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Elkezdődött az ivóvízhálózat 
kiépítése a Kenderföldeken

Hosszú előkészítési és 
tervezési folyamat után a 
napokban elkezdődött az 
ivóvízhálózat kialakítása a 
Kenderföldeken. A régóta 
várt munkálatok során elő-
ször a Fonó és a Lajta utcá-
ban épül ki az a gerincveze-
ték, amelyre hamarosan az 
ott lakók is rácsatlakozhat-
nak majd, így biztosítva a 
vezetékes ivóvizet. 

A Kenderföldek területe húsz 
éve tartozik Békéscsaba bel-

területéhez, ez idő alatt pedig 
sokan döntöttek úgy, hogy ki-
költöznek a nyugodt, békés, 
ám infrastrukturálisan kevés-
bé fejlett környezetbe. Mára 
több százan élnek életvitel-
szerűen ebben a városrész-
ben, így az évek során meg-
nőtt az igény arra, hogy itt is 
komfortos körülmények között 
élhessenek a csabaiak. Ehhez 
viszont komoly fejlesztésekre 
van szükség. 

Az elmúlt két esztendőben 
Békéscsaba önkormányzata 

és a körzet képviselője Ádám 
Pál (Hajrá Békéscsaba), sokat 
tettek azért, hogy javuljon a 
Kenderföldeken lakók életmi-
nősége. Az elmúlt időszakban 
számos beruházás valósult 
meg, ami jelentősen hozzá-
járult a terület infrastrukturális 
fejlődéséhez és a komforto-
sabb mindennapi élet biztosí-
tásához. Többek között meg-
újult a Kétegyházi út, megépült 
a Kígyósi úti kerékpárút, de 
a Modern Városok Program 
keretében megtörtént a Ke-
rekegyházi út leburkolása és 
a csapadékvíz-árok építése 
is. A városrészben továbbá a 
lámpatestek ledesre cserélé-
sét követően korszerűsödött a 
közvilágítás. 

Egy másik, évtizedes prob-
léma pedig belátható időn 
belül megoldódhat. A helyi 
lakosság régi vágya a vezeté-
kes ivóvíz a településrészen. 

Békéscsabán az önkor-
mányzat húsz helyszínre 
szerelt fel környezeti szen-
zorokat, amelyek külön-
böző környezeti adatokat 
mérnek, például a hőmér-
sékletet, a pormennyisé-
get, a légnyomást, a relatív 
páratartalmat, a levegő-
szennyeződést és a zaj-
szintet. Az adatok alapján 
a levegőminőség jó Békés-
csabán.

Kovács Gyula, a Békéscsa-
ba Energia ESCO Kft. ügy-
vezetője megkeresésünkre 
elmondta: a szenzorok per-
cenként mérnek adatokat, 
amelyeket egy dedikált szer-
verre továbbítanak. 

– A szerverre kerülő ada-
tok elemzéséből a szakembe-
rek hosszú távú következteté-
seket vonhatnak le. Amellett, 
hogy a rögzített adatok tájé-
koztató jelleggel megismer-

hetőek, elősegítik a klímapo-
litika alakítását, ugyanis az 
adatok szerint módosítani le-
het egy-egy környezeti beru-
házás tervein – jegyezte meg 
Kovács Gyula. 

A Békéscsaba Energia 
ESCO Kft. ügyvezetője hoz-
zátette: ha egy mérőeszköz el-
romlik, akkor kicserélik, hogy 
folyamatos maradjon az adat-
szolgáltatás, hiszen ezekre az 
információkra szüksége van 
a városnak napjainkban, és 
nagy valószínűséggel a jövő-
ben  is kellenek majd. 

Mint arról korábban 
beszámoltunk, az önkor-
mányzat a Modern Város-
ok Program segítségével 
Békéscsabán egy komplex 
energetikai programot való-
sít meg, amelynek része a 
Smart Grid rendszer.

Békés megyében és Békés-
csabán is egyre népszerűbb 
a szakképzés, az abban 
résztvevő diákok száma az 
új tanévben tovább nőtt. 
Egyebek mellett erről és a 
közösségi, civil kezdemé-
nyezések fontosságáról be-
szélgettünk Herzceg Tamás 
országgyűlési képviselővel. 

– Elindult a tanév, és több 
szakképző intézmény veze-
tője számolt be arról, hogy az 
intézményükben oktatott sza-
kok iránt megnőtt a kereslet. 
Ön mit tapasztalt a választó-
kerületében és a megyében?

– Valóban, a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum 
tagintézményei növekvő di-
áklétszámmal kezdték ezt 
a tanévet, ahogy az Alföldi 

Agrárszakképzési Centrum 
kétegyházi intézményegysé-
ge is. Fontos kiemelni, hogy 
már tavaly a szakképzésbe 
jelentkezők számának a nö-
vekedéséről beszélhettünk, 
de most még ez a szám is 
tovább bővült. Ennek egyik 
oka az, hogy bőséggel áll-
nak rendelkezésre választ-
ható szakirányok, a másik 
igen fontos tényező pedig az, 
hogy egyre több tizenéves 
szeretne jó szakmát. Örven-
detes, hogy a duális képzés 
sok területen jól működik, így 
az iskolában megszerzett el-
méleti ismeretek mellé érté-
kes gyakorlati tudást kapnak 
a diákok. 

– A kereslet határozta meg 
a szakképzési kínálat bővülé-
sét, vagy fordítva? 

– Napjainkban a keres-
letnek és a kínálatnak is 
erősödő hatásai vannak, és 
természetesen figyelembe 
kell venni a demográfiai moz-
gást, amely szintén megha-
tározza, mennyi jelentkezőre 
lehet számítani. A megyei 
felsőoktatásban növekszik 
a hallgatói létszám, és ma 
a szakképzés is olyan pers-
pektívát kínál a diákoknak, 
amit érdemes nagyon komo-
lyan venni. Az agráriumban 
korábban a fiatalok a felme-
nőktől tanulták meg a gaz-
dálkodást. Ma viszont már a 
modern technológiák megis-
merésével jól kamatoztatha-
tó tudásra tehetnek szert a 
diákok a szakképzésben. 

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő: Ma a szakképzés is olyan perspektívát kínál 
a diákoknak, amit érdemes nagyon komolyan venni



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

A Szabadkígyós és Békés-
csaba közötti szakaszon a ki-
vitelezés befejeződött.  Békés-
csabáról a Kerekegyházi úton 
haladva, az út végétől, a ko-
rábban elkészült szakasz foly-
tatásaként a bányatavak felé, 

valamint Szabadkígyóson a 
Kastély utca felől Békéscsaba 
irányába a teljes szakasz elké-
szült. A forgalomba-helyezési 
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 jogosultságokat, 
a sebességet (30 km/órás 
sebességkorlátozás), a léte-
sítmény helyes és jogszerű 
használatát a kerékpárosok 
forgalom-biztonságának vé-
delme érdekében ellenőrzik. 

A Ligeti soron megvalósult 
a kerékpárút és a sétány épí-

tése, a Sikonyi út burkolat-fel-
újítása és a kerékpáros nyom 
felfestése, az óvoda előtti 
parkoló építése és a padka-
rendezés. A forgalomba-he-
lyezési eljárás folyamatban 
van. A forgalomba-helyezési 
eljárás lezárásáig minden-
ki csak saját felelősségére 
használhatja a létesítményt. 

A projekt keretében elké-
szült kerékpárforgalmi létesít-
mények nyomvonalán közle-
kedési táblák, valamint egyedi 

tervezésű, a Wenckheim csa-
ládot is bemutató turisztikai 
információs táblák kihelyezé-
se megtörtént. 

Folyamatban van 4 térfigye-
lő kamera elhelyezése (bánya-
tavak, Gerla – Wenckheim Ká-
roly tér, Póstelek – kronoszkóp, 
komplex fedett pihenő – Dirt 
pálya). A bányatavaknál lévő 
kilátó villámvédelme elkészült. 

A fentiek mellett tisztelettel 
kérjük, hogy a projekt kere-
tében elkészült, pihenést, ki-
kapcsolódást szolgáló egyedi 
tervezésű létesítményekre (ki-
látó, komplex fedett pihenő-
helyek, padok, asztalok) és 
a kihelyezett kerékpáros-kel-
lékek épségére, tisztaságára 
vigyázzunk, hogy sokáig és 
minél többen tudjuk használni 
mindannyiunk örömére, meg-
elégedésére. 

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

Számlálóbiztosok jelentkezését várják

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSAMEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK 
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

1%-os fix kamattal itt a Széchenyi Mikrohitel MAX
Hasznos tudnivalók a nők kedvezményes 

nyugdíj melletti munkavégzéséről

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Meglévő iparte-
rületek infrastrukturális 
fejlesztése tárgyú projekt 
keretében a kerékpár-
forgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái foly-
tatódnak. 

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

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

A Dobozi úton az aszfal-
tozási munkák elkészülte 
után padka építésére kerül 
sor. A gerlai Holt-Körös hí-
don vasszerelési munká-
latok vannak folyamatban. 
A hídszegély betonozásá-
ra várhatóan jelzőlámpás 
forgalomirányítás mellett, 
szeptember második felé-
ben kerül sor.

A Mokry utcai közúti-
gyalogos szintbeli vasúti 
keresztezés és a Szarvasi 
úti kerékpárút között pad-
kaépítési és árokkészítési 
munkálatok folynak, vala-
mint a forgalomtechnika ki-
alakítása történik. A Mokry 
utcában lokális pályaszer-
kezet-csere van folyamat-
ban, emiatt útszűkületekre 
kell felkészülniük az arra 
közlekedőknek.

A felújítások, illetve a 
kerékpárút-építések befeje-
zésére várhatóan 2022 nov-
ember hónapban kerül sor.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az arra közleke-
dőket, hogy kövessék figye-
lemmel a tájékoztatókat, 
szíveskedjenek figyelem-
mel lenni a munkavégzés 
alatt létrehozott ideiglenes 
forgalomtechnikai kialakí-
tásokra. 

A munkavégzés során 
kérjük a lakosság szíves 
megértését, türelmét és 
közreműködését. 

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
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Már igényelhető a Széche-
nyi Kártya Program MAX 
legújabb eleme a Széche-
nyi Mikrohitel MAX, mely 
speciálisan a mikro- és 
kisvállalkozások fejlődé-
sét segítő Széchenyi Kár-
tya konstrukció.

A Széchenyi Kártya Prog-
ram MAX konstrukciói a 
rendkívüli inflációs környe-
zetben a piacon elérhe-
tő legkedvezőbb kamatok 
mellett, célzott módon biz-
tosítják a vállalati működés 
fenntartásához, fejlődéséhez 
szükséges forrásokat, lehe-
tővé teszik a vállalkozások 
beruházási elképzeléseinek 
megvalósítását, segítik a 
cégek likviditási helyzetének 
stabilizálását, továbbá segí-
tenek a normál üzletmenet 
fenntartásában, és a jövő-
beli növekedés lehetősége-
inek biztosításában. 

A programon belül érhe-
tő el a Széchenyi Mikrohitel 
MAX, amely kifejezetten a 
hazai mikro-, és kisvállal-
kozások fejlődését segítő 
állami kamat-, kezelési költ-
ség- és kezességi díj támo-
gatásban részesített beru-
házási hitel, amely szinte 
minden beruházási hitelcél 
finanszírozására alkalmas.

Finanszírozható főbb hi-
telcélok: klasszikus beruhá-
zási célok (mint például új és 
használt gép, berendezés, 
ingatlan, egyéb, jármű kate-
góriába nem tartozó tárgyi 
eszköz beszerzése, akár az 
agrárszektorban is), illetve 
forgóeszköz-beszerzés a 
hitelösszeg 20%-a erejé-
ig, valamint a feltételeknek 
megfelelő korábbi beruhá-
zási hitelek kiváltása is meg-
engedett.

A Széchenyi Mikrohitel 
MAX a teljes futamidő alatt 

fix kamatozással, évi 1% 
nettó kamatszinten, a konst-
rukció szabályzatában rög-
zített egyéb díjtételek mellett 
érhető el. 

– Az igényelhető hitelösz-
szeg legfeljebb 50 millió fo-
rint.

– A hitel maximális futam-
ideje 120 hónap.

– Kezdő vállalkozások is 
igényelhetik.

A KAVOSZ Zrt. honlap-
ján már elérhető a Széche-
nyi Kártya Program Üzlet-
szabályzatának Széchenyi 
Mikrohitel Konstrukció Sza-
bályzata, illetve az igénylés-
hez szükséges dokumen-
tumok. További információk 
és a részletes igénybevételi 
feltételek a www.kavosz.hu 
oldalon érhetőek el, illetve 
szívesen segít a Békés Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamaránál Tóth Éva. Tele-
fon: 66/324-976.

A negyven év jogosultsá-
gi idővel rendelkező nők 
– életkoruktól  függetlenül 
– továbbra is élhetnek a 
kedvező nyugdíjba vonu-
lás lehetőségével.

A kedvezményes nyugdíjba 
vonulás biztosítása a nők tár-
sadalomban, munkában és 
gyermeknevelésben betöltött 
szerepének elismerése.

Öregségi teljes nyugdíjra 
életkorától függetlenül jo-
gosult az a nő, aki legalább 
negyven év jogosultsági idő-
vel rendelkezik. Lényeges, 
hogy a jogosultsági idő nem 
azonos a szolgálati idővel, 
így például a munkanélküli 
ellátás folyósításának időtar-
tama nem minősül jogosult-
sági időnek.  

A 40 év jogosultsági idő-
ből legalább 32 év szolgálati 
időt keresőtevékenységgel 
kell megszerezni. Ugyanakkor 
azoknak az anyáknak, akik 
tíz éven át gyermekek ott-
hongondozási díjában, vagy 
súlyosan fogyatékos gyer-
mekükre tekintettel ápolási 
díjban részesültek, elegendő 
harminc év szolgálati idővel 
rendelkezniük. 

A kedvezményes nyug-
díj megállapításához a biz-

tosítással járó jogviszonyt, 
például a munkaviszonyt, 
vagy a vállalkozást nem kell 
megszüntetni. Nyugdíjasként 
a civil szférában korlátlanul 
lehet dolgozni, ugyanakkor a 
közszférában létesített, pél-
dául közalkalmazotti, egész-
ségügyi szolgálati, köztiszt-
viselői jogviszony esetén a 
nyugdíj folyósítását szünetel-
tetni kell.

Fontos tudni, hogy idén 
szeptembertől jövő augusz-
tus végéig mentesül a folyósí-
tás szüneteltetése alól, azaz 
a nyugdíját is megkapja az 
a nyugdíjas, aki a közszférá-
ban szociális, gyermekvédelmi 
vagy gyermekjóléti szolgálta-

tónál, intézményben, hálózat-
nál, illetve köznevelési vagy 
szakképző intézményben dol-
gozik. 

A nyugdíjjal kapcsolatos 
további hasznos információk 
elérhetők a nyugdijbiztositas.
tcs.allamkincstar.gov.hu/hu 
honlapon, valamint a kor-
mányhivatal nyugdíjbiztosí-
tási ügyfélszolgálatán, Bé-
késcsabán a Luther utca 3. 
szám alatt.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály



Ádám Pál elmondta: az itt 
lakók folyamatosan azt ké-
rik a városvezetéstől, hogy 
legyen bevezetve az ivóvíz. 
Erre, ha minden a tervek sze-
rint alakul, már nem kell so-
kat várniuk. Hosszú tárgya-
lási folyamat eredményeként 
ugyanis egy 10 km hosszú 
ivóvízvezeték épül ki a város-
részben. A beruházásra rég-
óta készül az önkormányzat, 
hiszen korábban összesen 
100 millió forintot különített 
el a kenderföldi ivóvízveze-
ték tervezési munkálataira. 
Tavaly év végén elkészült a 
tervdokumentáció, így a fej-
lesztés – sokak örömére – 
idén elkezdődhetett. 

A képviselő kitért arra, hogy 
a terveket az önkormányzat fi-
nanszírozta, azonban a kivite-
lezési költségeket a nemrégi-
ben a Nemzeti Vízművek Zrt. 
többségi tulajdonába került Al-
földvíz Zrt. állja. Ez már csak 
azért is fontos, mert ennek 
nagysága akár a többszáz mil-
lió forintot is elérheti, amelyre 
a forrást a városvezetés csak 
hosszabb idő alatt tudta volna 
előteremteni.

Ádám Pál tájékoztatása 
szerint a kivitelezés négy 
ütemben valósul meg és a 
Kígyósi úttal párhuzamos, 
valamint az arra merőleges 
utcákat érinti. Az első sza-
kaszban a Lajta és a Fonó 
utcában épül ki a gerinchá-
lózat, ez – amennyiben az 

időjárási viszonyok engedik 
– október közepére be is fe-
jeződik. A kivitelezés jövő ta-
vasszal folytatódik, míg a tel-
jes beruházás 2024 második 
vagy harmadik negyedévére 
készülhet el. 

A képviselő hozzátette, 
hogy a pangóvizek elkerülé-
sének érdekében több kör-
ben kell megoldani a hálózat 
kiépítését, ezért a további 
ütemek úgy alakulnak majd, 
ahogy a gerincvezeték ki-
alakítható. Amint elkészült a 
teljes gerincvezeték, minden 
lakó rá tud majd csatlakozni 
a hálózatra, vagyis a tervek 
szerint legkésőbb 2025 tava-
szára mindenkihez elérhet a 
vezetékes ivóvíz a területen.

Vincze Attila
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Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Környezeti szenzorok szolgáltatnak 

adatokat Békéscsabán

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A „Helyi szintű komplex 
programok Békéscsaba te-
rületén” tárgyú, TOP-6.9.1-
16-BC1-2017-00001 azonosí-
tószámú projekt keretében.

A program céljai között szere-
pel az álláskeresők és inaktí-
vak, különösen az alacsony 
iskolai végzettségűek foglal-
koztathatóságának javítása, 
munkahelyi elhelyezkedésé-
nek támogatása, továbbá az 
is, hogy a közfoglalkoztatás-
ból minél többen kerüljenek 
át a nyílt munkaerő-piacra.

A célokat szem előtt tart-
va a Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. olyan 
munkaerő-piaci szolgáltatást 
nyújt, mely hozzájárul ahhoz, 
hogy könnyebb legyen feltér-
képezni az álláslehetősége-
ket, az emberek megismer-
jék a hatékony álláskeresési 
technikákat. Munkatársaink 
segítenek abban, hogy az 
állásinterjúk sikeresek legye-
nek. A munkáltatók igényeire 

építve felkészítjük a munka-
vállalókat a számukra nagy 
kihívásokra az elhelyezkedé-
süktől egészen a munkahelyi 
beilleszkedésükig.

Elsődleges feladatunk a 
munkaerő-piaci beilleszkedést 
elősegítő programok szerve-
zése, az önálló jövedelem-
szerzésre való képesség kiala-
kítása, fejlesztése. Az ügyfél 
tájékozottabb lesz a munka-
erő-piaci intézményrendszer-
ről és szereplőkről, a munkát 
keresőknek nyújtható támoga-
tások és szolgáltatások lehe-
tőségeiről és az igénybevétel 
feltételeiről, eljárásrendjeiről 
annak érdekében, hogy az in-
formációk birtokában gyorsab-
ban és hatékonyabban tudjon 
élni a lehetőségeivel. A 
munkaerő-piaci szol-
gáltatások keretében 
lehetőség van infor-
mációnyújtásra, ta-
nácsadásra (mun-
katanácsadás, 
á l l á s ke r e s é s i 

tanácsadás) valamint egyéni 
mentorálásra. 

Várjuk azok jelentkezését, 
akik munkát akarnak vállalni, 
de nem rendelkeznek a szük-
séges ismeretekkel és a kellő 
gyakorlattal az álláskeresés 
terén. Ügyfeleinknek kéré-
sükre ingyenesen elkészítjük 
önéletrajzukat, motivációs 
levelüket, felkészítjük őket az 
állásinterjúra. 

A szolgáltatásban dolgozó 
mentorok szívesen állnak az 
álláskeresők rendelkezésé-
re, forduljanak hozzájuk bi-
zalommal!

Elérhetőségek: Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft.

Mentoraink: Petrovszkiné 
Szabó Rozália 20/34-50-893, 
Hankó Ferenc 20/45-45-682.

Iroda (előre egyeztetett 
időpontban): Csabagyöngye 
Kulturális Központ, 5600 Bé-
késcsaba, Széchenyi utca 4., 
Pataky terem.

Munkaerő-piaci szolgáltatások 
nyújtás hátrányos helyzetűeknek 

Az útépítés I. ütemében és 
az útfelújításoknál lezárultak 
a műszaki átadás-átvételi el-
járások. 

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

Az útépítés I. ütemében 
2022. július 14-én, az útfelújí-
tás esetében 2022. július 28-
án befejeződtek a műszaki 
átadás-átvételi eljárások. Az 
útépítés II. ütemében a mun-
kálatok a tervezett ütemnek 
megfelelően haladnak.

A fejlesztési program je-
lenlegi állása

1. Útépítés I. ütem (45 
utca/szakasz): A vállalkozó 
készre jelentése alapján mind 
az 1. rész, mind a 2. rész ese-
tében 2022. július 14-én be-
fejeződtek a műszaki átadás-
átvételi eljárások. Jelenleg a 
forgalomba-helyezési enge-
délykérelem dokumentáció 
előkészítése van folyamatban.

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 
egy utcában (Alkotmány utca) 
az eljárás 2022. július 28-án 
zárult le.

3. Útépítés II. ütem (38 
utca/szakasz): A kivitelezési 
munkálatok során 13 utcá-
ban a vízvezeték-rekonst-
rukció megtörtént, jelenleg 
34 utcában már az útalap 
építése van folyamatban vagy 
készült el, illetve ebből 28 ut-
cában már a kötőaszfalt-réteg 
terítését végzi a vállalkozó. Az 
előrehaladás során 15 utcá-
ban készül/elkészült a kopó-
aszfalt is. További 11 utcában 
a kivitelező az útpadka építé-
sének szakaszánál tart, ebből 
6 utca esetében befejezte ezt, 
és a tereprendezéssel az út el-
készült.

A jelenleg is útépítéssel 
érintett utcákban a kivitele-
zési munkák megkezdése (4 

utcát érintően) folyamatosan 
történik. A munkálatok a ter-
vezett ütemnek megfelelően 
haladnak.

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

A projekt a Modern Váro-
sok Program keretében való-
sul meg.

További információ a 
projekt lebonyolítójától kér-
hető: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft., 
telefon.: 06 +36-66/241-791, 
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu. 

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

ÚTFEJLESZTÉS

Elkezdődött az ivóvízhálózat 
kiépítése a Kenderföldeken

Ennek célja a villamosener-
gia-költségek optimalizálása, 
a széndioxid-kibocsátás csök-
kentése és a városi intézmé-
nyek megújuló energiaforrás-
sal történő ellátása. 

A Smart Grid rendszernek 
három fő alkotóeleme van, 
egyrészt a napelem-parkok, 
amelyek a napenergiát „fogják 
be”, másrészt az energiatáro-
ló, ahol a fel nem használt villa-
mos-energiát tárolják, harmad-
részt pedig a vezérlőközpont, 
amely egyrészt a termelést, 
másrészt a rákötött fogyasz-
tók ellátását vezérli és optima-
lizálja – hangsúlyozta Kovács 
Gyula. 

A projekt részeként nap-
erőmű épült a városi sport-

csarnok mellett, amelyhez 
egy energiatárolót kapcsol-
tak. Ez a tároló egy vezér-
lőközpont segítségével látja 
el a rákötött fogyasztókat. A 
megtermelt plusz energiát 
átveszi az áramszolgáltató 
egy kereskedelmi szerződés 
alapján. 

Jelenleg a sportcsarnokot, 
a vívócsarnokot és egy autó-
busztöltőt táplálnak elektro-
mos árammal, a napelem-park 
segítségével. A jövőben a ter-
vek szerint innen kap energiát 
a geotermikus hőhasznosító 
rendszer visszasajtoló kút-
ja, valamint a tervezett új, 
multifunkciós sportcsarnok és 
a versenyuszoda is. 

A Békéscsaba Energia 
ESCO Kft. ügyvezetője arról 
is beszélt, hogy a napelem-

park a tavaszi időszakban 
termeli legjobban az áramot, 
ugyanis ekkor még nem ma-
gas a hőmérséklet, viszont 
rengeteg a napos órák szá-
ma. Kovács Gyula, a Békés-
csaba Energia ESCO Kft. 
ügyvezetője hozzátette: a 
magas hőmérséklet egy ki-
csit a hatékonyság ellen hat. 

Mint megtudtuk, a nap-
elem-park április 4-én érte 
el a kapacitás maximumát a 
termelés terén. Nyáron vala-
melyest romlott a teljesítmény 
a termelődő hő miatt, de ekkor 
is 90–95 százalékos haté-
konysággal működött a nap-
elem-park. Az eddigi tapasz-
talatok alapján téli időszakban 
a tavaszi termelés tíz-tizenöt 
százaléka realizálható majd.

Hidvégi Dávid
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Utánajártunk, mit lehet tudni a jelenségről

Rejtélyes galambpusztulás
A galambokkal csak a gond 
van: morgunk miattuk, ha 
sokan vannak és piszkí-
tanak, de az is problémát 
jelent, hogy egyre több a 
galambtetem a flaszteren.

Többen jelezték félénk, hogy 
augusztusban belváros-szer-
te meglepően sok döglött ga-
lambot láttak, többek között 
az Andrássy úton, a Penza 
lakótelepen és a Szent Ist-
ván téren. 

Néhányan úgy vélték, a 
csabaiak betegítik meg a tubi-
cákat, mert magok helyett ke-
nyér- és kiflimorzsákat adnak 
nekik. Mások szerint szándé-
kos irtásról lehet szó, miután 
elegük lett abból, hogy a ma-
darak összepiszkítják a vá-
ros szépségeit. Esetleg éjjel 
csúzlizzák le őket?

 – Olyanról hallottam már 
– mondja Boldog Gusztáv 
–, hogy a lakótelepeken az 
erkélyről lövik a szárnyaso-
kat. Az is megtörténhet, hogy 
mérgezik őket, illetve olyan is 
előfordulhat, hogy zárt helyen 
a galambok egymást fertőzik. 

A természetvédelmi szak-
ember aláhúzta, az állati 
tetem veszélyes hulladék, 
amelyhez csak az engedély-
lyel rendelkezők – például 
állatorvosok, állatmentők – 
nyúlhatnak hozzá.

A Békéscsaba Városi Ál-
latvédők Közhasznú Egye-
sületétől azt kérdeztük, hogy 

érkezett-e hozzájuk tömeges 
galambpusztulásról bejelen-
tés, illetve hogy mi okozhatja 
a madarak halálát?

– Nem érkezett megke-
resés – mondta Kiszely Zol-
tánné, az egyesület elnöke. 
– Az tény azonban, hogy a 
galambok szinte bármit meg-
esznek, amit felajánlanak 
nekik, így természetesen a 
kenyeret is. A madaraknak 
azonban teljesen más táp-
lálkozási szükségleteik van-
nak, mint nekünk, tehát ami 
nekünk tápláló, az számukra 
nem feltétlenül az.

Elmondta, hogy a vadon 
élő galambok elsősorban 
magvakkal, rovarokkal, fér-
gekkel táplálkoznak, vagyis 
nem szénhidrátra (kenyér), 
hanem inkább fehérjére, zsí-
rokra van szükségük. Ráadá-
sul a kenyér, amit kiszórnak 
nekik, az sokszor már pené-

szes, ami viszont mérgező is 
lehet számukra. 

Azt követően a Békés-
csabai Rendőrkapitányság-
nál arra voltunk kíváncsiak, 
hogy milyen büntetéssel sújt-
ható az, aki szánt szándék-
kal irtja – mérgezi, lelövi – a 
belvárosi galambokat? Va-
lamint, hogy érkezett-e már 
hasonló esetről feljelentés? 
A kapitányság sajtóosztályá-
tól az alábbi választ kaptuk:

„Válaszadásunkig a meg-
keresésben szereplő esettel 
kapcsolatban bejelentés nem 
érkezett a Békéscsabai Rend-
őrkapitányságra. Amennyiben 
felmerülne bűncselekmény 
gyanúja, akkor a rendőrsé-
gen a Büntető Törvénykönyv-
ről szóló 2012. évi C. törvény 
244. szakaszában foglalt 
állatkínzás miatt indulhatna 
büntetőeljárás.”

Such Tamás

A Szabadság téri járda nem kerékpárút

A gyalogosok védelmében 
Évek óta tart a békéscsa-
bai Szabadság téri járdákon 
közlekedő gyalogosok és 
kerékpárosok „csatája”. A 
járókelők elmondása szerint 
számtalan esetben a bringá-
soknak áll feljebb, amikor rá-
juk szólnak, hogy szálljanak 
le a járműről. 

– Körülbelül három éve vásá-
rolt nálunk egy család – meséli 
az egyik Szabadság téri boltos. 
– Egyszer csak a négy év kö-
rüli kisgyerekük kiszaladt az ut-
cára, majd hirtelen megtorpant 
a járda közepén… Körülbelül 
5 centiméter kellett volna ah-
hoz, hogy elcsapja egy biciklis. 
Azóta „belülről” védik a vásár-
lókat, ugyanis az ajtó kijáratán 
az üvegre ragasztott „Vigyázz! 
Kerékpár!” felirattal hívják fel a 
figyelmet a járdán közlekedő 
biciklisekre.

Megkerestük a Békéscsa-
bai Rendőrkapitányság sajtó-
osztályát ezzel kapcsolatban, 
ahonnan a következő választ 
kaptuk: 

„A kapitányság rendőrei ki-
emelt figyelmet fordítanak a 
járdán kerékpározókra. A Sza-
badság tér mindkét oldalán 
gyakran állítanak le kerékpáro-
sokat és tájékoztatják őket ar-
ról, hogy ha nincs kerékpárút, 
járdán csak akkor biciklizhet-
nek, ha az úttest a kerékpáros 
közlekedésre alkalmatlan. 

A Szabadság téren az úttest 
alkalmas a kerékpáros köz-

lekedésre, ugyanakkor tény, 
hogy nagy a forgalom. Autó-
buszok is közlekednek, illetve 
parkolók is vannak. Sok kerék-
páros attól tart, hogy a nagy for-
galomban baleset éri, esetleg 
a parkolókból kitolató autósok 
nem figyelnek rájuk, ezért nem 
mernek az úttesten közlekedni. 
A járdán viszont csak gyalogo-
san lehet közlekedni, tehát tolni 
kell a kerékpárt.

A rendőri ellenőrzések és 
jelenlét mellett fontos lenne, 
hogy a közlekedők legyenek 
tekintettel egymásra. Minden-
kinek tisztában kell lennie az-
zal, hogy a közlekedés felelős-
séggel jár. Ne azért tartsák be 
a szabályokat, mert a szabály-
talanságért bírságot kaphat-
nak, hanem azért, mert min-
denkit hazavárnak, mindenki 
épségben haza szeretne érni.

A Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság azt a javaslatot tette 

az önkormányzatnak, hogy 
az egyébként kellően széles 
járdát osszák fel, legyen a ke-
rékpárosok és a gyalogosok 
számára kijelölt sáv. Erről a 
forgalomtechnikai változta-
tásról nem a rendőrség dönt, 
és a kivitelezés sem a rendőr-
ség hatásköre.”

Az utóbbi felvetéssel kap-
csolatban a békéscsabai ön-
kormányzathoz fordultunk. 
Szarvas Péter polgármester-
től az alábbi választ kaptuk:

„A hatályos KRESZ sza-
bályok szerint a Szabadság 
téren csak az úttesten közle-
kedhetnek a kerékpárosok. 
A probléma megoldásával 
kapcsolatban az önkormány-
zatnak vannak elképzelései. 
Vizsgáljuk egy jövőbeli kerék-
páros létesítmény kialakításá-
nak lehetőségét a Szabadság 
téren.”

Such T.

Mi lesz vele?

A közelmúltban többen is 
kérdezték tőlünk, hogy az 
önkormányzatnak mi a ter-
ve a szebb időket megélt 
Narancs Klubbal?

Az 1991 októberében nyílt 
legendás intézmény debü-
tálásától kezdve bő másfél 
évtizedig derekasan műkö-
dött. Ez idő alatt a mélynyo-
mókból bömbölő muzsika 
a popzene széles spektru-
mát lefedte. Eleinte rockra, 
majd rockdiszkóra, később 
popdiszkóra és a 2000-es 
évekre rímelő technodiszkóra 
szeleteltek a fiatalok.

A nullás évek végén már 
döcögött a klub, majd lakat 
került a bejárati vaskapukra 
(ahogy most is). A 2010-es 
évek első harmadában újra 
fény gyúlt a pincében. Az 
igazi feltámadás akkor kez-
dődött, amikor a tulajdono-
sok felkérték Mézes Zsoltot, 
hogy legyen a Narancs kon-
certszervezője. Majd minden 
a helyére került: ismét a rock 
fújta a passzátszelet. 

2020 március végére 
Zsolti egy őrült nagy metál-
bulit szeretett volna a falak 
közé hozni, ám a koronaví-
rus-járvány betett minden-
nek. Azóta néma csend…

Közben több szervezet, 
klub is ki szerette volna bé-
relni a Narancsot, de szem-
besültek azzal, hogy vizesek 
a falak, emiatt balesetveszé-
lyes a helyiség, hiszen jó ide-
je már szellőztetve sem volt.

A Mi lesz a Narancs Klub-
bal? kérdésünkkel megke-
restük az önkormányzatot is. 
Szarvas Péter polgármester-
től arról tájékoztatott bennün-
ket, hogy az önkormányzat 
keresi a helyiség hasznosí-
tásának lehetőségét, illetve 
fejlesztésének forrását. 

– Azt azonban lényeges 
hangsúlyozni, hogy a helyi-
ség hasznosítására komoly 
jogszabályi kötöttségek vo-
natkoznak, amelyet az adott 
ingatlan nemzeti vagyonba 
való besorolása határoz meg 
– fogalmazott a polgármester.

S. Tamás

Szeptember elejéig hazánkban már több mint 66 ezer jármű 
kapott új formátumú, négy betűvel és három számmal ellátott 
rendszámot – számolt be a Technológiai és Ipari Minisztéri-
um.  Az összes jármű-kategóriában júliusban és augusztusban is 
szinte ugyanannyi, csaknem 33–33 ezer új rendszámtáblát adtak 
ki. A több mint 66 ezerből 49 ezret személygépkocsikra szereltek. 

Új rendszámok Megújult a tanterem

Egy nemzetközi, burkoló 
anyagokat gyártó társaság 
jóvoltából avattak új szak-
tantermet a Kós Károly 
Technikum és Szakkép-
ző Iskolában, szeptember 
2-án, Békéscsabán.

Az intézmény több évtizedes 
kapcsolatot ápol a Murexin 
Kft.-vel, amely egy osztrák 
csoport magyarországi le-
ányvállalata. Segítségükkel 
a tanulók és az oktatók meg-
ismerhetik a legújabb anya-
gokat, technológiákat. Az 
intézmény igazgatója úgy fo-
galmazott: az ilyen kapcsola-
toknak köszönhető az, hogy 
a szakma élvonalába tartozó 
szakembereket tud képezni 
az iskola. 

– Évek óta tartanak ná-
lunk bemutatókat, mindig 
elhozzák a legújabb anya-
gokat, valamint bemutatják 
azok alkalmazását is. Ennek 
az együttműködésnek volt a 
megkoronázása az átadott 

szaktanterem – emelte ki Les-
tyánné Hricsovinyi Julianna.

Korábban a szaktanter-
men már látszódott az idő 
múlása, a használat, ezért a 
diákok a szakemberekkel kö-
zösen megtervezték és fel-
újították azt. A padlót felcsi-
szolták, majd újralakkozták, 
emellett a terem új szegőlé-
ceket és burkolatot kapott. 

A Murexin képviselője 
fontosnak tartja, hogy idő-
ben megismerjék a gyerekek 
ezeket az alapanyagokat. 

– Nagy örömünkre szol-
gál, hogy van lehetőségünk 
ilyen felajánlásokat tenni. 
Nagyon fontos számunkra a 
minőség és a megbízható-
ság, ami a szakképzés révén 
építi a fiatalokat is – tájékoz-
tatott Macskási Szilvia.

A szaktanterem átadója 
után a diákok beültek padja-
ikba, majd az egyik szakta-
nár tartott egy rövid ismerte-
tőt a felújításról. 

Szabó Judit
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése ünne-
pi megyegyűlést tartott a 
Békéscsabai Jókai Színház 
Vigadójában, augusztus 31-
én. A rendezvényen átadták 
a Békés Megyéért és a Pol-
gárokért kitüntetéseket is.

Az ünnepi megyegyűlésen 
Zalai Mihály, a megyei köz-
gyűlés elnöke elmondta, hogy 
1715-ben született meg a 92. 
törvénycikk, amely elrendelte 
Békés vármegye visszacsato-
lását a Szent Koronához. Még 
abban az évben, július 23-án, 
Békésen alakult újjá a Békés 
Vármegyei Közgyűlés. Be-
szélt arról is, hogy akkoriban 
a vármegye mindössze kilenc 
települése volt lakott.

Dr. Dukai Miklós, a Belügy-
minisztérium önkormányzati 
államtitkára kiemelte: több év-
tized után végre ismét beszél-
hetünk vármegyékről, és ez 
több csupán a megyék átneve-
zésénél: hozzájárul a nemzet 
megmaradásához. Hozzátet-
te, hogy a hagyományok ápo-
lása adja az identitás jelentős 
részét, erősíti a nemzethez 
való tartozást, és ez Békés 
megyében kiemelkedő.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése minden 
évben kitüntetést adományoz 
azoknak a személyeknek, il-
letve szervezeteknek, akik és 
amelyek Békés megye tár-
sadalmi, gazdasági, tudomá-
nyos fejlődéséért, nemzetközi 
kapcsolatainak erősítéséért ki-

emelkedően tevékenykednek, 
valamint a művészeti, a kultu-
rális élet és a sport területén 
kimagaslóak.

Ezúttal négy kitüntetés ta-
lált gazdára. Békés Megyé-
ért díjjal ismerték el a Békés 
Megyei Népművészeti Egye-
sület, a Szarvasi Gazdák 
Nemzetiségi Hagyományőrző 
Egyesület, valamint Takács 
Árpád, a kormányhivatalt ve-
zető főispán munkáját. A Pol-
gárokért díjat pedig idén dr. 
Görgényi Ernő, Gyula polgár-
mestere vehette át.

Az ünnepi megyegyűlé-
sen ezután az Alföld Quartet 
műsorával és állófogadással 
zárul, ahol Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő mon-
dott pohárköszöntőt. 

Ünnepi megyegyűlés kitüntetésekkel

Dr. György István, a Minisz-
terelnökség területi közigaz-
gatásért felelős államtitká-
ra – Takács Árpád főispán 
javaslatára – szeptember 
1-étől dr. Krizsán Anettet 
nevezte ki a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal hivatalvezető-
jének. Takács Árpád szept-
ember 1-jei hatállyal dr. Bódi 
Beátát nevezte ki a Békés 
Megyei Kormányhivatal új 
igazgatójának. Ugyancsak 
szeptember 1-jétől, visszaté-
rőként Kiss Norbert vezeti a 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal főispáni kabinetjét.

Válságkezelő, válságálló és 
fenntartható közigazgatásra 
van szükség, ez az előttünk 
álló időszak legfontosabb kihí-
vása, feladata – hangsúlyozta 
a kormányhivatal vezetésében 
történt személyügyi változások 
ismertetését megelőzően Ta-
kács Árpád főispán.

A most kinevezett igazgató 
2005-2014 között a pénzügyi 
szektorban tevékenykedett. Dr. 
Bódi Beáta  2015 óta kormány-
tisztviselő a Békés Megyei 
Kormányhivatalban. Előbb a 
pénzügyi és gazdálkodási fő-
osztályon dolgozott, 2020 óta 
a népegészségügyi főosztály 
közegészségügyi osztályát ve-
zette. Élelmiszertechnológus 

mérnöki oklevéllel és jogász, 
illetve közbeszerzési tanács-
adói, tűzvédelmi előadói, vala-
mint munkavédelmi technikusi 
végzettséggel is rendelkezik. 

A Gyomaendrődi Járási 
Hivatal élére kinevezett dr. 
Krizsán Anett 2017. novem-
ber 1-je óta a Békés Megyei 
Kormányhivatal igazgatójaként 
dolgozott. Előtte 2013. dec-
ember 1-jétől a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Gyámhivatalát 
vezette. Nevéhez fűződik a Bé-
kés Megyei Gyermekvédelmi 
Partnerségi Protokoll kidolgo-
zása. A szakmai anyag a gyer-
mekvédő szervezetek, közin-
tézmények (védőnői szolgálat, 
családsegítő szolgálat, házior-
vos, kormányhivatal, gyámha-
tóság, rendőrség, ügyészség) 
számára nyújt hathatós segít-
séget. Pedagógus, rendőrszer-
vező és jogász végzettséggel 
rendelkezik, több mint egy 

évtizedig dolgozott a Békés 
Megyei Rendőr- főkapitányság 
állományában, rendészeti pá-
lyafutása alatt gyermek- és if-
júságvédelmi, nyomozói, majd 
később kiemelt bűnügyi főnyo-
mozói feladatokat látott el.

Kiss Norbert visszatérőként 
a Békés Megyei Kormányhiva-
tal főispáni kabinetjének régi-új 
vezetője. 2017 júliusa és 2018. 
november 15-e között ugyanis 
a Békés Megyei Kormányhiva-
tal kormánymegbízotti kabinet-
jének vezetőjeként dolgozott. 
Egyebek mellett mérnök-infor-
matikus, mérnök-tanári okle-
véllel rendelkezik, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Ka-
tasztrófavédelmi Intézetében 
okleveles védelmi igazgatási 
vezetői végzettséget szerzett. 
Dolgozott pedagógusként, 
huzamos ideig a katasztrófa-
védelem hivatásos állományú 
tagjaként teljesített szolgálatot.

Szeptembertől dr. Bódi Beáta a Békés Megyei 
Kormányhivatal igazgatója

Dr. Bódi Beáta igazgató és Takács Árpád főispán

Parkolók Megyeren

Elindult a tanév az iskolák-
ban és az új nevelési év az 
óvodákban. Reggelente sok 
szülő és gyermek pattan 
autóba, hogy időben be-
érjen ki-ki a maga helyére. 
Az intézmények többségé-
nél ilyenkor gondot jelent a 
parkolás, Mezőmegyeren, a 
Tündérkert Óvoda környé-
kén azonban mára jelentő-
sen javult a helyzet.  

Mint azt Hanó Miklós alpolgár-
mester, a körzet önkormány-
zati képviselője elmondta: 
bár Mezőmegyer kertváros, a 
legtöbb szülő autóval érkezik 
az óvodához, hiszen miután 
a gyermekétől elköszönt, már 
siet is tovább a munkahelyére. 

A Tündérkert Óvoda előtt 
korábban csak három autó 
tudott megállni, de már ennyi 
jármű jelenléte is zavarta az 
ottani autóbusz-közlekedést. 
Éppen ezért az óvoda dolgo-
zói és az odajáró gyerekek 

szülei is arra kérték a körzet 
képviselőjét, hogy segítsen 
megoldani a parkolási gon-
dokat. 

– Gyors segítségként, első 
lépésben kőzúzalékkal töltöt-
tük fel a területet, ami vala-
mennyit javított a helyzeten. 
Miután megvolt az építési 
engedély, önkormányzati for-
rásból elkészült a hét állásos 
(hat, plusz egy mozgáskorlá-
tozottak számára fenntartott), 
bitumennel borított, felfestett 
parkoló. Ennek a határideje 
2022. augusztus 31-e volt. 
Ezzel reményeink szerint 
sikerült megszüntetni ezt 
a mezőmegyerieket érin-
tő problémát – fogalmazott 
Hanó Miklós képviselő. 

A képviselő hozzátette: 
örömmel tölti el, hogy nem-
csak Békéscsaba belvárosa 
fejlődik, hanem a város szá-
mos pontja, köztük a szívéhez 
legközelebb álló körzet, benne 
Mezőmegyer is. 

Békés megyében, a 20-
30 évvel ezelőttihez képest 
jelentősen csökkent a mező-
gazdaság teljes GDP-re vetí-
tett részaránya, de országos 
viszonylatban még mindig 
relatíve magas, ahogy az eb-
ben az ágazatban dolgozók 
aránya is. Lehet boldogulni 
ma is az agráriumban, külö-
nös tekintettel arra, hogy a 
vidékfejlesztési programban 
– közép- és hosszútávon – 
viszonylag jelentős támoga-
tások érhetőek el. Nyilván a 
mostani aszályos év rendkí-
vül megnehezíti a termelők, 
gazdálkodók dolgát. Azok, 
akik nagyon nehéz helyzet-
ben vannak, most leginkább 
a túlélésért küzdenek. Az 
egészen bizonyos, hogy az 
agrárium Békés megyében 
mindig kiemelt ágazat volt, 
most is az, és ehhez igazodik 
az agrárszakképzés. 

– A Kenderföldeken ha-
gyományteremtő szándékkal 
szerveztek pikniket a közel-
múltban, amely több szem-
pontból is rendhagyónak és 
érdekesnek mondható. Ön is 
ott volt, mit tapasztalt? 

– Egy néhány éve alakult 
civil szervezet hívta életre 
ezt a családi napot. A Ken-
derföldek Egyesület részben 
azzal a céllal jött létre, hogy 
az ott élők számára rend-

szeres közösségi alkalmakat 
teremtsen, részben pedig 
azért, hogy az ottani mosto-
ha alap-infrastrukturális kö-
rülményeken javítani tudjon. 
Békéscsabán a lakosság 
döntő többségének teljesen 
természetes, hogy hozzájut a 
vezetékes ivóvízhez, viszont 
még mindig vannak olyan ré-
szek, ahol nincs egészséges 
vizet biztosító szolgáltatás. A 
Kenderföldeken – miután az 
Alföldvíz Zrt. integrálódott a 
Nemzeti Vízművek Zrt.-be – 
a jövő év végéig megoldódik 
húsz utcában a gerincveze-
ték kiépítése, amelyre ráköt-
hetnek az ott élők. A piknik 
egyébként jól sikerült, több 
száz embert vonzott. Amel-
lett, hogy családi program és 
kerékpártúra is volt, terítékre 

került többek között az ottani, 
ma már nem működő vendég-
látó-ipari egység és a környék 
hasznosítása. Az egyesület 
biztos alap arra nézve, hogy a 
bányatavak környékének ren-
dezéséhez, az ottani jövőkép 
kialakításához a társadalmi 
egyeztetés, a közösségi ter-
vezés megvalósulhasson. 

– Közben a belváros te-
kintetében arról folyik közös 
gondolkodás, hogy mi legyen 
az egykori Körös Hotel helyén. 
Erről mit lehet tudni? 

– A következő lépés eb-
ben a folyamatban az, hogy a 
hotel helye önkormányzati tu-
lajdonná váljon. Mint ismert, 
korábban a hotel magántu-
lajdon volt. A romos épületet 
megvásárolta az állam, majd 
lebontotta a belváros szívé-

ben található romhalmazt, 
tájsebet. Amint önkormány-
zati tulajdonba kerül a terület, 
valamilyen forrást kell találni 
arra, hogy az oda tervezett 
célok megvalósuljanak. Min-
denképpen fontosnak tartom, 
hogy a város a közösségi el-
képzeléseket, a civil, lakossá-
gi ötleteket, kezdeményezé-
seket összegezve hozza meg 
a döntését a hasznosítást il-
letően. Jelenleg egy füves te-
rület található a hotel helyén, 
ami már sokkal jobb, mint a 
romos épület volt. Erős lakos-
sági szándékot érzek arra, 
hogy zöldfelület legyen ott a 
későbbiekben is. Azonban 
az, hogy milyen funkciót tölt-
sön be a terület, önkormány-
zati testületi döntésen múlik. 

Mikóczy Erika 

Herczeg Tamás: Tovább nőtt a 
szakképzésben tanulók száma

„Fontosnak tartom, hogy a város a közösségi elképzeléseket, a civil, lakossági ötleteket 
figyelembe véve döntsön arról, mi legyen az egykori Körös Hotel helyén” 
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

Keressen minket az alábbi oldalakon:
D www.behir.hu   |   F facebook.com.behir.hu
I instagram.com.behir.hu Y youtube.com.behirhu

Tegyen hallása megőrzéséért! MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Önt keressük a csúcstechnológiás
hallókészülékeink teszteléséhez.

Csatlakozzon
tesztelő

csapatunkhoz!

id. Dr. Liktor Bálint fül-orr-gégész és audiológus szakorvos ajánlásával.

Victofon Hallásvizsgáló
Békéscsaba

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

* 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

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

Köszönet minden résztvevőnek!
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KERÉKPÁROS AKCIÓ

2022. szeptember 30. (péntek)

DÍJMENTES KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS ÉS REGISZTRÁCIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓÉRT

„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTŐ LESZ”

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS AJÁNDÉKSORSOLÁSSAL

Gyülekező: 18 óra 30 perckor, indulás 19 órakor:Gyülekező: 18 óra 30 perckor, indulás 19 órakor:
BékéscsabánBékéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából; a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen Békésen a Széchenyi téren lévő katolikus templom mögötti parkolóból;a Széchenyi téren lévő katolikus templom mögötti parkolóból;
Gyulán Gyulán a Vár utcából (Vár előtti díszburkolatos út);a Vár utcából (Vár előtti díszburkolatos út);
Mezőkovácsházán, Szarvason és Szeghalmon Mezőkovácsházán, Szarvason és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;a Rendőrkapitányság épülete elől;
SarkadonSarkadon az Árpád fejedelem tér 1. szám alatt található Ázsia Nagyáruház előtti térről az Árpád fejedelem tér 1. szám alatt található Ázsia Nagyáruház előtti térről

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az esti kerékpározáson részt vesz, sorsjegyet kap
és ajándéksoroláson vesz részt, melyre 19.45 órakor
Békéscsabán a Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN SZABÁLYOSAN, BIZTONSÁGOSAN!
További információ: FACEBOOK (Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Portál),   +36 30 418-8229

1600–1930 óráig Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

Vegyen részt a rendezvényen és keresse fel a felsorolt kerékpár szaküzletek és szervizek valamelyikét!
Az akció napján kedvezményes áron vásárolhatja meg kerékpárjának világító berendezéseit,

amelyeket a helyszínen díjmentesen fel is szerelnek. A kerékpárokat igény esetén fényvisszaverő matricával 
látjuk el, a hiányzó küllőprizmákat díjmentesen pótoljuk.

Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében megvásárolja kerékpárja első világítását,
ajándékba kapja a hátsó villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)!

A megyeszékhelyen felvonulók között egy értékes kerékpárt,egy értékes kerékpárt, a vidéken kerékpározók között 
ajándékcsomagokat sorsolunk ki.

A részvétel feltétele:
működő világító berendezés a kerékpáron!

a rendőrség és a kerékpár szaküzletek, szervizek összefogása
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DAZ AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ KERÉKPÁR SZAKÜZLETEK ÉS SZERVIZEK:
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Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fő u. 83.; Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér 2.; Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár 
Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piac tér (Fövenyes u. 5.); Speedy Kerékpár Szaküzlet, Gyóni Géza u. 22.; Mountain Bike Kerékpártechnika, 
Illésházi u 8.; Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; Csorvás: CS+T Bringa Kft. Iparcikk Szaküzlet, Rákóczi u. 16.; Gyula: Sport & Bike 
Corner, Béke sugárút 61.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa, Nagyváradi út 23.; Mezőberény: Berény Bringa, Fő út 2.; 
Mezőkovácsháza: Sárközi Üzletház, Árpád u. 197.; Orosháza: Erdei Kerékpárbolt, Táncsics u. 9.; Sarkad: Kerékpár Szaküzlet és 
Szervíz, Vécsey u. 25.; Szarvas: Balázs Kerékpárbolt és Szerviz, Béke u. 6.; Pazsa Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth u. 60-62.; 

Szeghalom: VÉSZTŐ KERT KFT, Bocskai u. 2-4.;

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíte-
ni a Békéscsaba, Erzsébet 
lakópark mellett található 4 
db építési telkét.

Telekterületek nagysága: 
474 m2, 516 m2, 548 m2.

Az ingatlanok kikiáltási 
ára/db: bruttó 2 900 000 Ft-
tól bruttó 3 600 000 Ft-ig.

Az árverések ideje: 
2022. szeptember 29. napja, 
telkenként külön időpontban.

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

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon-
lapján (www.bekescsaba.hu) 
Aktualitások/Eladásra, hasz-

nosításra kínált ingóságok és 
ingatlanok elérési útvonalon 
található, valamint Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának hirde-
tőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítás-
sal Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai – Fejlesztési Osz-
tálya szolgál.  Telefonszám: 
66/523-863.

Dr. Lippai László Dr. Ágoston Katalin Dr. Túri Klára Dr. Molnár–Vajda 
Éva

Hétfő: 08.00–12.00 Hétfő: 08.00–12.00 Hétfő: 12.00–16.00 Hétfő: 12.00–16.00

Kedd: 08.00–12.00 Kedd: 08.00–12.00 Kedd: 12.00–16.00 Kedd: 12.00–16.00

Szerda: 08.00–12.00                           Szerda: 08.00–12.00                          Szerda: 12.00–16.00                           Szerda: 12.00–16.00                           

Csütörtök:
08.00–12.00

Csütörtök: 
08.00–12.00

Csütörtök: 
12.00–16.00

Csütörtök: 
12.00–16.00

Péntek: 08.00–12.00 Péntek: 08.00–12.00 Péntek: 12.00–16.00 Péntek: 12.00–16.00

Rendelési idők a Kazinczy utcán
Békéscsabán, a Kazinczy utca 6/1. szám alatt működő orvosi rendelőkben szeptember 
5-étől a következők szerint módosul a rendelési idő.

Á R V E R É S 

http://www.bekescsaba.hu
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 „Az oktatási intézményekben sok gondos kéz, rendezett környezet fogadja a tanulókat”

A város a lehetőségeihez mérten továbbra is segíti az iskolákat

Szeptember 1-jén becsen-
gettek Békéscsabán is. 
Szarvas Péter polgármes-
ter az Erzsébethelyi Álta-
lános Iskola Madách utcai 

tagintézményében tartott 
tanévnyitón hangsúlyozta: 
az önkormányzat az új tan-
évben is együttműködik az 
iskolákkal.

Szarvas Péter elmondta, hogy 
a 2022/2023-as tanévben ösz-
szesen 11 600 tanuló kezdi el 
a tanulmányait Békéscsabán, 
ezen belül a Madách utcai 

iskolába 245 gyermek jár. Ki-
emelte, hogy városunk oktatá-
si intézményeiben sok gondos 
kéz, rendezett környezet fo-
gadja a tanulókat. 

Emlékeztetett továbbá 
arra, hogy a korábbi önkor-
mányzati iskolák közel egy 
évtizede állami fenntartásban 
vannak, azonban  ez idő alatt 
sem feledkeztek meg  róluk.

– Folyamatosan odafigyel 
a város az iskolákra és lehe-
tőségeihez mérten támogat-
ja azok fejlesztését. Minden 
évben számtalan példa van 
az együttműködésre, idén 
például a Madách utcai isko-
lában önkormányzati forrás-
sal segítünk az udvari kuckó 
rendbetételében is – fogal-
mazott a polgármester.  

Az egyházi fenntartású Sze-
berényi Gusztáv Adolf Evan-
gélikus Gimnázium, Művészeti 
Szakgimnázium, Általános Is-
kola, Óvoda, Alapfokú Művé-
szeti iskola és Kollégiumban 
1084 diák, közülük 56 elsős és 
116 kilencedikes diák lépte át 
az intézmény küszöbét szept-
ember 1-jén. A hagyományok 
szerint ők az evangélikus 
nagytemplomban indították 
útjára az új tanévet. Az első 
osztályosok a tizenkettedike-
sek kezét fogva vonultak be a 
templomba, ahol Szente-Réth 
Katalin iskolalelkész hirdetett 
igét. Ezt követően az iskola 
igazgatója, Köveskúti Péter 
emlékeztetett arra, hogy több-
szörösen jubilál az intézmény: 
a 30. tanév kezdődik el náluk, 

25 éve indult el a művészeti 
oktatásuk, 10 éves az általá-
nos iskola és 75 éves a kollé-
gium. 

Varga Tamás alpolgár-
mester a Lencsési Általános 
Iskolában tartott tanévnyitón 
megjegyezte, hogy 182 nap 
van hátra a tanévből, amely-
hez valamennyi diáknak sok 
élményt, hasznos tudást, jó 
osztályzatokat, a pedagó-
gusoknak és technikai dol-
gozóknak pedig sikerekkel, 
pozitív visszajelzésekkel teli 
évet kívánt.

Az általános iskolás elsős 
gyermekeket az önkormány-
zat idén is ajándékkal, ezút-
tal színesceruza-készlettel 
köszöntette a 2022/2023-as 
tanév küszöbén.  

Több hallgatóval indul a tanév

Nemcsak az általános és 
középiskolákban kezdődött 
meg a tanév, hanem a fel-
sőoktatásban is. A szegedi 
székhelyű, de legtöbb karát 
Békésben működtető Gál 
Ferenc Egyetem sikeresnek 
nevezhető felvételi idősza-
kon van túl.

A Gál Ferenc Egyetem (GFE) 
három Békés megyei város-
ban: Békéscsabán, Gyulán 
és Szarvason működtet fel-
sőoktatási képzéseket. A 
megyeszékhelyen található 
gazdasági kar mellett a für-
dővárosban az egészségügyi 
oktatáson, míg a Körös-parti 
településen a pedagóguskép-
zésen van a hangsúly.

Kovács Katalin, az in-
tézmény oktatási igazgató-
ja megkeresésünkre arról 
tájékoztatott, hogy az idei 
központi felvételi során az 
általános és a pótfelvételi 
összesített adatait tekintve 

2022-ben többen nyertek 
felvételt a Gál Ferenc Egye-
temre, mint az előző eszten-
dőben, így a Szegeden zajló 
etikatanári mesterszak kivé-
telével az egyetem által meg-
hirdetett valamennyi szakon 
elindul a képzés a 2022/23. 
tanévben.  

Idén a legtöbben a pedagó-
giai karon meghirdetett óvoda-
pedagógus képzésre nyertek 
felvételt, de nagy népszerű-
ségnek örvendenek a gazda-
sági kar gazdasági, pénzügyi 
alapszakjai, illetve Gyulán az 
egészségügyi és szociális 
képzések is – közölte az okta-
tási igazgató, aki arra is kitért, 
hogy a pótfelvételi eljárásban 
jelentkezők többsége felvételt 
nyert az intézménybe, de né-
hányan az emelt szintű érett-
ségi hiányában nem kerültek 
be a felsőoktatásba. 

Az egyetemen újdonság, 
hogy az idei tanévtől a szarvasi 
pedagógiai kar kollégiumában 

szakkollégium szerveződhet 
és működhet, ugyanis nemrég 
lezárult az Oktatási Hivatal ezt 
engedélyező eljárásra. Ezen 
túl a GFE kecskeméti képzési 
helyén – a Bolberitz Pál Inté-
zetben – is megkezdődhet az 
oktatás az egészségfejlesztő 
mentálhigiéné szakirányú to-
vábbképzéssel, levelező ta-
gozaton.

Arra a kérdésünkre, hogy 
lehet-e számítani távolléti ok-
tatásra a következő félévben, 
az oktatási igazgató azt vála-
szolta, hogy a koronavírus-jár-
vány eddigi hullámai alatt az 
intézmény sikeresen állt helyt 
a digitális oktatás terén. 

– Egy lehetséges új jár-
vány-hullám esetén a hibrid 
oktatási formákat részesítjük 
előnyben, a jelenléti és a digi-
tális távolléti oktatás megfelelő 
arányú ötvözését tartjuk célra-
vezetőnek – közölte Kovács 
Katalin.

Varga Diána

Egészség-prevenciós és 
bűnmegelőzési nap

Az Egyensúly AE Egyesület 
a fiatalok testi-lelki egész-
ségének fejlesztését célzó 
programokat szervezett a 
békéscsabai Erzsébethelyi 
Általános Iskola két telep-
helyén, szeptember 2-án. 
A "Helyi szintű komplex 
programok Békéscsaba te-
rületén" elnevezésű pályá-
zat részeként megvalósuló 
rendezvényen közel hatszáz 
gyermek vett részt.

Az időjárás kissé átírta a ter-
vet, ugyanis az egész napos 
esőzés miatt a tantermekben 
és a tornacsarnokban tudták 
megtartani a foglalkozásokat. 
Az Egyensúly AE Egyesület 
rendezvényének egyik célja 
a fiatalok érzékenyítése volt. 
A szakemberek segítségével 
bemutatták a kerekesszékben 
élők mindennapjait, úgyneve-
zett „vakpiacon” szemléltették 
a látássérültek életét, valamint 
a dohányzás káros hatásait 
ismertették egy báb segítsé-

gével. Továbbá a szociopoly 
társasjátékkal mutatták be, mi-
lyen az, amikor nagyon kevés 
pénzből kell megélni. 

– Több civil szervezet se-
gített a lebonyolításban. Sok 
érdekességet és újdonságot 
mutathattunk be a pedagógu-
soknak is, hiszen olyan mo-
dern eszközökkel dolgozunk, 
amelyek kiegészítik az isko-
lák tananyagát és az egész-
séges életmódra helyezik a 
hangsúlyt – fogalmazott az 
Egyensúly AE Egyesület elnö-
ke. Schriffertné Lócskai Hen-
riett hozzátette: eddig minden 
programjuk nagy sikernek ör-
vendett, így az intézmények 
folyamatosan kérik, hogy 
szervezzenek még ha-
sonló eseményeket. Az 
egészség-prevenci-
óval párhuzamosan 
bűnmegelőzési célú 
foglalkozásokat is 
tartottak, ahol a fi-
atalok kutyás be-
mutatót láthattak, 

illetve egy iskolarendőr tartott 
előadást. A diákok könnyed 
programokon is részt vehet-
tek: volt gyógynövény-felis-
merés és egészséges ételek 
kóstolója, továbbá paintball, 
kézműves foglalkozás, va-
lamint sport- és ügyességi 
játékok is várták a tanulókat.

Az "Egészség-prevenci-
ós és bűnmegelőzési nap " 
című program a  "Helyi szintű 
komplex programok Békés-
csaba területén” tárgyú, TOP-
6.9.1-16-BC1-2017-00001 
azonosítószámú projekt ke-
retében valósult meg.   

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Az evangélikus iskola idén többszörösen jubilál„A város folyamatosan odafigyel az iskolákra” A Lencsési Általános Iskola tanévnyitója
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„A haza gyökér, melyből életünk fája kisarjadt”

Békés megye értékei Békéscsaba szívében
 „Hagyomány, érték, közös-
ség” jelmondattal zajlott Bé-
késcsabán, a Szent István 
téren a hetedik Megyenap 
szeptember 3-án, a Békés 
Megyei Önkormányzat szer-
vezésében. 

A Megyenap megnyitóján Rá-
kóczi Attila, a Békés Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója 
Baktay Ervin gondolataival kö-
szöntötte a megjelenteket: „A 
haza gyökér, melyből életünk 
fája kisarjadt. Az a pont földünk 
kerekségén, ahol törzsünk a 
föld tápláló, életadó, fenntar-
tó erejét issza… Ha elvágják 
gyökereinket, korhadó hulla-
dék, tűzre vetendő holt anyag 
lesz belőlünk; matériánkból 
szerencsés körülmények talán 
pompás remekműveket farag-
nak, de eleven, viruló, gyümöl-
csöző valóságunknak vége.”

Szarvas Péter, Békéscsa-
ba polgármestere kiemelte, 
hogy ebben a rohanó világban 
mindig kapaszkodnunk kell a 

gyökereinkbe. Mint mondta, 
Békés megye része a Kárpát-
medencei magyarságnak, és 
ez nemcsak felemelő érzés, 
hanem felelősség is, amely 
feladattal jár: hogy mindig ké-
pesek legyünk erősödni, meg-
újulni és fejlődni. Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta: Békés megyé-
ben számtalan érték találha-
tó, amelyre büszkék lehetünk. 
Hozzátette, hogy a Megyena-

pon huszonkilenc település 
mutatta be értékeit és hat-
vanhárom kézműves egyedi 
remekeit láthatta a közönség. 
Zalai Mihály, a megyei közgyű-
lés elnöke visszaemlékezett a 
megye múltjára, és hangsú-
lyozta: jó döntés volt létrehozni 
a Megyenapot, és ott felvonul-
tatni különlegességeinket. 

A Megyenapon Békés me-
gye legnagyobb kézműves vá-
sára és termelői piaca mellett 

színpadi előadások, gyerme-
keknek és felnőtteknek szóló 
programok várták az érdeklő-
dőket, például a Békéscsabai 
Jókai Színház és Békés Me-
gyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Központban élők közös 
gálájából, az Angyalok szár-
nyalásából is ízelítőt kaphatott 
a közönség. Végül a napot a 
Balassi Táncegyüttes műsora 
és táncháza zárta. 

Sz. J.  

Elkezdődött az új évad

Bábozda

Augusztus 17-én kezdte el 
a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház az új évadát, 
amely a közönség számára 
a szeptember 3-ai Bábozda 
elnevezésű programmal in-
dult a színház előtti téren.

A Bábozdát éppen a Me-
gyenapon tartották. Mint azt 
Lenkefi Zoltán, a bábszínház 
igazgatója elmondta, a Bé-
kés Megyei Önkormányzattal 
régre visszanyúló a kapcso-
latuk, és úgy gondolták, hogy 
a Megyenap és az évadnyitó 
erősíteni tudja egymást, a lá-
togatók betekinthetnek mind-
két rendezvénybe. A színház 
előtti téren a Cerceluska 
című bábelőadást láthat-
ta a nagyérdemű, a gyere-
kek emellett nézelődhettek, 
játszhattak és közelebbről is 
betekintést nyerhettek a me-
sék varázslatos világába. 

A bábszínház ebben az 
évadban is szombatonként 
várja majd a családokat, de 

lesznek újdonságok, például 
játszóházak, illetve ezentúl 
nemcsak délután, hanem dél-
előtt is tartanak majd előadást 
ezeken a napokon. A bemu-
tatók sora a Léghajó a Bodza 
utcában című előadással kez-
dődik, majd a Hétszínvirág, 
végül a Boszorkányos mese 
következik. 

A bábszínház az évad 
második felében új baba-
előadással készül, és még 
ebben az évben bemutatják 
a Zöld mesék sorozat újabb 
előadását is, amelynek a le-
vegő lesz a központi témája. 

A teátrum kapui nyitva áll-
nak mindenki előtt, nemcsak 
az előadások alkalmával, ha-
nem a népszerű kulisszajá-
rások alkalmaira is. 

A társulat tagjai a szoká-
sosnál is nagyobb izgalom-
mal készülnek most, a tervek 
szerint ugyanis az évad má-
sodik felében átköltözhetnek 
a Munkácsy Negyedben ta-
lálható új épületbe.

Egyed-napi mulatság
A Békéscsabai Hagyomány-
őrző Kulturális Kör idén is 
megrendezte az Egyed-na-
pi mulatságot szeptember 
elsején, azaz Egyed napon, 
az Öregház kertjében. A 
program ezúttal az ősma-
gyar hagyományokat felidé-
ző bemutatókkal, ételkósto-
lóval és élőzenével várta az 
érdeklődőket. 

Mácsai Sándor körelnök ko-
rábban májusban, Ivó napja 
alkalmából trombitálta össze 
a szomjas torkú pajtásokat. 
Majd két éve, midőn a járvány 
kiikszelte a tavaszi programo-
kat, a naptárban rátalált Ivó tej-
tesójára, még pedig Egyedre. 
S ahogy korábban az Ivó-na-
pokra, úgy az Egyed-napra is 
egy-egy kosztümös történést 
húzott fel.

Ezúttal az 1222-ben kiadott 
aranybulla függőpecsét, a 
honfoglaló őseink, illetve a ma-
gyarság zenéi és nemes étkei 
voltak a középpontban. Töb-
bek között köleskását, hideg 

kovászosuborka-levest, pász-
tortarhonyát lehetett kóstolni, 
de persze volt még szőlő és 
lágy kenyér is. 

A Békéscsabai Történelmi 
Íjászkör tagjai most egy jurtát 
építettek az Öregház udvarára. 
Medgyesi Pál, az íjászkör el-
nöke a nemezsátor előtt tartott 
rövid előadásában elmondta: 
honfoglaláskor a Kárpád-me-
dencébe érkező magyarok az 
eurázsiai sztyeppe vidékéről 
hozták be az életmódjukat, 
tudásukat, viseletüket, illetve a 
lakhelyüket, a jurtát.

Az egyik fő eszközükkel, a 
táltosdobokkal kapcsolatban 
elmesélte, hogy a hangsze-
ren kihúzott bőrre általában a 
világegyetemet rajzolták rá. A 
dob felső részén a szellem-
ősöket ábrázolták, azokat, akik 
már meghaltak, de védelmez-
ték őket, míg az alsó részre 
mindenféle csúszómászókat, 
férgeket rajzoltak. Középen 
volt a létra, amelyen a sámán 
a két világ között járhat át.

– Érdekes – folytatta –, 
hogy a sámánok a dobot a 
lovuknak hívták, például tál-
tos paripának. Ha a bőr meg-
ereszkedett, akkor tűz mellett 
megmelengették, amely kife-
szült. Mit mond a sámán? „A 
táltos lovam megetetem pa-
rázzsal.” A mesében is ez van: 
a rossz gebe az istállóban arra 
kéri a kisfiút, hogy „etess meg 
parázzsal”. Miután a gazdája 
megetette, kifeszült az állat 
bőre és együtt mentek a cso-
dás kalandokba...

Such Tamás

Békében Békésben
Békében Békésben címmel 
rendezett nemzetiségi fesz-
tivált a Csabai Szlovákok 
Szervezete szeptember 3-án. 
A Szlovák Kultúra Háza ud-
varán és környékén tartott 
eseményen színpadi prog-
ramokkal, mesterség-bemu-
tatókkal és gasztronómiai 
ínyencségekkel várták a lá-
togatókat.

A fesztivál megnyitóján a 
Csabai Szlovákok Szerveze-
tének elnöke elmondta, hogy 
a kétévente megtartott ren-
dezvény a szülőföld ünnepe, 
hiszen ilyenkor találkozhatnak 
egymással a szlovák szárma-
zásukat büszkén felvállaló bé-
késcsabaiak, illetve a környék-
beli városokban élő szlovákok. 
Lászik Mihály ugyanakkor örö-
mét fejezte ki, hogy az identi-
tástudatot erősítő eseményre 
nemcsak a szlovák nemzeti-
ségűek látogatnak ki szívesen. 

Az eseményen az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat 
elnöke hangsúlyozta, hogy 

egy nemzetiségi közösség éle-
tében talán még fontosabbak 
a találkozások, az ilyen és eh-
hez hasonló hagyományápoló 
rendezvények kiváló alkalmat 
kínálnak erre. Hollerné Racskó 
Erzsébet arról is beszélt, hogy 
az asszimilációs folyamatok 
előrehaladtával a más nyelvű 
kultúra itt Békés megyében is 
egyre inkább különlegesség-
nek számít majd, így a nemzeti 
örökséget érdemes generáció-
ról generációra átadni. 

– Amikor felvonultatjuk a 
kulturális és gasztronómiai 

sokszínűségünket, akkor ez 
segít tudatosítani az emberek-
ben azt, hogy milyen gazdagok 
is vagyunk. A hagyományokat 
ápolni kell, különben eltűnnek 
– húzta alá. 

A rendezvényen felszólalt 
a Szlovák Köztársaság fő-
konzulja, Emil Kuchár is, aki 
megköszönte a csabaiaknak, 
hogy az elmúlt három évet 
együtt tölthették, és minden 
helyi szlovákot arra biztatott, 
hogy tartson ki identitása 
mellett.

A Békében Békésben el-
nevezésű, egész napos szlo-
vák fesztiválon az érdeklő-
dők a kulturális programokon 
túl különféle gasztronómiai 
különlegességeket is meg-
kóstolhattak, mint például a 
káposztás ragut, öreg laskát, 
alföldi haluskát, káposztás 
kenyérlángost, tarkedlit vagy 
éppen a tót-dogot, ami virsli 
helyett csabai fűszerezésű 
grillkolbászból készült.

Vincze Attila
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Csabai Mérleg

Takács Péter: Rendkívül aktív, jól működő csoportjaink vannak

Negyven éve a közösség a szolgálatában 
Stark Adolfra 
emlékeztek

Operagálával zárult az idei Csabai Nyár programsorozata

Száztizenkét évvel ezelőtt, 
augusztus 26-án hunyt el 
Stark Adolf. Az évfordu-
ló alkalmából Békéscsaba 
díszpolgárának sírjánál he-
lyezett el koszorúkat az em-
lékező közösség.

62 éve viseli Stark Adolf ne-
vét egy békéscsabai kertba-
rát kör, melynek képviselői is 
megjelentek a koszorúzáson. 
Elnökük kifejtette: Stark Adolf 
szorosan bekapcsolódott a 
város életébe, többféle tevé-
kenységet folytatott például a 
gazdakörökben, folyóiratokban 
is publikált, és arra inspirál-
ta az embereket, hogy ker-
tészkedjenek. Hankó János 
kiemelte, hogy Stark Adolf a 
legismertebbé mégis a Csa-
bagyöngye szőlő nemesíté-

sével vált. Megalkotott egy 
szőlőfajtát, amelynek a génál-
lománya olyan, amit száz éve 
próbál a világ lemásolni, mind-
eddig sikertelenül. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő a szőlőne-
mesítő munkáját méltatta. Mint 
fogalmazott, egy olyan életmű 
az övé, amely a szó szoros 
értelmében előremutató volt. 
Értékei ma is jelen vannak, 
hiszen a Csabagyöngye szőlő 
egy világhírű szőlőfajtává vált. 
Hozzátette: a csabaiak tud-
ják, hogy a legkorábban érő 
szőlőfajtáról beszélünk, és ha 
Csaba városának lakossága 
tiszteli a múltját, akkor méltó-
képpen kell emlékeznie Stark 
Adolfra, ahogy teszik is ezt 
minden évben.  

Vári Bianka

A kulturális és közösség-
szervezői pályán eltöltött 
negyven év alkalmából kö-
szöntötte a közelmúltban Ta-
kács Pétert, a Lencsési Kö-
zösségi Ház vezetőjét Varga 
Tamás alpolgármester és 
Szente Béla, a kulturális, 
köznevelési és érdekegyez-
tető bizottság elnöke. Ta-
kács Péterrel az elmúlt négy 
évtizedet idéztük fel.  

– Hogyan indult a pályafutása? 
– A főiskola után, 1982. au-

gusztus 15-én álltam először 
munkába Dévaványán. Aznap 
reggel a tanácselnök, Mol-
nár Pista bácsi fogadott, és a 
következőket mondta: „édes 
fiam, a művelődési házban azt 
csinálsz, amit akarsz, de pénzt 
ne kérjél, mert az nincs”. Ez 
azt jelentette, hogy amennyi 
bevétel összejött, annyiból fi-
nanszíroztuk a tevékenységet. 
Öt nap alatt, augusztus 20-ára 
már szerveztem rendezvényt. 
Igyekeztem mindenkivel fel-
venni a kapcsolatot, bemutat-
koztam az óvodavezetőnek, 
az iskolák igazgatóinak és a 
könyvtár vezetőjének (későbbi 
feleségemnek, Olasz Irénnek). 
Aztán elindítottam a prog-
ramokat; például az óvodás 
gyerekeknek mesedarabokra 
színházi bérletet hirdettünk, 
mopresszóban vetítettünk fil-
meket, a Jókai színház rend-
szeresen tartott előadást, még 
a fővárosi Radnóti Miklós Szín-
pad is eljött olyan művészekkel, 
mint Kaló Flórián, Balázsovits 
Lajos, Hámori Ildikó, és járt ná-
lunk Hofi Géza is... 

– Hogyan került Csabára?
– A Megyei Művelődési 

Központ akkori igazgatója és 

helyettese megkeresett, hogy 
jöjjek be dolgozni, közben 
Irént a megyei könyvtár hívta, 
így végül igent mondtunk. Ez 
1986-ban volt. Az MMK-ban 
számos területet vittem, pél-
dául a Soros Alapítvány révén 
kaptunk egy VHS-stúdiót, ami 
unikum volt abban az időben. 
A központ beiskolázott, így 
szerkesztő-operatőri okleve-
lem is van. Indítottunk videó-
tanfolyamokat, ami végzettsé-
get adott, illetve erre alapozva 
indítottuk el később a város 
első televízióját, a Lencsési 
Közösségi Televíziót. B. Saj-
ti Emese  volt a főszerkesztő, 
én voltam a stúdió vezetője, 
valamint számos újságíró és 
népművelő tevékenykedett ott 
szerkesztőként. A rendszer-
változás hajnalán volt a Pár-
beszéd sorozat, melyet szintén 
én szerveztem. Az akkor meg-
alakult új pártok mutatkoztak 
be, így volt vendégünk  többek 
között Kövér László, Bíró Zol-
tán, Zétényi Zsolt, Mécs Imre, 
Vitányi Iván.

– 1991-ben beadta a pá-
lyázatát a Lencsési Közösségi 
Ház vezetői pozíciójára, és már 
31 éve vezeti az intézményt. Mi 
az ars poeticája?

–  Ahogy egykor Dévavá-
nyán, úgy itt is nagy hangsúlyt 
fektettem a kisközösségek ki-
építésére. Ma is rendkívül ak-
tív, jól működő, nagy létszámú 
csoportjaink vannak. A fonto-
sabb programokat mindig át-
beszéljük velük, ők pedig min-
denben segítenek, legyen szó 
akár közönségszervezésről, 
apró munkák elvégzéséről, 
önkénteskedésről vagy pedig 
még szereplésről is. A kilenc-
venes évek elején azonban 

majdnem a nulláról indultunk, a 
tárgyi, technikai feltételek sem 
voltak ideálisak. Az eredetileg 
tervezett Lencsési Szabad-
idő Központnak csak az irodai 
övezete épült meg, ezzel in-
dult el a közösségi ház. Azóta 
kétszer bővült az intézmény, 
ma már 350 m2-en dolgozunk, 
nagyjából ideális feltételek kö-
zött. A közösségi házban alap-
vető elvárás az, hogy itt mindig 
rend és tisztaság van. Ezt bizo-
nyos értelemben megörököltük 
Nyemcsok Pálné gondnokunk-
tól, aki sajnos már nem lehet 
közöttünk. A másik, hogyha 
bejön bárki, akkor rámosoly-
gunk, és megkérdezzük, hogy 
miben segíthetünk. A harmadik 
pedig az – lehet, kicsit pateti-
kusan hangzik –, hogy fontos 
számunkra a közjó szolgálata, 
az emberek életminőségének 
a javítása. 

– A közösségi ház a kiskö-
zösségek működtetése mellett 
kiállításokat, rendezvényeket 
és nagy programokat is rend-
szeresen szervez.

– Majdnem minden hagyo-
mányteremtő szándékkal indult 
el, a Szent István Napi Előze-
test például először 1992-ben 
rendeztük meg. A közösségi 
ház tevékenység-struktúrája 
egyrészt a nagyobb tömegeket 

vonzó programokból, másrészt 
a kisközösségek működte-
téséből, valamint az egyéb 
tevékenységből áll, ahova tar-
toznak a tornák, a különböző 
tanfolyamok és a szolgáltatás. 
Szeptemberben rendezzük 
meg visszatérő programként 
az Aradi Fotóklub kiállítását. A 
nálunk működő Márvány Fotó-
műhelynek számos kapcsolata 
van, de talán a leggyümölcsö-
zőbb az aradiakkal alakult ki. 
A kertbarát körünkkel együtt 
készítjük elő az Őszidő című 
komplex programot  is, amely 
főként a kiskert-tulajdonosok-
nak szól. Indulnak az egész-
ségmegőrző tornák, a tanfo-
lyamok és természetesen a 
kisközösségek foglalkozásai. 
De készülünk a Petőfi-évfor-
duló méltó megünneplésére, 
a Békéscsabai Digiporáma 
Fesztiválra és még sorolhat-
nám. A közösségi háznak az 
elmúlt három évtizedben ki-
alakult egy stabil tevékenységi 
struktúrája, melybe mindig fo-
gadunk be új elemeket. Ezek a 
programok látogatottak, s ami 
fontos, a látogatók magukénak 
érzik, ahogy a közösségi házat 
is, hisz ha a szükség úgy hoz-
ta, mindig határozottan kiálltak 
mellette, mellettünk.

Mikóczy Erika

Augusztus 28-án este véget 
ért a Csabai Nyár program-
sorozata. A hagyományok-
hoz hűen a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar nyár-
esti operagálája volt az utol-
só állomás.

A Szent István téren a meg-
jelenteket Varga Tamás al-
polgármester köszöntötte, aki 
elmondta: az elmúlt három 
hónapban a helyi kulturális 
intézmények több száz elő-
adást, koncertet és kulturá-
lis programot rendeztek a 
megyeszékhelyen.

– Az intézmények adatai 
alapján közel 300 rendezvény 
zajlott a Csabai Nyár prog-
ramsorozat részeként. Ha 

más megyei jogú városokat 
nézünk, akkor büszkén húz-
hatjuk ki magunkat, hogy az 
intézményeink mennyit dol-
goztak és milyen gazdag, szí-
nes programkínálattal várták a 
helyieket és a Békéscsabára 
látogatókat – emelte ki az al-
polgármester. 

A szimfonikus zenekar 
előadásában többek között 
Mozart, Donizetti, Puccini, 
Weber és Verdi művei csen-
dültek fel. A gála vendég-
művésze Fodor Beatrix, a 
Magyar Állami Operaház ma-
gánénekese volt, aki az utób-
bi években Hollandiában, 
Ausztriában, Németország-
ban és az Amerikai Egyesült 
Államokban is fellépett.

– A gálát úgy találtuk ki, 
hogy Fodor Beatrix éneklései 
között zenekari részleteket ját-
szottunk, szintén operákból. 
Érdekesség, hogy az énekes-
nő volt a házigazdája az elő-
adásnak, ő mondott pár szót 
azokról az áriákról, amelyeket 
eredeti nyelven, hol olaszul, 
hol németül énekelt – jegyezte 
meg Gál Tamás Liszt Ferenc-
díjas Érdemes Művész, a ze-
nekar karmestere.

A tervek szerint az immár 
hagyományos Csabai Nyár 
programsorozat jövőre is 
visszatér, és az ideihez ha-
sonlóan rengeteg nyári prog-
rammal várja majd az érdek-
lődőket.

Papp Ádám



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

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.

2022. szeptember 15., csütörtök, 19.00
ELSA VALLE TRIO

Magyarországon élő kubai jazz-énekesnő a közönség egyik 
nagy kedvence. Stílusában egyszerre van jelen az érzékiség és 

a tomboló energia.A koncertek rendezője a Meseházi Alapítvány. 
Belépő: 500 Ft

Helyszín: Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.
Köszönjük a NKA Hangfoglaló Program támogatását!

XXI. MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2022. szeptember 10-én, szombaton, 14-17 óráig készül a 

híres-nevezetes kemencés kenyérlángos, saját préselésű must, az 
aprókák kézműves játszóházban vidáman tölthetik az időt.

A MESEHÁZ HANGJA
2022. szeptember 10-én, szombaton, 16 órakor

a PUPA TRUPA zenekar családi koncertje. Soós Emőke, 
Lovas Gábor, Schäfer Szilveszter, Pataj Péter, Zsótér Csaba 

Belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk.
Köszönjük Békéscsaba Megyei Jogú Város támogatását.
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MESÉLŐ MÚZEUM Csabai életképek

Reisz Miksa és Porjesz Mihály bútorboltjainak 
telephelyei a korabeli hirdetések tükrében 2.

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/2. részBeszélgessünk a fák és az erdő titkos életéről!
Van fény az alagút végén?

Fábry Károly a sorozata 
következő részeiben be-
mutatta és megnevezte a 
békéscsabai iparosok egy 
részét. 

Az írásból kiderült, hogy 
az újonnan kialakított Ap-
ponyi utcában (ma József 
Attila utca), annak érdeké-
ben, hogy minél hamarabb 
beépüljön, olcsón lehetett 
házhelyhez jutni. Így került 
az utcába Schwartz Sala-
mon, Zsilinszky Mihály volt 
bíró, Lacai József volt gyógy-
szerész, illetve két ügyvéd: 
Thomka Emil és Szeberényi 
István is. Mivel több jogász 
is lakott ebben az utcában, 
a csabai köznyelv csak 
„Nyúzó-utca” néven nevez-
te, Fábry szerint azért, mert 
„akkoriban ellenszenves 
volt némely ügyvédeknek 
munkálkodása”. 

A következőkben a mal-
mokkal, a molnárokkal fog-
lalkozott a szerző. Szóba 
került, hogy a főtéren álló 

Trauttmannsdorf-féle tiszttar-
tói lakban kialakított üzletben 
lehetett először lisztet vásá-
rolni a településen. Lett is 
nagy botrány belőle, a csaba-
iak csak bámulták a kirakatot 
és nem értették a dolgot. A 
helyzet fonákságát az adta, 
hogy ekkoriban (az 1850-es 
években) Csabán „mindenki 
megőröltetett annyit, ameny-
nyire szüksége volt és ellát-
ta magát egész esztendőre”. 
A településen azonban nem 
akadt olyan malom, mely fi-
nomabb lisztet is elő tudott 
volna állítani. Igaz, hogy Bé-
késen volt egy gőzmalom, „de 
azt a nép nem igen szerette, 
mert „megégeti a lisztet”. A 
szárazmalmokkal meg az volt 
a gond, hogy kenyérlisztet ál-
lítottak elő és csak a szitálás 
után lett abból a finomliszt. 

Ekkor jutott eszébe Kvasz 
Mihály főbírónak, hogy egy 
bizonyos hamburgi Pain An-
tal gépész felkereste őt ko-
rábban és azt állította, hogy 
„tudna és szeretne” Csabán 

gőzmalmot építeni. A mes-
ter vállalta, hogy megépíti a 
várva várt malmot, cserébe 
telket kért a településtől 14 
év ingyenes használatra az 
Élővíz-csatorna mellett (ott 
ahol ma az István Malom 
áll). Hosszas tárgyalások és 
egyeztetések után 1853-re el 
is készült a csabai gőzmalom, 
de a csabai asszonyok leg-
nagyobb bánatára – „finom 
szitáló szerkezet” nélkül. Fur-
csa kis szerkezet működtette 
ezt az első malmot, ugyanis a 
„kis gépháza az utcára nézett 
s a fekvő gőzgép tolattyu rúd-
ja egy üvegajtó nyílásán ki-
bökdösött az utcára s mellet-
te a gőz is ki-ki csapdosott”. 

Az emberek kérdezgették 
egymástól, hogy mi lehet az a 
mozgó valami, a választ egy 
szárazmalommal rendelkező 
molnár adta meg nekik: „Hát 
tudjátok, ez arra való – mond-
ja resignált hangon a molnár 
–, hogy befütyüljön a száraz-
malmoknak”. (Folytatjuk.)

Ugrai Gábor 

Porjesz Mihály 1893 és 1904 
között vezette Reisz Miksá-
val közösen kettejük bútor-
gyárát. 1906-ban Porjesz 
megvált ügyvezetői állásá-
tól, Csabáról a fővárosba 
költözött. 

Rövidke, ismert működése 
alatt számos elegáns épü-
letben volt bútorkereskedé-
se. Raktárat 1906-ban, a VI. 
kerületben nyitott, de annak 
pontosabb címe nem ismert. 
Nemsokára a VIII. kerületbe 
vitte át, ahonnan az első is-
mert cégcím a Rökk Szilárd 
utca 32. Ehhez jött később a 
József körút 35. szám, ezek-
ben egyszerre működtette 
üzleteit. Ezek egyazon épület 
két utcára néző részei voltak, 
a mai címeken Rökk Szilárd 
utca 6. és József körút 35. 

Az 1897–1898-ban épült, 
neoreneszánsz stílusú la-
kóházat gróf Nádasdy Fe-
renc építtette a Mészáros és 
Gerstenbergerrel, elegáns 

polgári környezetben. Első la-
kói orvosok, politikusok voltak. 

1907 első félévében újabb 
címet látunk a hirdetésekben: 
Lipót körút 3. Ez ma a lipótvá-
rosi (V. kerület) Szent István 
körút 5. A csodálatos, négy-
emeletes épület egy – Weisz 
Izidor által 1901-ben építtetett 
– belvárosi bérpalota, amelyet 
Heidelberg Sándor és Dávid 
Jónás tervezett. Ebben mű-
ködött a Luxor Kávéház, Rad-
nóti Miklós 12 évig élt ebben a 
házban, 1997 óta pedig ez a 
Kieselbach Galéria székhelye. 

Porjesz 1907 októberében 
fizetésképtelenséget jelentett, 
majd 1908 júliusában kény-
szer-végrehajtást és árverést 
rendeltek el vele és nejével 
szemben. Ez utóbbit lakásuk-
ba tűzték ki, ennek címe IV. 
kerület, Kígyó tér 6. szám volt 
Budapest 1908. évi közigaz-
gatási térképe szerint. Ennek 
a mai címe Ferenciek tere 
10. Itt állt az 1817-ben épült 
Brudern-ház, amelyet idővel 

„Párisi-háznak” kezdtek hív-
ni. Ez volt a mai áruházak 
vagy plázák egyik előfutára, 
de 1883-ban részben lebon-
tották. 1909 nyaráig viszont 
a megmaradt épületrész a 
korabeli fényképek alapján 
továbbra is áruházként mű-
ködött, itt volt a Magyar Bú-
toripar Társaság lerakata. Itt, 
vagy egy ehhez tartozó épü-
letrészben lehetett Porjeszék 
szóban forgó lakása. Azután 
ezt is lebontották, és a helyé-
re épült a Belvárosi Takarék-
pénztár székháza, amelynek 
földszintjén a Párisi-udvar 

kapott helyet: egy üzletekkel 
zsúfolt passzázs. 

Porjesz Mihály üzlete és 
lakása is az elegáns úri ne-
gyedekben feküdt. Nagyszá-
mú reklámhirdetéseivel ezt 
kiegészítve remélhette, hogy 
minél több megrendelést tud 
majd felhajtani, és beren-
dezhet úri magánlakásokat, 
üzleteket. De kereskedői 
végzettsége nem párosult 
jó üzleti érzékkel, s ahogy 
Csabán, úgy a fővárosban is 
kénytelen volt hamar elállni a 
bútorgyártástól.

Szalay Ágnes

Sokat hallhatunk mostaná-
ban a fásítás fontosságá-
ról, az erdősítés megváltó 
hatásáról a klímaváltozás 
ellenében. 

Biztos vagyok benne, hogy 
mindenki ismeri a „60 ezer fa 
Békéscsabán” civil mozgal-
mat, melyet a Hatvanezer Fa 
Egyesület indított. Ők azok, 
akik felvállalták Békéscsabán 
és környékén a faültetés és 
az erdősítés nemes felada-
tát, továbbá folyamatosan 
szervezik az általuk ültetett 
fák gondozását is. Rengeteg 
lelkes önkéntes állt a kezde-
ményezés mellé. Ebből is 
látszik, hogy az embereknek 
igényük van a változtatásra. 
Az önkéntes mozgalom te-
vékenységéről, a faültetés 
fontosságáról sokat beszél-
tek, sok helyen, de nem lehet 
elégszer hangsúlyozni ezt! 

Beszélnünk kell róla, főleg az 
idei szélsőségesen forró nyár 
után! Arról is érdemes beszél-
ni, hogy van-e, és ha igen, 
mekkora esélyünk van meg-
állítani, netán visszafordítani 
a klímaváltozás őrült módon 
száguldó szerelvényét.

Továbbá azt is érdemes 
megvitatni, hogy milyen ki-
látásuk van a fáknak ezen a 
kiszárított, elsivatagosodó 
alföldi tájon. Igyekszünk a 
főszereplők szemszögéből 
megközelíteni a témát, és 
rávilágítani arra, hogy milyen 
igényei vannak egy fának, ho-
gyan lesz a fák összességé-
ből erdő, és hogyan működik 
egy erdő mint ökoszisztéma.

Mindenkit szertettel várunk 
2022. szeptember 21-én – 
szerdán, 17 órai kezdettel a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban a soron következő Mun-

kácsy blue chip program 
keretében rendezett mű-
helybeszélgetésre, melynek 
témája: A fák titkos élete – a 
fásítás fontossága az alföldi 
táj ökológiájában.

A „60 ezer fa Békéscsa-
bán” civil mozgalom egyik ve-
zető szakembere, dr. Duray 
Balázs környezetkutató geo-
gráfus, tájökológus lesz a 
meghívott vendégünk, akivel 
Váncsa Klára ökológus, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
természettudományos muze-
ológusa beszélget. A beszél-
getést irodalmi fűszerekkel 
ízesítjük a békéscsabai Jókai 
színház színművésze, Czitor 
Attila közreműködésével.

Beszéljünk róla, hogy tud-
juk, merre tovább!

Váncsa Klára, 
természettudományos 

muzeológus

A Molnárház a régi malom épületéhez csatlakozott hajdanában
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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-tól 20 óráig. Azok jelentkezését 

várjuk, akik szeretnének eljutni az alapoktól a társalgási szintig. Beszéd-
központú, jó hangulatú órákat ígérünk, Baráthné Kutasi Györgyi nyelv-

tanár 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-tól 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 vezetésé-
vel. 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-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének májusra kö-
zépfokú 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-tól 

20 óráig. Célja a testi-lelki-szellemi egészség elérése. A részvételi díj 
15.000.-Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni szep-
tember 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-tól 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-től 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 Fotóműhely vezetője és a 

fotóműhely tagjai vezetik. Jelentkezni szeptember 27-ig lehet a részvételi 
díj befizetésével a közösségi házban. 

Kiállítás
Az Aradi Fotóklub kiállítása tekinthető meg a közösségi ház 
nagytermében 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 esetében 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 csütörtöki napokon 16.30-tól 17.30 óráig. 
A foglalkozásokat Krajcsó István IV. dan tartja.

Kisközösségek, egyesületek, képzések évadnyitó foglalkozásai
• Kertbarát kör – minden hónap első hétfőjén, 17 órakor
• Nyugdíjas klub – szeptember 19-tól, minden hétfőn 14-től 17 óráig
• Paleolit klub – szeptember 19-én és 26-án, hétfőn, 17-től 19 óráig
• Ifjúsági horgászklub – szeptember 27-től keddi napokon 16-tól 17 óráig
• Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi napokon, 17-től  
  19 óráig
• Márvány Fotóműhely – keddi napokon, 17-től 20 óráig 
• Jóga klub – szeptember 16-tól, pénteki napokon, 18-tól 20 óráig
• Természetjáró kör – szeptember 14-én, szerdán klubfoglalkozás  
  15 órakor

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Kolozsvári kiállításon 
mutatták be Kincső alkotásait

Öt éve dolgozik a Csaba-
gyöngyében, számtalan ki-
adványt, plakátot, műsorfü-
zetet szerkeszt kollégáival. 
Nemrégiben pedig a Kolozs-
vári Magyar Napokon meg-
rendezett Tíz, tíz, tiszta víz 
című kiállításon mutatták be 
képeit. Kónya Kincsővel be-
szélgettünk.

Az evangélikus gimnázium-
ban Gnandt Jánosnál, festé-
szet szakon tanult. Az érett-
ségi után az egri Eszterházy 
Károly Egyetem Gyakorlóis-
kolájában képgrafika szakos 
hallgató volt, majd a nagyvára-
di Partiumi Keresztény Egye-
temre jelentkezett. A váradi 
intézményben képzőművé-
szet alapszakon és vizuális 
kommunikáció mesterszakon 
végzett.

– Az egyetem elvégzése 
után több lehetőség állt előt-
tem – mondja, – de mivel itt, a 
Csabagyöngyében töltöttem 
utolsó mesteri évem szakmai 
gyakorlatát, kézenfekvő volt, 
hogy maradjak. Ettől függet-
lenül az egyetemmel a mai 
napig nagyon jó a kapcsola-
tom; számos grafikai munká-
ra kértek már fel.

Az egyetem vizuális szaka 
idén ünnepli a 20. évforduló-
ját. A rendezvény nyitókiállí-

tása a Kolozsvári Magyar Na-
pok része volt, Tíz, tíz, tiszta 
víz címmel. Az elmúlt két 
évtized végzősei közül tízen 
állítottak ki, köztük a Csaba-
gyöngye grafikusa is. A tárlat 
tematikája a víz volt. Kincső 
szerint ez egy olyan motívum, 
ami a különböző kultúrákban 
az anyagi létezés kezdetét 
jelképezi. Az élet forrását, 
mely körülöttünk és bennünk 
lüktet. Egy olyan erő, ami 
jelen van mindenütt és a lé-
tünk függ tőle. Ahogy fejlődik 
a társadalmunk, szinte már 
természetesnek vesszük a 
jelenlétét, és időnként meg-
feledkezünk arról, hogy ez az 
erőforrás vészesen fogy.

– Nekem, mint alföldi em-
bernek kézenfekvő volt, hogy 
a víz kontrasztját, az aszályt 
jelenítsem meg a munkáimon 
– folytatja. – Egy kiszáradt nö-

vényről készítettem felvétele-
ket, amelyeket – digitális esz-
közöket alkalmazva – vizes 
hatású környezetben helyez-
tem el, ezzel is megerősítve a 
víz fontosságát és hiányát.

Elmondja, hogy az egyete-
mi tanulmányai alatt kezdett 
el az időbeliséggel, a vélet-
len művészettel foglalkozni, 
vizuális naplót vezetni, mely 
diplomamunkáinak alapját is 
adta. Intuitív módon, olykor 
játékosan hozza létre a lát-
ványt. Alkotótevékenysége 
mellett tervezőgrafikusként 
dolgozik, munkáival rendsze-
resen részt vesz önálló és 
csoportos, hazai és nemzet-
közi kiállításokon. 2019-től a 
Békéstáji Művészeti Társa-
ság tagja. Egyébiránt a tár-
saság elnöke Kincső korábbi 
mestere, Gnandt János.

Such Tamás

Mindenkit várnak, aki valaha az egyesület tagja volt

Október 8-án jubilál a csabai KIE
A Békéscsabai Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület október-
ben ünnepli fennállásának 
30. évfordulóját. Bár 1991-
ben alakultak, tavaly a jár-
vány nem tette lehetővé a 
jubileumhoz méltó közös 
rendezvényt, így most tart-
ják az évfordulót. A KIE 
múltjáról és a jubileumról 
Szák Kocsis Pétert, az egye-
sület elnökét kérdeztük. 

– Hogyan indult el a KIE 
története? 

– A Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületet még 1844-ben 
alapította meg Angliában 
George Williams. Ezután sor-
ra alakultak az egyesületek, 
1855-ben pedig Párizsban, a 
világkiállítás alkalmával világ-
gyűlést is tartottak. Itt fogadták 
el a KIE célját meghatározó 
Párizsi Alapot, amely így hang-
zik: „A KIE célja egy táborba 
gyűjteni azokat az ifjakat, akik 
Jézus Krisztust a Szentírás 
alapján személyes Uruknak 
és Megváltójuknak fogadják 
el, és az Ő tanítványai akarnak 
lenni hitükben és életükben, 
és együttes erővel munkálkod-
nak Uruk országának az ifjú-
ság között való terjesztésén”. 
Hazánkban 1883-ban alakult 
meg a KIE, amely például nép-
főiskolákat, cserkészcsapato-
kat is szervezett. A hazai egye-
sület 1950-ig működött, aztán 
egy nagy szünet következett, 
majd 1991-ben alakult újjá. 

– Békéscsabán mikor jött 
létre a KIE? 

– Csabán a hetvenes évek-
ben volt egy fantasztikus lel-
kész barátunk, Győri János 
Sámuel, aki abban az időszak-
ban is nagyon meg tudta moz-
gatni a fiatalokat, amikor nem 
volt népszerű, aki templomba 
járt. Mi pedig együtt muzsi-

káltunk, énekeltünk, és neki 
köszönhetően elmentünk a 
templomba is. A távozása után 
érkezett Bakay Péter evangé-
likus lelkész, akivel 1991-ben 
döntöttünk úgy, hogy jó volna 
egyesületet alapítani. Megma-
radtunk az evangélikus egy-
ház kötelékében, de azóta ön-
álló egyesületként működünk.

–  Hogyan foglalható össze 
a helyi KIE elmúlt 30 éve?

– Rengeteg minden történt. 
Ami állandó, hogy a KIE egy 
olyan lelki közösség, ahová jó 
tartozni, ahol hasonlóan gon-
dolkodó, keresztény emberek 
lehetnek együtt. A tagok közös 
nevezője a hit, másrészt a kö-
zösen végzett tevékenységek. 
Szeverényi Mihály festőmű-
vész annak idején hatalmas 
elánnal indította el a Szivár-
vány alkotókört, sok fiatal fes-
tett ott, az alkotásokból pedig 
kiállítások születtek. Most van 
egy foltvarró-klubunk, ahol 
a ruhákat hasznosítják újra 
és alkotnak belőle csodákat. 
Éveken keresztül volt Ten Sing 
csoportunk, amelynek tagjai 
együtt énekeltek. A mai napig 
működik a Nyomkereső foglal-
kozásunk, amely iskoláskorú 
gyermekeknek szól: kreatív 
Biblia-tanulmányozás, ahol 
eljátsszák a történeteket. Van 
gitárklubunk, ifjúsági klubunk, 

sportklubunk, kirándulásokat 
szervezünk – minden foglalko-
zásunk önkéntes és ingyenes. 
A 30 év során külföldi KIE-
kapcsolatokat is kiépítettünk, 
például svájci önkéntesek vol-
tak nálunk hosszú időn keresz-
tül, de eljött hozzánk a norvég 
Ten Sing is. Alkotótáborokat 
szerveztünk, nemzetközi KIE-
konferencián vettünk részt, az 
ünnepekkor is összejövünk. 

– Hogyan készülnek a mos-
tani jubileumra? 

– Október 8-án, délután 2 
órai kezdettel tartjuk a 30 (va-
lójában 31) éves találkozót az 
evangélikus egyház gyüleke-
zeti termében, a Luther utca 1. 
szám alatt. Erre az alkalomra 
várjuk mindazokat, akik valaha 
is megfordultak a KIE-ben. A 
rendezvény első részében – a 
hagyományainknak megfele-
lően – egy irodalmi kávéházat 
tartunk, ahol lesz irodalmi, ze-
nei és képzőművészeti blokk, 
valamint áhítat. Utána kávé, 
tea és sütemény mellett fel-
idézzük az eddig történteket. 
A program második részében 
pedig azok a vendégeink szó-
lalnak meg, akik messzebbről 
jönnek és kapcsolódnak a ha-
zai KIE-hez. Végül egy nagy, 
közös énekléssel adunk hálát 
az elmúlt harminc évért.

Mikóczy Erika
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Szák Kocsis Péter, a csabai KIE elnöke 
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KITEKINTŐ – A Magyar Teátrumi Társaság nyári fesztiválzáró gálája Szarvason
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18.10 Kezdőkör
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Aggodunk érted 20.
21.45 Útlevéllel haza
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 Művészbejáró
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 Diagnózis
9.10 Sztárportré
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
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 21.
22.05 A levegő versenypari-

pái
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 Sztárportré
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-

Vác kézilabda-mérkő-
zés

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 Csabai Forgatag
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ III/1.
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 

2018/1.
21.40 Breuer Marcell

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek

6.10 Aktuális

6.30 Sztárportré

7.00 Híradó

7.20 Aktuális

7.40 Szomszéd vár

8.10 Kikötő

8.40 BRSE TV

9.00 Közgyűlés

19.00 Híradó

19.20 Aktuális

20.00 Híradó

20.20 Művészbejáró

21.00 Biketour in Europe 

2018/2.

21.45 A völgy hangja

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 Hosszabbítás
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Csabai Forgatag
21.00 Új ház 2.
21.30 Busójárás

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Csabai Forgatag
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Hosszabbítás
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 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 Új ház 3.
21.30 Mi svábok, mindig jó 

magyarok voltunk

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
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 13.
10.50 Kezdőkör: Békéscsaba-

Vác kézilabda-mérkő-
zés

12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Új ház 2.
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 Cirkusz a jégen

23.05 Híradó
23.20 Művészbejáró
23.45 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

9.00 Közgyűlés

17.00 Hírek

17.10 Aktuális

17.30 Új ház 3.

18.00 Hírek

18.10 Csabai Forgatag

18.30 Kikötő

19.00 Híradó

19.20 Praktikák

20.00 Híradó

20.20 Művészbejáró

21.00 Kifutás

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 Balkán kobra
23.10 Híradó

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 Légy jó mindhalálig

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. szeptember 12 ., hétfő

2022. szeptember 19., hétfő

2022. szeptember 14., szerda

2022. szeptember 21., szerda

2022. szeptember 16., péntek

2022. szeptember 23, péntek

2022. szeptember 13., kedd

2022. szeptember 20., kedd

2022. szeptember 15., csütörtök

2022. szeptember 22., csütörtök

2022. szeptember 17., szombat

2022. szeptember 24., szombat

2022. szeptember 18., vasárnap

2022. szeptember 25., vasárnap

A        MŰSORA • 2022. szeptember 12 – szeptember 25.

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kvantum
8.10 Sztárportré
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 Szomszéd vár
21.00 A modern cirkusz 

atyja

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

Nemrégiben zárult a Szarva-
si Vízi Színház tizenkettedik 
évada, amelynek záróese-
ményén díjakkal ismerték el 
a XII. Magyar Nyári Fesztivál 
kiemelkedő művészi teljesít-
ményeit.

A gálaest házigazdái Fekete 
Péter Jászai Mari-díjas ren-
dező, a Fővárosi Nagycir-
kusz főigazgatója, korábbi 
kulturális államtitkár és Sza-
bó László, a Magyar Teátru-
mi Társaság titkára voltak, 

akik megosztották a közön-
séggel, hogy a fesztivál hat-
vannégy előadását több mint 
negyvenezer néző tekintette 
meg ezen a nyáron.

A legjobb jelmez díját Ko-
vács Yvette Alidának ítélték 

a Macskafogóért, a legjobb 
díszletért járó elismerést 
Igaz-Juhász Katalin kapta a 
Trianon színpadképéért. A 
legjobb női mellékszereplő 
díját Bódi Barbara vehet-
te át az Úrilány szobát ke-
res című darabban nyújtott 
alakításáért. A legjobb férfi 
mellékszereplőként Csonka 
Andrást ismerték el a Le-
génybúcsúban megformált 
karakterért, míg a legjobb 
női főszereplő díja Vándor 
Évát illette az Apácákért. A 
legjobb férfi főszereplőnek 
Timkó János színművész 
bizonyult a Furcsa pár című 
darabban nyújtott alakításá-
ért. A legjobb rendezés díját 
Szente Vajk kapta a Legény-
búcsú című vígjátékért. A 
legjobb előadásért járó elis-
merést a Veszprémi Petőfi 
Sándor Színház Esőember 

című darabja vihette haza 
– a díjat Oberfrank Pál Já-
szai Mari-díjas színművész, 
Érdemes művész, a színház 
igazgatója vette át.

A 300 éves Szarvas város 
különdíjait Graeser József, 
a Fővárosi Nagycirkusz Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel 

kitüntetett szakmai vezetője 
és a Zentai Magyar Kamara-
színház érdemelte ki, a díjat 
Wischer Johann, Bánffy-dí-
jas igazgató-művészeti ve-
zető vette át. Szarvas város 
háttérmunkások számára 
alapított különdíját Tóth Gá-
bor hangtechnikus kapta.
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Emléktábla-avatás, vízilabda torna, úszás és a játékok az évfordulón

Centenárium az Árpád Gyógy- és Strandfürdőben
Fennállásának 100. évfor-
dulóját ünnepelte augusz-
tus 27-én a békéscsabai 
Árpád Gyógy- és Strand-
fürdő. A centenárium alkal-
mából emléktáblát avattak, 
vízilabda tornát és 100 kilo-
méteres úszást rendeztek, 
valamint családi progra-
mok is várták a látogatókat. 

Az évfordulón a békéscsa-
bai önkormányzat és a Bé-
késcsaba Vagyonkezelő Zrt. 
emléktáblát helyezett el és 
leplezett le a téli fürdőépület 
homlokzatán. 

– Illés Dávid volt az Árpád 
fürdő tervezője az 1920-as 
évek elején. A strand létreho-
zásának ötletét nagy öröm-
mel fogadta akkoriban a város 
több mint 40 ezres lakossága. 
A fürdő az 1922-es megnyi-
tásakor a vidék legnagyobb 
strandfürdőjének számított a 
60x25 méteres medencéjével 
– fogalmazott Szarvas Péter 
polgármester.

A Csabai Csirkefogók Vízi-
labda Klub erre a napra után-
pótlás tornát szervezett. A kör-
mérkőzéses torna élvezetes 

csatát hozott, és jól szolgálta 
a felkészülést az ősszel rajtoló 
bajnoki szezonra. A tornán vé-
gül első helyezett lett a Debre-
ceni VSE-Master God, máso-
dik a Swietelsky-Békéscsaba, 
harmadik a Ceglédi VSE, ne-
gyedik pedig a Szegedi Vízi-
póló Suli. 

A nap folyamán az él-
ménymedencében különbö-
ző játékok és családi progra-
mok várták az érdeklődőket, 
és a gyermekműsorok is 
népszerűek voltak. A cente-
náriumi nap utolsó programja 
pedig a Száz év, száz úszó, 
száz kilométer mottóval 
megrendezett esemény volt 
a Békéscsabai Előre Úszó 
Klub szervezésében. 

– Ha jól tudom, akkor eb-
ben az uszodában lámpa-
fényes versenyt még nem 
rendeztek korábban. Ugyan 
ez nem verseny, hanem em-
lékúszás volt, de mindnyájunk 
számára igazi élményt nyúj-
tott. Pályánként 12-13 neve-
ző úszott, 9 évestől 85 éves 
korig – fogalmazott Szarvas 
János, vezetőedző.

Papp Ádám

Az időjárás átírta a Sporthétfőket
Egész nyáron alig esett 

egy kis eső, viszont a Sport-
hétfőkből az első kettő idején 
éppen hullott ránk az égi ál-
dás. Az eső nagyon kellett 
már a földeknek, viszont 
átírta a szervezők terveit. 
Az első sportágválasztó dél-
utánt augusztus 22-én tartot-
ták volna, ám a bizonytalan 
időjárási körülmények miatt 
végül úgy döntöttek, hogy 
lefújják az alkalmat. Augusz-
tus 29-én már készülődtek 

a sportegyesületek, amikor 
ideért a nyár addigi legna-
gyobb zivatara, így ekkor is 
elmaradt a Sporthétfő. 

A tervek szerint szeptem-
ber 19-éig, a hétfői napokon 
megtartják a Sporthétfőket, 
ahol a gyermekek és szü-
leik megismerkedhetnek a 
békéscsabai sportegyesüle-
tekkel, illetve az egyes szak-
ágakkal, hogy aztán ki tudják 
választani, mit sportoljanak a 
tanév közben.

Bucsi Lili világbajnoki bronzérmes
Az augusztusi U18-as női 

kézilabda világbajnokságon 
bronzérmes békéscsabai ké-
zilabdázót, Bucsi Lilit köszön-
tötte Szarvas Péter augusztus 
30-án, a városi sportcsarnok-
ban. A polgármester kiemelte: 
büszkeséggel tölti el a csaba-
iakat, hogy ilyen, válogatott 
szinten is meghatározó kézi-
labdások alkotják a keretet, 
mint Bucsi Lili. A fiatal játé-
kost saját bevallása szerint 
meglepte az elismerés. Meg-
köszönte azt a támogatást, 
amit eddigi pályafutása során 

kapott az önkormányzattól. 
Mint mondta, nagyon jó volt 
újra egy világversenyen részt 
venni, sokat készültek rá, és 
úgy álltak hozzá, hogy nyerni 
szeretnének, de nagyon bol-
dogok a bronzéremmel is. Az 
eseményen elhangzott az  is, 
hogy a 2022/2023-as sze-
zontól újra az első osztályban 
játszó Előre NKSE csapata 
plusz kiegészítő anyagi tá-
mogatást kap az önkormány-
zattól, hogy nyugodt körülmé-
nyek között készülhessenek a 
bajnokságra. 

100 úszó teljesített összesen 100 kilométert az Árpád fürdő 100. évfordulóján

A centenáriumot megörökítő emléktábla a fürdő falán

A táblát Szarvas Péter és Dénes Lajos leplezte leGulyás Levente és Berényi Nagy Péter műsora

Az úszás után 100 szeletes torta várta a résztvevőket

A centenáriumi kupa négy csapat részvételével zajlott az 50 méteres medencében

Atlétika tábor

Közel két évtizedes hagyo-
mány, hogy a Békéscsabai 
Atlétikai Club minden nyáron 
megtartja atlétika táborát, 
mégpedig a nyári szünet utol-
só hetében. Idén 45 gyermek 
jelentkezett a programra, 
amelyen az egyesület edzői 
és válogatott versenyzői ve-
zették be a fiatalokat az atlé-
tika rejtelmeibe. Tóth Sándor, 
a klub ügyvezető igazgatója 
elmondta, hogy most váloga-
tott sprintereik, Nadj Levente 
és Steigerwald Ernő mutat-
tak be gyakorlatokat, illetve 
rajtolásokat, Gregor László – 
többszörös magyar bajnok és 
válogatott versenyző – pedig 

az akadályfutást igyekezett 
közelebb hozni a gyerekek-
hez. Budai Zoltán, az egyik 
táborvezető azt is elmondta, 
hogy a résztvevők az atlétika 
mellett több sportágban ki-
próbálhatták magukat (egye-
bek mellett volt kosárlabda, 
foci, úszás, baseball). Hoz-
zátette: jó, ha megszeretik 
a gyerekek az atlétikát, de a 
legfontosabb talán az, hogy 
a mozgást, a sportolást ked-
veljék meg, és tudják, hogy 
a sporton keresztül is megis-
merhetnek másokat, akikkel 
együtt mozoghatnak, játsz-
hatnak, beszélgethetnek. 

P. Á.
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 „BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Telefon:

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

Email:

audiobcs@widex.hu

BÉKÉSCSABA, CSABA UTCA 7.

Kérjük, egyeztessen velünk időpontot!

BEKE1/22/0CSM1

JÖJJÖN BE HOZZÁNK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

ÉS PRÓBÁLJA KI

HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET

15 NAPIG!

SZERETNE RÉSZESE LENNI AZ UNOKÁI

ISKOLAI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓINAK?

A SZEGYA diákjainak fotókiállítása a CsaKK-ban 

Színezd újra! 
A BSZC Szent-Györgyi 
Albert Technikum és Kol-
légium fotószakos diák-
jainak alkotásaiból nyílt 
kiállítás augusztus 30-án 
a magyar fotográfia napja 
tiszteletére. A tárlat októ-
ber 5-éig tekinthető meg a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

A megnyitón a megjelenteket 
a Szent-Györgyi művészeti 
munkaközösségének vezető-
je, Novák Attila köszöntötte, 
aki kiemelte: nagy öröm, hogy 
2018 óta az iskola diákfotósai 
minden évben megtartják a 
magyar fotográfia napjához 
köthető kiállításukat. 

A tárlatot Jenei Péter nyi-
totta meg. A fotográfus-oktató 
elmondta, hogy a fényképe-
zés az elmúlt évszázadokban 
hatalmas fejlődésen ment 

keresztül, azonban a legmo-
dernebb fényképezőgépek 
mögött még ma is ott vannak 
a fotósok, akik személyes 
látásmódjukkal varázsolják 
egyedivé képeiket. 

A diákok felkészítő tanára 
ezúttal is Imre György volt, aki 
arról beszélt, hogy a Színezd 
újra! című kiállítás a tavalyi 
Nem szürkének születtem... 
tárlat továbbfejlesztése. 

A fotográfustól megtudtuk, 
hogy a kiállítás 50 diák 30 
munkáját jeleníti meg. Mint 
mondta, az előző években 
törekedett arra, hogy minden-
kinek legyenek kiállítva fotói, 
most azonban – a hely szűke 
miatt – egyfajta háziverseny 
alakult ki abban a tekintetben, 
hogy kinek a munkája jusson 
el a kiállításra. 

Vincze Attila

A magyar fotográfia napja 
alkalmából nyílt meg a Már-
vány Fotóműhely Képeink 
című kiállítása augusztus 
26-án, a Csabagyöngye Kul-
turális Központ Kerengőjé-
ben. A tárlat október 5-éig 
tekinthető meg.

A Márvány Fotóműhely 2013 
óta minden évben tárlatot 
szervez a magyar fotográfia 
napja alkalmából a kulturá-
lis központban – mondta el 
a klub elnöke. Katona Péter 
ismertette: 1840. augusztus 
29-én mutatták be először Ma-
gyarországon, hogyan lehet 
képet rögzíteni. A Magyar Fo-
tóművészeti Alkotócsoportok 
Országos Szövetsége kezde-

ményezésére ezért 2003 óta 
augusztus 29-e a magyar foto-
gráfia napja.

– Harminc klubtagunk egy-
egy képét mutatjuk be a kiál-
lításon. Nem határoztuk meg 
a témakört, mindenki önálló-
an dönthette el, milyen képet 
szeretne kiállítatni. Természe-
tesen a beküldött alkotásokat 
átnéztük és kiválasztottuk az 

általunk legjobbnak ítélt fotókat 
– emelte ki Katona Péter.

Lonovics László festő- és 
grafikusművész nyitotta meg 
a tárlatot. Felelevenítette, hogy 
a fotózás és a festészet egy 
időben rivalizált egymással, és 
rámutatott arra is, hogy a fény-
képészet bizonyos műfajait a 
festészet ihlette.

Papp Ádám

A Márvány Fotóműhely képei

Kerítéstárlat a vendégháznál
Jankay Art Apartman elne-

vezéssel képzőművészeti te-
hetségfeltáró program zajlott 
Békéscsabán. A művészetek 
kedvelői a workshopokkal 
színesített, négy napon át 
tartó programon megismer-
hették a meghívott fiatal al-
kotóművészeket, valamint 
vetítéseket, előadásokat néz-
hettek és hallgathattak meg 
az Árpád sor 2. szám alatt. 
A program részeként kerítés-
tárlat is nyílt a helyszínen, a 
Jankay vendégház udvarán.

és még sok-sok izgalmas program vár egész nap
Részletekért nézz rá a 

@ficsakbekescsaba Facebook-oldalunkra 

Miki bácsi festőműhelye
Vattacukor, popcorn minden gyerkőcnek
Bohóc, lufihajtogatás
Ugrálóvár
Arcfestés, csillámtetkó

Programok:

 
HELYSZÍN: 

5600 BÉKÉSCSABA, SIKONYI ÚT 3.
BÉKÉSCSABAI CSALÁD ÉS KARRIERPONT SZÉKHELYE

 
 

Gyereket a magasba!
2022. szeptember 24.

 10:00-12:00

Országos gyerekemelés a 

Hevesi Imi bácsi gyermekműsora
Terápiás kutyabemutató
Ugrálóvár
Helyi termékek kóstolója és vására
Csillámtetkó és arcfestés

Programok:

      3 Királyfi 3 Királylány mozgalommal

Szent Mihály napi forgatag
2022. szeptember 24.

 12:00-14:00 
HELYSZÍN: 

5600 BÉKÉSCSABA, SIKONYI ÚT 3.
BÉKÉSCSABAI CSALÁD ÉS KARRIERPONT SZÉKHELYE

 
 

A RENDEZVÉNYEK INGYENESEK!

Bemutatkoztak a diákpolgármester-jelöltek

Tizenegyedik LIKE 

A Békéscsabai Diákönkor-
mányzat tizenegyedik al-
kalommal rendezte meg a 
LIKE-ot, azaz a Lézengő If-
júság Kulturális Eseményét 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban, a tanévkez-
déskor, szeptember 1-jén. 

Mint azt Such Pál, a diákön-
kormányzat elnöke elmondta, 
a cél most is az volt, hogy a 
diákok együtt legyenek, kicsit 
kikapcsolódjanak és ráhan-
golódjanak az előttük álló 
tanévre. 

Az eső miatt a progra-
mokat a Csabagyöngyében 

tartották, ahol a Csabai Ga-
rabonciás Napokon induló is-
kolák állomásokat alakítottak 
ki. Az intézmények standjai-
nál több kikapcsolódási lehe-
tőség várta az érdeklődőket, 
például tánc, kvízek, súly-
emelés és ügyességi felada-
tok. A programokat az adott 
intézmény stábtagjai állították 
össze.  

A rendezvényen Szarvas 
Péter polgármester elmondta, 
hogy a friss gondolkodásmó-
dot képviselő ifjúságban min-
dig van erő, tettrekészség, 
újítani vágyás, és szorgalom 
is az új tervek megvalósításá-

hoz. Hozzátette, hogy a LIKE 
és a hasonló események is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
ezek a tulajdonságok kitelje-
sedjenek a fiatalokban. 

Az eseményen – az esti 
koncert előtt – a Csabai Ga-
rabonciás Napokon induló 
nyolc diákpolgármester-jelölt 
is bemutatkozott. Ők a követ-
kezők: Paulik Tamás (Gészi), 
Vágási Viktória (Trefort), Éber 
Boldizsár (Szegya), Pribojszki 
Péter (Közgé), Lipcsei Eme-
se (Belvár), Csontó Norbert 
(Andrássy), Petrovszki Liza 
(BEG), Seben Zalán (Vízmű). 

Szabó Judit

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.

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

Elnyerhető támogatás: Az 
ösztöndíj összege félévenként 
5 hónap időtartamra (szep-
tembertől januárig és febru-
ártól júniusig) havi 50 000 Ft, 
amely a pályázat benyújtása-
kor folyamatban lévő félévtől 
négy félévig, de legfeljebb az 
oklevél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás pá-
lyázat

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege egyszeri 
400 000 Ft, amelyet az ösztön-
díjszerződés megkötését kö-
vető 15 napon belül utalnak át 
a pályázó által megjelölt pénz-
forgalmi számlára.

A pályázatok benyújtásá-
nak helye: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala 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 Pol-
gármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztályán igényelhető 
vagy letölthető Békéscsaba 
város honlapjáról. 

Kérjük, hogy a borítékra ír-
ják rá: „Békéscsaba hazavár!" 
életkezdési támogatás pályá-
zat vagy „Békéscsaba haza-
vár!" felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíj pályázat. 

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

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösztön-
díj és a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás elnye-
résének feltételeiről bővebben 
a bekescsaba.hu weboldalon 
a pályázati hírek között olvas-
hatnak.
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SZÉPKORÚ

2022. 
SZEPTEMBER 15-17.

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

Bohus Józsefné (90)

Apana p ló

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

"Micsoda a fiú, ha nem az 
apa folytatása?", olvashatjuk 
Frank Herbert fantasztikus 
Dűnéjében. Mostanában sok-
szor eszembe jut, ahogy a 
fiaimra nézek. Különböznek, 
nemcsak kinézetükben, ka-
rakterükben is. 

Artúr igazi kisfiú: néha 
komolyan elfoglalja magát a 
traktorokkal vagy a kismo-
torjával, máskor elmélyülten 
olvas, megint máskor minden 
olyat megpróbál, amiről anyá-
val már nem egyszer elmond-
tuk neki, hogy nem szabad. 
Feszegeti a határait, és ez jól 
van így. 

Vili ezzel szemben szto-
ikus nyugalommal szemléli 
a világot. Értelmez, elemez, 
de persze jelét adja, ha va-
lami nem tetszik neki. Nyu-
godt gyerek, akit leginkább a 
bátyja tud megnevettetni, ő 
viszont nagyon. 

Különbözőségükben is 
magamra ismerek. Rezdü-
léseik, vigyoruk, grimaszaik 
ismerősek. A barna és a kék 
szempárba hirtelen költöző, 
majd gyorsan tovaröppe-
nő aggodalom is egy régi 
tükörkép pillanatfelvételét 
idézi, huszonvalahány évvel 
ezelőttről. 

Szeptember van. "Csiga-
lassúsággal" illant el a nyár, 
vagyis végtelen hosszúnak 
tűnt a fűrészpor szárazságú 
napok monoton egymásutá-
nisága, és mégis, mintha nem 
is velünk történt volna. Éltünk, 
dolgoztunk, időnként pihen-
tünk. És amikor semmi nem 
nőtt, a gyerekek akkor is cse-
peredtek észrevétlenül. Olyan 

láthatatlanul, hogy csak egy-
két hónap után tűnt fel egy-
egy változás. Artúr például 
nagyon sok szót használ már. 
Nem mindig kontextusában, 
de egészen jól ki tudja fejez-
ni magát. Nem tudja, hogy 
nem marad mindig így; hogy 
egyszer majd eljön az ösz-
szetett mondatok időszaka 
is – ha nagyon az apjára üt, 
akkor a többszörösen ösz-
szetett mondatoké is. Vilmos 
kúszni kezd lassan: van, hogy 
többet megy hátra, mint előre, 
de mozgásban van. Hatalmas 
ugrás az emberiségnek.

Ilyen volt ez a nyár. Mintha 
semmi nem mozdult volna és 
mégis minden változott. Kis 
apokalipszisek követték egy-
mást halk pukkanással, de 
ezeket nem vettük észre, már 
csak az utóhatásukat láttuk. 

Négy hónap múlva véget 
ér az év. És utána? Ezek 
biztosan az utolsó idők. Hisz 
minden egyszerre történik, fo-
lyamatok érnek véget mielőtt 
elkezdődtek volna, és új dol-
gok indulnak el, mielőtt elter-
vezték volna. 

Hova tartunk? – kérdeztem 
magamtól a minap, miközben 
Artúrt fürdettem, aki nagyo-
kat pancsolva élvezte a vizet. 
Kádnyi tó, benne egy gyerek 
és vele az egész gyerekkora: 
a hab a kezein, az épp elme-
rülő játékkatona, a vizet köpő 
gumikrokodil. Ez a tó nem illan 
el, csak ha kiöntöm. De nem 
öntöm ki. A gyerekkornak nem 
szabad elillannia: olyan tónak 
kell lennie, amely – jöjjön bár-
mekkora aszály – nem tűnik el 
a repedésekben. Nem siettet-
ni kell azt, ami még hátravan, 
hanem megélni. 

Taníts meg erre, fiam!
D. Nagy Bence

Utolsó idők

Flashmobbal lepték meg oktatójukat 
Sokszorosan emlékeze-

tes nap lesz augusztus 27-e 
Ujj Nóra óvónőnek és Bu-
rány Árpád rádiós, zumba-
oktatónak. Ugyanis a nagy 
nap igenjét követően Árpi 
zumbásai egy rövid műsorral 
lepték meg őket. A Zumba 
Hip-Hop csoport tagjai titku-
kat egyedül csak a vőféllyel 
osztották meg. Az már csak 
hab volt a lakodalmas tortán, 

hogy az Árpiék után követ-
kező pár is némileg részese 
lehetett a lelkes csajbanda 
show-jának. A bő háromper-
ces flashmob a jelenlévők-
nek minden bizonnyal több 
boldogsághormont termelt, 
mint akár három tűzijáték. 
És a sors csókja: Árpi Nórit 
a saját zumba foglalkozásán 
ismerte meg.

S. T.

A bányatavakat és a környékét népszerűsítette a KeCsaP

Kenderföldi Családi Piknik 
Augusztus 27-én első al-
kalommal rendezte meg a 
Kenderföldek Egyesület a 
„KeCsaP”-ot, vagyis a Ken-
derföldi Családi Pikniket 
a bányatavaknál, a Matróz 
vendégháztól indulva. Az 
eseményen gyermekprog-
ramok, sportvetélkedők, 
biciklitúra és borkóstoló is 
várta az érdeklődőket, akik 
természetesen a Kenderföl-
dek ügyes-bajos dolgait is 
megvitathatták.

Csicsely Gergő, a Kender-
földek Egyesület elnöke és 
Duray-Kőrös Diána alelnök 
elmondta, hogy hagyományte-
remtő szándékkal szervezték 
meg az eseményt, amelynek 
célja a közösségépítés mellett 
az volt, hogy népszerűsítse a 
bányatavak környékét. Sokan 

például nem is tudják, hogy 
nemrég a település értéktárá-
ba is bejegyezték a téglagyári 
tavakat.  

Mint elhangzott, a későbbi-
ekben a terveik között szere-
pel téglaipari történeti gyűjte-
mény létrehozása, iparvasúti 
üzem bemutatása és 1-2 km 
hosszú iparvasúti pálya lét-
rehozása. Szeretnék, ha a 
környék jobban benne lenne 
a köztudatban, például kultu-
rális programok, időszaki kiál-
lítások, közösségi programok 
szervezése kapcsán. Szó volt 
továbbá kultúrkocsma, ven-
dégház, közösségi tér és szál-
láshely kialakításáról, valamint 
ipartörténeti és természetvé-
delmi tanösvény, ökológiai 
bemutató- és megfigyelőhe-
lyek kialakításáról is. Szeret-
nék, ha pályázati forrásból 

mindezeket meg lehetne va-
lósítani. 

A családi piknik kísérő 
programjaként a Téglagyár és 
az Iparvasút-történeti Egyesü-
let közreműködésével vona-
tozni is lehetett a helyszínen, 
emellett egy téglaipari-törté-
neti tárlatot láthattak az érdek-
lődők, de a helyi kézművesek 

is bemutatkoztak portékáik-
kal. A KeCsaP résztvevői a 
vendégháztól ellátogathattak 
a Csabagyöngye szőlőültet-
vényre, ahol borkóstoló volt 
a Borháló segítségével, majd 
meglátogathatták a madárlest, 
és továbbkerekezhettek a 
Szabadkígyósi Wenckheim 
kastélyba is. 
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B É K É S C S A B A  A N N O
Féja Géza elkobzott, Viharsarok című könyve

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Találkozzon a Jókai színház társulatával!
Voltak idők, amikor Ma-
gyarországon az államha-
talom bíróság elé citálta az 
írókat, szociográfus újság-
írókat, akiket egyszerűen 
börtönnel fenyegettek, be-
léjük fojtva a szót, az írást, 
ha a sötét nyomorúságot 
elpanaszolták.

1937. április 9-én írta meg a 
Békésmegyei Közlöny, hogy 
elrendelték Féja Géza Vihar-
sarok című könyvének elkob-
zását, melyet az Athenaeum 
Irodalmi és Nyomdai Rt.-ben 
állítottak elő. Erről a buda-
pesti törvényszék vizsgálóbí-
rója hozott végzést, melynek 
alapján be is tiltották Féja 
Géza könyvét.

A megjelenésével nagy 
feltűnést keltett a Viharsarok 
című szociográfiai kötet. Féja 
Géza könyvének anyagát a 
szélesre tágult Viharsarok, 
a Szeghalomtól a Dél-Tisza 
vidékéig elhúzódó telepü-
lések adták. Végigjárt 38 
települést, falvakat, város-
okat. Találkozott földnélküli, 
kizsákmányolt parasztság-
gal, munkanélküli munkások-
kal, nyomorgó családokkal, 
rongyos ruhájú, mezítlábas 
gyermekekkel. A szerző jegy-
zetelt, amerre járt, majd két 
évig írta a könyvét. Az első 
kiadásért 1200 pengőt, a 
másodikért pedig ugyancsak 
1200 pengőt kapott. 

A Féja Géza elleni vádirat 
1937. március 13-án kelt. A 
vád a sajtó útján elkövetett 
osztály elleni izgatás bűntet-
te, a magyar állam és a ma-
gyar nemzet megbecsülése 
ellen irányuló vétség volt. A 
vád tárgyát a könyv egész 
tartalma képezte, de különö-
sen a 10. oldalon levő rész. 
A vádirat ismertetője, Méhes 
Ignác dr. kir. ítélőtáblai bíró, 
elnök volt. A perben részt 
vevő bíró Bartha Zoltán dr., 
valamint Haitsch Gyula dr., 
Féja Géza védője pedig Var-
ga Ödön dr. volt. 

A gyulai megyegyűlés 
1937. májusi ülésén nem 
volt napirenden a Viharsarok 
című könyv ügye. Azonban 
Karácsony András békési 
református lelkész elítélte a 
kötet elkobzását, és szintén 
ilyen véleménye volt Gyön-
gyösi Jánosnak. 

A Féja Géza-per főtár-
gyalása 1937. szeptember 
24-én indult. Féja védője, 
Vajda Ödön úgy fogalmazott: 
„a vádlott könyve nemcsak 
helytelen és elítélendő, de 
javításra szoruló kérdéseket 
láttatott meg és vitt a nyilvá-
nosság elé, bemutatta azt, 
hogy  helyes vezetéssel és 
áldozatkészséggel a sors he-
lyes irányba is fordítható.”

Féja Géza ártatlannak val-
lotta magát, fellebbezést je-
lentett be. Az elnök kimondta 
az ítéletet: öthónapnyi fogház-
büntetés; a Kúria azonban két 
hónapra mérsékelte a fogház-
büntetést, de Féja Géza a ta-
nári állását így is elvesztette.

Féja Géza 1956 előtt Bé-
késcsabára került, a múzeum 
könyvtárában dolgozott.  A 
forradalom alatt megszervez-
te a rádió adásait is.

Gécs Béla

Nyilvános – és meglepeté-
sekkel teli – évadnyitó tár-
sulati ülésre hívjuk és vár-
juk a kedves közönséget 
szeptember 10-én, szom-
baton 16.30-kor a teátrum 
előtti térre. A hosszú nyár 
után szeretnénk a nézőkkel 
találkozni, és ízelítőt adni 
a jövő évad fergetegesnek 
ígérkező előadásaiból. A 
jó időt már megrendeltük, 
a nagyszerű hangulat ga-
rantált – legyen találkozási 
pont ezen a napon a tér!

A nyilvános évadnyitó tár-
sulati ülés előtt rendhagyó 
kísérő rendezvénnyel jelent-
kezünk: szeptember 10-én, 
szombaton 9 órától délig 
várjuk önöket véradásra a 
Vöröskereszt, a Békéscsa-
bai Területi Vérellátó és szín-
házunk szervezésében. Az 
akcióra a Drakula-fantázia 
premieréhez kapcsolódva 
a színház előcsarnokában 
kerül sor. A donoroknak a 
színház ajándékával is ked-
veskedünk – jöjjenek minél 
többen!

Szeptember 16-án máris 
premierrel, sőt ősbemuta-
tóval érkezik egy új műfaj 
Békéscsabára: a Drakula-
fantázia című horror-rock-
operát tekinthetik meg bér-
letes és jegyet váltó nézőink. 
Az előadás címszerepében, 
kettős szereposztásban lát-

hatják Kocsis Dénest és Tö-
rök-Ujhelyi Tamást. A főbb 
szerepeket Csonka Dóra és 
Lénárt László alakítja, az elő-
adásban fellépnek a Vihar-
sarok Táncszínház művészei 
is. Az ősbemutatót részben 
szerzőként is jegyzi a ren-
dező, Seregi Zoltán Jászai 
Mari-díjas művész, a teátrum 
igazgatója. A szeptember 17-
én esedékes díszbemutatót 
a bérlettel nem rendelkező, 
jegyet váltó nézők is látogat-
hatják, ám a belépő csak az 
előadásra érvényes, az álló-
fogadásra nem.

Augusztus 31-étől ismét 
játsszuk a júniusban ha-
talmas sikerként robbanó 
Furcsa pár című komédiát, 
Kovács Edit és Fehér Tímea 
főszereplésével, sok tehet-
séges színésznőnk alakítá-
sával. Ha egy szórakoztató 
estére vágynak, ne mulasz-
szanak rá jegyet váltani!

Színházunkban a Bárka 
folyóirat két Békéscsabá-
hoz kötődő irodalmár előtt 
tiszteleg szeptember 19-én: 
Banner Zoltán kilencvenedik, 
Elek Tibor főszerkesztő hat-
vanadik születésnapja alkal-
mából várják ünnepi estjükre 
az irodalomkedvelőket.

Az új évad első premierje 
már október 14-én esedékes 
– addig is biztosítsák helyüket 
a nézőtéren, váltsák meg bér-
leteiket! A felnőttek 10 000 Ft-
tól, a nyugdíjasok 7500 Ft-tól, 
a fő- és középiskolások 4500 
Ft-tól, a felső tagozatosok 
3200 Ft-tól, míg a legkiseb-
bek 3900 forintért vásárolhat-
nak élményt és kultúrát szín-
házbérlet formájában. Akik 
későbbre hagynák a darab- 
és helyválasztást, azoknak 
ajánljuk a négy alkalmas sza-
badbérletet 12 000 forintért, a 
hat alkalmasat pedig 17 000 
forintért vásárolhatják meg.
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