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„Szükség lehet a tervezés alatt álló fejlesztések átütemezésére”

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Folyamatos a lehullott falevelek 
összegyűjtése Békéscsabán

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Fénysorompót kaphat két 
vasúti átjáró a szegedi vonalon 

Szarvas Péter, Lázár János és Herczeg Tamás a békéscsabai városházán

A közgyűlés városüzemel-
tetési, fejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottsága 
augusztusban tárgyalt a 
„Békéscsaba – Szeged vas-
útvonal felújítása” tárgyú 
projekt tervdokumentáció-
járól, melynek egyik pozitív 
hatása Békéscsaba közúti 
közlekedésére az lehet, hogy 
a város két vasúti átjáróját 
fénysorompóval látják el. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. (NIF Zrt.) megbí-
zásából az Infraplan Vasútés 
Úttervező Zrt. elkészítette a 
„Békéscsaba – Szeged vasút-
vonal felújítása” tárgyú projekt 
tervdokumentációját. A terve-
zet része az úgynevezett ke-
zelői lehatárolások dokumen-
tációja, amely meghatározza, 
hogy a felújítást követően az 
egyes létesítményeknek, így a 

vasúti átjáróknak, utaknak és 
a csapadékvíz-elvezetőknek 
ki lesz az üzemeltetője. Ez a 
MÁV és a békéscsabai önkor-
mányzat közötti feladatokat ha-
tárolja le. 

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter megkeresésünkre ismertet-
te, hogy a vonalon, Békéscsa-
bán belül jelenleg négy vasúti 
átjáró található. Mint mondta: 
ezek közül kettőt korábban el-
láttak karos fénysorompóval, 
most a Jaminából a 47-es fő-
útvonalra kivezető két földúton 
lévő vasúti átjárók kaphatnak 
fénysorompót. Ez egy olyan 
fejlesztés, amely a biztonság 
és a baleset-megelőzés érde-
kében fontos az arra közleke-
dők számára. 

A NIF Zrt. anyagából ki-
derül, hogy az összesen 97 
kilométernyi vasútvonalból 55 
kilométert érint a tervezés – tá-
jékoztatott Nagy Ferenc. 

A Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft. feladatai 
között szerepel a város te-
rületén lévő zöldfelületek, 
parkok rendezése, fenntar-
tása és üzemeltetése. Az 
ősz beköszöntével megkez-
dődött a lehullott levelek 
összegyűjtése, elszállítása, 
illetve hasznosítása is.

Balla Ferenc, a cég ügyvezető 
igazgatója arról tájékoztatott, 
hogy a lehullott leveleket kézi 
és gépi erővel gyűjtik össze, 
elszállítják, vagy a helyszínen 
feldolgozzák, majd talajtáp-
anyagként használják fel. 

– A városban lévő zöldte-
rületek kategorizálva vannak: 
A, B, C és D jelzéssel. Így ha-
tározzuk meg, hogy az adott 
helyszíneken egy évben hány 
alkalommal kell felszedni a le-
veleket: az A és a B jelzésű 
területeken minimum négy-

szer, a C kategóriánál pedig 
kétszer egy évben. Az enyhe 
télnek köszönhetően előfor-
dul, hogy az őszi levelek nem 
hullanak le időben, ilyenkor a 
téli hónapokban is az össze-
szedésükkel kell foglalkoz-
nunk. Így tehát ez a feladat 
átnyúlik januárra és februárra 
– mondta Balla Ferenc.

A Békéscsabai Városgaz-
dálkodási Kft. tavaly nyáron 
szerzett be két nagy teljesít-
ményű lombszívó berende-
zést. Az eszközök 23 lóerő-
sek és minimum 80 köbméter/
perc légáramlási sebesség-
gel bírnak. 

– A levelek összegyűjtése 
kézi és gépi erővel történik. 
A Békéscsabai Városgazdál-
kodási Kft. két nagy teljesít-
ményű lombszívó berende-
zéssel rendelkezik, amelyek 
könnyen felszerelhetőek a 
tehergépjárművek platójá-

ra. A készülék felszívja az 
összegereblyézett leveleket 
és egyből a platóra juttatja 
azokat. A berendezések a 
felszívás során le is darálják 
a leveleket és a kisebb ága-
kat, ezáltal kétszer-háromszor 
több levelet tudunk a platóra 
feljuttatni, ami komoly ener-
gia-megtakarítást jelent az 
embereink számára. A leda-
rált levelek egy részét talaj-
komposztálásra használjuk 
fel. Ezt a módszert fás, cser-
jés, bokros, illetve kitisztított 
virágágyásos területeken tud-
juk alkalmazni – részletezte 
Balla Ferenc. 

Mint megtudtuk, ilyenkor a 
helyszínen hagyják a ledarált 
leveleket, valamint a kisebb 
nyesedékeket, és egy körül-
belül 10 centiméteres réteget 
alakítanak ki. 

Valamennyiünk életét meg-
nehezíti az energiaválság, 
ezért kiemelten fontosak az 
energetikai célú beruházá-
sok; Békéscsabán egyezte-
tett Lázár János; rövidesen 
kezdődik a parlament őszi 
ülésszaka –  ezekről kérdez-
tük Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselőt. 

– Szeptember 15-én Lázár Já-
nos építési és beruházási mi-
niszter a városházán járt, ahol 
önnel és Szarvas Péter polgár-
mesterrel folytattak egyezteté-
seket. Miről tárgyaltak? 

– Lázár János azzal a szán-
dékkal látogatja meg a megyei 
jogú városokat, hogy sorra 
vegye a települési vezetőkkel, 
országgyűlési képviselőkkel: 
hol tartanak a folyamatban 

levő nagyberuházások. Felmé-
ri azt is, milyen tervei vannak 
az adott településnek a követ-
kező esztendőket illetően. A 
városházán az is szóba került, 
hogy a tervek közül melyek 
azok, amelyeknek az átüteme-
zése szükséges. A miniszter 
úr kijelentette, hogy minden 
már elkezdett beruházás be 
fog fejeződni. Az egy másik 
kérdés, hogy a tervezés folya-
matában tartó fejlesztéseket 
valószínűleg csak később le-
het majd megvalósítani. Olyan 
fejlesztésekről is beszéltünk, 
amelyek esetében Békéscsa-
ba egészen jól áll. Ezek az 
energetikai célú komplex prog-
ram részei, amelyekbe a nap-
elem-park létesítése, a geoter-
mikus energia hasznosítása, a 
közvilágítás korszerűsítése, a 

közösségi közlekedés javítá-
sa, az elektronikus meghajtá-
sú buszok beszerzése tartozik. 
Tudatos tervezés eredménye-
képp az elmúlt időszakban, a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programból nagyon 
sok közintézmény energetikai 
felújítása megtörtént, ennek 
most kiemelt jelentősége van. 
A kormány a geotermikus 
energia hasznosításával kap-
csolatos országos stratégiát 
készít, ebbe próbáljuk beillesz-
teni azokat a további békés-
csabai elképzeléseket, ame-
lyek azt a célt szolgálják, hogy 
a közintézmények energiaellá-
tását részben napenergiából, 
részben pedig geotermikus 
energiából tudjuk biztosítani.
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSAMEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK 
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Tudnivalók a diplomás gyermekgondozási díjról

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
tájékoztatja lakosságot, 
hogy a Meglévő iparte-
rületek infrastrukturális 
fejlesztése tárgyú projekt 
keretében a kerékpárfor-
galmi létesítmények ki-
vitelezési munkái folyta-
tódnak. 

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 asz-
faltozási munkák elkészül-
tek. Jelenleg padkaépítési, 
tereprendezési munkála-
tok vannak folyamatban. 
A gerlai Holt-Körös hídon 
a hídszegély betonozását 
követően megkezdődnek 
a forgalomtechnikai mun-
kálatok a burkolati jelek fel-
festésével, korlát építésé-
vel. Az építési munkálatok 
várhatóan október közepén 
befejeződnek.

A Mokry utcában a lo-
kális pályaszerkezet-csere 
elkészült. A végleges for-
galomtechnika kialakítása 
során – kerékpáros-nyom 
felfestése – időlegesen par-
kolási korlátozásra kerül 
sor az utcában. 

A Mokry utcai közúti-
gyalogos szintbeli vasúti 
keresztezés és a Szarvasi 
úti kerékpárút között terep-
rendezési munkálatok foly-
nak. Az építési munkálatok 
a tervek szerint október 
elején befejeződnek.

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

A kivitelezési munká-
latok alatt kérjük az arra 
közlekedőket, hogy köves-
sék figyelemmel a tájé-
koztatókat, szíveskedjenek 
figyelemmel lenni a mun-
kavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechni-
kai kialakításokra. 

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

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

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 forgalomba-helyezési el-
járással jelenleg érintett 
szakaszok: Békéscsaba-Sza-
badkígyós közötti út, Ligeti 
sor-Sikonyi utca.

A forgalomba-helyezési eljá-
rás lezárásáig mindenki csak 
saját felelősségére használ-
hatja 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 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 térfigyelő kamera el-
helyezése (bányatavak, Ger-
la – Wenckheim Károly tér, 
Póstelek – kronoszkóp, komp-
lex fedett pihenő – Dirt pálya). 
A bányatavaknál lévő kilátó vil-
lámvédelme elkészült. 

A Wenckheim kerékpár-
út egyes szakaszain közvi-
lágítás, térvilágítás létesül: 
a Lencsési út-Veszei kerék-
párút külterületi szakaszán; a 
pósteleki sétányon; a pósteleki 
pumpapályánál (DIRT). A mun-
kák előreláthatóan december 
közepére valósulnak meg.  

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

A gyakorlati képzésben 
kiemelkedő szerepe van 
azoknak a külső vállalati 
képzőhelyeknek – vállal-
kozóknak, gazdálkodók-
nak –, ahol duális kép-
zésben tanulószerződés 
vagy szakképzési mun-
kaszerződés keretében 
sajátítják el a tanulók a 
szakmai ismereteket. 

E célból a Békés Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
Elnöksége, a Szakképzési 
Bizottság javaslata alapján, 
az „Az Év Gyakorlati Ok-
tatója” díjat adományozza, 
amellyel évente egy oktató 
jutalmazható 100 ezer forint 
anyagi elismerés mellett. A 
címre nevezhető minden, 
a Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamaránál 
nyilvántartott, duális kép-

zőhelyen legalább tíz éve 
gyakorlati oktatással foglal-
kozó mester vagy gyakorlati 
oktató, aki egyéni vállalko-
zásban, vagy gazdálkodó 
szervezetnél folytat gyakor-
lati vagy duális képzést. A 
díjra jelölhet bármely Békés 
megyében gyakorlati/duális 
képzést folytató vállalkozás, 
bármely szakképző intéz-
mény vagy magánszemély. 

A kamara meghirdette a 
„Kiváló Duális Képzőhely” 
címet is, melynek célja, 
hogy erkölcsi elismerés-
ben részesítsék azokat a 
duális képzőket, amelyek 
felvállalják a szakmunkás 
tanulók magas színvona-
lú gyakorlati oktatását. „A 
Kiváló Duális Képzőhely” 
címre pályázhat minden 
Békés megyében iskola-
rendszerű szakképzésben 

duális képzést folytató 
szervezet, amely a duális 
képzés folytatásához hatá-
rozati számmal rendelkezik, 
legalább három éve foly-
tat duális képzést az adott 
szakmacsoportban, a Bé-
kés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Szakképzési 
Bizottsága által meghatáro-
zott kritérium szintjét eléri, 
a szakértők által lefolytatott 
duális képzőhely ellenőrzés 
során megfelelő kamarai 
minősítést ért el.

A pályázatok szeptem-
ber 30-ig nyújthatóak be 
az alábbi címeken: Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, 5600 Békés-
csaba, Penza lakótelep 5. 
vagy e-mailben az orsolya.
novodomszki@bmkik.hu 
címre küldve. További rész-
letek: bmkik.hu

Az Év Gyakorlati Oktatóját és a legjobb duális 
képzőhelyet keresi az iparkamara

A felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatói gyermekük 
után diplomás gyedre le-
hetnek jogosultak.

Diplomás gyedre az az édes-
anya jogosult, aki valamennyi 
jogszabályban előírt feltétel-
nek megfelel. Lényeges, hogy 
az anya a gyermeke születé-
sét megelőző két éven belül 
államilag elismert felsőokta-
tási intézményben, magyar 
nyelvű nappali képzésben, 
legalább két félév aktív hall-
gatói jogviszonnyal rendel-
kezzen, és a gyermeket saját 
háztartásában kell nevelnie.

A diplomás gyed a gyer-
mek születésének napjától 
annak 2 éves koráig jár. Nem 
jár az ellátás, ha a jogosult a 
gyermek születését követő 
169. napot megelőzően bár-
milyen jogviszonyban – ide 
nem értve a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony-
ban végzett tevékenységet – 
keresőtevékenységet folytat. 

Az ellátásra a vér szerinti 
apa is jogosultságot szerez-
het, ha az anya meghal, vagy 
a jogszabályi feltételek va-
lamelyikének nem felel meg 
és az apa vonatkozásában a 
feltételek fennállnak.

A diplomás gyed havi ösz-
szege az alapképzésben részt 
vevő hallgató esetén a jogo-

sultság kezdő napján érvé-
nyes minimálbér, a mesterkép-
zésben részt vevő esetén a 
garantált bérminimum 70 szá-
zaléka, vagyis idén 140 000 
forint, illetve 182 000 forint. 
Az ellátás bruttó összegéből 
10 százalék nyugdíjjárulékot 
és 15 százalék személyi jö-
vedelemadó-előleget vonnak 
le, ugyanakkor érvényesíthető 
belőle a családi kedvezmény.

Az igénylő a kérelmet az 
egészségbiztosító által rend-
szeresített és annak hon-
lapján – egbiztpenzbeli.tcs.
allamkincstar.gov.hu/ – közzé-

tett „Igénybejelentés hallgatói 
jogviszony alapján igényelt 
gyermekgondozási díjra” el-
nevezésű nyomtatványon 
nyújthatja be a lakóhelye sze-
rint illetékes kormányhivatal-
hoz. Ha az anya a gyermek 
születésének napján biztosí-
tott, akkor kérelmét a foglal-
koztatójához kell benyújtania.

 Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Felújítás a kereszteződésnél
A Swarco Traffic Hungária 

Kft. a Békéscsabai Város-
gazdálkodási Kft. megrende-
lésére a Luther utca – Jókai 

utca – Illésházi utca – Csaba 
Center kereszteződésében 
lévő jelzőlámpás csomó-
pontban felújítási munkákat 

végez. A jelzőlámpát szep-
tember 21-én kikapcsolták. 
Mivel a jelzőlámpás csomó-
pont jelzőfejeit lebontják, a 

csomópontban a sárga villo-
gó sem működik. 

A munkák várhatóan két 
hétig tartanak.
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Ez azért hasznos, mert 
maga a fanyesedék és a le-
darált levél a tél folyamán 
szépen komposztálódik. Egy 
tápanyagban gazdag hu-
muszréteg alakul ki tavaszra, 
pont addigra, amikor a fák 
elkezdenek rügyezni. Így a 
hiányzó tápanyagot pótolni 
tudják. A komposztáláshoz 
kialakított avar azért is fon-
tos, mert nem csupán a nö-
vényeknek ad tápanyagot 
és védelmet, hanem ott át-
telelhetnek a rovarok, illetve 
kisebb emlősök is. A környe-
zetvédelem és a természet-
védelem szempontjából is 
igen fontos technológia ez. 

– Ezeket a módszereket 
leginkább a B és a C terüle-
teken alkalmazzuk. Minden 
évben próbáljuk kibővíteni a 
módszert további helyszíne-
ken. A hulladékgazdálkodás 
szempontjából is fontos ez a 
megoldás, hiszen kevesebb 
zöldhulladék keletkezik, és 
emellett nagyon sok üzem-
anyagot tudunk megspórol-
ni ezzel a technológiával – 
hangsúlyozta az ügyvezető 
igazgató.

A talajkomposztálási tech-
nológiával nem minden terüle-
ten lehet élni.

– Az A területeken azért 
nem alkalmazzuk a talajkom-
posztálást, mert ha a ledarált 
leveleket a helyszínen hagy-
juk, szárazabb időszakok-
ban akár egy kisebb  szél is 
képes szétfújni azokat, így 
a rendezettség megszűnik 
a területeken. Cél, hogy a 
belváros szép tiszta marad-
jon, és elfogadható legyen 
a békéscsabaiak, valamint 
az idelátogatók számára. 
A biztonságos közlekedés 
megteremtése szempontjából 
szintén szükséges a levelek 
összeszedése. Esős időjá-
rást követően ugyanis ezek 
a járdákra, kerékpárutakra 
tapadva csúszásveszélyt je-
lenthetnek a járókelők és a 
biciklisek számára egyaránt 
– emelte ki.

Balla Ferenc arról is be-
szélt, hogy a levelek össze-
szedése a füves területeken is 
szükséges, mert ha azokat ott 
hagynák, akkor a természetes 
úton kialakuló talajkomposz-
tálási folyamat során a fű is 
komposztálódna, és tavaszra 
részben vagy teljesen eltűnne 
a területről. 

Balla Ferenc hozzátette: 
a város közigazgatási terüle-
tén levő zöldterületek, parkok 
fenntartását, üzemeltetését elő-
re elkészített, kéthetes ütem-
terv alapján, 5-6 fős brigádok 
végzik, akik különböző terüle-
tekért felelősek. Az ügyvezető 
igazgató szerint a kialakított 
módszerrel a csapatok haté-
konyan megoldják a zöldterü-
letek rendben tartását.

Papp Ádám

Az elképzelések szerint 
Orosháza és Hódmezővá-
sárhely Népkert között 80 
km/órás, Orosháza és Bé-
késcsaba között pedig ma-
ximum 120 km/órás sebes-
séggel közlekedhetnek majd 
a szerelvények. Emellett 
Szegeden, Telekgerendáson 
és Kútvölgyön áttervezik az 
utas-peronokat, Hódmezővá-
sárhelyen pedig új állomás-
épületet létesítenek, miután a 
régit lebontják. A közlekedés 
is biztonságosabbá válhat, 
ugyanis modern, központi 
forgalomirányítást lehetővé 
tevő állomási biztosítóberen-
dezés lesz a vonalon. 

A 135-ös számú Szeged–
Békéscsaba vasútvonalon 
részben már történt fejlesz-

tés, a tram-train beruházással 
sokat javult a helyzet Szeged-
Rókus és Hódmezővásárhely 
Népkert között. A vonal ter-
vezett további rekonstrukci-
ója tekintetében egyelőre a 
kapcsolódó útépítési engedé-
lyeztetési eljárások vannak fo-
lyamatban, valamint tíz vasúti 
átjáró biztosítási módját meg-
határozó kivitelezési tervek 
készültek el, ezek esetében 
indulhatnak majd meg első-
ként a munkálatok, de csak 
azoknál az átjáróknál, ahol a 
tram-train nem közlekedik. 

Békéscsaba határában 
egyébként most is zajlik egy 
vasúti fejlesztés, hiszen a me-
gyeszékhelytől az országha-
tárig, Lőkösházáig felújítják 
és kétvágányúsítják a 120-as 
vasútvonalat, valamint kor-
szerűsítik a szabadkígyósi, 

a kétegyházi és a lőkösházi 
vasútállomást. A beruházás 
révén a korszerűsítésen át-
esett vágányok villamosítot-
tak lesznek, a megengedett 
maximális sebesség pedig 
100 km/h-ról 160 km/h-ra 
emelkedik. A pályaszaka-
szon a vasúti pálya átépítése 
mellett korszerűsítik a bizto-
sítóberendezést, a távközlési 
rendszert, az áramellátást, 
a felsővezetéki rendszert, a 
meglévő műtárgyakat, a tér-
világítást, valamint az egyes 
magasépítészeti létesítmé-
nyeket. A beruházás eredmé-
nyeképp csatlakoznak majd 
egymáshoz a Békéscsaba 
vasútállomás projektben és 
a román oldali projektben 
átépült vasúti vágányok és 
kapcsolódó létesítmények.

Hidvégi Dávid
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Csontó Norbert vagyok, az Andrássy jelöltje a 30. Csabai Ga-
rabonciás Napokon. Stábom az AdrenAllin, célunk pedig az, 
hogy együtt felfedezzük, hogyan kell igazán élvezni az életet 
és mindenből kihozni a lehető legjobbat. Ez alapján a követ-
kezőket tervezzük megvalósítani: szeretnénk az Andrássy út 
mentén egy kerékpárutat, így növelni az arra közlekedő diá-
kok biztonságát; terveink között van a helyi buszmenetrendek 
megreformálása; illetve megrendeznénk a sportcsarnokban 

egy 24 órás sportvetélkedőt a középiskolások számára.

Éber Boldizsár vagyok és a 30. Csabai Garabonciás Napokon 
én képviselem a Szent-Györgyit. Nevünk a RIAZ, ami egy hin-
di eredetű szó, ehhez rendeltünk hozzá a céltudatosságot. Té-
mánkat a díszletben szeretnénk megjeleníteni, úgy mint „Riaz 
a céltudatosság városa”. Céljaink közé sorolható a Csaba kár-
tya népszerűsítése, elektromos rollerek és bicikli-kölcsönzők 
létrehozása és a diákság felé célzott hírszerzés készítése.  
Tegyetek Ti is a céljaitokért és látogassatok el a programjainkra! 

Ne felejtsétek: Riaz mindenkit tárt kapukkal vár!

Seben Zalán vagyok, a Vízmű, illetve az Impression stáb je-
löltje. A mi témánk az élmények, és biztosan felmerül, miért 
pont ezt választottuk. Pontosan azért, mert ez a jelenség ben-
ne van a mindennapjainkban pozitív és negatív értelemben is. 
A pozitív élmény örömet okoz, miközben egy negatív élmény 
tapasztalatot ad. A kampányunk alatt törekszünk arra, hogy 
minél több élménnyel, új barátságokkal legyetek gazdagab-

bak. Hajrá Vízmű! Hajrá Impression!

Pribojszki Péter vagyok a Közgé jelöltje. Stábunk a LifeLine, 
azaz mentőöv. Célunk, hogy diáktársainkat kihúzzuk a túlgon-
dolás csápjai közül, és közösen megalkossunk 4 napot, ahol 
felszabadultan fürödhetünk a Gara tengerében. Diákpolgár-
mesterként fontosnak tartanám a városi munkalehetőségek 
növelését kortársaim számára. Továbbá szeretnék egy „Csa-
bai Búcsút”, ahol a diákok együtt búcsúztathatják a tanévet. 
Végül városi gólyatábort kezdeményeznék, ahol a leendő  

középiskolások megismerhetik a helyi diákéletet.

Vágási Viktória vagyok a TheseAges jelöltje, és idén én kép-
viselem a Trefortot a 30. jubileumi, Csabai Garabonciás Na-
pokon. Hogy mi is a témánk? Nevünkből kiindulva szó szerint 
azokat az éveket szeretnénk bemutatni, amelyek a legnagyobb 
hatással vannak a Ti és a Mi életünkre is. Ez pedig nem más, 
mint a tinédzserkor és ennek megélése. Városi szintű prob-
lémák, melyeket szeretnénk megoldani: bérelhető biciklik és 
rollerek telepítése, sűrűbb buszjáratok a jobb közlekedésért; 
általános iskolások részére gyár- és munkahely-látogatások 
szervezése, a pályaválasztás segítése érdekében; jótékonysá-
gi bál, amelyből a befolyó összeget szelektív hulladékgyűjtők 

és ivókutak telepítésére költenénk.

Mindennapi életünk fontos részét képezik a sportok. Stábom-
mal, a NoLimit-tel szeretnénk mindenkit motiválni és ösztönöz-
ni a rendszeres testmozgásra. Mint ahogyan életünkben sem, 
így a sportolásban sincsenek határok. A rendszeres mozgás 
megtanít minket az elhivatottságra és a kitartásra. Szeretnénk 
bevezetni Titeket a sportok világába, és megmutatni nektek, 
hogyan hozzátok ki magatokból a maximumot. Látogassatok 
el hozzánk a Csabai Garabonciás Napokon, és próbáljátok ki 

magatokat sportágainkban! Hajrá Gészi!

Lipcsei Emese vagyok, és idén én képviselem a Belvárt a 
30. Csabai Garabonciás Napokon. Stábunk neve Calmony, 
amely a calm (nyugalom) és harmony (harmónia) szavak egy-
befonódása. Témánk a lelki nyugalom megtalálása a nyitott 
szemmel való járáson keresztül, hiszen a lelki béke egy olyan 
dolog, amit mindenki keres, ám csak kevesen találják meg. 
Diákpolgármester-jelöltként legfőbb célomnak tartom, hogy a 
diáktársaimat a korosztálynak és érdeklődésnek megfelelően 

kulturális, ám szórakoztató programokkal lássam el.

Művészet. Átszövi az életünket a legkisebb apróságtól a leg-
nagyobb dolgokig. Egy átszínezett valóság, melyet csak te 
látsz, érzel, élsz meg. Célom létrehozni egy teret a feltörekvő 
városi művészeknek, mely ítéletmentes és nyitott, hogy öreg-
bíthessük a város hírnevét és felpezsdítsük fiatalságának kul-

túráját – mindezt környezettudatos keretek között. 
Petrovszki Liza vagyok, és stábommal a BEGlectic-kel egy  

közös alkotásra invitáljuk az olvasókat!

  

CSONTÓ NORBERT ÉBER BOLDIZSÁR
AGK
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löltje. A mi témánk az élmények, és biztosan felmerül, miért 
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növelését kortársaim számára. Továbbá szeretnék egy „Csa-
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viselem a Trefortot a 30. jubileumi, Csabai Garabonciás Na-
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Mindennapi életünk fontos részét képezik a sportok. Stábom-
mal, a NoLimit-tel szeretnénk mindenkit motiválni és ösztönöz-
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így a sportolásban sincsenek határok. A rendszeres mozgás 
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befonódása. Témánk a lelki nyugalom megtalálása a nyitott 
szemmel való járáson keresztül, hiszen a lelki béke egy olyan 
dolog, amit mindenki keres, ám csak kevesen találják meg. 
Diákpolgármester-jelöltként legfőbb célomnak tartom, hogy a 
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

JÁRDAFEJLESZTÉS ÚTFEJLESZTÉS

Felhívás

Békéscsabán nagyszabá-
sú járdahálózat-fejlesztési 
program zajlik. 

A projekt I. ütemében 35 
járda/járdaszakasz fejleszté-
sére kerül sor. A közbeszer-
zési eljárás során nyertes 
kivitelezővel az I. ütem vál-
lalkozási szerződéseit 2021. 
július 23-án írták alá, a mun-
katerület átadása 2021. július 
29-én megtörtént, a kivitele-
zés 2021. szeptember 6-án 
kezdődött meg.

A projekt II. ütemében 
39 járda/járdaszakasz fej-
lesztése valósul meg. A 
közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel az II. 
ütem vállalkozási szerző-
déseit 2021. október 26-án 
írták alá, a munkaterület 

átadására 2021. november 
5-én került sor. A kivitelezési 
munkák megkezdődtek.

A projekt III. ütemé-
ben 56 járda/járdaszakasz 
fejlesztése valósul meg. A 
közbeszerzési eljárás során 
nyertes kivitelezővel az III. 
ütem 7-es, 11-es, és 12-es 
választókörzetre vonatkozó 
vállalkozási szerződéseket 
2021. november 26-án alá-
írták, a munkaterület átadá-
sára 2021. december 6-án 
került sor.

A IV. ütem keretében 24 
járda/járdaszakasz valósul 
meg. A közbeszerzési eljárás 
során nyertes kivitelezővel a 
vállalkozási szerződéseket 
2022. február 3-án aláírták, 
a munkaterület átadására 
2022. február 11-én került sor.

A munkavégzéssel kap-
csolatos, bármilyen jellegű 
helyreállítási, illetve – az eset-
legesen előforduló károkozást 
követő – javítási munkákat a 
kivitelező elvégzi. A helyreál-
lítások, javítások előkészítése, 
kivitelezése időt vesz igénybe, 
a lakosság türelmét kérik. 

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

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

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

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

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

A támogatási összeg el-
sősorban belterületi, szi-
lárd burkolattal nem ren-
delkező utcák útépítésére 
használható fel, de a város-
nak lehetősége van a támo-
gatási összeg egy részét 
útfelújítási munkák (elavult 
aszfalburkolat cseréje) el-
végzésére fordítani. 

Az útépítés I. ütemében 
2022. július 14-én, az út-
felújítás esetében 2022. 
július 28-án befejeződtek 
a műszaki átadás-átvételi 
eljárások. Az útépítés II. 
ütemében a munkálatok a 
tervezett ütemnek megfe-
lelően haladnak.

A fejlesztési program je-
lenlegi állása:

Útépítés I. ütem (45 utca/
szakasz): A vállalkozó kész-
re jelentése alapján mind az 
1., mind a 2. rész esetében 
2022. július 14-én befejeződ-
tek a műszaki átadás-átvételi 
eljárások. Jelenleg a forga-
lomba-helyezési engedély-
kérelem dokumentáció elő-
készítése van folyamatban.

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

Útépítés II. ütem (38 
utca/szakasz): A kivitelezési 
munkálatok során 13 utcában 
valósult meg vízvezeték-re-
konstrukció. Az útépítéssel 
érintett 6 utcában az útalap 
építése van folyamatban, il-
letve készült el. A kötőaszfalt 
terítésénél tartanak 2 utcá-
ban, a kopóaszfalt terítésénél 
tartanak további 2 utcánál. 
A kivitelező az útpadka épí-
tésének szakaszánál tart 22 
utca esetében, 6 utcában az 
útépítmény teljesen elkészült, 
a tereprendezés van folya-
matban. 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 
oldalon tekinthető meg.

Felhívjuk a lakosok figyel-
mét arra, hogy a fejlesztés-
sel aktuálisan érintett terü-
leteken (útépítés II. ütem) a 
munkagépek jelenlétére, 
valamint a közúti forga-
lomban az építési anyagok 
beszállítása miatt a teher-
gépjármű forgalom meg-
növekedésére is számítani 
kell. Kérjük a közúton közle-
kedőket, vezessenek óvato-
sabban és figyelmesebben, 
vegyék figyelembe a kihe-
lyezett közúti táblák utasí-
tásait. Kérjük az érintettek 
türelmét és megértését.

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

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

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

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

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

Elnyerhető támogatás: Az 
ösztöndíj összege 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 haza-
vár!” életkezdési támoga-
tás pályázat

Elnyerhető támogatás: Az 
ösztöndíj összege egyszeri 
400 000 Ft, amelyet az ösz-
töndíjszerződés megkötését 
követő 15 napon belül utalnak 
át a pályázó által megjelölt 
pénzforgalmi 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 beérke-
zésének határideje: 2022. 
szeptember 30.

A pályázati űrlap Békés-
csaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztályán igényelhető 
vagy letölthető Békéscsaba 
város honlapjáról. 

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

A pályázati döntésekről 
szóló értesítés várható ide-
je: 2022. október 31.

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

Felhívás

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 1999-
ben „Békéscsaba Kultúrá-
jáért” kitüntetést alapított. 
A kitüntetés odaítélésének 
módját és feltételeit Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 7/2021. 
(III. 22.) számú rendelete 
tartalmazza.

A rendelet értelmében éven-
te legfeljebb két kitüntetés 
adományozható az alábbiak 
szerint: 

• a kimagasló teljesítményt 
nyújtó alkotó- és előadómű-
vészeknek, alkotó- és előadó-
művészi közösségeknek, vala-
mint mindazon személyeknek, 
vagy közösségeknek, akik/
amelyek Békéscsaba kultúrá-
jáért és hazai, illetve nemzet-
közi elismertségéért maradan-
dót alkottak, illetve tettek; vagy

• a városban hosszabb időn 
át kiemelkedő művészeti és 
közművelődési tevékenységet 
végző személyeknek és kö-
zösségeknek. 

 A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek: 
• a polgármester,
• az alpolgármesterek,
• az önkormányzati képviselők,
• a jegyző,
• a város területén működő helyi 
nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyűlés kulturális ügyekkel   
foglalkozó bizottságának nem 
képviselő tagjai,
• a városban működő kulturális, 
közművelődési és művészeti in-
tézmények vezetői,
• a városban működő kulturális, 
közművelődési és művészeti in-
tézmények fenntartói,
• a városban működő kulturális, 
közművelődési és művészeti 
intézmények munkahelyi kollek-
tívái,
• a Békéscsabán székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező 
– bíróság nyilvántartásba vett 
– civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell:

Egyéneknél*: a kitüntetésre 
javasolt nevét; születési adatait 
(hely, év, hó, nap); anyja nevét; 

lakhelyét; az adományozás 
alapjául szolgáló tevékenység, 
vagy alkotásrészletes ismerte-
tését, méltatását.

Közösségeknél: a közös-
ség pontos megnevezését; 
a tagok nevének felsorolá-
sát; azt, hogy mióta dolgoznak 
együtt; az adományozás alap-
jául szolgáló tevékenység rész-
letes ismertetését, méltatását.

*Természetes személyre 
vonatkozó kitüntetési javaslat 
esetén a javaslathoz mellékel-
ni kell a kitöltött és a javasolt 
személy által aláírt adatkezelé-
si hozzájáruló nyilatkozatot. A 
nyilatkozat a letölthető a www.
bekescsaba.hu oldalon.

A javaslatokat 2022. október 
31., hétfőig kell megküldeni a 
Polgármesteri Hivatal Okta-
tási, Közművelődési és Sport 
Osztályára (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.).

Bővebb információ a csak@
bekescsaba.hu e-mail címen 
vagy az 66/886-753-as telefon-
számon kérhető.

Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés adományozására

A kitüntetés azon aktív, illet-
ve nyugállományú magán-
személynek vagy közös-
ségnek adományozható, 
akik/amelyek Békéscsaba 
városban a testneveléssel 
és sporttal foglalkozó szer-
vezetekben tevékenyked-
nek a testnevelés, a sport 
és az egészséges életmód 
népszerűsítése érdekében 
hosszabb időn át kiemelke-
dő munkát végeztek.

A kitüntetés adományoz-
ható továbbá: kiemelkedő 
hazai vagy nemzetközi sport-
teljesítmény vagy sportolói 
pályafutás elismeréseként, 
az ifjúság testedzésében és 
a diáksport szervezésében 
hosszú időn keresztül kifej-

tett eredményes tevékeny-
ség értékeléseként, kiemel-
kedő edzői, sportvezetői 
tevékenység elismeréseként.

A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehetnek: 
Békéscsaba vezetői, önkor-
mányzati képviselői; a nem-
zetiségi önkormányzatok; a 
közgyűlés sportügyekkel fog-
lalkozó bizottságának külsős 
tagjai; a városban működő 
sportszervezetek, sportszö-
vetségek; a városi oktatási 
intézmények vezetői, fenn-
tartói, az ágazathoz kapcso-
lódó munkahelyi kollektívái, 
nevelőtestületei, diákönkor-
mányzatai, szülői munka-
közösségei; a békéscsabai 
székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell az ajánlott személy 
vagy közösség pontos adata-
it (név, lakcím, születési ada-
tok, illetve a közösség neve, 
elérhetősége, tagjai) és az 
adományozás alapjául szol-
gáló tevékenység részletes 
ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2022. 
szeptember 30-áig kell meg-
küldeni Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Oktatási, Közművelődé-
si és Sport Osztályához (Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.).

Bővebb információ a   
szigeti@bekescsaba.hu 

e-mail címen vagy a  
66/523-832-es telefonszá-

mon kérhető.

Békéscsaba Sportjáért kitüntetés adományozására

Október 1-jén, szomba-
ton 15 órától Kökény Attila 
ad jótékonysági koncertet 
a Csabai Rendezvénypajtá-
ban. A fellépést a Val-Bau Épí-
tőipari Kft. támogatásával az 
Együtt a Kisangyalokkal Ala-
pítvány szervezi. Levi születé-
sekor komplikációk léptek fel. 
Háromnapos volt, amikor ko-
ponyaűri vérzése lett, majd pár 

napra rá teljes agyi bevérzése. 
Túl van kezeléseken, műtéten, 

de ahhoz, hogy az állapota 
javuljon, további kezelésekre 
van szüksége 

A koncertre jegyek vált-
hatók a helyszínen vagy elő-
vételben a következő linken: 
csabaikolbaszfesztival.hu/01-
kokeny-attila-jotekonysagi-
koncertje. A koncert teljes 
bevételét Móricz Levi gyógyke-
zelésére ajánlják fel.

Jótékonysági koncert Leviért
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http://www.bekescsaba.hu
http://www.bekescsaba.hu
mailto:csak@bekescsaba.hu
mailto:csak@bekescsaba.hu
mailto:szigeti@bekescsaba.hu


7KözéletCsabai MérlegCsabai Mérleg

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A kommandói megújult re-
formátus templom avatásán 
képviselte Békés megyét a 
megyei önkormányzat elnö-
ke. Zalai Mihály meghívott 
vendégként Sepsiszent-
györgyre is ellátogatott, 
elkísérve a dévaványai csa-
patot a helyi kürtőskalács 
fesztiválra.

Szeptember 10-én délelőtt 
avatták fel a székelyföldi Kom-
mandó református templo-
mát, mely eseményen a Bé-
kés Megyei Önkormányzat 
elnöke is részt vett. A helyi 
közösség a hálaadó isten-
tisztelettel használatba is 
vette a település megújult re-
formátus templomát és az új 
haranglábat.

– Az alföldi testvérme-
gyékkel együtt a Kárpát-me-
dence legmagasabb magyar 

településén, az 1060 mé-
teren elterülő Kommandón 
ünnepeltünk együtt a helyi 
közösséggel, ahol megújult 
a templom és új lelkészt is 
beiktattak – részletezte Zalai 
Mihály. Kiemelte: a magyar 
állam a templom, és harang-
láb felújítását tízmillió forint-
tal támogatta.

Az avatóünnepség után 
a Kovászna megyei elnök, 
Tamás Sándor meghívására 
Sepsiszentgyörgyre látoga-
tott a Békés Megyei Önkor-
mányzat elnöke, ahol többek 
közt részt vett a IV. Kürtőska-
lács – édes ízek elnevezésű 
fesztiválon. Az eseményen a 
dévaványai Hagyományőrző 
Nők Egyesülete képviselte 
Békés megyét. Az egyesület 
négy tagja dévaványai süte-
ményeket sütött és kóstolta-
tott egész nap, többek között 

ványai kürtőskalácsot, pere-
cet és lekváros kiflit.

– Jó hangulatban, nagy 
érdeklődés mellett zajlott a 
kürtőskalács fesztivál Sep-
siszentgyörgyön, ahol a 
szentivánlaborfalvi fiatalok el-
készítettek egy tizenöt méte-
res kürtőskalácsot. Vasárnap 
pedig a Kárpát-medence 80 
centiméter átmérőjű kürtőska-
lácsát sütötték meg, amelyhez 
alföldi, Békés megyei lisztet is 
vittünk az összetartozás jelké-
peként – árulta el Zalai Mihály.

A megyei önkormányzat 
elnöke elmondta, az Év Szé-
kelyföldi Kürtőskalácsa címet 
viselő finomság készítőit a 
Csabai Kolbászfesztivál fel-
ajánlása alapján meghívták 
a megyeszékhelyre, így októ-
berben Békéscsabán is meg 
lehet majd kóstolni a legjobb 
székely kürtőskalácsot.

Székelyföldön képviselte Békést Zalai Mihály

Zalai Mihály, Tamás Sándor és Hubai Imre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke a dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesületének tagjai körében (Fotó: BMÖ)

Békéscsaba önkormányzata 
2021-ben Idősbarát Önkor-
mányzat díjban részesült. A 
díjjal járó pénzjutalmat a vá-
ros számítástechnikai esz-
közök beszerzésére fordítot-
ta annak érdekében, hogy az 
itt élő időskorú lakosoknak 
lehetőséget biztosítson a 
digitalizáció nyújtotta lehe-
tőségek megismerésére és 
alkalmazására. 

A Békéscsaba Városi Nyugdí-
jas Egyesület elnöke elmond-
ta, hogy korábban volt már ná-
luk informatikai képzés.

– Nagyon fontos a mai vi-
lágban, hogy a nyugdíjasok is 
értsenek valamilyen szinten az 
informatikához. Sok nyugdíjas-
nak vannak olyan hozzátarto-
zói, akik külföldön élnek, velük 
legkönnyebben az interneten 
tudják tartani a kapcsolatot. Jó, 

ha ehhez nem kell még külön 
segítséget is kérni – emelte ki 
Kölesné Vandra Éva, hozzáté-
ve, hogy az információk kere-
sésében is segítség, ha valaki 
rendelkezik a megfelelő számí-
tógépes ismeretekkel.

Szarvas Péter polgármester, 
dr. Csicsey Ilona, dr. Juhász 
István és dr. Szigeti Béla kép-
viselők kíséretében öt laptopot 
adott át szeptember 12-én.

– A nyugdíjas szervezet 
vállalkozott arra, hogy számí-
tógép-használati tanfolyamot 
indít szépkorúak számára – 
jegyezte meg Szarvas Péter, 
hozzátéve, hogy az eszközöket 
a szociális ügyek államtitkársá-
gától nyerték. 

A tanfolyamokat hétfőn dél-
előttönként tartják majd, nem-
csak saját tagjaik, hanem más 
klubok nyugdíjasai számára is. 

Szabó Judit

Digitális segítség
a nyugdíjasoknak

A Körösvidék Alapítvány 
harmadik alkalommal hívta 
életre a Jaminai Vigadal-
mat, amelyet szeptember 
17-én tartottak. A 2019-ben 
elindított program célja a 
közösségformálás. 

A borús időjárás ellenére 
sokakat vonzott a Jaminai 
Vigadalom. A szervezők ját-
szóházzal, kézműves prog-
ramokkal, ugrálóvárakkal 
készültek. A hagyományok-
hoz hűen haluskát is le-
hetett kóstolni, mégpedig 

három féle ízben. Az esős 
idő miatt felállított sátorban 
Évi Tündér, Hevesi Imi, Tü-
csök Peti, majd Szappanos 
Ádám bűvész szórakoztatta 
a családokat. 

– Az elmúlt években sze-
rencsére egyre több kis-
gyermekes család költözött 
Jaminába, mi pedig fon-
tosnak éreztük, hogy az itt 
élők számára találkozási, 
beszélgetési, kikapcsolódá-
si lehetőséget kínáljunk – 
hangsúlyozta Opauszki Zol-
tán tanácsnok, a Körösvidék 
Alapítvány kurátora.

A helyszínen lehetőség volt 
szociális tanácsadópont, mun-
kaerő-piaci sátor felkeresé-
sére, valamint mentálhi-
giénés tanácsadás 
igénybevételé-
re is.

– Az esemény a Helyi 
szintű komplex programok 
Békéscsaba területén című 
projekt része, amelynek 
célja, hogy a helyieket, leg-
inkább a hátrányos helyze-
tűeket segítsük valamilyen 
szinten – emelte ki Opitzerné 
Tóth Zsanett, a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. projektmenedzsere.

A rendezvény a "Helyi 
szintű komplex programok 
Békéscsaba területén” tár-
gyú, TOP- TOP-6.9.1-16-
BC1-2017-00001 azonosí-
tószámú projekt keretében 
valósult meg.

Jaminai Vigadalom

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

– Már üzemel a sportcsar-
nok mellett található napelem-
park. Mi a helyzet a geotermi-
kus rendszerrel?

– Télen nagy valószínű-
séggel elindul a próbaüzem, 
a következő év első felében 
pedig befejeződik ez a fejlesz-
tés. Geotermikus hő biztosítja 
majd részben a sportcsarnok, 
a CsabaPark, részben pedig 
a gyermekélelmezés konyhá-
jának gázenergia-kiváltását. 
Tervezzük továbbá, hogy több 
közintézménynél is geoter-
mikus energiát használjunk. 
Természetesen nemcsak az 
intézményeknél, hanem a 
családoknál is fontos a gázfel-
használás csökkentése. Ezért 
jó hír, hogy megjelent egy 
pályázati kiírás a napelem.
palyazat.gov.hu oldalon. Több 
mint 200 milliárd forintot kíván 
arra fordítani a kormányzat, 
hogy részben a tetőszerke-
zetre erősített napelemekkel, 
részben hőszivattyús techno-
lógiával, illetve a nyílászárók 
cseréjével, a fűtés elektromos 
fogyasztásra való átállításával 
a magánszemélyek is csök-
kenteni tudják a gázfüggősé-
güket. Ezt a pályázati kiírást 

érdemes elolvasni, tájékozód-
ni. Arra biztatok mindenkit, aki-
nek van arra lehetősége, éljen 
a pályázás lehetőségével. Ez 
a kiírás ugyanis százszáza-
lékos, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít. A kisebb 
léptékű fejlesztés, amelyre 
maximum 2,9 millió forintos 
forrás nyerhető, a tetőre szerelt 
napelem-rendszer kiépítésé-
re ad lehetőséget. A nagyobb 
beruházás pedig maximum 
11,3 millió forintos támogatást 
biztosít. Fontos kiemelni, hogy 
mielőtt belevágnánk, minden-
képpen érdemes szakember-
rel konzultálni.

– Az energetikai fejlesz-
téseknek környezetvédelmi 
szempontból sem elhanyagol-
ható a hatásuk. 

– Pontosan így van, hi-
szen nem fosszilis energiát 
használunk, amikor megújuló 
energiával fűtünk, világítunk. 
A 2030-ig, illetve 2050-ig ter-
jedő klímavédelmi tervekkel 
összhangban vannak ezek a 
fejlesztések. A háború okozta 
válság teljesen kiszámíthatat-
lanná teszi az energiaellátás 
biztonságát, ami nagy kocká-
zatot jelent. Nem tudni, mikor 
lesz vége a háborúnak, ezért 
intenzív átállási programra van 

szükség az energiahordozók 
felhasználásának területén.

– Szeptember 26-án kezdő-
dik a parlament őszi ülésszaka. 
Milyen témákkal kezdenek? 

– Az Európai Unióval való 
megegyezés, az uniós for-
rások lehívhatósága érdeké-
ben számos törvényjavaslatot 
tárgyalunk majd. Ezek közül 
van, ami már elkészült, mint 
például a Büntető Törvény-
könyv szabályait módosító tör-
vényjavaslat. Az ősz folyamán 
létrehozunk egy korrupcióelle-
nes hatóságot. Szükséges és 
indokolt változtatás például az 
is, amely a törvény-előkészítés 
folyamatában a társadalma-
sítást fogja erősíteni. De több 
olyan napirendi pont is lesz 
még, amely az Európai Unió 
és Magyarország kapcsolatát 

szabályozza. Lázár János mi-
niszter úr tervez továbbá egy 
jogszabályt, amely a nemzeti 
vagy európai uniós forrásból 
megvalósuló építkezések, be-
ruházások újraszabályozásá-
ról szól, ezt is tárgyaljuk majd. 
Erősödik a fogyasztóvédelem, 
új hulladékgazdálkodási mo-
dellt vezet be a kormány, de a 
közüzemi szolgáltatók és a fel-
használók zökkenőmentesebb 
ügyintézése is a parlament elé 
kerül. Tárgyalni fogjuk továbbá 
a Svédország és Finnország 
NATO-csatlakozásával kap-
csolatos jogszabályt, hisz min-
den NATO-tagországnak rati-
fikálnia kell azt a szerződést, 
amely kimondja, hogy egy 
új ország csatlakozhat. Sűrű 
őszünk lesz.

Mikóczy Erika

„Szükség lehet a tervezés alatt álló 
fejlesztések átütemezésére”

Geotermikus rendszer kiépítese a Gyulai úton
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Baráti összejövetellel ün-
nepelte 40 éves fennállá-
sát a Békéscsabai Bartók 
Béla Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola. 
Az intézmény szeptember 
9-e és 11-e között találko-
zót szervezett azok számá-
ra, akik az iskolában taní-
tottak és tanultak az elmúlt 
évtizedekben.

Egykori tanulóként volt jelen 
Rálik Szilvia Liszt Ferenc-dí-
jas operaénekes is.  

– Nem is tudom szavakba 
önteni azt, amit érzek. Meg-
annyi diáktárssal, tanárral 
találkozni magasztos érzés! 
Nem titkolom, hogy néhány 
könnycsepp is legördült a ju-
bileumon. Számomra megha-
tározóak voltak azok az évek, 
amelyeket itt tölthettem. Itt 
tanultam meg az emberi és a 
szakmai alázatot, a zene sze-
retetét  – fogalmazott. 

Kalmár Zoltán, a Bartók 
Béla Művészeti Szakközép-
iskola harsona tanszakának 
tanáraként szintén fontosnak 
nevezte az összejövetelt, 
ahol a szakma elhivatott mű-
velői vettek részt. 

– Két minőségemben 
voltam jelen, hiszen itt ta-
nítok, de én is tanultam az 
intézmény falai között. Most 
örömmel és izgalommal ké-
szültünk erre a nagy ese-

ményre – tette hozzá Kalmár 
Zoltán. 

Csajányi Melinda – aki 34 
éve dolgozik az iskolában, és 
26 éve vezeti az intézményt – 
elmondta, hogy a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépis-
kola (ma már szakgimnázium) 
40 évvel ezelőtt alakult meg. 
Ennek kapcsán hirdették meg 
a három napos találkozót. 

–  Jöhetett bárki, aki szere-
tett volna találkozni azokkal, 

akikkel az alatt az idő alatt, 
amíg itt élt, itt tanult, együtt 
dolgozhatott. Egy zsizsegő 
centrummá vált a Bartók a 
három nap alatt, amelynek 
végén egy közös összejöve-
telt tartottunk. Ez utóbbinak a 
Belvárosi iskola adott helyet. 
Valójában egy nagy köszön-
tő volt ez, ahol zeneszámok 
is elhangzottak, és énekelt 
a mai diákokkal kiegészülve 
a régi leánykar, amelynek 
tagjai között ma már 40-50 
évesek is vannak – mondta 
el Csajányi Melinda. 

Az igazgató örömmel 
nyugtázta, hogy az intéz-
ményből kikerült diákok 
zöme a zenei vagy a táncos 
pályán találta meg a számí-
tását, sokan közülük peda-
gógusok lettek, és szerte az 
országban, a világban meg-
állják a helyüket, viszik az 
iskola jó hírét. 

Csiffáry Zsuzsanna

„Megannyi diáktárssal, tanárral találkozni magasztos érzés!”

Negyven éves jubileum a Bartókban

Csajányi Melinda 26 éve vezeti az intézményt

Első alkalommal szervezett 
összetartást a Vasárnapi 
Iskola Alapítvány Békés-
csabán, a Fiume Hotelben 
szeptember 17-én. A moz-
galom célja az, hogy önkén-
tes pedagógusok határon 
túli, nehéz sorsú magyar 
gyermekeket tanítsanak ha-
vonta, kéthetente szomba-
ton és vasárnap.

Dr. Juhász István  tanácsnok 
az eseményen elmondta, hogy 
több békéscsabai  intézmény-
ből csatlakoztak pedagógusok 
ehhez a kezdeményezéshez. 
Hozzátette, hogy 2011-ben 
a városi jótékonysági bálon 
összejött támogatás jelentős 
részét az alapítvány részére 
ajánlotta fel az önkormányzat.

– A megmozdulást szent-
endrei pedagógusok kezdték 
el, majd a következő tanév-
ben már tanárcsapat is alakult: 
Debrecenben kettő, Békés-
csabán három, Törökszent-
miklóson és Karcagon két-két 
csapat vállalta ezt a nehéz, de 
szép feladatot. A csoportok al-
kalmanként kettő-négy határon 
túli településre látogatnak el, 

ahol falvanként akár negyven 4 
és 14 év közötti gyermek várja 
a magyar tanítókat – mondta 
dr. Juhász István.

Benkei Ildikó, a Vasárnapi 
Iskola Alapítvány alapítója ar-
ról beszélt, hogy a koronaví-
rus-járvány alatt is folytatták 
tevékenységüket, a kiutazások 
helyett postai csomagban küld-
tek a gyermekeknek feladat-
lapokat, kérdőíveket, valamint 
online formában tartották velük 
a kapcsolatot. 

– Amint ismét lehetőség volt 
rá, személyesen mentek a kol-
légák és folytatták a munkát. 
Később az orosz-ukrán háború 
okozta új helyzethez is alkal-
mazkodni tudtunk. A mátészal-
kai csapatunk a határra ment 
és a menekülő gyermekeknek 
tartott kézműves foglalkozáso-
kat – emelte ki Benkei Ildikó, az 
iskola alapítója.  

Az értékelőt követően a 
nagyszalontai gyermekotthon 
fiataljai adtak műsort, majd 
Böjte Csaba, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapítója 
osztotta meg gondolatait a je-
lenlévőkkel.

Papp Ádám

Vasárnapi Iskola

Nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg az Egészségutca 
elnevezésű programot a Bé-
késcsaba Városi Nagycsa-
ládosok Egyesülete szept-
ember 17-én, a Szent István 
téren.

Bár esős volt az idő, élettel 
telt meg a Szent István tér az 
Egészségutca programon. Az 
eseményen mintegy 25 stand-
nál próbálhatták ki az érdeklő-
dők a különböző mozgásfor-
mákat, valamint tekinthették 
meg az alternatív gyógymó-
dokról szóló bemutatókat.

A kínálatban szerepeltek 
különböző egészségügyi mé-
rések, de az egészséges éte-
lek kipróbálására, például a 
fekete fokhagyma kóstolására 
is lehetőség volt. 

– Van egy speciális gé-
pünk, amelyben magas hő-
mérsékleten, magas páratar-
talom mellett tartjuk 40 napig 
a fokhagymát, így annak a 
kémiai szerkezete teljesen át-

alakul, és hétről-hétre egyre 
sötétebb színe lesz. A fekete 
fokhagyma kalcium tartalma 
a hétszeresére, antioxidáns-
tartalma a tízszeresére nő, 
és vérnyomásszabályzó ha-
tása is van – mondta  Deák 
Richárd, a Fermelic Food Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Leléné Sás Mária, a Békés-
csaba Városi Nagycsaládosok 
Egyesületének elnöke úgy fo-
galmazott: kiemelten fontos az 
egészség, gyermekeinknek is 
ezt kell, hogy közvetítsük, az 
egészséges élelmiszerekre 
és a testmozgásra rávilágítva. 
Ennek érdekében hívták élet-
re ismét az Egészségutcát. 

A résztvevők a főtéren elhe-
lyezett színpadon megtekint-
hették a Fitt-N Taekbo Team 
bemutatóját, valamint has-
tánc- és néptáncbemutatókat 
is. A szervezők a gyermekek-
re is gondoltak, arcfestéssel, 
ugrálóvárral és különböző já-
tékokkal várták őket. 

P. Á.

Egészségutca Békéscsabán

Egészség, sport 

Munkácsy Mihály Múzeum

14.00–17.00 Különleges ázsi-
ai ízek a múzeumban – eg-
zotikus ételkóstoló délután 
az Agyaghadsereg-kiállí-
táshoz kapcsolódóan – (a 
részvételre ezen a címen le-
het előzetesen regisztrálni: 
mmmregisztracio@gmail.
com).
Ritkán találkozhatunk olyan 
fogásokkal, mint amilyenek a 
múzeumban várnak majd ránk 
ezen a szombaton! Különleges 
helyszínhez formabontó finom-
ságok dukálnak. 
A program az ételek kósto-
lása mellett egy szakmai tár-
latvezetést is magában foglal 
a "Terrakotta hadsereg – Az 
első császár üzenete" című 
kiállításban, melynek díja 
3000 Ft/fő. 

Munkácsy Emlékház

14.00–15.00 A bonbonkészí-
tés rejtelmei – workshop és 
kóstoló a Munkácsy Cuk-
rászdában.
A részvétel előzetes regiszt-
rációhoz kötött, és díja van; a 
részletekről az emlékház felü-
letein érdeklődhetnek a láto-
gatók.
16.30–18.30 Játszóház – 
Lampionok készítése az 
esti felvonuláshoz kapcso-
lódóan.

16.30–18.00 Bábsimogató – 
a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház zenés, bábos 
interaktív mesefoglalkozása 
az  emlékház udvarán.
17.00 Vox Violin – különleges 
hangulatú hegedűkoncert 
az Omaszta-kertben.
19.00–20.30 Éjszakai tárlat-
vezetés – izgalmas séta a 
sötétben, az új állandó kiál-
lításon. 
Ezen az estén a megújult 
Munkácsy Emlékház látvá-
nyos díszkivilágítást kap majd; 
érdemes lesz megvárni, amíg 
besötétedik.

Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház

10.00 és 16.00 „Bíbele, bíbele, 
paccs!” – színes, dallamos, 
vidám és igazán érdekes 
babaszínház a legkisebbek-
nek (0-4 év).
A picurkákat várja az Ibsen 
Házban a bábszínház társula-
ta; délelőtt és délután is együtt 
játszhatunk, ha van hozzá ked-
vünk!

Békés Megyei Könyvtár

16.00–18.00 Városismereti 
séta – Csabai kalandozások 
a Munkácsy Negyedben, 
mobil-applikációval a kéz-
ben és sok-sok helyi törté-
nettel.

Ez egy olyan városnéző séta, 
ahol mindenki jól érezheti ma-
gát, aki tanulni szeretne, az is 
ugyanúgy, mint aki kikapcso-
lódni megy. 

Csabagyöngye
Kulturális Központ

18.30–19.30 Evezősök felvo-
nulása az Élővíz-csatornán, 
mellettük gyalogos kíséret in-
dul a vízparton, melyhez bárki 
csatlakozhat – Szent Mihály 
napi lámpások éjszakája.
19.30-tól Egy igazán egy-
szeri és megismételhetetlen 
koncert a CsaKK Stégen.
A Szent Mihály-naphoz kap-
csolódik a tűzgyújtás hagyo-
mánya; ezt értelmezi újra az 
evezősök lampionos felvonu-
lása, mely igencsak látványos 
eseménynek ígérkezik. A hab 
a tortán pedig az, hogy akár mi 
magunk is készíthetünk lampi-
ont az emlékházban a délután 

folyamán, és gyalogosan a víz-
parton is követhetjük az evező-
sök útvonalát. 
Ha pedig feltöltődtünk ezzel 
a csoda-látvánnyal, leveze-
tésképpen a méltán ismert 
és – a zenekar neve alapján 
– rendkívül mutatós legények-
ből álló Hot Boyz (akik időköz-
ben felvették a komolyabb és 
minimalistább, egyben sokat-
mondó 2004' nevet) könnyed 
szombat esti csetepatéján ve-
zethetjük le a nap fáradalmait. 

Nyerni is lehet a jegyekkel!

A múzeumba, az emlékházba 
vagy a bábszínházba aznapra 
jegyet váltó látogatók külön-
leges, Munkácsy Negyedes 
ajándéktárgyakra tehetnek 
szert, ha bemutatják jegyüket 
vagy karszalagjukat az emlék-
háznál működő ajándékpon-
ton. Az eseményre mindenkit 
szeretettel várunk!

Keressen minket az alábbi oldalakon: D www.behir.hu   |   F facebook.com.behir.hu
I instagram.com.behir.hu Y youtube.com.behirhu
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Kiállítás nyílt az evangélikus kistemplom tornyában 

A  Békéscsabai Jókai Szín-
ház előtti téren tartották meg 
szeptember 10-én a teátrum 
évadnyitó gáláját. A progra-
mon nem várt esemény tör-
tént: a kulturális intézmény 
direktorát ugyanis váratlanul 
elrabolták… 

Az évadnyitón Seregi Zoltán, 
a színház igazgatója köszön-
tötte a jubilálókat: Komáromi 
Anettet és Tege Antalt, akik 
huszonöt éve, valamint Jan-
csik Ferencet, aki ötven éve 
játszik a színházban. 

Ezután megszólalt a 
zene és vámpírok táncol-
ták körbe a teret, majd „el-
rabolták” Seregi Zoltánt. A 
gála házigazdái, Nánási-
Veselényi Orsolya és Cso-
mós Lajos riadtan men-
tek fel a színpadra, ahol 
eközben már egy rém ült… 
Persze mindez csak a be-
harangozója volt a Drakula-
fantázia horror-rockoperá-
nak, amelyből részleteket 
hallhatott a közönség, majd 
az évad többi darabját is 
megismerhették. 

Csonka Dóra a Drakula-
fantázia című darabban egy 
székely lányt alakít, akibe 
maga Drakula szeret bele. 
Mint mondta, nem szokvá-
nyos szerelmi történetre szá-
míthatnak a nézők. 

– A szerelemben az a leg-
fontosabb, hogy a párunkkal 
legyünk a legboldogabbak, 
és nem az, hogy a külvilág mi 
mindent mond. A lány, akit 
megformálok a színpadon, 
hasonlóan gondolkodik, mint 
én, még ha a tetteivel sok-
szor nem is lehet egyetérteni 
– árulta el Csonka Dóra. 

Seregi Zoltántól megtud-
tuk, hogy ebben az évben 
már több mint nyolcezren 
váltották meg bérleteiket a 
teátrum előadásaira, ami 
rendkívül magas számnak 
számít. Hozzátette: a mű-
sor összeállításában most 
is nagy figyelmet fordítottak 
arra, hogy minden korosztály 
találjon majd kedvére való 
darabot a kínálatban.

Csiffáry Zs.

Ízelítőt kaptak a nézők a színház programjaiból

Elrabolták az igazgatót

Szeptember 6-án újra meg-
nyílt a Munkácsy Emlékház, 
amelynek korszerűsítése a 
Modern Városok Program 
részeként valósulhatott meg 
a Munkácsy Negyedben. 

Az emlékházat Szente Béla, a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont igazgatója nyitotta meg. 
Mint mondta, a XXI. századi 
igényeknek megfelelő intéz-
mény fogadja a vendégeket, 
a korszerű elemek pedig Mun-
kácsy Mihályhoz méltón mu-
tatják be a festő gyermekkorát. 

– Munkácsy azt mond-
ta, hogy bár nem itt született 
Békéscsabán, de ez a szü-
lővárosa, amelyhez mindig 
nagyon ragaszkodott. Fontos 
megőriznünk, ápolnunk ezt a 
szép örökséget – fogalmazott 
Szente Béla, hozzátéve, hogy 
Békéscsaba nemhiába Mun-
kácsy városa. 

Opauszki Zoltán, Békés-
csaba környezetvédelmi és 
turisztikai ügyekért felelős ta-
nácsnoka elmondta, hogy a 
fejlesztésnek köszönhetően a 
kiállítás sokkal korszerűbb és 

fogyaszthatóbb, valamint több 
korosztályt szólít meg. 

Laszkó Tímea, az intéz-
mény telephelyvezetője tár-
latvezetést tartott a megjelen-
teknek. Mint mondta, a termek 
berendezésénél a fő temati-
kájuk Munkácsy Mihály gyer-
mekkora volt. 

– Szerettük volna bemutat-
ni, hogy milyen körülmények 
között, illetve milyen korban 
élt. Több interaktív elemet 
építettünk be a kiállításba, 
amelyek ezt hitelesen tükrö-
zik. A szobákban vetítések is 
láthatóak, amelyek elmesélik a 
mester életútját – tájékoztatott 
Laszkó Tímea.  

Mészáros Zsuzsanna, az 
emlékház előző vezetője hang-
súlyozta: érdemes megézni a 
kiállítást, amely igazán színes, 
nem mindennapi látvány. 

Megnyílt az emlékházban 
a Munkácsy Cukrászda is, 
amely az intézmény nyitvatar-
tási rendjét követve, 9–17 órá-
ig várja a betérőket. 

Csiffáry Zsuzsanna

Örökség, megújult köntösben

Szeptember 11-én nyílt 
meg a Békéstáji Művészeti 
Társaság legújabb kiállí-
tása, különleges körülmé-
nyek között. Az alkotók 
most az evangélikus kis-
templom tornyában alakí-
tottak ki nem mindennapi 
atmoszférát. 

Kutyej Pál evangélikus lel-
kész a Luther utcai gyüleke-
zeti teremben elmondta, hogy 
a jelenlegi nehéz helyzetben 
hálás a művészeknek és  
Istennek azért, hogy a szak-
rális tárlat megvalósulhatott. 

– Amikor elkezdtük fel-
újítani a kistemplomot, gon-
dolkodtunk, hogyan tudjuk 
bevonzani az utcáról a járóke-

lőket. Ekkor jött az ötlet, hogy 
„be kellene lakni” a torony te-
rét is. Felkerestük a Békéstáji 
Művészeti Társaságot azzal 
a kéréssel, hogy alkossanak 
olyan képeket, plasztikákat, 
amelyek valamilyen módon 
Istenhez köthetők – tájékoz-
tatott Kutyej Pál. 

Gnandt János, a társaság 
elnöke elmondta, hogy 16 
képzőművész jelentkezett és 
18 munka született, amelyek-
ből végül egy szép és összeil-
lő vizuális sorozat kerekedett. 

A kiállításról Gyarmati 
Gabriella, a Munkácsy Mi-
hály Múzeum művészettörté-
nésze mondta el gondolatait, 
majd a jelenlevők átsétáltak 
a kistemplomba, amelynek 

tornyában megnézhették az 
alkotásokat. 

Az időszaki kiállítást egy 
hónapig lehet megtekinteni, 

ehhez előzetes megbeszélés 
szükséges az evangélikus 
egyházközség képviselőivel. 

Cs. Zs.

Részleteket hallhatott a közönség a Drakula-fantázia horror-rockoperából Az emlékház kiállítása bemutatja, milyen körülmények között élt Csabán Munkácsy

Az épületben megnyílt a Munkácsy Cukrászda isSeregi Zoltán igazgató elrablásának pillanatai
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MESÉLŐ MÚZEUM Csabai életképek

Reisz Miksa és Porjesz Mihály bútorboltjainak 
telephelyei a korabeli hirdetések tükrében 3.

Fábry Károly: Apponyi-utcák VII/3. részÚj „családtagok” a múzeum raktárában 
„A Munkácsy Mihály Mú-
zeum természettudományi 
gyűjteményében az első 
preparátum egy túzok-
pár volt, melyet 1901-ben, 
Zsilinszky Mihály, akkori 
államtitkár és múzeumala-
pító adományozott…” 

Amikor ez a mondat elhang-
zik, mindig büszkeség tölt el, 
hiszen múzeumunk olyan pre-
parátum-gyűjteménnyel rendel-
kezik, amely páratlan a maga 
nemében. Átélhetővé válik a 
muzeológus lelkesedése, ha 
belegondolnak, hogy ez a tú-
zokpár már több mint 120 éve 
látható a békéscsabai múze-
umban. Így értelmet nyer a 
gondolat, hogy a műtárgyak 
történetükön keresztül mutat-
ják meg az idő mélységét.

A múzeum természettudo-
mányi gyűjteményének egyik 
legértékesebb részét képezik 
azok a madárpreparátumok, 
melyeket a múzeumalapítók-
nak, de elsősorban az akko-
ri múzeumőrnek, dr. Tarján 
Tibornak köszönhetünk. A 
frissen diplomázott jogászt 
1925-ben nevezték ki a Ter-
mészetrajzi Tár őrének, mivel 
már a kezdetektől hatalmas 
lendülettel és lelkesedéssel 
gyarapította a gyűjteményt. 

Neki köszönhetjük az 1900-
as évek első feléből szárma-
zó preparátumainkat, melyek 
többsége 100 év fölötti. 

Múzeumunkban az 1980-
as évektől újjáéledt termé-
szettudományos gyűjtemény-
gyarapítás új irányt vett, és 
megindult a malakológiai és 
a botanikai gyűjtés Békés 
megyében, sőt később ez az 
egész Kárpát-medencére is 
kiterjedt. Ennek következté-
ben ugyancsak páratlan és 
nagyon értékes gyűjtemé-
nyek jöttek létre, melyekre 
méltán lehetnek büszkék a 
csabaiak. Azonban a gerin-
ces preparátumok terén nem 
volt nagymérvű az elmúlt év-
tizedekben a fejlődés. Ami-
kor az új állandó kiállításra 

készülve szembesültünk ez-
zel a hiánnyal, elhatároztuk, 
hogy ezen a téren is előrelé-
pünk. 2020-ban és 2021-ben 
is sikeresen pályáztunk a 
Nemzeti Kulturális Alap által 
meghirdetett műtárgybeszer-
zési pályázatokon, és ennek 
következtében gyarapítani 
tudtuk a gyűjteményünket. 
Ezen preparátumok részben 
már az állandó kiállításunk-
ban láthatóak.

A tavalyi pályázatnak kö-
szönhetően nemrég nyolc új 
„családtag” érkezett raktá-
runkba: fogoly, fácán, nyári 
lúd, erdei szalonka, nyest, 
mezei nyúl, őzsuta, arany-
sakál. Az elkészült prepará-
tumok Sipos Gyula, Csong-
rád megyei preparátormester 
munkáját dicsérik. A beszer-
zésükben nyújtott önzetlen 
segítséget ezúton is köszön-
jük a Békés Megyei Vadász-
szövetség részéről Zuberecz 
Tibor fővadásznak, valamint 
a Csongrád megyei Diana 
Fegyvertechnikai Technikum 
és Kollégium részéről Bozó 
Gábornak, az intézmény ve-
zetőjének. 

Váncsa Klára, 
természettudományos 

muzeológus

A molnárok bemutatása 
után Fábry Károly szo-
morúbb témával folytat-
ta helytörténeti írását a 
Körösvidékben: a csabai 
temetők és a járványok kö-
vetkeztek. 

A szerző szerint az első csa-
bai gőzmalom mellett 1776-
ban nyílt meg egy evangéli-
kus temető, míg közvetlenül 
mellette a katolikus. Termé-
szetesen Csabán is a temp-
lom mellett alakították ki az 
első temetkezési helyeket, 
de mivel ezek hamar kicsinek 
bizonyultak, újabbakat kellett 
kialakítani.

Az 1831. évi kolerajárvány 
áldozatainak 6 nagy dombot 
emeltek, és oda, közös sírba 
temették az áldozatokat. Saj-
nos később ezeknek a dom-
boknak a többségét meg-
szüntették „s nem maradt 
egyéb, mint egy, errébb újon-
nan hányt kisebb domb és az 
a korhadó hideg márványosz-
lop”. Ez az az oszlop, amit mi 
XXI. századi csabaiak kolera-
oszlopnak nevezünk. 

Azonban nem csak 
1831-ben pusztított telepü-
lésünkön a kolera, hanem 
1873-ban is. A járványt nem 
lehetett megállítani, annak 
ellenére sem, hogy minden 
lehetséges módon akadá-
lyozták a terjedését. Fábry 
szerint azonban „hiába őriz-
ték vasvillás emberek a vá-
rost, a falut, a határt, hogy ne 
jöhessen és ne hurcolja be 
senki és még a leveleket is 
csak a vasvilla hegyével vet-
ték át és csak ha jól lefüstöl-
ték, továbbították, a járvány 
mégis terjedt tovább, tovább, 
mint a gonosz szellem”. A 
tudomány fejlődésével azon-
ban sok életet meg lehetett 
menteni és „már 1873-ban 
gondos orvosi ellenőrzés és 
hatósági különféle intézke-
déssel álltak elibe, hogy le-
fojtsák terjedését”. 

Ebben az évben július ele-
jén jelentettek a csabai elöl-
járóságnak néhány esetet és 
meghozták az első rendsza-
bályokat is. Ezek értelmében 
például „a pusztákon elhal-
tak hulláinak a városba hoza-

tala, a halottas házakban a 
népcsoportosulás eltiltatott”, 
vagy „az idegen és szegény 
betegek ellátásáról akként 
lett gondoskodva, hogy két 
kórház állíttatott és rendez-
tetett be, egyik a közkórház-
ban, a város belterületére 
nézve, másik a szőllőkben 
Gáborné-féle házban". Mind-
ezek ellenére október 3-án 
már azt jelentette Szemián 
Sámuel jegyző, hogy na-
ponta 50-60 ember halt meg 
Békéscsabán kolerában. A 
védekezés folytatódott, még 
az iskolákat is ellátták gyógy-
szerekkel, kenőcsökkel, a 
papokat és tanítókat pedig 
beválasztották a járványbi-
zottságba. 

Bolek József katolikus ta-
nító, mivel az iskolákat be-
zárták, életveszélyes munkát 
vállalt: „Tele a zsebe orvos-
sággal, a keze segítséggel, 
a beteget kezeli, a halottat 
eltakaritni segíti, az özve-
gyek és árvák fájdalmát, két-
ségbeesését kegyteljes sza-
vakkal enyhíti”. (Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

Az egykori Reisz és 
Porjesz Bútorgyár társala-
pítója, Reisz Miksa 1904-
ben kilépett a közös cég-
ből, és sajátot alapított. Ő 
vitte a korábbi közös csabai 
céghelyet, és fióktelepeket 
nyitott, nem is akárhol.

1910-ben jegyeztette be 
első fióktelepét Nagyvára-
don. A reá vonatkozó hir-
detéseket az egykori ara-
di, román nyelvű lapban, a 
„Tribuna”-ban olvashatjuk. 
Első címnek a Sas utca 7. 
szám van megadva. A köz-
területet újabban Kossuth 
Lajos utcának, illetve Str. 
Independenţei-nek hívják. 
A pontos cím helyén ma 
egy kétemeletes edzőterem 
áll (a házszámozás 7–9.), 
középvonalától a városháza 
felé eső részéig (a neológ 
zsinagóga melletti üres tér-
résszel szemközt) állt 1910-
ben a Sas/Kossuth utca 7. 
szám, benne Reisz Miksa 

bútortelepével, a város ke-
reskedőutcájában. 

1912-ben üzletét áthelyez-
te a „Rákóczi út 14., az Apollo-
palota mentén (lângă «Apol-
lo»)” hirdetés szerinti címre. 
Hívták Fő utcának, II. Rákóczi 
Ferenc útnak, ma ez Calea 
Republici, Nagyvárad híres 
sétáló- és bevásárlóutcája. 
Ennek és a Strada Mihai Emi-
nescu (régebben Szaniszló) 
utca kereszteződésében áll 
az 1912-13-ban épített Apolló-
palota, ifj. Rimanóczy Kálmán 
építész egyik legszebb terve-
zése. Ma is a 12. házszámot 
viseli, ahogy 1910-től fogva. A 
Rákóczi úton felfelé, közvet-
lenül utána következő épület 
a 14. házszám. Ennek nevét 
nem ismerjük, s viszonylag 
apró a környékbeli palotákhoz 
képest, de szép, historizáló 
jellegű homlokzatával város-
képi jelentőségű, védett mű-
emlék. 

A brassói román nyelvű lap, 
a „Gazeta Transilvaniei” egy 

1912-es számában is meg-
találjuk Reisz Miksa hirdeté-
sét. Az év közepén lerakatát 
a „Strada Lungă 33.”, vagyis 
„Hosszú u. 33.” alá címezte. 
Ezek ugyanazt a földrajzi pon-
tot jelölik. Év végén a „Strada 
Vamei 32.” vagy „Kolostor 
u. 32.” volt a megadott cím, 
ezek is egyazon helyre vonat-
koznak. 1914-ből és 1927-ből 
származó brassói címjegyzé-
kekben azonban Reisz neve 
nem szerepel. 

Forrásainkban a házszá-
mozás azonosnak tűnik a 

maival, így a Strada Lungă/
Hosszú u. 33. egy ma is léte-
ző épület, amely a XIX. szá-
zadban épült, és ma országos 
védelem alatt álló, táblával 
jelzett műemlék. Míg a Strada 
Vamei/Kolostor u. 32. cím ma 
nem létezik, 28-as a legutolsó 
szám (az utcát meg 1991 óta 
Str. Mureşenilornak hívják). 
De ez a két utca szerves része 
egymásnak, és ez volt Brassó 
legfontosabb kereskedőutcá-
ja. A Reisz Miksa Bútorgyár 
Rt. 1936-ban szűnt meg.

Szalay Ágnes

A Széchenyi ligetben található koleradomb napjainkban 
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Tornák 
Alakformáló torna – keddi és csütörtöki napokon 17.30-tól 18.30 óráig. 

Vezeti Kvasz Edit aerobic oktató.   
Fitt-N Taekbo Team – keddi és csütörtöki napokon 18.30-tól 19.30 óráig. 

Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – keddi és csütörtöki 

napokon 14.30-tól 15.30 óráig.  A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné  
gyógytornász vezeti. 
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5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66/456-177,

lencsesikozhaz@gmail.com

Ünnepi műsorral nyitotta 
meg új évadát a Viharsarok 
Táncszínház szeptember 
5-én, a Balassi Bálint Tánc-
művészetek Házában. 

Az évadnyitón Mlinár Pál, a 
Viharsarok Táncszínház ügy-
vezető igazgatója ismertette, 
hogy az előző évadban 154 
előadást tudhattak maguk 
mögött, és több mint 20 tele-
pülésen léptek fel. 

Seregi Zoltán, a Békéscsa-
bai Jókai Színház igazgatója 
köszöntőjében kitért a teátrum 
és a Viharsarok Táncszínház 
szoros együttműködésére. 
Hangsúlyozta: a táncszínház 
nagyon nagy utat tett meg 
azért, hogy ne csak a nép-
táncban, hanem valamennyi 
táncműfajban minőségi elő-
adásokat produkáljon. 

Varga Tamás, Békéscsa-
ba kultúráért felelős alpolgár-
mestere beszélt a táncművé-
szetek háza fontosságáról, 
reményét fejezte ki, hogy 
egyre többen fognak érdek-
lődni Békéscsabán a színház 
és a táncművészetek iránt.

Ifj. Mlinár Pál művészeti 
vezető arról tájékoztatta a kö-
zönséget, hogy idén is tartal-
mas és izgalmas évaddal ké-
szülnek. A Békéscsabai Jókai 
Színházzal folytatott szoros 
együttműködésnek köszönhe-
tően három új darabban sze-
repelnek, elsőként a Drakula-
fantázia horror-rockoperában 
mutathatják meg magukat. 
Később Koltai Gábor rende-
zésében az Ördögölő Józsiás 
című darabban táncolnak, majd 

Pincés István rendezésében 
láthatják a nézők a Hétalvó 
című japán népmese feldol-
gozását, amelyben szintén 
közreműködnek majd. Ifjabb 
Mlinár Pál hozzátette: talán a 
legjobban Rejtő Jenő A szőke 
ciklon című művének táncos 
adaptációját várják, amely a 
legnagyobb kihívás lesz szá-
mukra, ugyanis ez a Viharsa-
rok Táncszínház önálló mű-
sora lesz ebben az évadban. 

Csiffáry Zsuzsanna

Tartalmas évad vár a Viharsarok Táncszínházra

Együttműködnek a színházzal
Az Aradi Fotóklub és a 
békéscsabai Márvány Fo-
tóműhely tagjai több évti-
zedes barátságot ápolnak 
egymással. A két szerve-
zet rendszeresen vendé-
geskedik egymásnál, ez-
úttal az aradiak hozták el 
legfrissebb munkáikat Bé-
késcsabára.

Szeptember 10-én a Lencsési 
Közösségi Házban tartott 
megnyitón Takács Péter, a kö-
zösségi ház vezetője arra em-
lékeztetett, hogy Bazsó Imre 
és Kelen Ferenc, a két fotós-
műhely korábbi vezetői régóta 

ismerték egymást, ez pedig a 
klubokat is közelebb hozta. A 
2004 óta rendszeresen segítik 
egymást, közös táborokat, fo-
tóssétákat tartanak, az aradiak 

Csabán, a csabaiak pedig Ara-
don mutatják be munkáikat. 

Varga Tamás, Békéscsa-
ba kultúráért felelős alpol-
gármestere kiemelte, hogy a 
fotográfia kapocs, de igazán 
az emberi kapcsolatok építik 
ezt a közös gondolkodást. A 
mostani kiállításon túl, Kato-
na Péterék megmutatták az 
aradiaknak például a Munká-
csy múzeumot és elmentek a 
Frankó tanyára csabai halus-
kát kóstolni. Remélhetőleg a 
vendégek magánemberként 
is visszatérnek Csabára, hogy 
jobban megismerjék a várost, 
a környéket. 

Varga Diána

Aradiak fotóiból nyílt kiállítás a Lencsésin

Több évtizede közösen

Szeptember második hét-
végéjén 28. alkalommal ren-
dezték meg a Nemzetközi 
Makett-kiállítást és -versenyt 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban, ahol előadás, 
látvány-makettezés, modell-
hajó- és airsoft fegyverbemu-
tató is várta az érdeklődőket. 
Az esemény kiemelt kategóri-
ája idén a 40 évvel ezelőtti 
Falkland-szigeteki háború volt. 
Mint azt Bodó Imre, a szerve-
ző Körös Makett Klub vezető-
je elmondta, idén közel három-

száz versenymunka érkezett, 
és az eseményen a korábbi 
alkotásaival bemutatkozott a 
kecskeméti makett klub is. 

A makettezők mester- 
vagy hobbiszinten nevezhet-
tek a versenyre. Magó Károly, 
a  zsűri elnöke megjegyezte, 
hogy a pontozásnál figyel-
ték például a repülőknél azt, 
hogy a makett geometriai be-
állításai rendben vannak-e, 
nincsenek-e elcsavarodva a 
szárnyak, vagy hogy ponto-
san állnak-e a futóművek.  

Közel háromszáz versenymunka érkezett a makett-kiállításra

Kiállítás
Az Aradi Fotóklub kiállítása tekinthető meg a közösségi ház  
nagytermében október 1-jéig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Október 7., péntek 17 óra – Bácsfalvi Zoltán békéscsabai alkotó 
festményeiből összeállított kiállítás megnyitója. 

Ifi horgász klub : Október 4-től, minden héten kedden 16 órakor 
Takács István klubvezető irányításával. A résztvevő 8–14 éves gyerekek 

elméletben és gyakorlatban ismerkednek meg a halfajokkal, a  
horgászat legfontosabb ismérveivel, a horgászvizsgára felkészítő  

tanfolyam tananyagának megfelelően.  
 

Angol szakkör ovisoknak: Hétfői napokon 16.30-tól 17 óráig.   
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 foglalkozásai
Nyugdíjas klub – minden hétfőn 14-től 17 óráig. Kertbarát kör – min-

den hónap első hétfőjén 17 órakor. Paleolit klub – október 17-én és 24-én,  
hétfőn 17-től 19 óráig. Ifjúsági horgászklub – október 4-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. Angol alapfokú képzés – keddi napokon 18-20 óráig. Természetjá-
ró kör – túrák október 6-án, 19-én és 26-án, klubfoglalkozás október 12-én 

15 órakor. Angol újrakezdő képzés – szerdai napokon 18-20 óráig.  
Jóga klub – pénteki napokon 17.30-tól 19 óráig.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2022. szeptember 28-án, szerdán, 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban 
(Békési út 17.) Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc film-aszkéta.

MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP

Szent Mihály napi játékok 2022. szeptember 29-én, csütörtökön 19 órára 
szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének közreműködni Schéner 
Mihály születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 

emlékév eseményeinek összeállításában és megvalósításában.
Meglepetés kiállítás, tárlatvezetés, falatok és kortyok. Zenél a TRIO 

ARRABAL – műsoron Astor Piazzola, Tom Waits, Nino Rota és saját szer-
zeményeik. Kamondy Imre - ének, harmonika, György Andrea - hegedű, 

ének, Kiss Andris - zongora.

 NÉPMESE NAPJA

2022. szeptember 30-án, pénteken, 10 órától
JÁTÉK A MESÉKKEL – régen és most.

Alkotó foglalkozás iskolás és óvodás csoportoknak.
Előzetes bejelentkezés telefonon, 326-370, Veres Krisztina.

APÁRÓL FIÚRA 

Családi hagyományőrző délután 2022. október 1-jén, szombaton, 
14-17 óráig, a Meseházban. Kalendárium: Szent Mihály napja, pásztorélet 
hagyományai. Műhelymunka: kreatív alkotás Schéner Mihály tiszteletére, 
nemezből. Nagymama kamrája: juhtúrós pogácsa. Belépés ingyenes.

ALKOSS, NE HALMOZZ!

2022. október 4-én, kedden, 14 órakor folytatódik a Földünk  
megmentésére tett kísérlet, a Meseházi Varróműhely akciójával. 

Célunk a vásárlás és a hulladék csökkentése! Ne boltban vegyük, amit 
magunk is el tudunk készíteni. Az akciócsoport vezetője Sárközi Mária 

hobbivarrónő. Találkozunk kéthetente a Meseházban. Csatlakozz Te is!

ELŐZETES:

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN  
2022. október 13, csütörtök, 19.00 órakor

TRIO SQUELINI 
Szalai Péter – ütőhangszerek,kalimba, aquaphone, Szőke Szabolcs – 

gadulka, sarangi, array mbira, Váczi Dániel – szopranino- és altszaxofon, 
aquaphone feat. Csókás Zsolt – gitár. Egy különleges hangszerelésű trio 

valahol a jazz, a világzene és a kortárs zene határmezsgyéiről.

A Viharsarok Táncszínház tagjai ebben az évadban több 
színházi darabban is közreműködnek
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K ITEK INTŐ –   Szarvasi Sz i lvanapok

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

csaba-Alba Fehérvár 
kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.00 Kezdőkör: Békéscsa-
ba-Mosonmagyaróvár 
labdarúgó-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Művészbejáró
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 Hosszabbítás
9.00 Közgyűlés
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Aggódunk érted 22.
21.50 Zöld album
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 Szomszéd vár
9.10 Sztárportré
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szemeszter
21.00 Aggodunk érted 23.

21.50 Ott vagyok 
otthon,ahol  
muzsikálok

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szemeszter
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: Békés-

csaba-Alba Fehérvár 
kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

2018/3.
21.40 A kádármester

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 Szempont 
8.10 Kikötő
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ III/3.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Biketour in Europe 

2018/4.

21.40 Így látták ők... 
(Hamvas Bélát)

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Csabai Forgatag
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Új ház 4.
21.30 Vasdiadal, tűzdiadal

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Művészbejáró
8.10 Kvantum
8.40 Hosszabbítás
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 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 5.
21.30 Veszélyes évek
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Csabai Forgatag
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 14.
10.50 Kezdőkör: Békés-

csaba-Alba Fehérvár 
kézilabda-mérkőzés

12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Új ház 4.
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 Majk
21.20 Sírjuk felett száz virág

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 15.
10.50 Kezdőkör: Békéscsa-

ba-Mosonmagyaróvár 
labdarúgó-mérkőzés

12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Új ház 5.
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Nyolckor a bárkán

22.15 Ludwig
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 Dima karácsonya

23.00 Híradó
23.15 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

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

23.00 Híradó
23.15 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. szeptember 26 ., hétfő

2022. október 3., hétfő

2022. szeptember 28., szerda

2022. október 5., szerda

2022. szeptember 30., péntek

2022. október 7, péntek

2022. szeptember 27., kedd

2022. október 4., kedd

2022. szeptember 29., csütörtök

2022. október 6., csütörtök

2022. október 1., szombat

2022. október 8., szombat

2022. szeptember 2., vasárnap

2022. október 9., vasárnap

A        MŰSORA A        MŰSORA • 2022. szeptember 26 – október 9.• 2022. szeptember 26 – október 9.

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szemeszter
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 Szempont 

21.00 Kezdőkör: Békéscsa-
ba-Mosonmagyaróvár 
labdarúgó-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont 
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

Délkelet-Magyarország egyik 
különleges gasztrokulturális 
fesztiválja a Szarvasi Szil-
vanapok, amelyet mindig 
szeptemberben, a szilvaérés 
idején tartanak. Ebben az év-
ben szeptember 9-e és 11-e 
között várták az érdeklődő-
ket Szarvasra.   

Az esemény a helyi civil 
szervezetek felvonulásával 
indult, a résztvevők zenei kí-
sérettel érkeztek a Tessedik 
Sámuel Múzeum előtti téren 
felállított nagyszínpadhoz. A 
fesztivál megnyitóján Babák 
Mihály, Szarvas polgármes-
tere elmondta, hogy az idei 

év dupla ünnep, hisz ezúttal 
a város újratelepítésének 
háromszázadik évfordulója 
előtt is tisztelegnek. 

A fesztivál igazgatójától 
megtudtuk, hogy a nagy-
színpadi koncertek mellett öt 
tematikus udvart alakítottak 
ki, volt lekváros, civil, kéz-

műves sör, bor, valamint kö-
lyök udvar. Csasztvan And-
rás hangsúlyozta, hogy idén 
több mint 60 programmal ké-
szültek a szilvanapokra. 

A  rendezvénysorozat fő 
célja most is a szarvasi szilva 
népszerűsítése és a hozzá 
kapcsolódó hagyományok 

bemutatása volt. A tradíci-
ók jegyében  a fesztiválon 
sokféleképp kínálták ezt a 
páratlan, ízletes gyümölcsöt. 
Titkos szilvás receptek alap-
ján készült ételek, minősített 
szilvapálinkák, kézműves 
szilvás sörök, sütemények, 
na meg persze rézüstökben 

rotyogó szilvalekvárok is he-
lyet kaptak a rendezvényen. 
Természetesen nem marad-
tak el a családi- és gyerek-
programok sem, valamint a 
szilva ünnepének elenged-
hetetlen része volt a Ter-
mésáldás is az Evangélikus 
Ótemplomban.
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Az idei Sporthétfőkre Bé-
késcsaba 44 sportklubja ké-
szült a különböző mozgás-
formák bemutatásával. Bár a 
nagy szárazság után megér-
kező eső átírta a terveket, és 
nem lehetett minden tervezett 
időpontban megtartani a ren-

dezvényt, így is ízelítőt kaphat-
tak az érdeklődők a város igen 
színes sportéletéből. Mint arról 
korábban beszámoltunk, az 
első sportágválasztó délutánt 
augusztus 22-én tartották vol-
na a Szent István téren, ám 
a bizonytalan időjárási körül-

mények miatt lefújták az al-
kalmat. Augusztus 29-én már 
készülődtek a sportegyesüle-
tek, amikor ideért a zivatar, így 
ekkor is elmaradt a Sporthétfő, 
az utána következő hetekben 
azonban be tudtak mutatkozni 
a sportegyesületek. 

A Sporthétfők a bemutat-
kozás mellett toborzóként is 
szolgáltak, most is voltak, akik 
az ott látottak alapján kaptak 
kedvet ahhoz, hogy kipróbál-
janak egy-egy számukra új 
sportot vagy csatlakozzanak 
sportegyesülethez. 

Bemutatkoztak a sportegyesületek

Szabó Ágnes, a Békéscsa-
bai Súlyemelő és Szabadidő-
sport Egyesület erőemelője a 
kazahsztáni világbajnokságon 
145 kg-os, az augusztus bu-
dapesti Európa-bajnokságon 
pedig 152,5 kg-os teljesítmény-
nyel lett bajnok, aranyérmes. 
Szarvas Péter polgármester és 
Varga Tamás alpolgármester 
az egyesületnél köszöntötte 
az eredményes sportolót, aki 
elmondta, hogy az edzések 
mellett szerepet vállal az ifjú-
sági és a felnőtt versenyzők 
felkészítésében is. 

Szabó Ágnes erőemelőt köszöntötték

Újra a kerékpáros verseny-
zőké volt a főszerep szep-
tember 10-én Békéscsaba 
belvárosában. A Magyar Kri-
térium Bajnokságon ezúttal 
is összesen 15 korosztály-
ban mintegy 130-an méret-
tették meg magukat.

A versenyek reggel 10 órától 
kezdődtek és a tervezetthez 
képest egy órával hamarabb, 
17 órakor fejeződtek be. 

Az esemény versenyigaz-
gatója arról tájékoztatott, 
hogy mivel esős időjárásra 
számítottak, ezért több kor-
csoportot összevontak, fő-
leg azokat, ahová kevesebb 
nevezés érkezett.  Kesjár At-
tila  kiemelte, hogy a kerék-
párosok nagyon színvonalas 
küzdelmeket vívtak a korcso-
portokban, egészen az U13-
tól a Master Elit kategóriá-

ig. Külön örömnek nevezte, 
hogy két év után újra a régi 
vonalvezetésű pályán verse-
nyezhettek a kerékpárosok, 
hiszen tavaly a Kiss Ernő 
utcai híd felújítása miatt más 
útvonalat kellett választaniuk. 

– Nem történt komolyabb 
esés vagy baleset ezen a 
technikás pályán, pedig gya-
korlatilag a felnőtt elitben egy-
perces, sőt az alatti köridőket 
is produkáltak a versenyzők, 
ami olyan 45 km/h-s tempót 
jelent, és ezt a negyven körös 
verseny végéig tartották is – 
hangsúlyozta.

Kesjár Attila hozzátette, 
hogy ötödik alkalommal ren-
dezték meg Békéscsabán a 
viadalt, és a versenyzők, illet-
ve a szakvezetők továbbra is 
elégedettek voltak a verseny 
lebonyolításával. 

Vincze Attila

Kritérium bajnokság

Válogatott mérkőzés, nem-
zetközi sporttudományos 
konferencia és nyílt nap – 
ezek a programok is szere-
peltek a szeptember 5-e és 
10-e között zajlott Röplab-
dázás Hetén, amelyet első 
alkalommal hívott életre 
a Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület. 

A programsorozat kezdetén a 
sajtó képviselőinek a Magyar 
Röplabda Szövetség főtitkára 
arról beszélt, hogy támogatják 
a sportág fejlődését célzó kez-
deményezéseket. Ludvig Zsolt 
kiemelte: a röplabdázás az 
akkreditált akadémiai rendszer 
küszöbén áll, de az előrejutás-
hoz elengedhetetlen a tudo-
mányos módszerek, edzésel-
méleti alapok jobb beépítése a 
munkába, ahogyan az akadé-
miák megfelelő működése is.

A Röplabdázás Hete hiva-
talosan a Sporthétfővel vette 
kezdetét, ahol már hagyo-

mány, hogy a BRSE több mint 
száz utánpótlás sportolójával, 
valamint a felnőtt csapat tagja-
ival képviselteti magát.

Szeptember hetedikén nyílt 
napot rendezett a klub a Bé-
késcsabai Röplabda Aka-
démián. Ennek részeként a 
BRSE-nél sportoló fiatalok 
szülei, valamint a sportág 
iránt érdeklődő gyerekek 
betekintést nyerhettek a kor-
osztályos csapatok edzései-
be. Az eseményen továbbá a 
klub utánpótlás-edzői felmé-
réseket végeztek az érdek-
lődő fiatalok körében, akiket 
az eredményeik alapján akár 
beintegrálhatnak a megfelelő 
röplabdás csoportba.

Szeptember kilencedikén 
rendezték meg az I. Békéscsa-
bai Nemzetközi Sporttudomá-
nyos Konferenciát, ahol több 
sportág elismert szakembere 
tartott előadást a Békéscsabai 
Röplabda Akadémián. Baran 
Ádám klubelnök arról tájékoz-

tatott, hogy egy évvel ezelőtt 
fogalmazódott meg a rangos 
esemény gondolata, amellyel 
céljuk a hazai röplabdázás új 
szintre emelése.

– Hiszem és tudom, hogy ez 
a konferencia egy mérföldkő a 
sportág hazai szakmai megújí-
tásához vezető úton. Bizonyá-
ra sokan úgy vélik, hogy ezek 
nagy szavak, de kellően ma-
kacs ember vagyok, a BRSE 
példája pedig megmutatja, 
hogy miként lehet a semmiből 
valamit csinálni, miként lehet 
értéket teremteni – emelte ki a 
BRSE első embere.

A konferencián előadást 
tartott többek közt Rátgéber 
László, a Rátgéber Kosár-
labda Akadémia létrehozó-
ja, Sáfár Sándor, a Nemzeti 
Sportügynökség projektigaz-
gatója, valamint Daniele 
Santarelli Bajnokok Ligája-
győztes vezetőedző, a szerb 
női röplabda-válogatott szö-
vetségi kapitánya is.

A programsorozat egy nap-
pal később a Magyar Röplabda 
Szövetség által életre hívott 
kreditszerző edzőképzéssel 
folytatódott, majd szeptember 
tizedikén válogatott mérkőzés-
sel zárult. A magyar nemzeti 
csapat több mint hét év után 

játszott Békéscsabán tétmér-
kőzést, amelyet ezúttal is nagy 
érdeklődés övezett. Andreas 
Vollmer csapata Portugáliát 
fogadta a 2023-as Európa-baj-
noki selejtezők utolsó körében. 
A piros-fehér-zöld együttes már 
az összecsapás előtt kvalifikál-

ta magát a jövő évi kontinens-
viadalra, amely zsinórban az 
ötödik részvételt jelenti. A nem-
zeti csapat végül színvonalas 
mérkőzésen múlta felül 3:0-ra 
Portugáliát, így győzelemmel 
zárva a selejtező sorozatot.

Papp Ádám

Nyílt nap, edzőképzés, tudományos konferencia és válogatott mérkőzés is volt a programban

Tartalmas és sikeres volt a Röplabdázás Hete Békéscsabán

A magyar válogatott több mint hét év után játszott újra tétmérkőzést Békéscsabán

A röplabdások idén sem hagyták ki a Sporthétfőt A heti program része volt a kreditszerző edzőképzés is Baji Balázs, Szarvas Péter és Baran Ádám a konferencián
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Ötödik alkalommal rendezték Csabán a viadalt
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Hirdessen 
nálunk!

66.740 700 
info@bmc.media.hu

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

7455, 30/384-1726.
• 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

• MTZ 50-es, kisfülkés eladó, cserélhető. Telefon: 06-70/519-
3376.

• Manikűrös, pedikűrös házhoz megy Békéscsabán és  
környékén. Telefon: 06-70/367-0137.

* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

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

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és 
céges csomagjaink közül.

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

RENDELJE
OTTHONÁBA VAGY

MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

AKÁR 990 Ft 
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 5 ballon rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.hu

A Békés Megyei Adó- 
és Vámigazgatóság mun-
katársai több területen is 
vizsgálatot végeznek majd 
októberben a megyében.

2022. október 3-a és 
7-e között a NAV Békés 

Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóságának munkatársai 
a vendéglátóhelyeken a 
nyugta- és számlaadást, a 
foglalkoztatottak bejelen-
tését, valamint az online 
pénztárgép használatának 

szakszerűségét vizsgál-
ják. 2022. október 24-e és 
28-a között az ellenőrök 
a megye virágboltjaiban a 
nyugta- és számlaadást és 
a foglalkoztatottak bejelen-
tését vizsgálják.

Adótraffipax Békés megyében

A nyár arcai címmel nyílt 
meg a 11. Padlásterápia-
kiállítás a közelmúltban, a 
Lencsési Könyvtárban.

Három éve bontott vitorlát 
G. Pataki Mária festőkurzusa, 
a Padlásterápia. Eleinte néhá-
nyan alkották – a valóban egy 
házikó padlásán kreatívkodó 
– kis közösséget. Miután kinőt-
ték a tetőtéri helyiséget, leköl-
töztek a földszintre, mégpedig 
a Lencsési Könyvtárba.

A lakótelepi bibliotéka na-
gyobb termében minden hét-
főn és pénteken két-két órát 
fest a ma már többgenerációs 
csoport. Általában a tizenhato-
dik alkalomkor egy kiállításon 
mutatják be friss anyagukat. A 
legutóbbi tárlat a nyárról szól.

A két tucatnyi lelkes alkotót 
számtalan impresszió érte az 
elmúlt hetek során. Többek 
között csoportostul kitelepül-

tek az Élővíz-csatorna partjára 
és vászonra vitték a kacsá-
kat, fákat, az állóvizet. Mások 
a nyaraláson készült fotóikat 
konvertálták festménnyé, vala-
kit pedig a háború zaklatott fel 
– a művész nem mindig a szép 
élményekből táplálkozik.

– Miközben festünk, meg-
szépülnek a lelkek, kisimul az 
idegrendszer, hiszen az alko-
tás egyértelműen terápiás ha-
tással van mindenkire – vallja 
G. Pataki Mária.

A kiállítást Varga Tamás 
alpolgármester nyitotta meg, 
köszöntőt Lukoviczki Anna, 
a Békés Megyei Könyvtár 
igazgatóhelyettese mondott. 
Közreműködött a Kemény Gi-
tárklub; Beraczkáné Veronika 
alkotót saját versét Zsilák Má-
ria, Kosztolányi Dezső Mostan 
színes tintákról álmodom című 
versét Ujvári Katalin adta elő. 

Such Tamás

Tárlat: Padlásterápia

A nyár arcai
A Békés Megyéért Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány és 
az Aradi Kereskedelmi, Ipari 
és Mezőgazdasági Kamara 
szeptember 9-10-én ren-
dezte meg a Békés Megyei 
Építőipari Kiállítást, Ingat-
lanbörzét és Családi napot a 
CsabaParkban.

Mint azt Szász Zsolt, a Békés 
Megyéért Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány ügyvezetője 
elmondta, célul tűzték ki az 
alapítvány által létrehozott és 
megvalósított ingatlanértéke-
sítési portál és az ehhez kap-
csolódó projekt bemutatását, 
valamint igyekeztek közelebb 
vinni egymáshoz az ingatlan-
piaci, az építőipari szerep-
lőket, illetve azokat, akik a 
megújuló energiával foglal-
koznak, vagy bármely más 
szolgáltatással kapcsolód-

nak ezekhez a területekhez. 
Mindezt úgy, hogy szeptem-
ber 9-én szakmai napot tar-
tottak, 10-én pedig a csalá-
dokat várták a CsabaParkba.  

A "Hatékony határon át-
nyúló együttműködés a fog-
lalkoztatás növekedésének 
fejlesztéséért Aradon és Bé-

kés megyében” projekt része-
ként megrendezett esemény 
megnyitóján Csepreghy Nán-
dor miniszterhelyettes hang-
súlyozta, hogy a háborús 
infláció és az energiaválság 
hatásai a magyar építőipart 
is érintik. Mivel azonban az 
ágazat nagymértékben járul 
hozzá a nemzetgazdaság 
teljesítményéhez, valamint 
nagy dolgozói létszámmal 
rendelkezik, a kormány ki-
emelten kezeli ezt a területet.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő arról be-
szélt, hogy az elmúlt idő-
szakban az építőipar jócskán 
kivette a részét az ország 
GDP-növekedéséből, azon-
ban döntően az energiavál-
ság miatt, illetve az állami 
beruházások csökkenésének 

következtében a szakma kihí-
vásokkal teli helyzet elé néz.

A rendezvény mindkét nap-
ján közel negyven kiállítóval 
találkozhattak az érdeklődők 
a CsabaParkban. Voltak gene-
rálkivitelezők, ingatlanirodák, 
az építőiparhoz kapcsolódó 
vállalkozásfejlesztők, bankok, 
szakképzési centrumok, okos-
otthon-megoldásokat bemu-
tatók, tehát gyakorlatilag az 
építkezésekhez kapcsolódó 
minden szegmens megjelent. 

Az ingatlanok korszerű 
és energetikailag előnyös 
felszerelése köré fonódott a 
családi nap is, ahol a kicsik 
és nagyok egyaránt találtak 
elfoglaltságot: koncertek, kéz-
műves foglalkozások, játé-
kok várták a  látogatókat a 
CsabaParkban.

Közel negyven kiállító a CsabaParkban

Építőipari kiállítás és családi nap

Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő a szokásos őszi-téli átállási munkálatok miatt 2022. szept-
ember 19-e és szeptember 30-a között zárva tart. A nyitás tervezett időpontja: 2022. október 
1., szombat reggel 6 óra

Átállás az Árpád fürdőben
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Kraszkó Jenő (90)

90

SZÉPKORÚ

Kissné Boros Anikót régóta 
ismerem. Akármikor látom, 
mindig széles mosoly ül az 
arcán. Munka után vagy a 
szabadnapjain imád fotózni, 
énekkarra jár, gyakran talál-
kozik a barátaival, férjével 
pedig egy 22 éves lány és 
egy 17 éves fiú szülei. Anikó 
nagy küzdő, és erre az erőre 
az elmúlt egy évben ismét 
nagy szüksége volt, miután 
kiderült, hogy rosszindulatú 
daganata van. 

– Hogyan kezdődött nálad a 
betegség?

– Rendszeresen járok szű-
résekre. Mivel öt évvel ezelőtt 
cisztákat találtak a mellemben, 
a biztonság kedvéért éven-
te mentem mammográfiára. 
A koronavírus-járvány idején 
sem szerettem volna kihagy-
ni az ellenőrzést, ezért tavaly 
áprilisban magánúton végez-
tettem el a szűrést. Akkor még 
úgy tűnt, minden rendben van, 
viszont a doktornő jelezte, 
hogy valamit látott, figyeljem 
továbbra is magam. Egy hó-
nap múlva észrevettem, hogy 
az egyik mellbimbóm befelé 
fordult. Azonnal felkerestem 
újra a doktornőt, aki beutalt 
biopsziára. Hét mintát vettek 
tőlem, és nagyon hamar meg-
jött az eredmény, hogy rossz-
indulatú melldaganatom van.

– Ötvenkét éve már volt egy 
óriási küzdelmed, hiszen szinte 
csodaszámba ment, hogy élet-
ben maradtál. Hogy is volt ez?

– 1970-ben jöttem a világ-
ra, amikor az orvostudomány 
még nem tartott ott, ahol nap-
jainkban. Édesanyám 43 éve-
sen szült engem, koraszülött 
voltam, 63 dekagramm és 28 
centiméter. Békéscsabán az 
orvosok azt mondták a szüle-
imnek, köszönjenek el tőlem, 

mert szinte esélytelen, hogy 
életben maradjak. Gyulán volt 
a koraszülött osztály, átkerül-
tem oda, és ott is úgy gondol-
ták, hogy életképtelen vagyok. 
Én viszont rácáfoltam! Mivel 
nagyon aprócska voltam, elő-
ször nem tudták, mivel etes-
senek, végül szemcsepegtető 
pipettával tápláltak. Később a 
fotóm sokáig kint volt a falon 
és mondhatni „tananyag” lett 
az, hogyan maradtam életben.

– Ezt az élni akarást most 
is elő kellett hívni magadból, 
hiszen a diagnózis felállítása 
után jött a neheze. Milyen lé-
pések következtek?

– Elmondtam a gyerekeim-
nek, hogy daganatot találtak 
nálam, meg fognak műteni, 
utána kezeléseket kapok majd, 
és meggyógyulok. Ők ezt na-
gyon természetesen fogadták, 
és a férjem is partner volt min-
denben. Aztán tavaly augusz-
tusban megtörtént a műtét, 
eltávolították a jobb mellemet. 
A műtét után hat kemoterápiát 
kaptam, ami nagyon meggyö-
tört, sok mellékhatással járt. 
Háromhetente kaptam a keze-
léseket, ez azt jelentette, hogy 
amint kicsit jobban lettem, már 
jött is a következő. Amikor en-
nek vége lett, akkor pedig 25 
sugárterápia következett. 

– Sok nőnek okoz traumát, 
ha ilyen műtéten kell átesnie, 
és ha kihullik a haja a kemo-

terápia miatt. Te hogyan élted 
meg ezt?

– Már az első kezelés után 
elkezdett hullani a hajam. A 
férjemmel megbeszéltük, hogy 
nem várjuk meg, míg csomók-
ban kihullik az összes. Leülte-
tett, és egy nullás géppel le-
nyírta a hajamat. Potyogtak a 
könnyeim, de túl voltam rajta. 
Attól kezdve kendőben jártam, 
illetve vettem egy hasonló pa-
rókát, mint amilyen korábban a 
hajam volt. Az eltávolított mel-
lem helyett kaptam protézist, 
ettől függetlenül ugyanolyan 
minőségben élem az élete-
met, mint korábban. 

– Milyen tanulságai vannak 
számodra ennek a betegség-
nek?

– Az egyik nagy tanulság 
az, hogy a szűrés, a rend-
szeres önvizsgálat és az, ha 
időben lépünk, életmentő le-
het! Én minden más területen 
is elmentem szűrésekre, ki-
vizsgáltattam magam – sze-
rencsére nincsenek áttéteim 
sehol. Hittem az orvosokban, 
nővérekben, akik emberileg 
és szakmailag is a legjobbat 
adták nekem, tudtam, hogy jót 
akarnak, hogy segítenek raj-
tam. Az is fontos volt, hogy el-
döntöttem: nem adom fel, nem 
merülök el az önsajnálatban, 
hanem mindent megteszek 
azért, hogy meggyógyuljak. 
Persze volt olyan, hogy elke-
seredtem, jól kisírtam magam, 
de mindig az lebegett a sze-
mem előtt, hogy túlélem! Ma 
már újra dolgozom, és a be-
tegségem óta még szebbnek 
látom a világot! Imádom a kék 
eget, a napsütést, a holdat, a 
csillagos estéket, a különböző 
színekben pompázó falevele-
ket… Élni csodálatos, és én 
imádok élni!

Mikóczy Erika

Anikó 1970-ben korababa volt, 
most pedig a rákkal küzdött meg

Egy kis kalandozásra hívja 
az általános iskolás, 6-14 
éves gyerekeket a Pagony 
Könyvkiadó, méghozzá Bé-
késcsabán!

Gévai Csilla A fecsegő kastély 
című regényéből a gyerekek 
sok-sok érdekességet meg-
tudhattok Békéscsabáról és 
Munkácsy Mihályról, miközben 
rengeteget nevetnek Nyafka 
Jankáékkal a nyári táborban. 
A regény ihletésére most az ál-
talános iskolásoknak készültek 
egy pályázattal, amelyre egyé-
nileg és az osztállyal közösen 
is lehet nevezni.

A szervezők arra bíztatják 
az általános iskolásokat, hogy 
olvassanak bele Gévai Csilla 
A fecsegő kastély című regé-
nyébe. A könyvben két gye-
rek 1922-ben találja magát, 
amikor a Wenckheim-kastély 
még teljes pompájában állt, 
sőt, beszélt is, ugyanakkor 
a gyerekeknek meg kell ta-
lálniuk a hazavezető utat. A 
fecsegő kastély megismerteti 
a gyerekekkel Békéscsaba 
történelmének egyik izgalmas 

szakaszát, és megmutatja, 
hogy néha azokból lesznek a 
legjobb barátok, akikről ezt a 
legkevésbé gondolnánk.

A feladat részeként le kell 
tölteni a követező linken talál-
ható pdf-et, amelyet kinyom-
tatva ki kell egészíteni a rajzot: 
pagony.hu/resources/public/
fecsego_kastely_palyazat.pdf. 

Nyugodtan szárnyalhat a 
pályázók fantáziája, ugyan-
akkor érdemes megjeleníteni 
Munkácsy Mihály történetét, 
képeit is a készülő alkotáso-

kon. A rajzokhoz bármilyen 
eszköz használható, lehet fe-
kete-fehér, színes vagy digitá-
lis is a leadott pályamunka.

Az alkotásokat a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
várja az alábbi címre: 5600 Bé-
késcsaba, Széchenyi utca 4. A 
beküldési határidő: 2022. októ-
ber 1. A levélben legyen benne 
a kép címe – ha szükséges, a 
kiegészítő szöveg, történet –, a 
pályázó életkora, neve, illetve 
az, hogy melyik iskola melyik 
osztályába jár, valamint egy 

e-mail cím, egy telefonszám 
és egy postai cím.

Az eredményhirdetés és a 
legjobb alkotásokból összeállí-
tott kiállítás 2022. október 7-én 
17 órakor lesz a Munkácsy 
Emlékházban (Békéscsaba, 
Gyulai út 5.).

Az osztályközösségek fő-
díja egy Pagony könyv- és já-
tékcsomag, a legjobb egyéni 
nevezők Pagony-könyvcso-
magban részesülnek. További 
információ az info@pagony.hu 
címen kérhető.

Munkácsyt népszerűsíti az új rajzpályázat

A napokban ünnepelte szá-
zadik születésnapját a bé-
késcsabai Varga András. 

Az 1922. szeptember 15-
én született férfi nagyon jó 
egészségnek örvend, eddi-
gi élete során elkerülték a 
betegségek. 

András bácsit családja 
mellett Szarvas Péter is kö-
szöntötte. A polgármester egy 
virágcsokrot, majd Orbán Vik-
tor miniszterelnök és a békés-
csabai önkormányzat köszön-
tőjét adta át az idős férfinak, 
valamint néhány különleges 
desszerttel kedveskedett neki. 
Varga Andrásnak 8 gyerme-
ke született, 18 unokája és 17 

dédunokája van. Rádiósként 
részt vett a második világhá-

borúban, amelynek során, kis 
híján odaveszett, de túlélte 
még a hadifogságot is. 

Élete során kőműves-
ként dolgozott, mindenkinek 
igyekezett segíteni. Egészen 
98 éves koráig aktív volt, az 
utóbbi két évben viszont már 
a család segítségére hagyat-
kozik. Most a legkisebb lányá-
nál lakik, aki szeretettel ápolja. 
Bandi bácsi szerint a régi is jó 
világ volt, de a mostani jobb. 
Mint mondja, az a legfonto-
sabb, hogy szeressük és se-
gítsük egymást, ne bántsuk! 
Ne legyen hiába az ittlétünk.

H. D.

Szeressük egymást! – üzeni a 
100 éves Varga András

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

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

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

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

www.ovsz.hu

Véradás

Varga Andrást a város nevében Szarvas Péter polgármester 
köszöntötte a 100. születésnapján

Bandi bácsi és öt lánya a különleges ünnepen

https://www.pagony.hu/cikkek/gevai-csilla-a-fecsego-kastely-beleolvaso-zseblampas-konyvek-biciklizes-nyari-tabor
https://www.pagony.hu/cikkek/gevai-csilla-a-fecsego-kastely-beleolvaso-zseblampas-konyvek-biciklizes-nyari-tabor
https://www.pagony.hu/cikkek/gevai-csilla-a-fecsego-kastely-beleolvaso-zseblampas-konyvek-biciklizes-nyari-tabor
https://www.pagony.hu/resources/public/fecsego_kastely_palyazat.pdf
https://www.pagony.hu/resources/public/fecsego_kastely_palyazat.pdf
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B É K É S C S A B A  A N N O
A numerus clausust dicsőítő röplapokat osztogattak

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

A Drakula-fantázia ősbemutatója a Jókai színházban
A Békésmegyei Közlöny 
1929. április 18-ai száma 
tudósított arról, hogy egy 
Kondor Dezső nevű nyugal-
mazott mozdonyvezető az 
Andrássy úti üzletekben a 
„Nemzeti Tömörülés Pártja” 
aláírással ellátott, egyolda-
las röplapot osztogatott. A 
„Magyarország tisztességes 
zsidóihoz” szóló röpirat arra 
biztatta a zsidókat, hogy bi-
zonyítsák be mennyire he-
lyes intézkedés a numerus 
clausus.

De mit is jelent a numerus 
clausus? Általános értelemben 
bármilyen maximált létszám-
keretet alkalmazó szabály, de 
a magyar közbeszédben a 
zsidóság egyetemi felvételi 
arányát korlátozó törvényt ér-
tették ez alatt.  

A Horthy- korszak egyik ko-
rai jogszabálya feltárta, hogy a 
legnagyobb presztízsű, orvosi, 
jogi, műegyetemi, közgazda-
sági egyetemi karokon jellem-
zően harminc százalék felett 
volt 1920-ban a zsidó hallgatók 
száma, ezt az arány csökken-
teni akarták. 

A numerus clausus törvény-
javaslatot Haller István vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 
1920. június 22-én nyújtotta be 
a nemzetgyűléshez. A törvény 
egyik pontjának célja az volt, 
hogy az 1918–19-es forradal-

makban szerepet vállalókat 
kiszűrje az egyetemekről. A tör-
vénytervezetet megvitatták a 
parlamenti bizottságok és mó-
dosítási javaslatot nyújtottak 
be. A javaslatot Bernolák Nán-
dor képviselő hevesen bírálta, 
s követelte a „nemzetiségi, faji 
és vallási arányszámok nyílt 
szabályozását”. A szeptember 
végi szavazásra tiltakozásul 
többen nem mentek el – Te-
leki Pál és Klebelsberg Kunó 
sem. A 219 fős nemzetgyűlés-
ből összesen 64 képviselő vett 
részt a szavazáson. Közülük 
57 képviselő szavazott a tör-
vény mellett, 7 fő ellene.

 Európa első zsidótörvényé-
nek nevezik a numerus clau-
sust. Bár a „zsidó” megjelölés 
a törvényben sehol sem sze-
repelt, összességében mégis 
egyfajta gyakorlati korlátozást 

jelentett a zsidó származásúak 
számára. 

A Csabán terjesztett röplap 
bevezetőjében is súlyos vádak-
kal illeték a zsidóságot. Nem ri-
adtak vissza a vaskos történel-
mi ferdítésektől sem, mert az 
akarták elhitetni az emberekkel, 
hogy itt minden bajnak okozói a 
zsidók voltak. Mint a röplapon 
írták: „Ma még a zsidóságot 
nem ítéljük el, csak egyes zsi-
dót. Akarjuk azonban egyénileg 
ösmerni, ki a tisztességes zsi-
dó, aki a tisztességtelen zsidók-
kal szemben velünk van, mert 
aki nem velünk, az ellenünk!”

A röpirat legvégén oda lyu-
kadtak ki, hogy a zsidóság a 
többieknél jobban él, éppen 
ezért „a numerus clausust az 
élet minden vonalára ki kell 
terjeszteni”.

Gécs Béla

Az 1920-ban elfogadott magyarországi numerus clausus

Évadnyitó társulati ülés-
re invitáltuk a színház előtti 
térre a teátrum közönségét, 
ahol „teltház” várta a művé-
szeket. Kisebb részt a már 
elért eredmények értékelé-
séről, nagyobbrészt előre 
tekintve szerveztük a vidám, 
pezsgő műsort, amelyben 
több dal elhangzott a Drakula-
fantáziából, utóbb pedig Miss 
Marple (Felkai Eszter) folyta-
tott – természetesen sikeres 
– nyomozást az előttünk álló 
hónapok előadásairól. Több 
ajándék is gazdára talált, aho-
gyan a délelőtti véradáson is 
számos színházi ajándékot 
adhattunk át a donoroknak. 

A közelmúlt legjobb híre, 
hogy sikert sikerre halmozott az 
Énekes madár: a nyíregyházi 
VIDOR Fesztivál Dottore-díját, 
azaz a legjobb nagyszínpadi 
előadás trófeáját hozta el Tege 
Antal rendezése, de a díszlet 
is minden elismerést megér-
demel, ugyanis Patalone-díjjal 
lett gazdagabb. A Trokán Pé-
ter vezette zsűri szakmai díja 
rávilágít – a rendező szavaival 
élve –, hogy fontos, hogy meg-
mutassuk magunkat, a Jókai 
színház előadásait szélesebb 
körben is.

Szeptember 16-án, a pre-
mieren, 17-én díszbemutatón 
tekinthette meg a közönség 
az utóbbi idők legkülönle-
gesebb előadását. Új műfaj 

született, a horror-rockopera, 
ehhez pedig ősbemutató du-
kált: a Drakula-fantázia Seregi 
Zoltán direktor rendezésében, 
két kiváló vendégművésszel, 
Kocsis Dénessel és Török-Uj-
helyi Tamással a főszerepben 
kápráztatja el a közönséget. A 
lenyűgöző képi világú, elsöprő 
hangzású előadás a követke-
ző hetekben még látható.

Megkezdődtek a Tóték pró-
bái: a groteszk tragikomédia 
Örkény István tollából, Tege 
Antal rendezésében, Czitor 
Attilával, Katkó Ferenccel, Fe-
hér Tímeával és Földesi Ág-
nes Villővel fog visszarepíteni 
bennünket az időben. Szin-
tén útjára indult az Anconai 
szerelmesek próbafolyamata: 
Halasi Imre Jászai Mari-díjas, 
érdemes művész rendező 
szakmai irányításával folynak 

a nyolcvanas évek Itáliájába 
kalauzoló darab előkészületei. 
Az előadás főbb szerepeiben 
Bartus Gyula, Csomós Lajos, 
Nagy Erika, Veselényi Orsolya 
és Nádra Kitti fogja mulattatni 
a közönséget.

A Furcsa pár utolsó néhány 
előadását – némi szentesi ki-
térő után – még megnézhetik 
szeptember legvégén. Cso-
dálatos színésznőink és a két 
mexikói amorózó nevetésre 
fakasztó kalandjaira még el-
érhető néhány jegy. Nem kés-
tek le a bérletvásárlásról sem, 
hiszen 8000 bérlet eladása 
után, a nagy érdeklődés miatt 
a teátrum közönségszolgála-
ta új bérletházakat nyitott, így 
akár a legjobb helyek között is 
válogathatnak. 

Várja Önöket a Békéscsa-
bai Jókai Színház! 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Klebelsberg_Kuno
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetgy%C5%B1l%C3%A9s_(egy%C3%A9rtelm%C5%B1s%C3%ADt%C5%91_lap)
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