 perc) és 

30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor, 18–20 óráig. Azok 
jelentkezését várjuk, akik szeretnének májusra középfokú nyelvvizsgát letenni, 
írásbeli, szóbeli és hallott szövegértésre való teljes felkészítés. Vezeti: Baráthné 
Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 42 000 Ft.  Jelentkezni személyesen 

a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, 
30 000 Ft előleg befizetésével.

Jóga kezdő tanfolyam indul 
szeptember 19-én, 18 órakor. A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, 

melyekre hétfői napokon kerül sor, 18–20 óráig. Célja a testi-lelki-szellemi 
egészség elérése. A részvételi díj 15 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella 

jógaoktató. Jelentkezni szeptember 16-ig lehet a részvételi díj befizetésével a 
közösségi házban.

Intim torna tanfolyam indul 
szeptember 21-én, 17 órakor. A képzés 10 órás, a foglalkozások szerdai 

napokon 17-18 óráig tartanak. Célja az intim izmok megerősítése. Vezeti:  
dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.  Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. Jelentkezni  
a helyszínen lehet, a fent jelzett időpontban, a részvételi díj befizetésével.

Fotósuli indul 
diákoknak és felnőtteknek szeptember 28-án, 17 órakor. A képzés 20 órás 
és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17–19 óráig kerül sor. Célja 

a digitális fotózás technikájának az elsajátítása elméletben és gyakorlatban. 
A részvételi díj 15 000 Ft/fő. A tanfolyamot Katona Péter, a Márvány Fotómű-
hely  vezetője és a fotóműhely tagjai vezetik. Jelentkezni szeptember 27-ig lehet 

a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 

Kiállítás
Szeptember 10., szombat 16 óra – az Aradi Fotóklub kiállításának megnyitója. 

A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Megnyitja: 
Varga Tamás alpolgármester. Közreműködnek a Bartók Béla Szakgimnázium 

és AMI diákjai. Megtekinthető október 1-jéig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Angol szakkör indul ovisoknak
szeptember 19-től, hétfői napokon 16.30-tól 17 óráig.  A gyerekek 6 éves 

kor előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására, a foglalkozások eseté-
ben erre nyílik lehetőség. Az óvodások a lehető legtermészetesebb közegben, 
játék közben sajátítják el az angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat Baráthné 

Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 4000 Ft/hó/fő. 
Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292 

Taekwondo edzés ovisoknak
szeptember 8-tól csütörtöki napokon 16.30-tól 17.30 óráig.  

A foglalkozásokat Krajcsó István IV. dan tartja.

Tornák 
Alakformáló torna – szeptember 8-ig csütörtöki napokon, szeptember 13-tól 

keddi és csütörtöki napokon 17.30-tól 18.30 óráig. 
Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.   

Fitt-N Taekbo Team – szeptember 8-ig csütörtöki napokon, szeptember 13-tól 
keddi és csütörtöki napokon 18.30-tól 19.30 óráig. 

Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – szeptember 13-tól keddi és 
csütörtöki napokon 14.30-tól 15.30 óráig.  

A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti. 

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Képzőművészeti tehetségfeltáró program

Jankay Art Apartman 
Jankay Art Apartman elne-
vezéssel indul az ország 
első képzőművészeti te-
hetségfeltáró programja 
augusztus 25-én, Békés-
csabán. A művészetek 
kedvelői a workshopokkal 
színesített, négy napon át 
tartó eseményen ismerhe-
tik meg a meghívott fiatal 
alkotóművészeket, este 
pedig bemutatkozó vetí-
téseket nézhetnek meg az 
Árpád sor 2. szám alatt.

Baji Miklós Zoltán képzőmű-
vész a program helyszínéül 
kijelölt galériájában beszélt 
a Jankay Art Apartmanról. 
Elmondta, hogy a tehetség-
kutató koordinátorainak volt 
már egy hasonló kezdemé-
nyezésük Jászberényben, 
ez inspirálta arra, hogy a 
békési megyeszékhelyen is 
létrehozzanak egy interaktív 
művészeti eseményt. 

Azok, akik ellátogatnak az 
Árpád sor 2. szám alá augusz-
tus 25-től 28-ig, a meghívott 
fiatal alkotókkal ismerkedhet-

nek meg. Baji Miklós Zoltán 
hozzátette: a program attól is 
különleges, hogy a képzőmű-
vészek munkáit kihelyezik a 
Jankay Tibor Művészeti Köz-
alapítvány kerítésére, amely 
így a város egyik kulturális-
művészeti értékévé válhat. A 
kiállító művészek: Dicková 
Alexandra, Kerék Tíra, Koncz 
Gábor, Kőmíves Luca, Nagy 
Zopán, Sütő Róbert és 
Szőke Lili. 

– A közalapítványnak a 
néhai Jankay Tibor hagyaté-
kából, valamint a Tevan és a 

Kolozsvári család hagyaté-
kának köszönhetően sikerült 
megvásárolnia egy ingatlant, 
még 2019-ben. A kuratóri-
ummal úgy döntöttünk, hogy 
vendégházként preferáljuk, 
ahol a meghívott művészek 
megszállhatnak – fogalmazott 
Tímár Ella, a Jankay Tibor Mű-
vészeti Közalapítvány elnöke. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy a 
Jankay Art Apartman program 
nyitott, így bárki elmehet az 
eseményre, amelynek célja a 
hagyományteremtés is.

Csiffáry Zsuzsanna 

Alföldi Fotószalon a Csakk-ban
Augusztus 5-én nyílt meg 
a Csabagyöngye Panoráma 
termében a XXVII. Alföldi 
Fotószalon kiállítás. A Szen-
tesi Fotóklub gondozásában, 
még 1980-ban indult útjára a 
fotószalon. A kiállítás-sorozat 
kezdetben Csongrád Megyei 
Fotókiállításként szerepelt, 
majd 1995-től nevezték át a 
ma is használatos címére. A 
sorozat célja, hogy a művé-
szi igénnyel készített fotók-
nak megjelenést biztosítson 
a minden évben a legmaga-
sabb szakmai szinten meg-

rendezett fotópályázaton. A 
legújabb felhívásra 58 szerző 
277 alkotással pályázott, a 
háromtagú szakmai zsűri 37 

szerző, 85 alkotását válasz-
totta be a kiállításra. A tárlat 
augusztus 31-éig tekinthető 
meg a Csabagyöngyében.  

20 éves az NSZK, tarolt a Macskin Dávid Trió

Kultúr-sokk a Meseházban

Az augusztus 11-én, a Me-
seházban átélt audiális-
vizuális hatások óta még 
mindig a számon veszem a 
levegőt. Először Novák Attila, 
Szuhaj György és Kukár Ist-
ván művésztanárok, azaz az 
NSZK performance-e, majd 
a Békéscsabán végzett 
Macskin Dávid trombitás 
triója sziporkázott a kukori-
cagóré előtt.

– Lehet-e művészet nélkül 
élni? – kérdeztem a perfor-
mance előtt Novák Attilát.  
– Kiválóan! – felelte, majd hoz-
záfűzte, ők mindezt azért csi-
nálják, mert nem a végered-
ményre, hanem magára az 
útra van szükségük. Azon felül 
van még egy csavar velük kap-
csolatban: ők a 3T Csoport, 

ami azt takarja, hogy három 
tanáremberről van szó. 

Veres Kriszta, a Meseház 
vezetője köszöntőjét követően 
Novák Attila fia, Novák Márk 
emelte a magaslatokba a góré 
előtt, a kitörésre váró három 
ember életét, munkásságát.

– Gyuri a mélyebb monda-
nivalókért, Pisti a vizuális tar-
talmakért felel, édesapám a 
totem és az őserő képviselője 
– mondta. – Ebben a komple-
xitásban a rendszer és a ká-
osz, illetve a káosz és a rend-
szer különböző arányokban 
találkozik, de a végén mindig 
egy csodálatos harmóniába 
torkollik a produkció.

Ezúttal a 3T-sek sarlóval bú-
zát arattak, majd kézzel lemor-
zsolták a termést egy olyan 
zenére, aminek sohasem volt 

vége. Az előadás után a ház 
foglalkoztató termében pedig 
megnyílt a kamrakiállítás.

– Nagyon sokat jártunk 
egri, gyöngyösi, szentendrei 
performance-ekre – mesélte 
Kukár Pisti. – Nemegyszer 
úgy, hogy délelőtt tanítottunk, 
és egykor már indultunk. Ál-
talában ezeken az utakon állt 
össze a kép. 

A két produkció közti fél óra 
alatt, Macskin Dávidék kon-
certjére szép lassan megtelt 
a Meseház udvara. Az első 
kompozícióban a muzsikusok 
Bartók tiszteletére, a Kis kece 
lányom című népdal motívu-
maira improvizáltak. – Van 
a városban egy csodálatos 
középiskola, ahol tanultam, 
amely Bartók Béla nevét viseli 
– jegyezte meg Dávid.

A trió a koncert folyamán 
elektropopos-népi zenés-jaz-
zes eklektikus galaxisba ve-
zette a közönséget. Dávid a 
klasszikus zene, míg Sárosi 
Áron (basszusgitár, basszus-
szintetizátor) és Telek Attila 
(dobok) a jazz kozmoszából 
érkezett.

A hangversenyen körülbelül 
száz ember és négy kutya rót-
ta le tiszteletét.

Such Tamás

Kukár István, Novák Attila és Szuhaj György művésztanárok a Meseház udvarán

A Macskin Dávid Trió izgalmas zenei galaxisa
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6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Ludovika TV
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötő
8.10 Csabai Forgatag
8.40 Művészbejáró
9.10 Hosszabbítás
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Kezdőkör: Békéscsaba- 

Dorog labdarúgó- 
mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

- A zarándok angyal
21.45 Eljutni embertől em-

berig
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör

23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötő
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Szemeszter
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Aggodunk érted 18.
21.35 Csizmás pandúrok, 

székely csizmadiák

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.00 Aggodunk érted 19.
21.30 Esterházy
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

Dorog labdarúgó- 
mérkőzés

22.30 Aktuális

22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Sztárportré
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Diagnózis
8.10 Kikötő
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ II/2.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Szemeszter
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Biketour in Europe 

2017/7.
21.40 56 gyermekszemmel

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Sztárportré
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szemeszter
8.10 Kikötő
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Csabai Forgatag
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ II/3.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör

18.30 Szemeszter
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Biketour in Europe 

2017/7.
21.40 Tisztelettel adózva a 

magyar nemzetnek
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

A hatalom és a költő
21.50 SzínpadON

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Új Ház 1.
21.30 Szép magyar énekek

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 11.
10.50 Kezdőkör: Békéscsaba-

Dorog labdarúgó- 
mérkőzés

12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Ludovika TV
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Jóccakát, anya
22.35 Műemlékek  

Magyarországon

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 12.
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Új Ház 1.
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Zöld album
21.45 A fegyházlelkész

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 Szemeszter
21.00 A kinematográfus
22.40 400 év után
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV

23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 Szemeszter
21.00 Megtorlás a  

Viharsarokban

22.55 A mecénás
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. augusztus 29 ., hétfő

2022. szeptember 5., hétfő

2022. augusztus 31., szerda

2022. szeptember 7., szerda

2022. szeptember 2., péntek

2022. szeptember 9, péntek

2022. augusztus 30., kedd

2022. szeptember 6., kedd

2022. szeptember 1., csütörtök

2022. szeptember 8., csütörtök

2022. szeptember 3., szombat

2022. szeptember 10., szombat

2022. szeptember 4., vasárnap

2022. szeptember 11., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. augusztus 29 – szeptember 11.

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kvantum
8.10 Hosszabbítás
8.40 Művészbejáró
9.10 Ludovika TV
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kikötő
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szemeszter
21.00 Korai menyegző
22.20 Hagyomány és 

megújulás

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szemeszter
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

Hivatalosan is átadták a 
Gyulai Várfürdő vízi gyer-
mekparadicsomát augusz-
tus 10-én. A beruházás 
része annak a 3 milliárd fo-
rintot meghaladó fejlesztési 
programnak, amely során a 
fürdő szolgáltatásai tovább 
bővülnek.

A fürdő új turisztikai attrakció-
jának építése tavaly december-

ben kezdődött el, a beruházás 
alapkövét pedig februárban 
tették le. Kovács József, a tér-
ség országgyűlési képviselője 
az átadón hangsúlyozta, hogy 
Gyula elsősorban a családos 
kirándulások színhelye, az új 
vízi gyermekparadicsom is ezt 
erősíti meg.

Kónya István, Gyula alpol-
gármestere kiemelte, hogy a 
fürdő legújabb fejlesztése 

tökéletesen illeszkedik a város 
hosszú távú turisztikai kon-
cepciójába, miszerint a telepü-
lés az ország egyik legismer-
tebb és legkedveltebb utazási 
célpontja legyen.

Bődi Ivett, a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség vezérigazga-
tó-helyettese elmondta, hogy 
a közel ezer négyzetméteres, 
gyermekeknek szóló fejlesz-
tés a fürdő nyári kínálatát bő-
vítő, hiánypótló eleme.

Kun Miklós, a Gyulai Vár-
fürdő vezérigazgatója felidéz-
te, hogy a beruházás a Kis-
faludy Turisztikai Fejlesztési 
Programnak köszönhetően 
jöhetett létre és a húsz évvel 
ezelőtt épített, mára elavult 
szabadtéri gyermekmedence 
helyén készült el.

– Olyan gyermekparadi-
csomot álmodtunk meg és 
hoztunk létre, amely remélhe-

tőleg az elkövetkezendő 10-15 
évben ki fogja állni az idő pró-
báját, hiszen csak az élmény 
installáció olyan volumenű, 

amely az országban egyedül-
álló – fogalmazott.

Az esemény végén a részt-
vevők jelképes szalagátvá-

gással hivatalosan is átadták 
a gyermekek számára a fürdő 
új attrakcióját.

Vincze Attila
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* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

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

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és 
céges csomagjaink közül.

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

RENDELJE
OTTHONÁBA VAGY

MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

AKÁR 990 Ft 
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 5 ballon rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.hu

Augusztus 22-én lezajlott 
az idei első Sporthétfő, de 
augusztus 29-én, valamint 
szeptember 5-én és szeptem-
ber 12-én is várják az érdeklő-
dőket a Szent István téren 16 
órától 18.30-ig. A programo-
kon a résztvevők megismer-
kedhetnek a város sportegye-
sületeivel, betekinthetnek a 
munkájukba, kipróbálhatják 
a Békéscsabán űzhető sport-
ágakat, és akár választhatnak 
is valamilyen sportot, amibe 
aztán ősztől belevágnak.  

Sporthétfők a főtéren Kézilabdapálya az iskolában
Augusztus 10-én a Magyar 
Kézilabda Szövetség szak-
emberei tartottak bejárást 
a Lencsési Általános Isko-
la új kézilabdapályáján. Az 
intézményben közel 700 
gyermek tanul. A 22 méter 
széles és 42 méter hosszú 
sporttér megfelelt a szabá-
lyoknak, így a jelenlévők 
elindították a hivatalos mű-
szaki átvétel folyamatát. A 
diákok az új tanévben már 
itt sportolhatnak.

– Az alapítás óta színvonalas 
sportélet zajlik az intézmény-
ben, több sportágban nagyon 
eredményesek a gyerekeink. 
Jó kapcsolatban vagyunk a 
város sportegyesületeivel, 
így az utánpótlás-nevelés-
ben is aktívan és magas 
szinten veszünk részt. Elég, 
ha csak az előző évi kézi-
labda diákolimpia országos 

döntőjére utalok, ahol a hete-
dik és a nyolcadik osztályos 
lányok második helyezést ér-
tek el, amire nagyon-nagyon 
sokat készültek – mondta 
kérdésünkre Vida András, az 
iskola intézményvezetője.

Az önkormányzat az új já-
tékteret a régi pálya helyére 
létesítette. A kapuk mögé pa-
lánkot és hálót szereltek fel, 
a rekortán burkolaton pedig 

egészen október végéig spor-
tolhatnak a fiatalok, és tavasz-
tól ismét lehet majd használni.

– A szakszövetségek támo-
gatásával létesítményfejlesz-
tést hajt végre az önkormány-
zat. Az óvodai létesítmények a 
Magyar Röplabda Szövetség, 
illetve a Magyar Labdarúgó 
Szövetség révén épültek, jelen 
fejlesztést pedig a Magyar Ké-
zilabda Szövetség százszá-
zalékos támogatásának kö-
szönhető. Valahol önrésszel, 
máshol az alépítmény biztosí-
tásával kellett hozzájárulnunk 
az építkezéshez – fogalmazott 
Varga Tamás alpolgármester, 
a körzet önkormányzati kép-
viselője. Hozzátette: az ön-
kormányzat hosszú távú célja, 
hogy a város különböző pont-
jain komplex sportközpontok 
jöjjenek létre fitneszparkkal, 
sportpályákkal.

Hidvégi D.

Varga Tamás és Vida András a kézilabdapályán

A labdarúgók már játszanak, a többiek még a felkészülési időszakban vannak

Új szezon, új remények a csapatsportokban is 
Július 31-én hivatalosan 
is elindult a sportcsapatok 
szezonja, ugyanis ezen a 
napon lépett pályára elő-
ször a Békéscsaba 1912 
Előre a labdarúgó NB II-ben. 
A Békéscsabai Előre NKSE, 
a BRSE és a Békéscsabai 
KK még a felkészülési idő-
szakban van.

A Békéscsaba 1912 Előre az 
előző idényben közel állt ah-
hoz, hogy kiessen a labdarúgó 
másodosztályból. Preisinger 
Sándornak és Schindler Sza-
bolcsnak sem sikerült kima-
gasló eredményeket hoznia 
a csapattal, hiszen az Elő-
re nem volt ott a legjobb tíz 
együttes között. Előbbi edzőt 
a vezetőség váltotta le, utóbbi 
magától köszönt el a Vihar-
sarokból. Brlázs Gábor a 34. 
fordulóban, a 16. helyen vette 
át a Békéscsaba irányítását, 
és a csapattal Pécsen rög-
tön 2–1-es sikert arattak. A 
lilák a következőkben három 
vereséget szenvedtek, így 
az utolsó fordulóban dőlt el a 

bennmaradás, amikor 2–1-re, 
hazai pályán legyőzték a III. 
Kerületi TVE-t. Ezzel a 15. he-
lyen zárt a csapat.

A Békéscsaba keretében 
nyáron sok változás történt, hi-
szen Nikola Pantovic (Nyíregy-
háza), Király Patrik (Gyirmót 
FC Győr), Gránicz Patrik, Var-
ga Szabolcs (Dunaújváros), 
Szabó Péter, Winter Dániel 
(MTK, majd Siófok) is távo-
zott a csapattól, míg az eddigi 
csapatkapitány Nagy Sándor 
felhagyott a játékkal és az NB 
III-as második csapat edzője 
lett. Az Előréhez nyáron visz-
szatért Budafokról Szalai Dá-
niel, valamint Debrecenből 
Talpalló Norbert. Bukrán Erik 
személyében új hálóőr védi az 
együttes kapuját, aki Pécsről 
jött. Yasin Hamed Nyíregyhá-
záról érkezett kölcsönbe, míg 
Farkas Botond a Vasastól. Az 
Előre egy támadót is igazolt, 
Czékus Norbertet a Ferenc-
város II. csapatából. A Sepsi 
OSK csapatát nyáron elhagyó, 
Csabára igazoló Fülöp István 
tétmérkőzésen még nem mu-

tatkozhatott be új csapatában 
egy sérülés miatt.

A Békéscsaba 4 forduló 
után, 6 ponttal a 8. helyen áll 
a Merkantil Bank Ligában. Az 
együttes Pécsen 1–0-ás vere-
séget szenvedett, majd hazai 
pályán kiütéses, 6–1-es győ-
zelmet aratott az újonc Ka-
zincbarcika felett. Az Előrére 
ezután két nehéz mérkőzés 
várt, hiszen mindkét ellenfele 
az NB I-ből esett ki, és visz-
szajutási célokkal vágott neki 
a másodosztályú szezonnak. 
A csapat nagy meglepetésre 
a Gyirmót FC Győr ellen ide-
genben 1–0-ra győzött Yasin 
Hamed találatával. Hazai 
pályán már nem sikerült a 
bravúr, hiszen a Békéscsaba 
4–1-es vereséget szenvedett 
az MTK ellen.

A csabai kézilabdázók 
július 11-én kezdték meg 
a felkészülést az első osz-
tály 2022/23-as szezonjára. 
Papp Bálint együttese az el-
múlt hetekben több felkészü-
lési mérkőzést vívott hazai, 
élvonalbeli együttesek, vala-

mint román csapatok ellen is. 
A Békéscsaba az augusztus 
20-ai hétvégén, a Szabó Ká-
roly Emléktornával hangolt 
az új idényre, amely szept-
ember 4-én indul. Ekkor a 
Békéscsaba a Dunaújváros 
ellen lép pályára idegenben.

Augusztus 15-én megkezd-
te felkészülését a 2022/23-
as idényre a Swietelsky-
Békéscsaba. A békéscsabai 

röplabdás lányok a következő 
szezonban az Extraligában, 
a Magyar Kupában, a CEV 
Kupában és a Közép-európai 
Ligában is rajthoz állnak. A 
szakmai stáb a 10 hetes felké-
szülési program első hetében 
különböző felméréseket végez 
a játékosokon, majd az edzé-
seken az állóképesség fejlesz-
tésére helyezi a hangsúlyt. 
Tóth Gábor csapata a szezon 

kezdete előtt edzőtáborba uta-
zik, de nemzetközi felkészülési 
tornán is részt vesz.

A Békéscsabai KK au-
gusztus 8-án kezdte meg a 
felkészülést a 2022/23-as 
szezonra, amelyben a férfi ko-
sárlabda NB II Keleti Csoport-
jában szerepel majd. A csabai 
klub az idényt új vezetőedző-
vel, Laczkó Róberttel indítja. 

Hidvégi Dávid

A Békéscsaba 4 forduló után, 6 ponttal a 8. helyen áll a Merkantil Bank Ligában

A röplabdások vízi edzéssel is hangolnak az új szezonra A kézilabdás lányok felkészülési mérkőzéseket vívtak A Békéscsabai KK az NB II Keleti Csoportjában szerepel
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ÉS MÉG 
SOKAN 
MÁSOK...

GYULA A PÁLINKA FŐVÁROSA

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

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

Kórustagokat várnak
A Magyar – Lengyel Baráti Kulturális Egyesület Chopin 

kórusa tagfelvételt hirdet. Fiúkat, lányokat, férfiakat, hölgyeket 
egyaránt szívesen fogadnak. 

Az első próba augusztus 29-én, 18 órakor lesz a 
Csabagyöngye Panoráma termében. 

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Telefon:

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

Email:

audiobcs@widex.hu

BÉKÉSCSABA, CSABA UTCA 7.

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

NYARALÁSON SE MARADJON LE

A CSODÁS HANGOKRÓL!

JÖJJÖN BE HOZZÁNK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

ÉS PRÓBÁLJA KI

HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET

15 NAPIG!

BEKE1/22/08CSM1

Veres Bandi a hegyen, avagy 
DRIPF és a fúzió művészete

Beleszületett a zenébe, mi-
vel édesapja, Veres András 
évek óta hangosítja a me-
gyei rendezvényeket. Ifjabb 
Veres András még át sem 
érte a gitár nyakát, de már 
bitangul tolta a jó öreg blue-
sokat. Jelenleg tervezőgra-
fikusnak tanul Pécsett, és 
DRIPF művésznéven fuzio-
nálja a grafikát és a zenét.

Veres András gyerekkora óta 
gitározik. Zenei ízlése széles 
skálán – rock, metál, blues, 
pop és elektronikus műfajok-
ban – mozog. A gitározással 

párhuzamosan, szintén már az 
általánosban, más művészeti 
ágak is felkeltették az érdek-
lődését, még pedig a festészet 
és a grafika. Középiskolás kora 
óta tervezőgrafikusnak készül 
(az Evangélikus gimnázium-
ban érettségizett); szeptem-
bertől pedig negyedéves lesz 
a Pécsi Tudományegyetemen.

– Az egyetemen mindig ke-
ressük az új hatásokat – meséli. 
– Egyszer, amikor böngésztem 
az internetet, rátaláltam egy 
nagyon különleges képi for-
mákkal domináló művészetre. 
Tulajdonképpen ezek abszt-

rakt generatív képek. Hasonló 
képeket készítettem én is, és a 
TouchDesinger program segít-
ségével a saját zenéim számára 
elkészítettem az audióra reagá-
ló mozgóképeket.

Zenéi az elektronikus- és a 
rockzene kedvelőinek szólnak. 
Azért egyediek, mert a hang-
szerelés alapját a rockgitár-
riffek képezik, a csúcsponton 
pedig elektro-househoz ha-
sonló hangzás teljesedik ki. 
DRIPF művésznéven eddig 
három videót gyártott. Ter-
vei szerint a zenére reagáló 
absztrakt látványokat egyszer 
majd a koncertjén, a színpad 
ledfalán vetítenék ki…

– Ez a három dal a három 
videóval – amelyeket a pécsi 
Csontváry Múzeumban mutat-
tak be – volt a kisdiploma-kiál-
lításom – fűzi hozzá.

A DRIPF név tulajdonképpen 
a drop és riff kombója. Az elekt-
ronikus zenékben dropnak hív-
ják a dalok tetejét, azaz a szám-
ban nem a kórus, vagyis a refrén 
hasít, hanem a zenei drop. Te-
hát ez a DRIPF első szótagja, a 
másik pedig a gitárriff.

Such Tamás

Húsvétiból méhész nyuszi lett 
– cserépbabák Jaminában

A Gyár utca utolsó háza 
előtt, a Lajta utca árnyé-
kában olyan az összkép, 
mintha egy óvodánál járna 
az ember: az előkert, az 
utcafront telis-tele van me-
sehősökkel. Fülöpné Csák 
Mónika és férje, Zoltán ér-
kezésemkor épp kint, a ház 
előtt beszélgettek a szom-
szédokkal, mintha csak 
rám vártak volna.

– 2017 tavaszán költöztünk 
ide egy Kazinczy utcai panel-
lakásból – mondja Mónika. 
– Ugyanis a két gyermekünk 
közül a kisebbik, Zentus au-
tizmussal él, és nagyobb teret 
akartuk biztosítani számára.

Közben beszélgetésünk 
ideje alatt Kelly és Kevin, a 
két kutyus végig ott csahol 
a kerítés mellett. Megtudom, 
a nagyobbik kutya a kertes 
házba költözés napján, kilenc 
hónapos korában érkezett, 

Kelly pedig kifejezetten sérült 
ember mellé betanított terápi-
ás kutya.

Mónika világéletében sze-
retett kreatívkodni: hímzett, 
gipszből öntött figurákat fes-
tett, most pedig a kertet szé-
píti, amelyben a férje a fizikai 
támasza. 

– Amikor idejöttünk – ve-
szi át a szót Zoli –, az előkert 
brutál dzsumbuj volt. Néhány 
hét alatt rendbe raktuk; elő-
ször egy szalmabálás nagy 
zsiráfot, majd egyre több figu-
rát tettünk ki.

A szomszéd Erzsike néni 
többször mondta nekik, hogy 
a közelben lévő ovisok – 
munkaidőben, amikor nincse-
nek otthon a gazdik – sűrűn 
elsétálnak a házukhoz. Azon-
felül egyre többen fedezik fel 
a lélekemelő installációkat. A 
siker tovább generálta az al-
kotók kreativitását, és egyre 
sűrűbben, általában két-há-

rom havonta átvarázsolják a 
hangulatot.

Persze vannak kegyes 
csalások is. Például a húsvé-
ti nyuszi annyira a szívükhöz 
nőtt, hogy nyáron méhésznek 
öltöztették be, majd kapott 
egy nagy kaptárt és nyári vi-
seletes cserépbarátokat.

A méhésznek egyedül 
csak füstölője nem volt, amit 
nagyon sajnáltak az öltöz-
tetők. És láss csodát: még 
aznap délután az egyik távo-
labbi szomszéd megállt a ház 
előtt az autójával és hozott 
egy valódi füstölőt.

– Elsősorban magunk 
miatt készítettük a babákat, 
hogy olyan legyen az ottho-
nunk, ahova szeretünk ha-
zajönni. Az már csak hab a 
tortán, hogy sokan visszajár-
nak, kíváncsiak az újabb kol-
lekcióra – fogalmaz Fülöpné 
Csák Mónika.

Such T.

Egyre többen fedezik fel Jaminában a Fülöp család installációit

Bandi néhány évvel ezelőtt, egy budapesti fellépésen
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SZÉPKORÚ

Augusztus 27-én rendezvénnyel ünnepelnek

Százéves az Árpád fürdő

Hirdessen 
nálunk!

66.740 700 
info@bmc.media.hu

Véradási lehetőség a Békéscsabai Területi Vérellá-
tóban (Békéscsaba Gyulai út 20.):

Hétfőn 9–18, keddtől péntekig 9–15 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

Érzékenyítettek a vakok és gyengénlátók

Bekötött szemmel a városban

A Vakok és Gyengénlátók 
Békés Megyei Egyesületé-
nek vezetősége érzékenyí-
tő sportnapot szervezett 
Békéscsabán, augusztus 
11-én. A túra a Petőfi liget-
től a Szent István térig tar-
tott, három megállóval. 

Az egyesület vezetői és tagjai 
egy olyan útvonalat határoz-
tak meg, ahol bekötött szem-
mel kellett végigmenniük a 
látóknak, illetve a nem látók is 
megmutathatták azt, hogyan 
boldogulnak az ügyességi já-
tékokban. Több segítő is csat-
lakozott a sportprogramhoz, 
amelyet több szempontból is 
fontosnak tartanak. 

Tóth Krisztina, a Bé-
kés Megye Vakok és 
Gyengénlátók Egyesületé-
nek körzetvezetője hangsú-
lyozta: az érzékenyítő na-
pok fontosak, mert ilyenkor 
azok, akiknek nincsen baj 
a látásukkal, beleláthatnak 
abba, hogy a szemüveg, a 
fehér bot, a vakvezető kutya 
nemcsak egy-egy tárgy vagy 
élőlény: ezektől függ a nem 
látók életminősége. 

Telekiné Furák Mónika 
rendőr alezredes szerint 
minden embernek ki kelle-
ne próbálnia az érzékenyí-
tő programokat azért, hogy 
megtapasztalják az életnek 
ezt az oldalát. 

A program szervezői kö-
zött akadtak olyanok, akik 
a családjuk révén jöttek el. 
Hankó Petra elmondta, nagy 
öröm volt számára, hogy 
unokatestvérével együtt se-
gíthettek a résztvevőknek. 
Petra plusz színpadi produk-
cióval, kézműves foglalko-
zással, és táncmulatsággal 
is készült a résztvevőknek. 

A kvízkérdések és az 
ügyességi játékok végén 
lehetőség volt a bátorság-
próbára, a tandemkerékpár 
kipróbálására. Az eszközzel 
akár nem látóként is lehet 
a városban közlekedni, látó 
párral. 

Csiffáry Zsuzsanna

Elkészült a színház új díszletraktára

Költséghatékony megoldás

Elkészült az 500 négyzet-
méteres új díszletraktár a 
Fábry utca 58/1. szám alatt, 
amelyet a Békéscsabai Jó-
kai Színház már meglévő 
díszletraktára mellé építet-
tek. A létesítményt intéz-
ményi önerőből, illetve ön-
kormányzati támogatásból 
hozták létre.

Békéscsabán több intéz-
mény és szervezet megol-
dandó gondjai között vannak 
a raktározási problémák. A 
Békéscsabai Jókai Színház 
elsőként lépett ez ügyben. 
Seregi Zoltán, a teátrum igaz-
gatója felkereste Szarvas 
Péter polgármestert azzal, 

hogy szükséges a színház 
díszletraktárának bővítése.

– Az új díszletraktára fe-
lerészben a színház saját 
erejéből, felerészben a város 
támogatásából valósult meg. 
Már nagyon kellett, hiszen 
számos olyan előadás van, 
amelyhez nagyobb díszlet-
elemek szükségesek, és 
azokat a későbbiekben is fel 
lehet használni. A jelenlegi 
gazdasági helyzetben ez a 
költséghatékony gondolko-
dás nélkülözhetetlen – fogal-
mazott Varga Tamás alpol-
gármester.

– Természetesen a már 
használt díszletelemeket a 
nézők nem ismerhetik fel, 

mindent átfestünk az adott 
előadáshoz, és ezzel ren-
geteget spórolhatunk. Most, 
hogy lett egy plusz díszletrak-
tárunk, nem kell bérelnünk. 
Elkezdhetjük tematikusan és 
a praktikusan megtölteni a 
díszletelemekkel – fogalma-
zott Seregi Zoltán, a Jókai 
színáz igazgatója.

Az 500 négyzetméteres 
létesítmény kivitelezője, Filó 
Attila elmondta, hogy ők 
gyártják a díszleteket is a Bé-
késcsabai Jókai Színháznak. 
A másik díszletraktár már tel-
jesen megtelt, de mostantól 
mindennek meglesz a maga 
helye. 

Csiffáry Zsuzsanna

Zsiák Istvánné (90)

A kémények ellenőrzése
A BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a kémények rend-
szeres ellenőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet, 
és megoszt néhány praktikus információt is:

• Nem kell a fűtési szezonig várni a kéményseprőkre,  
érdemes minél hamarabb időpontot egyeztetni.

• Magánszemélyeknek a kéményseprés INGYENES!
• Akik társasházban élnek, azoknak nincs tennivalójuk, 

oda automatikusan kimegy a kéményseprő.
• A családi házakhoz nem megy ki magától a kémény-

seprő, az ott élőknek időpontot kell foglalniuk.

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 

leúszásával csatlakozik a 
jubileumhoz sportolók és sza-
badidő-sportolók bevonásá-
val. A jubileumi úszás 19.30 
órakor kezdődik. Az úszásra 
jelentkezők számára a belépés 
18.30 órától díjtalan.

A vagyonkezelő a születés-
napi rendezvényt családi nap-
nak szánja, ahol minden kor-
osztály találhat majd kedvére 
való programot három tematika 
köré fűzve:

– zenei és egyéb szórakoz-
tató produkciók,

– az élménymedencében 
megrendezendő víziversenyek, 
szórakoztató programok,

– a gyermekek számára fo-
lyamatosan játszóházak, lég-
várak.

A centenáriumi programban 
Békéscsaba önkormányzata és 
a Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt. emléktáblát helyez el a 
fürdőépület homlokzatán.

Augusztus 27-én is az aktu-
ális jegyárakkal lehet bemenni 
a fürdőbe és részt venni a ren-
dezvényeken.
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B É K É S C S A B A  A N N O
Csabai kendertermesztők II.

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Hamarosan nyitja kapuit a Jókai színház
Zsíros Mihály bíró három 
éves hivatali működése alatt 
látványosan fejlődött Csaba 
község. 

1886-ban 162 utca és tér alkot-
ta Békés-Csabát. 1106 tagja 
lett a megalakult Ipartestület-
nek, felépült a Nádor Szálló, 
a földművelő gazdák közül 
egyre többen foglalkoztak ken-
dertermesztéssel. Munkájuk 
azonban nem ért fel a Szegedi 
Kendertermelő és Feldolgozó 
Üzem gazdasági eredménye-
ivel. A község ezért meghívta 
Bakay Nándor szegedi ken-
dertermelő biztost, hogy tart-
son a kendertermesztésről és 
a -feldolgozásról értekezletet.

A szép számban megje-
lent gazdák előtt Bakay biztos 
úr különösen ajánlotta a ritka 
egysoros vetést, mert – mint 
mondta – ez vezet a sikerhez. 
Csabán a kétsoros, sűrűn 
vetett kender alacsonyabbra 
nőtt és kevesebbet termett. A 
sűrű vetésnél egy holdon fel-
használtak 10–12 véka magot 
– míg a ritka vetésnél 4 vékát, 
ami aztán nagyobb hozammal 
kecsegtetett. 

Bakay Nándor kiemelte: a 
kenderáztatásnál az első fő 
feladat, hogy azt minél gyor-
sabban ernyesszék, miáltal 
tisztább kender nyerhető. 
Hozzátette: nagyon fontos, 
hogy a kendert nem azon 
zölden, hanem széna színű-

vé megszárítva kell áztatni, 
midőn már a virágzatát el-
vesztette, illetve azt az erejét 
is, hogy egészségtelen, bű-
zös szagot árasszon. 

Beszélt arról is, hogy az 
áztatásra téglából épített, fe-
dett medence szükséges. Az 
épület alapja 8x25 méter kell 
legyen, mélysége pedig 1,50 
méter, és alapja betonozott. 
Az áztatás tiszta vizet igényel.

A kenderkévéket cölöpök 
segítségével áztatták, illetve 
rögzítették az elmozdulás el-
len. A kendert szivattyú segít-
ségével árasztották el tiszta 
vízzel – ezt többször megis-
mételték, miután a mosóvizet 
kieresztették. 

Csabán is elhatározták 
az áztatáshoz egy építmény 

létrehozását, melyet Sztraka 
Ernő tervezett, mégpedig az 
Alsó-Körösi zsiliphez közel, 
a Békési út sarkára. Hogy 
megfelelt-e a célnak, azt 
nem tudni, mindenesetre 14 
évig működött, majd lebon-
tották. A Borjúrétre tervezett 
építmény pedig végül el sem 
készült. 

Bakay Nándor úgy fogal-
mazott, hogy a kenderter-
mesztés jövője múlik az áz-
tatómedencék bevezetésén. 
A csabai kendertermesztő 
gazdák azonban nem voltak 
abban a helyzetben, hogy 
kenderáztató gyakorlatukon 
változtassanak – így meg-
maradtak az őseik által be-
vezetett módszernél.

Gécs Béla

Egy hajdani, vidéki kendergyár látképe

Épp a Csabai Mérleg 
megjelenése idején utazik 
a nyíregyházi Vidor Feszti-
válra a Békéscsabai Jókai 
Színház Énekes madár című 
Tamási Áron-előadása, Tege 
Antal rendezésében. Az élő-
zenével kísért darabot a Mó-
ricz Zsigmond Színház nagy-
színpadán tekintheti meg a 
nagyérdemű augusztus 29-
én 19 órától.

Annak sem kell sokáig 
várnia, aki idehaza szeret-
ne találkozni művészeinkkel, 
ugyanis szeptember 10-
én, szombaton délután fél 
ötkor a színház előtti térre 
várjuk a közönséget évad-
nyitó gálánkra, ahol vissza-
tekintünk az előző évadra, 
és ízelítőt adunk a következő 
hónapok előadásaiból. Ad-
dig is nyitott kapukra talál a 
kedves közönség, hiszen au-
gusztus 31-étől visszatér a 
Sík Ferenc Kamaraszínház-
ba a női Furcsa pár Kovács 
Edittel és Fehér Tímeával a 
főszerepben, és az első pre-
mierig sem kell sokat aludni: 
szeptember 16-án borzon-
gástól és félelemtől övezve 
érkezik a Drakula fantázia 
című horrorrockopera Seregi 
Zoltán direktor úr rendezésé-
ben, kettős szereposztással, 
Kocsis Dénessel és Török-
Ujhelyi Tamással a főszerep-
ben. Az új évad első premiere 
már október 10-én esedékes 

– addig is biztosítsák helyü-
ket a nézőtéren, váltsák meg 
bérleteiket! A felnőttek már 
10 000 Ft-tól, a nyugdíjasok 
7500 Ft-tól, a fő- és középis-
kolások 4500 Ft-tól, a felső 
tagozatosok 3200 Ft-tól, míg 
a legkisebbek 3900 forintért 
válthatnak bérletet. Akik ké-
sőbbre hagynák a darab- és 
helyválasztást, a négy alkal-
mas szabadbérletet 12  000 
forintért, a hat alkalmasat 
pedig 17  000 forintért vásá-
rolhatják meg.

Hívjuk és várjuk a szín-
házszerető fiatalokat, akik 
színészként, szcenikusként, 
színházi technikusként kép-
zelik el a jövőjüket. Komplex, 
gyakorlatközpontú, állami-
lag finanszírozott, ingyenes 
képzéseinkhez szeptember 
25-éig tudnak csatlakozni 
az érdeklődők. A részletes 
feltételeket megtalálják a 
Színitanház oldalán.

Új raktárépülettel gazda-
godott a Békéscsabai Jókai 
Színház, amelyet augusztus 
16-án adott át ünnepélyes 
keretek között Szarvas Pé-
ter polgármester úr és Se-
regi Zoltán, a teátrum direk-
tora. Az 500 négyzetméter 
alapterületű, újonnan emelt 
épület megoldást kínál az 
intézmény korábbi tárolási 
problémáira, és elnyeli azt a 
rengeteg díszletet, amelyre 
az előadásokhoz szükség 
van. A színház ügyel arra, 
hogy egy-egy díszlet a taka-
rékosság jegyében lehető-
ség szerint több előadásban 
is színpadra kerüljön, más 
esetekben az elemeket újra-
hasznosítják, a csarnok pe-
dig lehetővé teszi az elemek 
biztonságos és szakszerű 
tárolását. A beruházás rész-
ben saját, részben önkor-
mányzati forrásból valósult 
meg.


